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Sammandrag: Andelen digitala fitness tjänster har ökat radikalt och allt fler företag 
har börjat använda sociala medier tack vare populariteten och förmågan att nå stora 
konsumentgrupper. Problematiseringen kring temat uppstår p.g.a. allt fler människor 
är medvetna om fördelarna med fitness, men saknar motivation. Kvinnor, 
avhandlingens fokusgrupp, kontrollerar en av världens största konsumentmarknader 
men känner att de blir orättvist betjänade inom fitness industrin.  

Konsumenttyperna som agerar på sociala media kan enligt teori delas in i aktiva och 
passiva, vars huvudsakliga aktiviteter är konsumtion, deltagande eller produktion. På 
basen av 12 kvalitativa intervjuer erhölls ett varierande resultat där 4 olika fitness 
profiler kunde urskiljas. Fitness profilerna blev givna ett status beroende på hur de 
förhåller sig till fitness, sociala medier samt fitness relaterat innehåll på sociala 
medier.  

Denna avhandling resulterade i att de två största identifierade fitness profilerna är 
båda mindre aktiva på sociala medier. Fastän avhandlingens teori påstår att 
konsumenter i allmänhet är aktiva användare av sociala medier, kan avhandlingens 
avvikande resultat bero på att respondenterna av undersökningen inte förhåller sig 
lika positivt till fitness relaterat innehåll på sociala medier som de kunde om temat 
vore något annat. Ett samband kunde dock urskiljas där de aktivare fitness profilerna 
förhöll sig positivare till fitness på sociala medier jämfört med de mindre fitness aktiva 
som var negativare till fitness relaterat innehåll. 

Enligt det erhållna resultatet är det lönsammast för företag att erbjuda produkter och 
tjänster till de fitness profilerna som redan är aktiva på sociala medier och engagerar 
sig i fitness. Den mest lönsamma fitness profilen är därmed fitness profil D, som blev 
given statuset ”entusiaster”. En fortsatt undersökning gjord på globalt plan och för 
olika demografiska grupper kunde nå avvikande resultat samt identifiera nya och flera 
fitness profiler.  

Nyckelord: Fitness profiler, fitness relaterat innehåll, sociala medier, motivation 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INTRODUKTION ...................................................................................... 1 

1.1 Problemområde ................................................................................................... 2 

1.2 Syfte ..................................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsningar ..................................................................................................... 5 

1.4 Avhandlingens struktur ....................................................................................... 5 

2 TEORETISKA REFERENSRAMEN ......................................................... 7 

2.1 Fitness konsumenters aktiviteter ........................................................................ 7 

2.1.1 De senaste trenderna på fitness marknaden .............................................. 8 

2.1.2 Fitness trenderna, deras popularitet samt framtidsprognos- Experterna 
talar ut  ................................................................................................. 8 

2.2 Sociala medier och konsumenten ..................................................................... 10 

2.2.1 Konsumenternas aktivitet i sociala medier .............................................. 11 

2.2.2 Community grupper kategoriserade enligt deras grad av aktivitet ......... 12 

2.2.3 De olika aktiviteterna konsumenterna utför ............................................ 12 

2.2.4 Utvecklingen av online communities och konsumenters dynamiska 
förhållande till engagemanget .............................................................. 16 

2.2.5 Förhållandet mellan konsumenter och online communities ................... 17 

2.3 Motivation för fitness och användning av sociala medier ............................... 20 

2.3.1 SDT- teorin ............................................................................................... 21 

2.3.2 Motivations teori ...................................................................................... 22 

2.3.3 Fitness applikationer och grupp samhörighet .........................................24 

2.4 Konsumenters värdeskapande och upplevelse av fitness och sociala medier ..24 

2.4.1 Konsumenters värdeskapande ................................................................. 25 

2.4.2  Socialt värdeskapande .............................................................................26 

2.5 Sammanfattning ................................................................................................26 

3 METODBESKRIVNING ......................................................................... 29 

3.1 Val av undersökningsmetod ..............................................................................29 

3.1.1 Triangulering .............................................................................................29 

3.1.2 Insamlingsstrategier ................................................................................ 30 

3.1.3 Urvalsmetoder .......................................................................................... 31 

3.2 Kvalitativ metod ................................................................................................ 32 

3.2.1 Explorativ-, beskrivande- samt förklarande undersökningar .................. 33 

3.3 Intervjuerna och respondenterna ..................................................................... 34 



 

