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Internet och sociala medier är ett växande fenomen idag, och den sociala medieplattformen 

som växer mest och snabbast är Instagram. Sett till ungdomar mellan 12 - 15 år är det 77 

procent som använder Instagram varje dag och ett stort fenomen på Instagram är influencers. 

Samtidigt som digitaliseringen och användningen av influencer på sociala medier blir ett allt 

vanligare fenomen blir det allt färre ungdomar som rör på sig och blir allt mer stillasittande. 

En spekulation kring detta kan vara att dessa två hör samman och därför syftar denna studie 

till att undersöka hur ungdomar uppfattar influencers publicerade träningsinlägg på 

Instagram. För att undersöka detta har fem fokusgruppsintervjuer ägt rum på 

Smedbergsskolan i Vansbro kommun. Materialet som diskuterats var 12 strategiskt valda 

influencers träningsinlägg och dessa har diskuterats utifrån en framtagen intervjumanual. 

Huvudresultatet som denna studie resulterade i är att vid en önskan om att ungdomar ska 

utöva mer fysisk aktivitet genom uppfattningar från Instagram är det att publicera en äkta 

träningsbild som är hemligheten. Det ska vara en svettig träningsbild publicerad av någon 

som ungdomarna har en relation till. Inlägget ska ha en bild som sticker ut från mängden, 

uppfattas sann, tydlig, uppriktig och legitimt och inte vara sponsrad. Det är baksidan av 

scenen som ska visas och inlägget ska bygga på en redan etablerad relation.  
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1. Problemformulering 

Internet och sociala medier är ett växande fenomen idag, och den sociala medieplattformen 

som växer mest och snabbast är Instagram (Svenska Internetstiftelsen 2018:50). Sett till 

ungdomar mellan 12 - 15 år är det 77 procent som använder Instagram varje dag (ibid.). Det 

som idag påverkar ungdomar till största del på sociala medier är influencers som verkar för 

att skapa en stor räckvidd och därmed nå så många som möjligt (De Veirman m.fl. 2017). 

Samtidigt som digitaliseringen och användningen av influencer på sociala medier blir 

ett allt vanligare fenomen blir det allt färre ungdomar som rör på sig och blir allt mer 

stillasittande. Endast 3 av 10 tjejer och 4 av 10 pojkar utövar fysisk aktivitet minst fyra 

gånger i veckan vid sidan av skolan (Folkhälsomyndigheten 2019a). En spekulation kring 

detta kan vara att dessa två hör samman  och det är därför intressant att undersöka hur 

ungdomar uppfattar influencers publicerade träningsinlägg på Instagram.  

För att kunna göra en förändring kring ungdomars fysiska aktivitet idag är det många 

saker som behöver göras och förändras. En av dessa saker kan vara genom den stora 

medieplattformen Instagram. Idag möter ungdomar Instagram dagligen och det är därför 

intressant att se om den bild av träning ungdomar möter på Instagram kan ha en inverkan på 

deras fysiska aktivitet idag. När vi vet ungdomars uppfattningar kring olika inlägg finns det 

sedan en möjlighet till ett strategiskt arbete genom Instagram för att öka ungdomars fysiska 

aktivitet, och detta är vad denna studie kommer att ge vägledning inom.  

1.1 Utomvetenskapligt problem 

Utomvetenskapligt ger denna studie en samhällssyn på att det blir allt färre ungdomar som rör 

på sig och mer stillasittande. Detta delvis för att teknologin går allt mer framåt och för att 

många idrotter idag kan utföras digitalt, exempelvis sportrelateratTv-spel. Tidigare studier 

visar att vid brist på träning kan även faktorer som abstinens, rastlöshet, skuld och depression 

uppstå vilka är faktorer som påverkar ett funktionsdugligt samhälle (Huang & Sheng-Fang Su 

2018:6-7).  
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1.2 Inomvetenskapligt problem  

Inomvetenskapligt ger denna studie svar på vilken bild av fysisk aktivitet influencers 

publicerar på Instagram för att utifrån det sedan se vad det är som motiverar ungdomar till 

träning. Kommunikation och relationer är runtomkring oss hela tiden och Instagram är en 

växande social medieplattform för just detta. För att kunna stödja och ge svar på ungdomars 

uppfattningar och förhållningssätt till träning och rörelse idag har ett teoretiskt ramverk valts 

utifrån området medie-och kommunikationsvetenskap. De teorier som denna studie behandlar 

är Lasswells kommunikationsmodell, Habermas fyra validitetskrav, parasociala relationer 

samt Goffmans teori om On/Off stage. Lasswells kommunikationsmodell kommer att 

användas som en inledning i fokusgruppsintervjuerna, Habermas pratar om hur själva inlägget 

uppfattas, parasociala pratar om uppfattningen hos individen och Goffman pratar om 

uppfattningen bakom varför inlägget är publicerat samt hur den valda bilden uppfattas. De 

stärker varandra och täcker in en större bild. 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar uppfattar influencers publicerade träningsinlägg 

på Instagram. Detta ska undersökas för att få en förståelse för vad det är som ungdomar möts 

av på Instagram idag och hur det motiverar till fysisk aktivitet.  

2.2 Frågeställningar 

Följande tre frågeställningar har tagits fram för att besvara syftet: 

● Hur uppfattar ungdomar de valda inläggen utifrån Habermas fyra validitetskrav? 

● Hur uppfattar ungdomar de valda inläggen utifrån On/Off stage?  

● Hur uppfattar ungdomar de valda inläggen utifrån parasociala relationer? 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Lasswells kommunikationsmodell 

Lasswells kommunikationsmodell som utformades 1948 kan appliceras inom 

masskommunikation och är en generell modell som lämpar sig inom många olika fall 

(Severin & Tankard 2014:49). Lasswells modell utformades utifrån de studier som han 

genomförde på 1920-talet av masskommunikation och propaganda (Jansson 2009:28). Att 

denna modell utvecklades grundar sig i den då allt mer stigande samhälleliga oron över hur 

människors medvetande påverkades av masskommunikation och propaganda (ibid.).  

 

 

“Vem, säger vad, i vilken kanal, till vem med vilken effekt?” (Severin & Tankard 2014:49).  

 

Vem är det som står bakom frågan och har kontroll över budskapet, säger vad svarar på vilket 

budskap det är som framgår, i vilken kanal syftar till vilken kanal det är som används för att 

sprida budskapet. Till vem svarar på vilka mottagarna av detta budskap är och med vilken 

effekt menas sedan hur budskapet uppfattas av mottagarna och vilken effekt som budskapet 

ger (Severin & Tankard 2014:49).  

Denna kommunikationsmodell presenteras i detta teoriavsnitt för att fungera som 

inledning till fokusgruppsintervjuernas olika teman som ska diskuteras. Fokusgrupperna 

kommer först att diskutera kring vem som kommunicerar budskapet, sedan diskutera vad det 

är som sägs konkret och den gemensamma kanalen för samtliga teman kommer att vara 

Instagram. Mottagarna för samtliga budskap är i det här fallet deltagare. Det femte steget i 

modellen efterfrågar vilken effekt som ska uppnås men för att återkoppla till syftet kommer 

detta steg istället att efterfråga vilka uppfattningar ungdomarna får av inläggen. Detta steg 

kommer vara en övergång till en bredare diskussion som grundar sig i det teoretiska ramverk 

som tagits fram. 
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3.2 Fyra validitetskrav 

Jürgen Habermas är en forskare som analyserat människors kommunikationsprocess i det 

offentliga rummet (Burkart 2018:273). Tidigt hade Habermas en idé om att vårt samhälle 

formas bäst genom att vi har ett offentlig samtal i det offentliga rummet, detta diskuterar 

Burkart vidare inom och lyfter att ett nytt offentligt rum är sociala medier (ibid.). Habermas 

ursprungsteori om det offentliga rummet, kallat public sphere, finner grund i att samhällets 

medlemmar engagerar sig i diskussion kring politiska frågor och av allmän åsikt under 1700, 

1800 och 1900- talet (Edwards 2018:105). Denna diskussion var även tänkt att baseras på lika 

status för alla deltagande medlemmar och att fokuset låg på att diskutera kring en specifik 

fråga, rationella argument och med syfte för det gemensamma goda och inte för att främja 

individuella intressen (Edwards 2018:11.).  

Vidare argumenterar Habermas att möjligheterna för denna diskussion förändrades 

och utvecklades i samband med mediaindustrins framväxt (Edwards 2018:105.). Media är den 

huvudsakliga kanalen som når medborgarna med information och därav speglas det egna 

ställningstagandet av den information som mottas (ibid.).  

Habermas (1989:70) lyfter även att i samband med all nyanserad media som kom i tv, 

radio och film att även sättet vi kommunicerade på förändrades. Genom ny media kunde nu 

de egna orden upplevas mer genomträngande än vad som tidigare kunnat göras då det tidigare 

endast varit papperstidningar som funnits. Det blev en större enkelhet i att föra en diskussion 

kring vad offentliga medier kommunicerat. Från att tidigare ha varit styrda av att “Don´t talk 

back” blev det nu genom ny media att reaktioner kunde skapas och tas emot på ett bra sätt 

(ibid.).  

Det offentliga rummet utvecklades i samband med att tv, radio och film blev en allt 

större digitalisering. Någon som har vidareutvecklat detta är Burkart (2018:273) som har 

diskuterat detta vidare och sett till sociala medier vilket är vad som gör denna teori väsentlig 

för denna studie.  

Burkart tar även han upp Habermas teori och lyfter en av hans teorier “The Theory of 

Communicative Action”, förkortad TCA, vilken handlar om att kommunikation alltid är en 

flerdimensionell process som har fyra validitetskrav (Burkart 2018:274). Habermas fyra 

validitetskrav sätter tillsammans goda förutsättningar för att budskapet ska mottas bra av 

mottagarna (ibid.), följande beskrivs nedan:  

8 



 

 

● Tydlighet (vara kapabel att använda de grammatiska reglerna korrekt) 

● Sanning (prata om det som även mottagaren accepterar existerar) 

● Uppriktighet (vara ärlig och inte vilseleda mottagaren) 

● Legitimt (agera “rätt” vilket menar att agera utifrån gemensamma accepterade normer 

och värderingar) (Burkart, 2018: 274).  

 

Habermas pratar även om vikten av att ens budskap uppfyller dessa fyra validitetskrav för att 

öka förståelsen för flera, detta då budskap mottas olika hos olika personer (Burkart 

2018:274). De fyra validitetskraven är nämligen förankrade utifrån verkligheten. Tydlighet 

förankras utifrån språkets stora inverkan på förståelsen av budskap, sanning syftar till den 

objektiva världen som syftar till vikten av sanningshalten och en god förståelse i budskapet. 

Uppriktighet är förankrat i den subjektiva världen som syftar till uppriktighet och att inte 

kommunicera vilseledande budskap. Den sista faktorn som påverkat det framtagna 

validitetskravet legitimt är vår allt större sociala värld som styrs av våra normer och 

värderingar. Habermas menar att om dessa krav uppfylls och inga tvivel om budskapet råder 

kommer den kommunikativa processen att fortskrida utan problem (ibid.). Den senaste 

forskningen som berört TCA inom public relations har undersökt det ideala konceptet av att 

använda sig av validitetskraven i kommunikationsprocessen för att skapa ett etiskt imperativ 

för Public Relations (Burkart, 2018: 277), vilket skulle involvera och tillfredsställa alla 

inblandades informationsbehov. Habermas validitetskrav kan även dra paralleller till Grunigs 

two-way symmetric model då de båda syftar till att uppnå gemensam förståelse (ibid.).  

Denna teori är vald i denna studie för att kunna användas i metoden för att se hur 

inläggets tydlighet, sanning, uppriktighet och legitimitet uppfattas hos de deltagande 

ungdomarna i studien inom det nya offentliga rummet i sociala medier. Resultatet kring 

diskussionen kommer sedan att kunna analyseras mot teorin och till de andra valda teorierna. 

För att exemplifiera detta är en spekulation att validitetskraven sanning och uppriktighet inte 

uppfylls som starka då inlägget inte överensstämmer med influencerns Off stage.  
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3.3 Parasociala relationer 

Parasociala relationer är en teori som har blivit väl etablerad inom media- och 

kommunikation (Lim & Kim 2011:767). Teorin är en ny form av social interaktion skapad av 

masskommunikationen och det är en pseudo-intim relation mellan publiken och exempelvis 

TV- personligheter. Pseudo- intima relationer kan översättas till att vara relationer som är 

falska men väldigt nära inpå publiken (ibid.).  

Lim och Kim (2011:767) beskriver att en viss mottagare av ett TV-program formar sin 

åsikt om en person som vistas i media baserat på dennes persons åsikter, vidare formar 

mottagaren samma åsikter influerade av TV- personlighetens. Det som händer i detta skede är 

att åskådaren formar en uppfattning om TV- personligheten som att de har träffat denne 

person fysiskt, men faktum är att de inte har träffat personen överhuvudtaget. Mottagaren 

uppfattar en gemenskap och en trygghet som kan liknas med en vänskap till en nära 

familjemedlem eller en nära bekantskap. Desto mer mottagaren konsumerar TV program 

desto starkare stärks denna gemenskapen och tryggheten samt den parasociala relationen 

sinsemellan dem (ibid.). 

Förutom gemenskap och trygghet skapas även över tid en känsla av att mottagaren 

tillhör en familj med TV- personligheten (Eyal & Dailey 2012:759). Detta genom att 

åskådarens egna vanor, attityder, humor och andra karaktärsdrag kan ändras i syfte om att 

efterlikna TV-personligheten (ibid.).  

The investment model (investeringsmodellen) är en modell som bygger på sociala 

utbyten och ömsesidiga teorier (Eyal & Dailey 2012:761). Modellen är relevant till 

parasociala relationer då de båda kräver att tillfredsställelsen är en central del (Eyal & Dailey 

2012:762). Eyal och Dailey menar att desto mer tillfredsställd mottagaren är i sin relation 

desto mer troligt är det att denne utsätter sig för medieinnehållets syfte och uppskattar det 

(ibid.). 

Inom mediavärlden har TV-tittare idag stort utbud av olika karaktärer från olika 

program att välja emellan (Eyal & Dailey 2012: 762). Detta ger möjlighet för tittarna att 

investera tid i sin parasociala relation, speciellt i en ständig föränderlig medievärld (ibid.). 

TV-tittare kan vid upprepade gånger se avsnitt från deras favorit TV-program, köpa DVD 

eller streama avsnitt, hitta information kring deras favoritkaraktär ur en serie eller film, 

engagera sig i interpersonella diskussioner kring karaktärerna eller programmen och därmed 
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hitta andra likasinnade personer med samma åsikter. Det skapar även möjlighet till att 

investera pengar i andra sakfrågor som personligheterna har skapat, exempelvis musik (ibid.). 

Parasociala relationer kopplat till influencer marketing kan enklast beskrivas som att 

influencer idag skapar ett viralt meddelande som sedan kommer att påverka hur influencernas 

personlighet kommer uppfattas av mottagare (Xiao m.fl. 2018:189). Denna metod kommer 

därmed vara till grund för de diskussionsfrågor som konstruerats till fokusgrupperna. 

Önskvärt är att denna teori ger oss en förståelse bakom den upplevda relationen mellan 

ungdomarna och influencerna för att få respondenterna att vilja utöva fysisk träning. 

3.4 On/Off stage 

Sociologen Erving Goffmans fokus låg på den sociala interaktionen och hur språket är 

situationsanpassat i det sociala samhället, med andra ord hur vi reflekterar, lägger en mening 

på företeelser samt strukturer (Johansson 2018:253). Goffmans sociologiska arbete centrerar 

kring teorier om den sociala interaktionen, han analyserar bland annat förhållandet mellan 

interpersonella meningar och sociala strukturer. Detta med observans på det symboliska 

värdet om vad som sägs socialt och görs fysiskt samt de abstrakta formerna av samhället. 

Genom att förstå Goffmans idéer kan vi förstå fördjupningar på hur den sociala världen 

upplevs och återges till oss (ibid.). 

En av Goffmans huvudteorier är Impression management som beskriver hur 

människor använder kommunikation på ett medvetet och strategiskt sätt för att få en önskad 

bild om sig själva (Johansson 2018:255). Inom Impression management tar Goffman vidare 

på den önskade bilden om sig själv och nämner On/Off stage. Det som Goffman menar med 

begreppet On stage är att vi som individer har en kapacitet om att ständigt fungera på ett visst 

sätt och därmed gestalta en önskad situation om hur våra individuella uppfattningar är. Off 

stage däremot visar hur våra egentliga uppfattningar ser ut, att individen visar en annan 

persona bakom scenen. Genom att använda sig av detta begrepp skapar individer öppet en 

illusion och ett intryck för att skapa en kommunikativ strategi (ibid.).  

Genom Goffmans teori om On /Off stage kan därför kopplingar göras till nutidens 

fenomen - Influencer Marketing (De Veirman m.fl. 2017). Till skillnad från det vi anser vara 

kändisar, TV- personligheter, artister eller skådespelare med flera, är influencer mer 

tillgängliga, trovärdiga, intima och därmed är de lätta att förhålla sig till när de delar med sig 

av sitt personliga och offentliga liv till en större målgrupp. Stora influencer uppnår större 
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räckvidd med sitt höga nummer av följare vilket skapar högre trovärdigt och 

kommunikationen på sociala medier når målgruppen mer effektivt, detta kallas electronic 

Word of Mouth (eWoM) (ibid.). Ett exempel är influencers som bygger sin scen på 

plattformen Instagram vilket inom Goffmans teori kan ses som att följarna observerar 

influencers On stage (Bullingham & Hallam 2013:101). Influencers är därmed medvetna om 

att de observeras av sina följare som liknar en publik vid en föreställning. De som följer 

influencers kommer därmed att följa de sociala regler som förväntas av personen On Stage, 

om inte menar Goffman att personen förlorar sitt ansikte - det vill säga att förtroendet av den 

skapade bilden On stage förlorar förtroendet hos följarna. Influencerna behöver därmed inte 

skapa samma önskvärda bild av sig själva bakom scenen då det är ingen som ser dem där. 

Enligt Bullingham och Hallam är självpresentation en kapacitet som gör det möjligt för 

influencers att skapa sig en identitet och därmed övertyga sina följare om vilken persona 

denne vill vara och därmed även förstärka den bilden av sig själv (ibid.).  

Goffmans On/Off stage har valts som teori för att kunna stärka 

fokusgruppsdiskussioner som används som metod. Tanken är att skapa diskussioner och se 

om det finns en tydlig koppling mellan deltagarnas trovärdighet till den valda influencerns 

träningsinlägg när det finns en synlighet av användandet On/Off stage från influencerns sida.  

4. Tidigare forskning 

4.1 Svenskarna och Internet 

Tidigare forskning som denna studie till stor del bygger på är Svenska Internetstiftelsen 

(2018) senaste undersöknings framtagna material kring svenskarna och internet. Denna 

undersökning berör ett stort insamlat material och här nedan kommer den del av materialet 

som har betydelse för denna studie att presenteras.  

Internet och sociala medier är ett växande fenomen idag, och den sociala 

medieplattformen som växer snabbast och mest är Instagram (Svenska Internetstiftelsen 

2018:50). Enligt Svenska Internetstiftelsen (2018:49) använder idag 83 procent av alla 

internetanvändare sociala medier varav 63 procent besöker sociala medier dagligen, detta är 

en ökning med sju procentenheter jämfört med förra året. Sett till ungdomar mellan 12 - 15 år 

är det 77 procent som använder Instagram dagligen (Svenska Internetstiftelsen 2018:50).  
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Det är idag 98 procent av svenskarna som har tillgång till internet och 9 av 10 har en 

smartmobil (Svenska Internetstiftelsen 2018:9). I ålder 12-15 år är det 99 procent som 

använder internet i mobilen (Svenska Internetstiftelsen 2018:11), det syns även tydligt att det 

dagliga internetanvändandet för denna åldersgrupp är störst via mobiltelefonen (Svenska 

Internetstiftelsen 2018:13).  

Svenska Internetstiftelsen har även tagit fram att det idag är en halv miljon svenskar 

som inte använder internet alls eller använder internet mer sällan än dagligen (Svenska 

Internetstiftelsen 2018:22), av dessa uppges det var 2 procent i åldern 12- 15 som inte 

använder internet dagligen, vilket motsvarar 10 000 personer.  

Det är idag 83 procent som använder sociala medier och 63 procent som använder 

sociala medier dagligen (Svenska Internetstiftelsen 2018:48). Det största sociala nätverket är 

Facebook med 76 procent följt av Instagram på 60 procent och Snapchat på 38 procent. Sett 

till de yngre används Facebook allt mindre, det ända som används i samma utsträckning som 

förr är messenger. Det sociala nätverket som växer mest är Instagram och Snapchat är stort 

hos yngre då hela 97 procent av alla tjejer i högstadiet använder Snapchat (ibid.).  