 

3.3.1 Semistrukturerad intervju ........................................................................ 34 

3.3.2 Val av respondenter.................................................................................. 35 

3.3.3 Intervjuguiden .......................................................................................... 36 

3.3.4 Intervjuernas gång .................................................................................. 38 

3.4 Analys av data ................................................................................................... 38 

3.5 Undersökningens kvalitet ................................................................................. 39 

3.6 Sammanfattning ............................................................................................... 40 

4 RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................... 42 

4.1 Konsumenters aktivitet i fitness ........................................................................42 

4.1.1 Tiden  ............................................................................................... 44 

4.1.2 Initiativ till början av ett fysiskt förhållande ............................................ 45 

4.1.3 Fitness grupper ......................................................................................... 47 

4.1.4 Förhållandeutveckling i fitness och sociala medier ................................. 49 

4.2 Konsumenters aktivitet på sociala medier ....................................................... 50 

4.2.1 Konsumenttyper som agerar på sociala medier ....................................... 51 

4.2.2 Sociala media aktiviteterna i ett fitness kontext ...................................... 52 

4.2.3 Attityd gentemot att publicera fitness relaterat innehåll på sociala 
medier  ................................................................................................ 56 

4.3 Konsumenters motivation och attityd till fitness och sociala medier ............... 56 

4.3.1 Externa faktorer som påverkar fitness beteendet ................................... 60 

4.4 Konsumenters värdeskapande av fitness och sociala medier ........................... 61 

4.5 Sammanfattning ................................................................................................62 

5 DISKUSSIONER OCH SLUTSATSER ................................................... 64 

5.1 Identifiering av fitness profiler och deras förhållande till sociala medier samt 
fitness relaterat innehåll på sociala medier ..................................................... 64 

5.2 Sammanfattning av undersökningen ................................................................ 70 

5.3 Företags implikationer ...................................................................................... 71 

5.3.1 Företagsimplikationer för de olika fitness profilerna ............................... 74 

5.4 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................ 75 

5.5 Slutord ............................................................................................................... 76 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjuguide, Svenska..………………………………………………………………….84 

Bilaga 2 Intervjuguide, Engelska…………………………………………………………………..85 



 

 

Bilaga 3 Respondenterna……………………………………………………………………………..86 

 

TABELLER 

Tabell 1 Sammanfattning av aktörerna samt aktiviteterna de utför på sociala 
medierna ........................................................................................................ 16 

Tabell 2 Information om respondenterna ................................................................... 36 

 

FIGURER 

Figur 1 Avhandlingens struktur ................................................................................... 6 

Figur 2 En översikt av sociala media aktiviteter (Heinonen 2011) ........................... 14 

Figur 3 Förhållandeutveckling mellan konsumenter och online communities 
(Heinonen 2011) ............................................................................................. 18 

Figur 4 Undersökningsmodellen i Lin & Lus forskning, samvariationen av 
motivationsteori samt externa nätverkseffekter (Lin & Lu 2011). ............... 23 

Figur 5 Teori sammanfattning- Samvariationen mellan fitness och sociala 
medier ............................................................................................................. 27 

Figur 6 Respondenternas beteende på sociala medier .............................................. 52 

Figur 7 Avhandlingens respondenters fitness relaterade sociala media 
aktiviteter infogade ........................................................................................ 54 

Figur 8 Uppbyggnad av fitness profiler ...................................................................... 63 

Figur 9 Uppbyggnad av fitness profiler ..................................................................... 65 

Figur 10 Identifierade fitness profilerna - Hur kvinnliga konsumenter förhåller 
sig till fitness, sociala medier samt fitness relaterat innehåll på sociala 
medier ............................................................................................................. 67 



 

 

1 

1 Introduktion 
 
Det breda engagemanget av allmänheten på sociala medier har skapat en färdig 

plattform för hälsoindustrin. En studie som gjorts av Pew Internet and American Life 

Project i 2010, visade att 80% av vuxna söker online efter hälsorelaterad information. 