I åldersgruppen 12- 15 år är det 16 procent som använder Facebook dagligen, 77 

procent som använder Instagram dagligen och 89 procent som använder Snapchat dagligen 

(Svenska Internetstiftelsen 2018:50). Användandet av Instagram i denna åldersgrupp har ökat 

med hela 7 procentenheter sedan 2017, idag använder 87 procent Instagram någon gång 

(Svenska Internetstiftelsen 2018:53).  

4.2 Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten 2018) menar i en undersökning som gjorts på 

ungdomar i åldrarna 11-, 13-, och 15- åringar att de behöver minst en timmes fysisk aktivitet. 

Med fysisk aktivitet menas promenad, cykling till och från skolan, privata idrottsintressen 

eller socialt umgänge i form av aktiviteter med kompisar (ibid.). 

Fysisk aktivitet har en mängd positiva egenskaper speciellt på ungdomar i skolåldern 

då de lägger en bra kondition, styrka, blodtryck och BMI (Body Mass Index) även för 

framtiden (Folkhälsomyndigheten 2018:62). Förutom att kroppen mår bra visar 

undersökningen även på att intellektualitet, kvaliteten på livet och den psykiska hälsan kan få 

positiva effekter av en hälsosam livsstil (ibid.). 
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Trots dessa positiva fördelar med en aktiv livsstil är det allt för få ungdomar som rör 

på sig idag, WHO (World Health Organization) beskriver att 81 procent av hela världens 

ungdomar rör idag på sig för lite (Folkhälsomyndigheten 2018:62). Detta beror på att 

ungdomarna spenderar för mycket av sin vardag på att vara stillasittande och tiden som de är 

stillasittande går åt till att lägga fokus på skärmtid, vilket resulterar till att aktivitetsnivån 

sjunker (ibid.). Folkhälsomyndigheten uppger att bland 15- åriga flickor är det var tionde 

person som får tillräckligt med daglig rörelse, bland 11- åriga pojkar rör sig var fjärde person 

minst en timme om dagen (Folkhälsomyndigheten 2019a). 

Fysisk aktivitet påverkas av många orsaker, några är att tillgången till lekplatser, 

gång- och cykelbanor inte finns i närområdet, men en annan påverkan är också att ungdomar 

idag har en socioekonomisk bakgrund där det inte finns utrymme till att delta i föreningsidrott 

eller dylikt (Folkhälsomyndigheten 2018:63). 

I den senaste studien från Folkhälsomyndigheten har även en undersökning om 

skolungdomars allmänna syn på sin hälsa ifrågasatts (Folkhälsomyndigheten 2018:18). Trots 

att studien visar på att färre elever rör på sig uppger majoriteten av de som besvarade 

enkätundersökningen att de hade en bra eller mycket bra allmän hälsa och att det var en liten 

andel som sa tvärt emot (ibid.). Den allmänna uppfattningen om sin egna kropp kan enligt 

studien delas in i två delar: en personlig värdering och sedan vad andra individer uppfattar 

(Folkhälsomyndigheten 2018:19). Under högstadiet förändras ungdomars kroppar mycket, 

vilket kan bidra till hur den psykiska hälsan påverkas, detta till grund av en mängd olika 

faktorer som sker i puberteten. En negativ bild av sig själv kan leda till ett för högt BMI vid 

senare ålder men även psykisk ohälsa, ätstörningar och en låg grad av fysisk aktivitet 

kombinerat med dåliga hälsovanor. Detta grundar sig i en studie som visade att hälsovanorna 

för skolungdomar är negativa där de i 30 länder visade sig att ungdomarna försökte minska i 

vikt (ibid.). 

4.3 Teknologisk utveckling 

Dagens teknologiska utveckling gör att sociala medieplattformar som Instagram, Twitter och 

Facebook ökar markant vilket ger möjligheten till att fler användare kan komma att bli en 

influencer (Byrne m.fl. 2017). Sociala medier ger idag möjlighet till att nå ut till en större 

målgrupp och en studie som undersökt ett liknande fenomen kring det som ska undersökas är 

den aktuella hälsotrenden vilken visar på möjligheten influencer har till att påverka individers 
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matvanor. Influencer marketing ger ett otroligt stort spelrum till folkhälsan och i en studie 

visade det sig att 59 procent följer influencers på sociala medier, 16 procent uppgav att dessa 

influencers hade stor påverkan i deras val av kost. I studien visades det att 32 procent menade 

att influencer motiverar dem till att välja mer hälsosam kost och 41 procent menade att de 

blev motiverade vid vissa tillfällen (ibid.). 

En grupp profiler som blir allt mer identiska med att profilera sig som influencers är 

idrottsprofiler, denna övergång beror mycket på den teknologiska utvecklingen (Bush et al., 

2004:108). Idrottsmarknadsföring är ett av de snabbast växande marknadsföringsområdena 

och en stor del av marknadsföringen är att inkludera starka profilnamn för ett varumärke, allt 

för att nå den avsedda målgruppen (Bush et al., 2004:110). 

Studier har visat att massmedia har stort inflytande när det kommer till ungdomars 

produktval av ett varumärke, ett exempel är att massmedia har en normativ styrning att 

influera tonåringar med marknadsföring (Bush et al., 2004:110). Idrottsprofiler menas spela 

en stor roll i att influera tonåringars livsstil och konsumtionsmönster samtidigt som Bush och 

Martin menar att idrottsprofiler har en stor möjlighet att påverka inom word of mouth (WoM) 

beteende (ibid.). 

4.4 Världens största app: Instagram 

Den mest populära appen inom sociala medier hos ungdomar i hela världen är Instagram 

(Huang & Su 2018:1). Det är mer än 70 procent av alla människor i åldern 12- 24 som 

använder Instagram (ibid.). Huang och Su (2018) lyfter även dem likt det intresse som även 

finns i denna studie att det är intressant att undersöka Instagram och dess användning i 

förhållande till individers egna beteende och vad som motiverar varje enskild individ till att 

använda Instagram. Sociala medier är uppbyggda på gillamarkeringar, igenkänningsfaktorer 

och bekräftelse samtidigt som grunden är i antal visningar och antal följare (Huang & Su 

2018:2). Majoriteten av det som postas på Instagram är selfies, och används i störst 

utsträckning för personligt bruk (ibid.). I Huang och Sus studie delades Instagram in i fem 

olika kategorier vilka var social interaktion, avledning, dokumentation, självbefordran och 

kreativitet (Huang & Su 2018:6-7). Resultatet gällande de motiv som analyserats gällande 

självbefordran och kreativitet var att män höll med i större utsträckning än kvinnor (ibid.).  
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4.5 Skärmtid 

En studie från Karolinska Institutet visar att få svenska skolelever rör på sig tillräckligt för 

vad som är rekommenderat (Nyberg 2014:27). Något som ständigt diskuteras under studier 

där ungdomars rörelse mäts är också hur deras skärmvanor ser ut (Nyberg 2014:29). 

Resultatet visade på att bland elvaåringarna var det 19 procent av pojkarna som uppgav en 

skärmtid på fyra timmar per dag medan det var 11 procent av flickorna som uppgav samma 

skärmtid (ibid.). 

En del av studiens resultat visade att de ungdomar som deltog i studien var 

stillasittande till stor del av sin vakna tid, i genomsnitt var det 9,1 timmar per dag för flickor 

och 8,7 timmar för pojkar (Nyberg 2014:35).  

Det som övergripligt bekräftas i studien är att den digitala utvecklingen som sker har 

en inverkan på ungdomars fritidsvanor då stor del av deras tid spenderas vid en skärm 

(Nyberg 2014:38). Det slutliga resultatet bortsett från kön, ålder och socioekonomiska 

bakgrunder visade att ungdomar i alla åldersgrupper hade hög aktivitet framför skärmar men 

främst var det flickor som var den största målgruppen med högst skärmtid (ibid.). 

4.6 Motivationsfaktorer 

I en tidigare studie av Daudi och Johansson (2018) lyfts det att träning och hälsa idag är ett 

välkänt fenomen som människor är mycket väl medvetna om. Det framgår dock att även om 

tillgängligheten ute och i samhället har gjort det lättare för fler att röra på sig finns det 

forskning som visar på minskad fysisk aktivitet hos unga (Daudi & Johansson 2018:6). 

Troliga faktorer bakom detta är bland annat att jobbet i allt större utsträckning blir 

stillasittande i samband med att teknologin utvecklas och går framåt. I denna studie lyfts 

vikten av att förstå vad som motiverar till träning för att kunna öka ungdomars fysiska 

aktivitetet. Det lyfts även att vid brist på träning kan även faktorer som abstinens rastlöshet, 

skuld och depression uppstå (ibid.).  

Denna studie syftade till att ta reda på inre och yttre motivationsfaktorer för träning 

samt se om det fanns skillnader människor emellan (Daudi & Johansson 2018:35). Studien 

resulterade bland annat i att det var en motivator som dök upp vid flertalet tillfällen, och 

denna var vikten och betydelsen av utseende. Ofta hörde denna motivator samman med ett 
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intresse för mat hos respondenterna, flera uppgav att de tränar för att se bra ut och för att 

sedan kunna äta vad de vill utan att lägga på sig det (ibid.).  

5. Metod och material 

5.1 Fokusgrupper 

Som metod för denna studie har den kvalitativa metoden fokusgrupper valts. Metodens 

definition lyder att det är människor i en grupp som möts och diskuterar på ett fokuserat sätt 

kring olika aspekter av ett ämne eller ett tema (Dahlin-Ivanhoff 2015:81). Denna metod har i 

tidigare studier visat sig vara användbar när forskare önskar få en större förståelse kring 

forskningsområdet, vilket är en av anledningarna bakom metodvalet. Fokusgrupper kan ses 

som en diskussion där deltagarna strategisk valts ut för att de kan bidra med kunskap till 

forskningen (ibid.).  

Syftet med att skapa fokusgrupper är att under en begränsad tid skapa en diskussion 

hos deltagarna och därmed ge en djupare förståelse om hur de uppfattar influencers 

träningsinlägg (Dahlin- Ivanoff 2015:82). Några grundförutsättningar vid denna metod är att 

deltagarna skall känna gemenskap till ämnet, ha liknande förutsättningar och vara en 

homogen grupp (ibid.). 

En viktig del inom metoden är att skapa en interaktion mellan deltagarna, då det är 

den delen som gör det möjligt att utforska deltagarnas åsikter för att sedan kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar (Dahlin - Ivanoff 2015:83). Det önskvärda resultatet med 

interaktionen är att deltagarna avslöjar betydelser kring vad det är de ser och olika perspektiv 

på ämnet (ibid.). 

Varför studien inte valde enskilda samtalsintervjuer är för att fokusgrupper skapar en 

bredare förståelse trots att de berör färre teman än enskilda intervjuer (Esaiasson et al., 

2012:319).  

5.2 Material till fokusgrupper 

Materialet som denna studie behandlar är strategiskt utvalda Instagraminlägg som är 

publicerade träningsinlägg av influencers. Varje instagraminlägg verkar som ett eget tema i 

studiens genomförande. Materialet består av 12 strategiskt utvalda inlägg från 12 olika 
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Svenska influencers. Samtliga inlägg är stillbilder. Hälften av bilderna är postade av en 

manlig person och hälften av en kvinnlig person. Vid samtliga inlägg förekommer influencern 

själv i bilden. De 12 valda influencerna är Bianca Ingrosso, Zlatan Ibrahimovic, Aron 

Andersson, Sara Dahlström, Alexandra Bring, William Nylander, Benjamin Ingrosso, Smail 

Alihodzic, Denice Moberg, Caroline Seger, Joel Kinnaman samt Charlotte Kalla. Dessa 

influencer valdes sedan att sättas ihop som motpoler (ihopsatta influencers med olika 

inriktningar) för att skapa en bredare uppfattning hos ungdomarna. De två bilderna i varje 

motpol hörde samman och båda influencerna i motpolen diskuterades. Motpolerna delades 

upp mellan fokusgrupperna. Varför just dessa influencer har valts och på vilket vis de 

användes finns en utförlig förklaring bakom i bilaga 9.4 Fokusgruppsmaterial.  

Grundtanken bakom samtliga valda influencer och inlägg med fokus på träning har 

valts utifrån att alla har stor räckvidd och för att träning och sociala medier är något som är 

relaterbart för dagens ungdomar. De valda inläggen har även valts utifrån ett kritiskt och ett 

typiskt perspektiv (Esaiasson 2012:161). Detta för att få ett bredare material att diskutera 

inom fokusgrupperna. Studien vill undersöka hur olika sorters inlägg uppfattas av ungdomar. 

De kritiska fallen är framtagna i syfte att i teorin vara grundade i gynnsamma respektive 

ogynnsamma omständigheter (Esaiasson 2012:162). Med detta menas att inlägg som stödjer 

teorin samt inlägg som motsäger teorin har tagits fram, detta för att skapa en bred diskussion 

och ett större material. Med typiska fall menas att använda inlägg som inte skiljer sig 

systematiskt från varandra i andra sätt än val av influencer, detta för att kunna finna en grund 

till att om möjligt kunna generalisera resultaten (Esaiasson 2012:164). Det framtagna 

materialet utgör grunden för diskussionen i fokusgrupperna, och det är även kring dessa 

inlägg som intervjumanualen i sin tur är uppbyggd.  

Vid en lyckad fokusgruppsstudie är struktur en central del, vilket stärks av att varje 

tema som i det här fallet är varje Instagraminlägg kommer att följa samma intervjumanual och 

samma struktur (Ekström & Larsson 2010:62).  

5.2.1 Frågeformulär 

Innan påbörjad diskussion i fokusgrupperna delades ett frågeformulär ut till de deltagande. 

Detta för att få in ett material kring mer praktiska, icke diskussionsvänliga och givande 

frågor. Frågor som bland annat efterfrågades var hur fysiskt aktiv personen i fråga är på 

fritiden, samt om denne person följer de influencerna vars inlägg skulle diskuteras. Genom att 
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göra ett frågeformulär som inledning till fokusgruppsdiskussionen skapas en förståelse för 

ämnet och ett statistiskt resultat skulle därefter tas fram (Barmark & Djurfeldt 2015:35). Se 

fullständigt frågeformulär i bilaga 9:2 Frågeformulär.  

5.2.2 Intervjumanual 

För att genomföra en fokusgruppsstudie behövs en intervjumanual formuleras. De frågor som 

bygger intervjumanualen är väl genomtänkta och har till syfte att främja diskussion och inte 

bygga på att deltagaren ska dela med sig av en egen historia (Dahlin-Ivanhoff 2015:86). 

Fokusgruppsdiskussioner kräver att deltagarna känner igen ämnet och frågan, för att de ska 

delta aktivt i diskussionen. Frågorna ska väcka intresse, vara förståeliga, tydliga och inriktade 

på det ämne som diskuteras (ibid.). Intervjumanual har utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket och den tidigare forskning som tidigare presenterats (Larsson 2010:63). 

Denna studie bygger på strukturerade intervjuer, vilket innebar att moderatorn var mer 

delaktig för att se till att frågorna besvarades och för att det var en fungerande gruppdynamik 

(Larsson 2010:83). Vid en strukturerad fokusgruppsintervju krävs en intervjumanual 

bestående av specificerade frågor. Intervjumanualen har därför tagits fram med utgångspunkt 

i öppnings-, introduktions-, övergångs-, nyckel- och avslutningsfrågor (ibid.). Öppningsfrågor 

syftar till att deltagarna ska lära känna varandra, men då deltagarna i denna studie känner 

varandra sedan tidigare har frågor av denna karaktär valts bort.  

Intervjumanualens första 11 frågor är uppbyggda kring ett tema i taget och samtliga 

teman behandlades innan avslutningsfrågorna. Introduktionsfrågorna i denna studie är 

Lasswells kommunikationsmodell som syftar till att inleda en förståelse kring det temat som 

sedan skulle diskuteras (Larsson 2010:83). Intervjumanualen rör en tematisering i tre teorier 

där respektive teori har två specificerade och operationaliserade frågor. Varje tematisering har 

först en övergångsfråga för att närma sig nyckelfrågan i fråga två där en koppling till teorin 

tydliggörs. Efter att samtliga teman diskuterats finns sex avslutningsfrågor för att 

diskussionen ska ge en mer allmän bild av det som tidigare diskuterats och diskutera mer 

generellt.  

Vid framtagandet av denna intervjumanual har stor vikt lagts vid att operationalisera 

frågorna till begripliga och förståeliga frågor för deltagarna att besvara, detta med anledning 

till deltagarnas unga ålder. Se den fullständiga intervjumanualen i bilaga 9:3 Intervjumanual.  
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5.3 Urval  

Vid sammansättningen av fokusgrupper gjordes ett strategiskt val av deltagare (Esaiasson 

2012:321). Detta för att urvalet måste verka för studiens syfte (ibid.). Det strategiska urvalet 

är åldersgruppen 12 till 15 år. Detta med anledning till Folkhälsomyndighetens uttalande om 

att det är den åldersgruppen som anses röra på sig för lite (Folkhälsomyndigheten 2019b), 

samt utifrån Svenska Internetstiftelsens senaste undersökning där 77 procent av ungdomar i 

denna ålder använder Instagram dagligen, den största målgruppen sett till helheten (Svenska 

Internetstiftelsen 2018:50). 

Innan urvalet bestäms bör först populationen fastställas. Population menar Esaiasson 

m.fl.(2012:156) vara det området som syftet med studien riktar sig åt. I denna studie är alla 

Sveriges medborgare i åldrarna 12-15 år populationen, dock har avgränsning gjorts till 

Vansbro kommun. Detta delvis utifrån kommunens avsaknad av ett universitet, vilket gjorde 

ett deltagande i undersökningen mer intressant ur Vansbro kommuns perspektiv samt att 

studien önskades genomföras i en liten kommun för att förbi se storstäders infrastruktur. 

Sociala medier har även varit ett hett ämne den senaste tiden då skolan haft stora problem 

med att anonyma hot skickats mellan elever (Thomsen 2019). Detta kan ha varit en 

bakomliggande anledning till Smedbergsskolans intresse i att delta i denna studie som berör 

ämnet sociala medier i en positiv bemärkelse.  

5.4. Genomförandet av fokusgrupper 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes under två dagar i ett av Smedbergsskolans klassrum. 

Moderatorerna satt tillsammans med de deltagande runt ett ovalt bord i ett större rum, de 

teman som skulle diskuteras visades upp på projektor. För att kvaliteten på fokusgrupperna 

skulle bli så bra som möjligt behövdes struktur och en väl sammansatt grupp samt en 

välformulerad plan över hur det praktiskt skulle genomföras (Dahlin -Ivanoff 2015:88).  

Då urvalet till denna metod är ungdomar under 18 år säger lagen [2003:460] att 

urvalets vårdnadshavare skall samtycka och informeras om forskningsmetodens syfte 

(Källström Cater 2015:72). Se bilaga 9:1 Godkännande från målsman. Vid utskick till 

målsman för underskrift om att barnet får tillåtelse att delta i undersökningen gavs därför en 

introduktion till forskningen och information om vad diskussionen skulle komma att beröra 
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(ibid.). Målsmans godkännande hade givits för samtliga deltagande. Det var endast i en 

fokusgrupp som målsmans tillåtelse för inspelning ej hade givits för en deltagare vilket gjorde 

att den fokusgruppsintervjun inte kunde spelas in för att sedan transkriberas, vilket särskiljer 

mängden insamlat material från de övriga grupperna.  

När detta var genomfört började moderatorerna med att hälsa alla välkomna samt att 

presentera både sig själva samt studien syfte. Instruktioner om hur lång tid metoden skulle ta, 

hur genomförandet skulle gå till samt vad som förväntades av de deltagande vilket 

Dahlin-Ivanhoff (2015:88) lyfter som viktigt. Det som var av stor betydelse här var att 

tydliggöra för de deltagande att de är experterna i detta sammanhang samt att de medverkar 

på grund utav att deras uppfattningar är av värde för denna studie (ibid.).  

I ett första steg innan de olika temana skulle diskuteras i grupperna delades ett 

formulär ut till de deltagande. Detta formulär efterfrågade mer praktiska frågor och hade i 

syfte att kunna ta fram statistik för att sedan stärka resultatdelen. Formuläret tillägnades tio 

minuter och var unikt för varje fokusgrupp då varje grupp diskuterade olika influencers.  

När formuläret var besvarat och insamlat av oss moderatorer var det dags att påbörja 

fokusgruppsdiskussionen. Varje diskussion kretsade kring fyra olika teman, där varje tema 

var en influencers publicerade träningsinlägg på Instagram. Inläggen skiljde sig åt mellan 

grupperna och det var sammanlagt 12 bilder som fördelas mellan fokusgrupperna och lyftes 

för diskussion. Diskussionen flöt på bra och det var många givande diskussioner som 

utvecklades. Det var fem fokusgrupper som genomfördes under två dagar. Samtliga 

fokusgruppsintervjuer genomfördes klassvis med totalt 27 deltagare från årskurs 6-9. 

Fokusgrupp ett bestod av 8 deltagare, fokusgrupp två bestod av sex deltagare, fokusgrupp tre 

bestod av fyra deltagare, fokusgrupp fyra bestod av fem deltagare och fokusgrupp fem bestod 

av fyra deltagare.  