Sökandet av hälsofrämjande information på nätet är i själva verket den populäraste 

online aktiviteten, efter email och söktjänster. Tidigare studier har även kommit fram till 

att sociala medier kan uppmuntra till bättre hälso- engagemang samt förändrat beteende 

inom hälsa (Korda & Itani 2013). Det har bevisats att kundlojalitet har blivit allt viktigare 

inom hälso- och fitness industrin (Ferrand et al. 2010). Eftersom sociala medier vunnit 

så stor popularitet bland människor i alla olika åldrar har fitness tjänster även börjat 

tillämpa sociala medier som ett redskap för att uppmuntra till fysisk aktivitet och fitness 

(Santtila et al. 2014). 

Sociala medier har blivit en av de vanligaste plattformarna för att dela med sig olika 

sorters användar-genererat media, såsom foton, filmer, nyheter med flera, som gjorts 

offentliga inom ett bundet system. Sedan påbörjandet av sociala medier har allt fler, 

applikationer utvecklats och som därmed bidragit till stor popularitet inom användarnas 

vardagliga liv. Sedan januari 2014, har en av de klart populäraste sociala 

nätverksapplikationerna, Facebook, globalt mer än 1,15 miljard aktiva användare. I 

endast USA finns det 128 miljoner användare som loggar in till Facebook på en daglig 

basis. I ett av de andra mest populära nätverken, Youtube, läggs över 100 timmar av 

innehåll upp på sajten varje minut (Khang et al. 2014).  

Sociala medier har definierats som en form av elektronisk kommunikation, som via dessa 

kanaler, användare skapar online communities för att dela med sig information, idéer, 

personliga meddelanden samt övrigt innehåll, så som videon (Merriam- Webster 2016).  

Nätsidor och mobil applikationer som är ägnat till forums, mikrobloggandet, sociala 

nätverk, social datasäkring är bland de viktigaste typerna av sociala medierna. 

Framträdande exempel på sociala medier är bl.a. Facebook, Twitter, Google+, Linkedin 

och Pinterest (WhatIs 2015).  

Aldrig tidigare har det funnits lika många alternativ att välja mellan då det kommer till 

fitness. Fitness är ett rätt så brett koncept och innebär alla aspekter gällande god fysisk 

kondition som ett resultat av motion och ordentlig näring (The free dictionary 2011). Allt 

flera fitness och träningsformer har de senaste åren förekommit på marknaden och idag 

finns det endast i USA mer än 100 000 olika sorters fitness centers och studion där man 
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kan utöva många även nya trendträningsformer. I och med dagens teknologi har även 

fitness industrin blivit allt mer mobila och elektroniska eftersom det är lättare att följa 

med trenderna via mobilapplikationer samt ”moln”- baserade kanaler (Goldman 2013).  

En orsak till varför allt fler forskare har börjat se på nya metoder för att uppmuntra till 

fitness är i och med den allt större delen av överviktiga människor i samhället. Därtill, 

har stillasittande beteende enligt WHO (World Health Organization) tagit över fetman, 

och är nu fjärde största orsaken till förtid dödlighet, vilket lett till att lösningar på detta 

samhälleliga problem blivit ett allt viktigare undersökningsområde. Allt fler forskare har 

börjat undersöka hur fysisk aktivitet hos människor kunde ökas och speciellt hos de 

stillasittande människorna. Därför har nu internettjänster som använder sociala medier 

skapats de senaste åren. Dessa har blivit allt populärare hos användarna eftersom de 

känner att de integrerar i något socialt eftersom de kan följa med, delta, uppmuntra samt 

aktivera sig själva och dennes vänner till ett mer fysiskt beteende (Santtila et al. 2014).   