De fyra första fokusgrupperna var tillägnade en timme vardera utifrån 

rekommendationer från Dahlin- Ivanoff (2015:89), medan den sista fokusgruppen endast var 

tillägnad 40 minuter och det utifrån ändrad tid och passning i schemat för de deltagande. Den 

sista fokusgruppen hann därför endast att diskutera två teman och inte fyra som övriga 

grupper gjorde.  

Under samtliga fokusgrupper var båda skribenterna närvarande, en av oss som 

moderator och en för att verka som lyssnare (Ekström & Larsson 2010:83). 
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Fokusgruppernas diskussion skiljde sig åt från grupp till grupp, men det som 

tydliggjordes var att deltagarna kände varandra sedan innan då de gick i samma klass samt att 

i de grupper där killar medverkade hade de en tendens att ta mer plats än tjejerna. Det som 

även märktes var att det var olika sorters diskussioner och uppfattningar av en del frågor 

beroende på deltagarnas ålder och trygghet i gruppen.  

Efter genomförd metod genomfördes en transkription av materialet där huvudregeln är 

att alla ord som sagts och har relevans för forskningen bör skrivas ned (Ekström & Larsson 

2010:69). Transkriberingen görs direkt efter avslutad fokusgrupp då minnet tenderar att lämna 

reaktioner som inte hörs på inspelningen desto längre ifrån intervjun som transkriberingen 

görs (ibid.). 

För att sammanställa och analysera resultatet på bästa sätt valdes det att sammanföra 

dessa i samma kapitel och bygga redogörelsen utifrån den analysmanual som ligger till grund 

för den framtagna intervjumanualen. Intervjumanualen bygger på sex olika tematiseringar 

vilka är de som utgör strukturen för resultat och analyskapitlet.  

5.5 Metodproblem 

Vid genomförandet av en studie finns det alltid risk för att metodproblem uppstår. Problem 

som i sin tur försvagar studiens reliabilitet, validitet och intersubjektivitet. Metodproblem 

med denna studie är att vid genomförandet av studien dök färre personer är önskat upp. 

Önskvärt var 6-8 deltagande i varje grupp men resultatet blev att tre grupper var under det 

önskvärda antalet deltagare. Smedbergsskolans hjälpte till med att få deltagare till samtliga 

grupper, detta mycket med tanke på den nya Dataskyddslagen GDPR som skärper och har 

tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter. Denna studie kunde därför inte 

säkerställa de deltagarnas deltagande i förhand då inga uppgifter till de möjliga deltagarna 

fanns. Ett annat problem kring detta var deltagarnas unga ålder vilket krävde målsmans 

underskrift för deltagande vilket förhindrade enkelheten i att fråga vem som helst efter 

deltagande.  

Ett möjligt metodproblem som kan ha inverkan på studiens resultat är valet av de 

deltagande. I beskrivningen i vår studie och med det papper som eleverna fick med hem för 

att få godkännande av målsman framgick det tydligt att denna studie skulle behandla träning 

vilket kan ha haft en inverkan på vilka som valde att delta eller inte. Endast tre av de tjugosju 

deltagande höll inte på med någon idrott idag. Att antalet deltagare som inte aktivt tränar idag 
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var så lågt representerat är ett problem för studiens validitet och i förmågan att uttala sig om 

hur ungdomar i sin helhet uppfattar publicerade träningsinlägg på Instagram. Istället för att 

vid introduktionen av studien lyfta att den skulle beröra träning hade vi som skribenter kunnat 

vänta med den informationen tills vi satt i fokusgrupperna. Detta hade troligtvis gett studien 

ett bredare resultat.  

Ett annat metodproblem med studien var att de flesta inlägg som diskuterades hade 

inte deltagarna någon vetskap om. Detta medförde att den tematisering och operationalisering 

som gjorts kring Goffmans On/Off stage teori förlorade lite sitt syfte i frågan kring 

deltagarnas relation till de valda influencerna. Detta hade kunnat undvikits genom att innan 

påbörjad metod frågat deltagarna om vilka influencer de följer, men då vi inte kunnat 

kontaktat och fastställd deltagarna innan påbörjad studie på grund av GDPR och deltagarnas 

krav på målsmans godkännande var detta ett metodproblem vi var medvetna om även innan 

påbörjad studie.  

5.6 Validitet, reliabilitet och intersubjektivitet 

Reliabilitet står för tillförlitlighet och handlar om att det svar som efterfrågas blir detsamma 

vid ett annat tillfälle, reliabiliteten är av större vikt i kvantitativa studier där ett exakt likadant 

material används för att komma fram till samma resultat (Barmark & Djurfeldt 2015:53). 

Gällande kvalitativa studier finns inte samma möjlighet för att använda exakt samma material 

igen, detta många gånger för att deltagarna är anonyma i undersökningen och inte kan 

återfinnas. Med detta sagt är det svårt att uttala sig om denna studies reliabilitet.  

Validitet står för giltighet och graden av validitet innebär i vilken utsträckning rätt sak 

mäts (Barmark & Djurfeldt 2015:51-52). För att denna studie skulle uppnå hög validitet 

krävdes det att de frågor som togs fram utifrån teorin är de frågor som respondenterna 

besvarar. Om fokusgrupperna inte besvarar syftet och de framtagna frågeställningar har inte 

rätt sak mäts, och därmed har inte studiens syfte besvarats. Denna studie resulterade i relativt 

hög validitet i samband med att intervjumanualens framtagna frågor utifrån teorin besvarades 

av deltagarna. Studiens validitet stärks även av deltagarnas olika åldrar och kön då studien 

syftar till att undersöka en bred förståelse kring ungdomars uppfattningar. Det som 

efterfrågades kring de diskuterade temana har besvarats, och deltagarnas svar gick sedan att 

sammankoppla med det teoretiska ramverket där även en förklaring återfanns.  
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Det som dock är värt att nämna kring denna studies validitet är att antalet deltagare 

som inte var fysiskt aktiva endast var 3 av de 27 som deltog. Detta resulterade i att många 

kopplingar till det egna idrottsliga intresset drogs och att studien inte riktigt berörde de 

ungdomarna som är i störst behov av att motiveras av influencers publierade träningisnägg på 

Instagram. Men eftersom studien endast syftar till att undersöka ungdomars uppfattningar 

kring detta har studien fortsatt hög validitet trots denna fördelning av deltagare.  

Det finns inga objektiva sanningar, sanningar som kan uttala sig om hur alla uppfattar 

och beskriver verkligheten, men de flesta kan enas kring en del beskrivningar (Barmark & 

Djurfeldt 2015:46) Inför genomförandet av metoden fanns en stor medvetenhet kring att 

samtliga deltagare skulle se samma bild men att deras uppfattningar kommer att skilja sig åt 

beroende på deras erfarenheter, kunskap och preferenser (Barmark & Djurfeldt 2015:47). 

Även om en del uppfattningar kommer att skilja sig åt kommer en del att även vara likadana 

(ibid.). För att inte alltför stora subjektiva olikheter skulle uppstå och för att en intersubjektiv 

enighet kring det tema som diskuterades skulle finnas inleddes varje tema med Lasswells 

kommunikationsmodell som klargjorde den gemensamma bilden för vem det är, vad bilden 

säger, till vem och varför (Severin & Tankard 2014: 49). Detta gjordes för att alla skulle 

kunna delta så bra som möjligt i diskussionen och befinna sig i samma fysiska verklighet 

(Barmark & Djurfeldt 2015:47). Utifrån denna medvetenhet innan genomförd metod kan en 

slutsats dras av att denna studie uppfyllde den högsta möjliga intersubjektiva enigheten.  

6. Resultat och analys 

Vid en analys av ett fokusgruppsmaterial är första steget att koda det insamlade materialet, 

vilket innebär att texten delas in i olika delar efter de teman som intervjumanualen byggts på 

(Ekström & Larsson 2010:84). Under varje tema finns det även underteman och delmönster 

som ses över utifrån en analysmanual (ibid.). Denna studies analysmanual togs fram i 

samband med intervjumanualens konstruerande, och därför kommer här nedan resultatet och 

analysen att utgå från den tematisering som intervjumanualen byggde på. För att se samtliga 

inlägg som diskuterats och gett följande resultat se bilaga 9.4 Fokusgruppsmaterial.  
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6.1 Resultat av frågeformulär 

6 

Totalt sett deltog 27 deltagare. 15 deltagare var tjejer, 11 deltagare var killar och en person 

ville inte ange sitt kön. Denna fördelning var relativt jämn fördelad mellan könen och i 

samtliga grupper förutom i en grupp fanns båda könen representerade. En fokusgrupp bestod 

av endast 4 tjejer.  

 

 

Fem fokusgruppsintervjuer genomfördes och här ovan syns fördelningen av deltagarnas ålder. 

Av de 27 deltagande var 2 deltagare 12 år, 8 deltagare 13 år, 7 deltagare var 14 år, 6 deltagare 

var 15 år och 4 deltagare var 16 år. Fokusgrupperna var fördelade efter klass vilket är 

förklaring till deltagarnas olika åldrar. Urvalet av ålder baserades delvis utifrån Svenska 
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Internetstiftelsens (2018:11) tidigare forskning där resultatet visade att det är 99 procent av 

ungdomar i åldern 12- 15 som använder internet i mobilen. Urvalet baserades även på det 

resultat som Huang & Su (2018:1) kom fram till gällande att Instagram är världens största app 

och att det är mer än 70 procent av alla människor i åldern 12- 24 som använder Instagram 

(ibid.). En annan faktor bakom detta urval av ålder var att det är i denna ålder som många 

ungdomar rör på sig alldeles för lite (Folkhälsomyndigheten 2018:62).  

 

 

På frågan över hur mycket deltagarna tränar per vecka enligt Folkhälsomyndighetens 

allmänna rekommendation över daglig aktivitet (Folkhälsomyndigheten 2018) svarade 7 

deltagare att de tränar minst 1-2 gånger i veckan utanför skolan. Samma antal gällde för de 

deltagare som tränar 3-4 gånger i veckan. 6 deltagare uppgav en aktiv träning till 4-5 gånger i 

veckan. Färre var det som sa sig träna 6-7 gånger i veckan, det var endast 4 deltagare. Det var 

dock 3 deltagare som genomförde studien som sa att de inte tränade alls utanför skolans 

schemalagda aktivitetstid. 
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2 deltagare uppgav en skärmtid på över 5 timmar per dag, samma antal deltagande uppgav en 

skärmtid på 0-1 timme per dag. Större svarsfrekvens fick 4-5 timmar per dag som uppgavs av 

7 deltagare, 6 deltagare uppgav en skärmtid på 1-2 timmar per dag. Majoriteten svarade dock 

att de hade en aktivitetstid på sociala medier på 2-3 timmar per dag. Detta var ett mycket 

intressant resultat kopplat till den forskning som Nyberg (2014:35) kom fram till i sin studie. 

Nybergs resultat visade på att bland elvaåringarna uppgav 19 procent av pojkarna en skärmtid 

på fyra timmar per dag medan det var 11 procent av flickorna som uppgav samma skärmtid 

(ibid.).  
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Studien visade att 11 deltagare spenderar mest tid på Snapchat, vilket kan jämföras med 

Svenskarna och Internets undersökning som visade att Snapchat var den mest använda 

plattformen för ungdomar mellan 12-15 år (Svenska Internetstiftelsen 2018:48). Valet mellan 

Instagram och Youtube var jämnt där 8 deltagare uppgav Instagram och 8 deltagare uppgav 

att de spenderar mest tid på Youtube.  

6.2 Tematisering Lasswells modell 

Lasswells kommunikationsmodell användes som inledning till varje fokusgrupp för att starta 

upp en diskussion kring de teman som diskuterades. Lasswells modell lyder “Vem, säger vad, 

i vilken kanal, till vem med vilken effekt?” (Severin & Tankard 2014:49).  

Varje tema som diskuterades inleddes med frågan “vem är det här” följt av “vad säger 

den här bilden”, “till vem är detta inlägg riktat” följt av frågan “vad vill denna bild uppnå, 

tanken bakom varför den är publicerad”. På frågan “vem är det här” var en majoritet av de 

diskuterade inläggen publicerade av influencers som de deltagande inte kände till. Vid 

flertalet tillfällen gick moderatorerna in och förklarade vem det är på bilden. Trots en 

okunskap kring personen gav samtliga inlägg en diskussion på frågan vad inlägget säger, till 

vem och för vilken effekt. 

Generellt sett handlade de första kommentarerna många gånger om kroppsformen och 

hur motiverande bilden uppfattades. Några utdrag ur fokusgruppernas diskussioner kring 

Caroline Seger, Sara Dahlströms och Smail Alihodzics inlägg redovisas här nedan.  
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“ Hon känns väldigt motiverande i alla fall, taggad på någonting eller kämpar mot 

någonting.“ 

 

“Att träning leder till någonting förr eller senare.” 

 

“ Jag tycker inte om den alls. det känns som en sådan här typ som bara vill skryta och visa 

upp kändisskapet och pengarna. Svårt att ta han seriöst då. Inte motiverande 

överhuvudtaget.” 

 

Att diskutera kring vad det är vi ser, varför det är detta vi ser och hur det uppfattas var en bra 

ingång för en vidare diskussion utifrån tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Enligt 

Dahlin- Ivanoff (2015:82) är en grundförutsättning vid fokusgrupper att respondenterna ska 

känna gemenskap till ämnet, vilket var syftet med att använda oss av Lasswells modell och 

det gav mycket lyckat resultat. Efter denna inledning var nämligen ungdomarna mycket mer 

benägna att diskutera då de visste vems inlägg det var de diskuterade och hur deras första 

uppfattning kring bilden var.  

6.3 Tematisering Habermas 

Habermas teori om de fyra validitetskraven användes i denna studie för att se hur inläggets 

tydlighet, sanning, uppriktighet och legitimitet uppfattades hos de deltagande ungdomarna 

inom det nya offentliga rummet i sociala medier (Burkart 2018:274). I den framtagna 

intervjumanualen formulerades två frågor under denna tematisering. Den första frågan löd 

När ni ser detta inlägg, vad är viktigt för att du ska ta till dig budskapet? På denna fråga gavs 

flera intressanta diskussioner. En del av resultatet redovisas här nedan.  

 

“Någonting att relatera till, inte bara en bild på någon som tränar utan någon idrott som jag 

relaterar till”.  

 

“ … man kan störa sig på om man känner en person i IRL (in real life) och sen lägger den ut 

någonting som den egentligen inte gillar.”. 
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I ovanstående citat som i helheten av metodens insamlade material syns det tydligt att sanning 

och legitimitet (Burkart 2018:274) är två viktiga validitetskrav för ett inlägg att uppfylla för 

att öka förståelsen för flera, detta då budskap mottas olika hos olika personer. Samtliga 

validitetskrav är förankrade i verkligheten och validitetskravet sanning syftar till den 

objektiva världen som syftar till vikten av sanningshalten och en god förståelse i budskapet. 

Validitetskravet legitimt är vår allt större sociala värld som styrs av våra normer och 

värderingar (ibid.). Normer och värderingar som i det här fallet syftar till ungdomarnas 

uppfattningar kring träning och personen bakom inlägget.  

 

“Det är ett jättebra budskap men jag vet inte om det hjälper dem som ser detta att ta till sig 

budskapet om hon visar upp sin perfekta kropp som alla inte har, man kanske känner sig 

omotiverad och sämre om man ser den här bilden. Kanske hade vilken bild som helst som 

säger att man ska göra sitt bästa varit bättre”.  

 

Även i det ovanstående citatet framkom i diskussioner kring Denice Mobergs inlägg vikten av 

valet av bild till ett inlägg för att texten ska uppfattas legitim och sann. Flera deltagare skulle 

föredra att en annan bild användes för att stärka inläggets budskap. Här kommer även 

validitetskravet uppriktighet in i diskussion som handlar om att inte kommunicera 

vilseledande budskap (Burkart 2018:274). Deltagarna var mycket eniga om att inläggets bild 

ska höra samman med texten.  

 

“Jag tänker att det är ganska självklart, att en tjej som ser ganska vältränad ut får ett 

samarbete med Intersport. Till skillnad från någon som kanske väger lite mer för det är ju 

stor skillnad, det är ju de där man ser på internet”. 

 

Även i ovanstående citat taget ur diskussion kring Alexandra Brings inlägg påvisas vikten av 

att validitetskravet legitimt uppfylls. Med legitimt menas att vår allt större sociala värld styrs 

av våra normer och värderingar som har en inverkan på hur vi tar emot budskap (Burkart 

2018:274). Här påpekas vikten av inläggets trovärdighet i förhållande till inläggets sanning, 

tydlighet och uppriktighet utifrån de egna erfarenheterna deltagarna har sedan tidigare.  

Den andra frågan som ställdes till fokusgrupperna under denna tematisering löd Tror 

ni att era erfarenheter spelar in i er uppfattning kring bilden ni ser framför er? Varför har ni 
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den uppfattningen ni har? Även om flera grupper ansåg att denna fråga var en aning svår att 

förstå och ibland behövdes förklaras vidare uppstod intressanta diskussioner. Denna fråga 

togs fram för att undersöka om deltagarnas intressen, kunskap inom språket, användning av 

sociala medier samt om det spelar in om ungdomarna följer personen eller inte. Nedanstående 

citat framkom av en deltagare kring Charlotte Kallas inlägg.  

 

“ Man vet lite vem hon är. Hon skiljer sig väldigt mycket från andra influencers som tränar 

för att de ska se bra ut, hon har inte gjort allt detta för att se bra ut utan för att bli bra i 

skidåkningen, det har varit hennes motivation.” 

 

Även här likt ovan förd diskussion framkommer det att validitetskraven är viktiga för att ett 

budskap ska tas emot bra hos ungdomar. Deltagarna upplever att inlägget upplevs mer 

trovärdigt då de vet vem Charlotte Kalla är och varför hon tränar. I inlägget tipsar Charlotte 

Kalla om en övning från hennes egna bok och en uppfattning som framkom var att om något 

säljs ska detta vara av en person som vet vad den säljer. De föredrog att inlägget inte var ett 

betalt samarbete utan att detta var hennes egna ord bakom inlägget. 

I diskussionen kring Aron Andersson framkom det en del intressanta tankar. Här var 

det tydligt att de deltagande tyckte att texten var skrytig men att bilden och hans 

förutsättningar gjorde den mindre skrytig. Diskussioner fördes om ifall bilden hade varit på 

någon annan, som kan använda sina ben, om texten hade uppfattats likadant då. Kring detta 

var deltagarna eniga om att bildens budskap förstärks utifrån Arons situation, se inlägget i 

motpol 4 i bilaga 9.4 Fokusgruppsmaterial. Många av diskussionerna fördes med bakgrund i 

att de inte visste vem Aron var. 

 

“Ja hade man inte vetat vem han var så hade jag nog uppfattat honom på ett annat sätt.” 

 

“Ja det tror jag, hade jag varit omotiverad till träning hade jag nog scrollat förbi bilden och 

bara att det där är ingenting som påverkar mig. Man är inte så motiverad till att göra en 

förändring i sitt liv kanske, de gör de det gör och är nöjda med det.” 

 

Det ovanstående citatet är hämtat ur en diskussion kring Charlotte Kalla och i detta citat lyfts 

svårigheterna men att nå ut med sitt inlägg till rätt målgrupp. Habermas pratar som sagt om 
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att det ligger stor vikt att budskapet uppfyller de fyra validitetskraven för att öka förståelsen 

för flera, detta då budskap mottas olika hos olika personer (Burkart 2018:274). Men om inte 

ungdomar ens ger inlägget en chans för att mottas försvinner inlägget i mängden och det gör 

ingen skillnad om inlägget uppfyller validitetskraven eller inte.  

6.4 Tematisering Parasociala relationer 

Parasociala relationer användes i studien för att få en förståelse ifall deltagarna skapat sig en 

falsk relation till influencern som kan framstå verklig för deltagarna (Lim & Kim 2011:767). 

Första frågan som ställdes formulerades Vilken relation har du till den här personen?.  

Vid diskussioner kring Benjamin Ingrosso framkom det av deltagarna att han gillar 

pasta utifrån att de har kollat på reality programmet Wahlgrens Värld (Tv.nu 2016) där serien 

tillåter publiken att följa med familjen Wahlgren - Ingrosso in i vardagen.  

En annan diskussion fördes kring Joel Kinnaman där en av deltagarna syftade till att 

det skapas en trygghet när deltagaren vet att Kinnaman utövar träning och inte bara visar det 

på bild. Lim och Kim (2011:767) menar att det som då skapas är en trygghet och en 

gemenskap med Kinnaman sett till parasociala relationer. 

 

“Jag blir tryggare och mer motiverad om jag känner igen honom och vet att han faktiskt 

håller på med träning!” 