Genom sociala medier har konsumenter allt lättare att integrera och dela med sig 

trender, upplevelser och åsikter med andra av samma intresse fastän de geografiskt sätt 

är långt ifrån varandra (Lim et al. 2015). Med de allt fler online fitness tjänster som finns 

på marknaden idag, förutsätter det att dess konsumenter kan upprätthålla en tränings 

vana var som helst. Detta har hämtat effektivitet, lättåtkomlighet samt sparsamhet för 

många konsumenter. Dessa fitness tjänster har idag kallats för motioneringens Netflix 

och nått hög popularitet på marknaden väldigt fort. Dock bör man konstatera att alla 

människor är olika och har olika behov och begäran och därför passar inte heller online 

fitness tjänster för alla (Top Ten Reviews 2016).  Dessutom strävar dessa onlinetjänster 

efter att överlag uppmuntra deras användare till att använda sociala medier för att 

förbättra deras individuella fitness. På grund av detta har allt fler onlinetjänster börjat 

erbjuda träningsprogram, fitness rådgivning samt teknik videon (Santtila et al. 2014). 

 

1.1 Problemområde 
 

Idag är allt fler människor medvetna om fördelarna med tillräcklig fysisk motion men 

kunskapen är ändå en usel motivationsfaktor för att nå ändringar i hälsobeteende. 

Studier har visat att de flesta människor strävar efter att vara fysiskt aktiva, men mindre 

än hälften av alla försök att upprätthålla fysiska aktiviteten är lyckade. Faktorer som 

påverkar införandet av en fitness aktivitet och bevarandet av denna är psykosociala 
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faktorer som inkluderar kunskap, attityder, avsikter, socialt stöd, motivation samt själv 

förmåga (Kaasalainen et al. 2013).  

Fastän intresset för fitness ökat har samtidigt även den överviktiga populationen ökat. 

Speciellt i Europa har den fysiska aktiviteten sjunkit bland arbetsför åldra (18-64 år) 

män. Endast hälften av denna grupp är fysiskt aktiva och över 70%  är överviktiga. Denna 

grupp av människor har bidragit till ett stort problem för folkhälsan (Kaasalainen et al. 

2013). Då det gäller kvinnor och fitness så har ett undersökningsresultat som utförts i 

USA visat att kvinnor säger att fitness och hälsa är en av prioriteringarna i vardagliga 

livet fastän det i själva verket ändå inte stämmer (Silverstein & Sayre 2009).     

Då kvinnor traditionellt sätt sköter mer om familje- samt ärenden relaterat till hemmet 

och hushållet har de helt enkelt mindre tid för träning. Detta är något som ett 

amerikanskt gym koncept, Curves, hittat en stor affärsidé och kundgrupp i. Curves 

införde ett nytt, enkelt, koncept för att locka kvinnor till sitt gym, där konceptet innebar 

snabb träning för kvinnor, billigt, lättare vikter samt intervall träningsprogram 

övervakad av professionella som endast räcker ca.30 minuter (Silverstein & Sayre 2009).   

Kvinnor kontrollerar sammanlagt över 20 biljoner US dollar av de årliga 

konsumentutgifterna och representerar därför en allt större tillväxt på 

konsumentmarknaden. I verkliga fall konsumerar kvinnor mer än Kina och Indien 

sammanlagt. Därför har det blivit allt viktigare att inte underskatta den kvinnliga 

målgruppen. Fastän kvinnor idag utgör en allt större grupp på arbetsmarknaden blir 

kvinnor fortfarande mindre betalda jämfört med män och känner även att många 

industrier inte har anpassat sig enligt kvinnors behov. Det finns en väldigt stor potentiell 

kundgrupp i kvinnor, och företag kunde nå en stor konkurrensfördel med att tjäna 

kvinnors behov och begäran. Speciellt, mat-, fitness-, skönhet- samt klädindustrin, är 

alla industrier där kvinnor sannolikt spenderar mer pengar. Andra industrier som 

kvinnor känt att de inte blir rätt betjänade inom är finansiella tjänster samt hälsovård 

(Silverstein & Sayre 2009).         