 

Vid en diskussion kring Zlatan Ibrahimovic berättade en av deltagarna att han vet hur Zlatan 

är som person genom att ha läst hans självbiografi. Deltagaren skapade sig en uppfattning av 

personligheten som att det skulle ha uppstått ett fysiskt möte mellan dem (Lim & Kim 

2011:767). Enligt Eyal och Dailey (2012:762) har det här uppstått en parasocial relation 

mellan deltagaren och Zlatan som kan gynna hans varumärke då deltagaren investerat tid i att 

lära känna honom och skapa sig en relation.  

 

“..sen har jag läst hans bok och vet hur han är som person. Han är en vinnarskalle och vill 

alltid vara bäst och har höga krav på sig!” 

 

En annan deltagare menade att målet var att efterlikna Zlatan genom att ha samma nummer på 

matchtröjan eller att imitera en bild av Zlatan. Eyal och Dailey (2012:759) menar i detta 
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sammanhang att deltagarens egna karaktärsdrag kan ändras i syfte att efterlikna Zlatans 

personlighet .  

 

“Alla såg upp till Zlatan när vi var liten. Alla ville ha nummer 10. Man hade lätt tagit samma 

bild som Zlatan gjort, bara för att skryta!” 

 

När Charlotte Kallas inlägg visades skapades tankar kring att personligheten spelar stor roll 

över hur deltagarna tar till sig hennes budskap. Xiao m.fl. (2018:189) menar att influencer 

idag skapar sig ett meddelande som når stor räckvidd med syfte att stärka hennes och andra 

influencers personlighet. 

 

“Hade Kalla varit en sådan person som inte är så positiv och trevlig hade jag nog inte brytt 

mig speciellt mycket”. 

 

En annan fråga som ställdes med koppling till Parasociala relationer var ifall deltagarna 

Motiverades mer av att en influencer uppmanade till träning än deras föräldrar?. Nästan alla 

deltagare svarade att föräldrarna är de som motiverar dem mest, men det fanns även några 

deltagare som uttryckte sig annorlunda i den frågan.  

 

“ Jag lyssnar inte så mycket när det gäller träning, för jag vet bäst själv hur jag vill ha det. 

Då har inte mina föräldrar så mycket att säga till om men sedan får de gärna hjälpa mig om 

jag vill ha deras hjälp, till exempel om jag vill ha ett par nya skor. 

 

“Vissa kan det nog vara så för Kalla är en förebild för många, och att föräldern är den 

normala, så de hade nog uppskattat det mer!” 

 

Detta kan tolkas som att när det kommer till uppmanande till träning är det fortfarande den 

närmaste familjen som har mest att säga till om. Flera deltagare nämnde även att vänner hade 

samma inverkan som familjen. Tränar familjen och vännerna är det enklare och mer 

motiverande att själv följa med dem, vilket kan stärkas med Lim och Kims (2011:767) 

uttalande om att en stark parasocial relation skapar en gemenskap och en trygghet likt en nära 

familjevän. 
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6.5 Tematisering Goffman 

Goffmans teori beskriver hur människor använder kommunikation medvetet för att få en 

önskad bild av sig själva (Johansson 2018:255). Vid tematisering av Goffmans teori ställdes 

frågan Hur bilden av träning uppfattas. Denna fråga gav ett mycket brett svar beroende på 

vad inläggets bild sa. Mycket av deltagarnas fokus kring denna fråga låg hos bilden och att 

det var tankar kring om träningen uppfattades som enkel och/eller dryg. En av influencerna 

som det väcktes mest diskussion kring var Bianca Ingrosso. Detta grundar sig troligtvis i att 

Ingrosso är kommersiell och syns i samarbeten med olika syften. Detta menar Goffman kan 

vara en konsekvens till On Stage och att influencer förlorar sitt ansikte och därmed 

förtroendet om den skapade bilden av sig själv när flera olika bilder kommuniceras 

(Bullingham & Hallam 2013:101). 

 

“ På Instagram tror jag att Bianca försöker få den perfekta bilden av sig själv.” 

 

Vid en vidare diskussion var det dock tre deltagare som skapade sig en diskussion som 

grundade sig på en irritation över Biancas inlägg. Irritationen grundade sig på att bilden av 

träning inte framställdes på ett önskvärt sätt enligt deltagarna. 

 

“Det ger mig ingen korrekt bild av träning, träning ska ju vara….” 

 

“Jag uppfattar träning på ett annat sätt än vad det egentligen är” 

 

“Jag blir mer irriterad på en sådan där bild än vad jag blir av att gå och träna…” 

 

En deltagare menade att Bianca Ingrosso väljer att visa en perfekt bild av sig själv på 

Instagram medan hon i en video på en annan plattform kan dela med sig av en mer vardaglig 

sida som inte alls är lika sminkad och redigerad.  

 

“Perfect on Instagram, men på Wahlgrens Värld och på Youtube så ser man en annan sida av 

henne.. det blir lite mer annorlunda då. 
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Bullingham och Hallam (2013:101) menar att influencers egna presentation av sig själv är en 

möjlighet att skapa sig en identitet och därmed övertyga sina följare om, i detta fall, vilken 

träningspersonlighet som den vill vara och uppfattas som. Vid diskussion kring William 

Nylander sas det av en deltagare att synen på Nylander troligtvis hade ändrats om en 

förståelse funnits över vem han egentligen är: 

 

“Det är bara en bild, om du känner personen vet du hur han är som person - positiv/negativ. 

Då kan man tolka det på ett annat sätt” 

 
Goffman menar att influencers är medvetna om att de ständigt följs på sociala medier, 

följarna har därför en förväntan på influencern (Bullingham & Hallam 2013:101). Under en 

diskussion kom det fram att en av deltagarna kunde förklara bilden på Zlatan Ibrahimovic och 

vad han menade med bildtexten “on season”. Se motpol 2 i bilaga 9.4 Fokusgruppsmaterial. 

Det märktes tydligt att deltagaren följt Ibrahimovic en längre tid. På frågan ifall Bilden skulle 

ge någon skillnad ifall deltagarna följde honom utanför Instagram svarade deltagare följande:  

 

“Ja då vet vi varför han har skrivit så, annars är det en vanlig bild.” 

 

“ Ja det spelar roll, då hade jag vetat hela situationen och fått en bättre uppfattning om 

varför han lagt upp bilden. Kände jag han inte hade det varit en vanlig bild”. 

 
 
Influencer anses vara mer tillgängliga, trovärdiga och intima vilket resulterar till att det är 

lättare att känna tillhörighet till dem (De Veirman m.fl. 2017). Detta är någonting som 

framkom i de flesta diskussionerna kring de valda inläggen. Följande nämndes dock av en 

deltagare: 

 

“Det är det som gör att jag inte blir motiverad, han känns som en person man inte borde se 

upp till. Han beter sig inte som man ska.” 

 

Deltagaren syftade till influencern Smail Alihodzic. Smail har en bakgrund som medverkande 

i diverse realityprogram vilket deltagaren i detta fall syftar till inte skapat den trovärdighet 
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som hade önskats för att skapa sig en igenkännlighet. I detta inlägg gör Smail sponsrad 

reklam för proteinpulver vilket var något som flera av deltagarna kände sig starkt emot och 

som förstärkte deras misstro till hans budskap med inlägget. Se motpol 6 i bilaga 9.4 

Fokusgruppsmaterial. Goffman syftar till att off stage används av influencer för att visa en 

persona bakom den offentliga scenen (Johansson 2018:255). Detta är något som Smail har 

förlorat trovärdighet på genom hans medverkan i realityprogram där tittarna får följa honom 

utan filter. 

 

“Det hade varit bättre om Smail varit en person som man hade kunnat tagit mer seriöst, som 

man kunde se upp till på riktigt”. 

6.6 Tematisering tidigare forskning 

Denna tematisering verkade som avslutningsfrågor och behandlade mer övergripande frågor 

för att diskutera mer generellt och allt det som tidigare diskuterats tillsammans. 

Fysisk aktivitet menar Folkhälsomyndigheten (2018:62) bidrar till en mängd positiva 

egenskaper för ungdomar i skolåldern. Delvis de kroppsliga fördelarna med kondition, 

kroppsstyrka och blodtryck men även för ungdomarnas intellektualitet, deras livskvalité och 

därmed att deras psykiska hälsa påverkas positivt av en hälsosam livsstil.  

Vid frågan om Hur tror ni att idrott och hälsa påverkar er vardag? svarade 

majoriteten av fokusgrupperna att de tror att de kan påverkas positivt och att det finns 

fördelar: 

 

“På alla sätt och vis! Man behöver bra kondition för att kunna tänka och fungera mentalt. De 

som tränar hårt är de som har bäst kondition och därmed lyckas bättre med skolbetygen för 

att de kan koncentrera sig utan att få ont i huvudet” 

 

“Det förbättrar väl det mesta! Hälsan.. sömnen, betyg och man gör bättre ifrån sig i skolan!” 

 

“Man mår allmänt bättre om man tränar, tränar man inte så på en vecka känner man sig seg 

och lat i kroppen” 
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En negativ kommentar som kom under en av diskussionerna påpekade den hårda pressen som 

placeras på ungdomar i 14- till 15 års åldern. En deltagare menade att det är de som hoppar av 

sin idrott på grund utav resultatinriktad prestationsångest.  

 

“ Det blir mycket fokus på idrott, om man ska satsa eller inte. Allt kommer när man är 14-15 

år, det är både positivt och negativt.” 

 

Folkhälsomyndigheten menar även på att den allmänna uppfattningen om sin egna kropp 

förändras under högstadiet (Folkhälsomyndigheten 2018:19). Vid diskussion sa deltagarna att 

deras uppfattning om sin egna kropp förändrades.  

 

“Det sitter mest psykiskt om man inte tränar, för mig i alla fall, om jag inte tränar mår jag 

dåligt.” 

 

I diskussionen kring frågan Hur idrott och hälsa påverkar deltagarnas vardag svarade 

deltagarna att de tränade i syfte för att skapa en positiv syn på sitt utseende. Daudi och 

Johansson (2018:35) beskriver att bristen på träning bland annat kan ge ökad skuld och 

depression. Detta syntes i frågeformulärets svarsfrekvens såväl som i fokusgrupperna: 

 

“När jag inte tränat på ett tag blir jag inte lika nöjd med min kropp överhuvudtaget. När jag 

har tränat känner jag däremot att jag gjort något bra, kan vara lugn och ha kul helt enkelt!“ 

 

Nyberg (2014:38) förklarar att den digitala utvecklingen har en inverkan på ungdomars 

fritidsvanor då stor del av deras tid spenderas vid en skärm. Vid en fråga om Hur träning ser 

ut om 10 år svarade deltagarna att de inte trodde att antalet som tränar skulle öka utan snarare 

öka vid en högre ålder senare i livet.  

 

“Jag skulle nästan tro att det är mindre som tränar om några år än det är nu. Många får 

inspiration från Instagram men jag tror att de är mer i de äldre åldrarna. Jag tror att de 

yngre åldrarna kommer ha lite mindre träning medan de äldre kommer att träna mer. 
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“Ju yngre du är när du ser de där bilderna och bli inspirerad, ju tidigare kanske du börjar 

fundera “liksom ser jag ut sådär? Är det bra?” 

 

Frågan Hur utvecklingen för sociala medier ser ut om 10 år baserades på att sociala medier 

blir allt större i allt tidigare åldrar och den teknologiska utvecklingen (Byrne m.fl. 2017). 

Nedan syns utdrag från hur en minoritet av deltagarna uttryckte sig i diskussionerna: 

 

“Jag tror att alla kommer sitta vid datorerna och att alla kommer må dåligt av det.” 

 

“Det blir mer klagomål från föräldrarna… att vi sitter för mycket kring skärmen..” 

 

Majoriteten av alla deltagare sa sig däremot visualisera framtiden som följande: 

 

“Jag tror det kommer vara lika men att det kommer vara stor konkurrens mellan influencer.” 

 

“Känns som att det kommer vara lika som nu, troligtvis att hatet kommer bli värre.”  

 

Att dagens sociala medier ser likadan ut om 10 år var de flesta överens om. Det som 

diskuterades här var bland annat att deltagarna ansåg att det kanske kommer att uppstå andra 

medier än vad som finns idag och att influencer marketing kommer bli ett ännu större 

fenomen. Sett till Instagrams utveckling har användandet i denna åldersgrupp ökat med hela 7 

procentenheter sedan 2017 (Svenska Internetstiftelsen 2018:53). Detta tyder i det här fallet på 

att minioriteten mer lutar åt det rätta hållet. Användandet och sociala medier är ingenting som 

har stannat upp och kommer troligtvis inte att stå still i 10 år utan bestå av ständiga 

utvecklingar sett till Svenska Internetstiftelsens undersökning.  

Sett till hela världen är Instagram den största appen inom sociala medier bland 

ungdomar (Huang & Su 2018:1). Med anledning av detta ställde vi en fråga Vad motiverar 

just dig till träning på Instagram?. Här var det mycket intressant att se deltagarnas svar då 

denna studie syftar till att skapa en förståelse kring just träning, Instagram och ungdomars 

uppfattningar. En förståelse kring vad det är som är strategiskt rätt eller fel när det kommer 

till att motivera ungdomar till träning på Instagram. Enligt Daudi och Johansson (2018:6) är 
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det av stor vikt att förstå vad som motiverar till träning för att kunna öka ungdomars fysiska 

aktivitetet. Deltagarnas uppfattningar skilde sig åt, utdrag ur diskussionerna syns nedan.  

 

“Jag blir motiverad av till exempel Charlotte Kallas övningstips, man blir inspirerad!” 

 

“Jag blir mest motiverad om det är en person som jag ser upp till, speciellt om de lagt upp 

rörligt material och är utomhus!” 

 

“Jag tränar inte på grund av sociala medier utan för min hälsa. Skulle jag bli motiverad är 

det för att jag känner personen och vet att den inte tagit några genvägar och försöker 

förenkla träningen!” 

 

Ytterligare två avslutningsfrågor ställdes, Stereotypisk träningsbild kontra en 

verklighetsförankrad svettig träningsbild? samt En bild publicerad av någon du vet vem är 

kontra en person du inte känner igen? Vid redogörelsen för följande frågor framstod en 

väldigt enhetlig bild. Det som motiverar mest för flest deltagare var en äkta bild, en svettig 

träningsbild på Instagram. Det fanns några få deltagare som uttryckte en osäkerhet kring 

vilken av bilderna det var att föredra framför den andra. De flesta upplevde sig vilja ha en 

äkta träningsbild som efterliknade deras egna erfarenheter över hur den faktiska bilden av 

någon som utför fysisk aktivitet ser ut.  

När det gällde den andra frågan blev resultatet även där enhetligt i största drag. De 

flesta föredrar en person de vet vem är, för då vet de mer bakgrunden bakom bilden. Några få 

kommentarer kom kring att om inlägget är lockande trots okunskap om personen kan det 

inlägget locka men inte lika sannolikt som om en vetskap kring personen finns.  

7. Slutsatser och slutdiskussion 

Denna studies samtliga frågeställningar efterfrågade hur ungdomar uppfattar inläggen utifrån 

den aktuella teorin och tematiseringen. Det vi kan se efter genomförd metod är att följande 

teorier sammanlänkas på ett bra sätt och stärker tillsammans fokusgruppernas diskussioner. 

Habermas teori om de fyra validitetskraven uppfattar ungdomar som viktiga för att de ska ta 

till sig budskapet, vid flertalet tillfällen lyfts vikten av sanningen, uppriktigheten, 
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legitimiteten och tydligheten för att de ens ska uppmärksamma inlägget. Parasociala 

relationer syftar till den starka relation som deltagare uppfattar sig ha till en del influencer 

vilket förstärker mottagandet och uppfattningen av inlägget. Här syntes det tydligt att de 

influencer som deltagarna hade en vetskap om gav en större diskussion och en större 

trovärdighet. Goffmans On/Off stage syftar till att influencer själva bestämmer vilken bild de 

vill visa för mottagarna. Detta var något som även kan konstateras har en inverkan på 

ungdomarnas uppfattningar. Visste deltagarna vem influencern var fanns det en mycket större 

möjlighet för en stärkt relation och en starkare uppfattning av inläggets legitimitet, 

uppriktighet, sanning och tydlighet.  

Tillsammans har denna analys gett en bild av ungdomars uppfattningar kring 

influencers publicerade träningsinlägg på Instagram. Sammanfattningsvis har en vägvisning 

för hur ett strategisk arbete genom Instagram kan användas för att motivera ungdomar till 

träning. Denna studies slutsats är att om önskan är att ungdomar ska utöva mer fysisk aktivitet 

genom uppfattningar från Instagram är det att publicera en äkta träningsbild som är 

hemligheten. Det ska vara en svettig träningsbild publicerad av någon som ungdomarna har 

en relation till. Inlägget ska ha en bild som sticker ut från mängden, uppfattas sann, tydlig, 

uppriktig, legitim och inte vara ett betalt inlägg. Det är baksidan av scenen som ska visas och 

inlägget ska bygga på en redan etablerad relation.  

Träningsbilder som är publicerade av icke idrottande influencers, exempelvis Bianca 

Ingrosso är oftast sponsrade inlägg som ungdomarna ansåg sänka trovärdigheten för både 

produkten och influencern. Detta är någonting vi anser att företag som idag jobbar med 

influencer marketing borde ta till sig för att inte förlora sin produkt i en negativ uppfattning. 

Efter genomförd studie anser vi att ett fenomen att lägga större vikt vid är användningen av 

influencers med betydligt mindre antal följare och räckvidd. Genom dem kan då ett mer 

specifikt budskap skickas ut och träffa rätt målgrupp. Dessa influencer har troligtvis inte 

samma sponsoravtal och krav på att täcka in flera områden utan har en möjlighet till att vara 

mer renodlade. Någonting som vi även anser är värt att satsa på gällande dessa motiverande 

inlägg är att sänka fokuset kring att hålla sig i form, lyfta glädjen och det sociala i träning 

genom att publicera inlägg där övningen utförs utomhus.  

Detta är vad som enligt denna studie ger en korrekt bild av träning.  
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7.1 Förslag på fortsatt studie 

För en fortsatt studie föreslås att denna studie borde återupprepas med en intervalltid på fem 

år och ingå i en jämförande studie med det resultat som den framtida studien ger. Detta för att 

över tid följa sociala medier och folkhälsans utveckling kopplat till influencers publicerade 

träningsinlägg. Om fem år är det svårt att säga vilken plattform som är den mest aktuella för 

studien samt vilka influencer vars inlägg bör diskuteras, men samma syfte bör finnas. Både 

idrottsprofilers inlägg samt icke idrottsprofilers inlägg bör diskuteras samt att båda könen bör 

vara representerade.  

Sett till urvalet skulle det föreslås att en framtida studie skulle bestå av ett bredare 

urval från hela Sverige för att täcka in en större del av populationen. Fokusgrupperna föreslås 

även att byggas utifrån kön och ett antal på endast fyra personer då detta var det som gav 

denna studie störst diskussion.  
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9. Bilagor 

9.1 Godkännande från målsman

 

46 



 

 

 

47 



 

9.2 Frågeformulär 
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* Dessa frågor var unika för varje fokusgrupp beroende på vilka influencers som 

diskuterades. 
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9.3 Intervjumanual 

Tema: Influencer ______________ 

Inledande frågor utifrån Lasswells modell:: 
1:  Vem? 
2:  Säger Vad? 
3 : I vilken kanal? 
4: Till vem? 
5: Med vilken effekt? ( vad vill man få för reaktion med inlägget? 
________________________________________________________________________________ 
Tematisering 1: Habermas 
6:   När ni ser detta inlägg, vad är viktigt för att du ska ta till dig 
budskapet?   
 
7 : Tror ni att era erfarenheter spelar in i er uppfattning kring bilden ni 
ser framför er? Varför har ni den uppfattningen ni har? 
 
Tematisering 2: Parasociala relationer 
8: Vilken relation har ni till denna person?  

 
9: Skulle det ha en större betydelse för dig ifall ___________ uppmanade 
till träning än om dina föräldrar uppmanade dig till att röra på dig mer? 
Varför/ varför inte?  
 
Tematisering 3: Erving Goffman 
10:  Hur uppfattas bilden av träning här?  
 
11:  På vilket sätt tror ni att denna bild på träning förändras eller skiljer 
sig åt beroende på om du följer denne person på andra medier? Tror 
du dig få samma bild eller en annan? 
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Avslutande frågor: 
12: Stereotypisk träningsbild kontra en verklighetsförankrad svettig 
träningsbild? 
 
13: Hur tror ni att idrott/hälsa påverkar er vardag? (Med vardag menas: 
skolbetyg, sjukdomar, koncentrationssvårigheter och fysiskt socialt 
umgänge) 
 
14:   En bild publicerad av någon du vet vem är kontra en person du inte 
känner igen? 
 
15: Vi vet att sociala medier blir allt större och att användningen växer 
allt mer i tidigare åldrar. Hur tror ni att det kommer att se ut för 
ungdomar i er ålder om 10 år?  
 
16.  Hur ser samma resonemang ut gällande träning? 
 
17.  Nu när ni har sett alla de här bilderna och fått tänka efter, vad är det 
som motiverar just dig till träning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 



 

9.4 Fokusgruppsmaterial
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