Fitness och träningsindustrin har på senaste tiden blivit allt viktigare då personer runt 

omkring världen, speciellt i västvärlden, blivit mer engagerade i deras hälsa och livsstil 

(Fallon 2004). Fitness industrin har visat vara väldigt innovativ vilket även attraherat 

människor till utförandet av fitness (Goldman 2013). Idag har sociala medier blivit en 

allt viktigare del av kommunikation samt underhållningskanal för människor, och 

därmed har sociala medier även börjat implementeras allt mer till fitness relaterade 
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aktiviteter (Santtila et al. 2014). Dock har få studier gjorts om hur fitness och sociala 

medier korrelerar med varandra och om det existerar ett samband mellan hur aktiva 

olika fitness profiler är på sociala medier.  

Få studier har varken identifierat kvinnor i fitness profiler eller undersökt deras 

aktiviteter på sociala medier. Olika sorters kategorisering av sociala media ”identiteter” 

har undersökts men få forskningar, som skulle katergorisera kvinnliga fitness identiteter 

på basen av deras engagemang i fitness och relation till sociala medier, existerar. 

Undersökningar som skulle kombinera fitness och sociala medier, och därmed forska 

kring konsumenters attityd gentemot fitness relaterat innehåll på sociala medier, finns 

det heller inte information om.    

Eftersom hälsa och fitness fått en allt större betydelse i människors liv har denna industri 

ständigt vuxit och utgör idag en stor del av konsumentmarknaden. Eftersom kvinnor 

känner sig orättvist bemötta inom bland annat fitness industrin är det viktigt att förstå 

hur detta kunde förbättras och med hjälp av vilka kanaler detta gap av orättvisa kunde 

åtgärdas. På grund av att sociala medier blivit en stor kommunikationskanal som 

underlättar konsumenter att interagera med varandra, torde företag ha stor nytta av att 

veta hur olika fitness profiler förhåller sig till fitness relaterat innehåll på sociala medier.  

Eftersom sociala medier når allt fler personer på ett kostnadseffektivt sätt torde fitness 

relaterat innehåll på sociala medier uppmuntra allt fler personer att involvera sig till 

engagemanget samt till en hälsosammare livsstil. Med att identifiera och lära känna 

kvinnor i olika fitness profiler kunde förtag lättare identifiera vilken är deras största 

potentiella målgrupp och därmed undersöka dessa profilers verkliga behov och begäran. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna avhandling är att identifiera fitness profiler på basen av hur de 

förhåller sig till fitness, sociala medier samt fitness relaterat innehåll på sociala medier. 

Målgruppen i denna avhandling är kvinnor och därmed kommer fitness profiler att 

identifieras på basen av kvinnliga respondenter.  
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För att besvara syftet och nå en slutsats inom det sammanfattande temat fitness relaterat 

innehåll på sociala medier, presenteras följande forskningsfrågor; 

1. Vad är typiska karaktärsdrag för kvinnliga fitness profiler?  

2.  Hur förhåller kvinnor sig till fitness relaterat innehåll på sociala medier?  

3. Hur aktiva är de identifierade fitness profilerna på att publicera fitness 

relaterat innehåll på sociala medier? 

  

1.3  Avgränsningar 
 

Det som avgränsar undersökningsområdet är att i denna avhandling kommer endast 

träningsformerna av fitness konceptet tas i beaktan. Om kost och näring togs med i 

undersökningsområdet skulle avhandlingens fokus vara betydligt bredare. Andra 

aspekter som även vunnit stor popularitet och som ansetts vara en fitness trend för år 

2015, är bärbar teknologi. Dessa mäter allt från rörligheten, pulsen, kalorier, sömn och 

på basen av detta kan vissa apparater sedan lägga upp en dietplan enligt vad någons 

personliga mål är (bygga muskelmassa eller öka konditionen, gå ner i vikt osv.) (The 

Washingtonpost 2015). Istället för att anse denna bärbara teknologi som en fitness 

aktivitet i säg själv kommer denna ses som ett hjälpmedel vid utförandet av en viss 

träningsform.  

I och med att detta är en rätt så liten undersökning kommer denna avhandling att endast 

baseras på kvinnors tränings vanor och rutiner och hur detta reflekteras i deras beteende 

samt aktivitet på sociala medier. En undersökning gjord av Silvertesin och Sayre (2009) 

har visat att kvinnor spenderar mera tid och pengar på att konsumera bland annat fitness 

industrin produkter och tjänster. Därmed stöder detta avgränsningen av 

forskningsområdet och underlättar valet av målgruppen.  

 

1.4 Avhandlingens struktur 
 

Denna avhandling kommer efter detta introduktionskapitel fortsätta med teoretiska 

referensramen. Teoretiska referensramens underrubriker kommer att byggas upp så att 
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relevant teori behandlas för att kunna besvara på undersökningen syfte samt 

forskningsfrågor. Efter teorikapitlet kommer metodbeskrivningen att behandlas där 

intervjuerna samt forskningens tillvägagångssätt presenteras. Efter detta kapitel 

kommer undersökningsresultat att presenteras i analys kapitlet. Denna del kommer att 

reflektera tillbaka till teorin och sedan sammanslå denna avhandlings respondentsvar 

och analysera hur dessa överensstämmer och samvarierar. Denna avhandlings sista 

kapitel kommer att innehålla diskussion, implikationer för företag samt tipsa för fortsatt 

forskning. I slutet av denna avhandling kommer källor samt bilagor att tilläggas. 

För att läsare skall lättare kunna följa med avhandlingens gång, har strukturen illustreras 

i följande figur. I denna figur presenteras endast huvudrubrikerna i de olika kapitlen.  

 

Figur 1 Avhandlingens struktur  
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2 Teoretiska referensramen 
 

Idag finns det inom marknadsföring ett allt större intresse i digital interaktivitet, speciellt 

inom konsumenters aktivitet på sociala medier. Allt fler konsumenter är involverade i 

olika aktiviteter som varierar från allt mellan konsumentinnehåll till delaktighet i 

diskussioner, delandet av kunskap med andra konsumenter samt medverkandet av 

andra konsumenters aktiviteter (Heinonen 2011). Denna teoretiska referensram 

kommer att behandla konsumenters relation till, deltagande och beteende på sociala 

medier. I detta kapitel kommer även de senaste fitness trenderna att presenteras för att 

hänvisa till undersökningsområdet. Denna litteraturgenomgång har som syfte att stöda 

och reflektera kring forskningsfrågorna som senare i avhandlingen kommer att tillämpas 

med intervjuresultaten i analyskapitlet. Relevanta delar som reflekterar kring frågorna 

om ett samband mellan fitness profiler och deras beteende på sociala media existerar 

kommer behandlas i följande del.  

Eftersom denna avhandling kommer att undersöka i ett stort sätt fitness och sociala 

media industrin kommer det därför genom teoridelens gång att hänvisas till personerna 

som agerar och använder dessa industrier. Därför kommer de stora 

undersökningsområdena att hänvisa till dessa personer som konsumenter av sociala 

medier.  

 

2.1 Fitness konsumenters aktiviteter  
 

I detta första stycke kommer fitness kontextet att introduceras, vilka är de senaste fitness 

trenderna och vad experter inom industrin analyserar om träningsformers framtid. 

Fitness som tidigare definierades i introduktionskapitlet, innebär alltså alla aspekter 

kring god fysisk kondition.  

I och med digitaliseringen har de digitala fitness tjänst kanalerna ökat avsevärt. Idag kan 

man lätt ladda ner fitness videon på tabletter, telefoner, datorer osv. vilket har 

underlättat att träningarna kan utföras var som helst. Det har diskuterats att som följd 

av fitness trender har en helt ny värld av prenumerations baserade modeller skapats, 

som exempelvis människor som känner sig obekväma att gå på gym eller svettas i 

offentligheten, kan använda eller prenumerera på. Många olika digitala tjänster existerar 
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idag på marknaden och som gjort att konsumenter lättare kan välja den tjänst som bäst 

tillämpar kundens fitness nivå eller den tjänst som bäst passar deras ekonomi (The 

Washington Post 2015).  

2.1.1 De senaste trenderna på fitness marknaden 
 

I American College of Sports Medicine (ACSM)s årliga undersökning om fitness trender 

för 2015 identifierades några trender som varit starka och förekommit redan i nio år i 

topp 20, men som sedan i 2015 fallit ur listan. Bland de nämnda fanns bl.a. dans formen 

Zumba som 2012 ännu var topp 9 men som år 2015 inte ens längre nådde topp 20. I 

denna undersökning som gjordes av ACSM argumenteras det över att resultatet blivit 

påverkat av den dåliga världsekonomin och att fitness former som kräver dyra redskap 

eller instruktioner av någon professionell, lidit mycket på grund av detta. Å andra sidan 

motsäger en annan grupp att fitness former, så som Zumba, pilates och cykling, som inte 

innebär en så stor ekonomisk fråga ändå nått sin tid och fallit ur konsumenters intresse 

(Thompson 2014).     

De fitness formerna som nådde högsta populariteten för 2015 var intervall tränings 

formen samt egen-kroppsvikt träningen. Det är viktigt att konstatera att dessa topp 

träningsformer har identifierats som trender av en internationell publik som har känt att 

dessa träningsformer inverkat på deras liv eller själva industrin. Den populäraste 

träningsformen, egen kroppsvikt träningen är billig eftersom den strävar efter att inga 

extra redskap behövs, och detta sammanhänger precis med det som undersökningar 

tidigare visat att många väljer bort en träningsform om den är för dyr (Thompson 2014). 

Styrketräning var nummer 4 på listan av år 2015 fitness trender och denna har visat sig 

vara en trend eftersom denna redan länge förekommit på listan. Denna träningsform har 

vunnit stor popularitet inom många olika kundgrupper som använder sig av community 

baserade program och till ålder är aningen yngre (Thompson 2014). 

2.1.2 Fitness trenderna, deras popularitet samt framtidsprognos- 
Experterna talar ut  
 

I ACSMs hälso- och fitness journal har experter talat ut och analyserat fitness trender, 

varför det blivit så aktuellt och hur den eventuella framtidsprognosen kunde se ut.  L. 

Jerome Brandon som är professor vid Georgia State University i Atlanta menar att 

ökningen av överviktiga människor, speciellt i USA, har bidragit till att fitness industrin 
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ökat. Vidare analyserar han att de topp tre fitness trenderna för år 2015, verkat vara allt 

mer relaterade till att mångas livsstils fokus ligger på en strak hälsa (Thompson 2014).  

Andra direktörer och professorer har menat att i och med att den åldrande generationen 

lever allt längre idag kommer upprätthållandet av mobilitet vara nyckelstrategier och 

därmed kommer, styrke-, intervallträning och yoga fortsätta att användas. Dessa 

skribenter analyserar även att det borde allt oftare i gym anordnas träningsprogram för 

den åldrande generationen eftersom de blir allt fler och därför kommer det finnas en stor 

kundgrupp i denna generation.  Dessutom konstateras det även att om fitness former 

inte fortsätter att utvecklas och konstrueras på nytt, såsom Zumba och pilates, kommer 

dessa träningsformer inte att överleva på fitness marknaden (Thompson 2014).  

2014 årets stora fitness trender så som Crossfit och intervall träning (HIIT) som snabbt 

blev omtyckta bland fitness entusiaster har fortfarande stark popularitet och är för att 

stanna ännu en tid på marknaden. Fastän många fitness trender vunnit stark popularitet 

väldigt snabbt säger experter dock att de förväntar sig att allt fler människor kommer 

vända sig mot träningsformer som de kunde utföra var som helst och där de kan se 

personlig utveckling. Något som betyder mycket inom dagens fitness trender är 

samhörighetskänslorna många människor får av att höra till en sorts finess community, 

alltså en sorts grupp som man delar gemensamt intresse med. (The Washington Post 

2015). Likaväl som i många industrier och branscher har digitaliseringen även skött sin 

andel i fitness industrin och utvecklat många grenar och metoder till en viss mån. Dock 

bör man konstatera att alla människor är olika och därmed har olika begäran, men i och 

med att fitness industrin är innovativ finns det allt fler alternativ för de olika 

konsumenternas behov (Top Ten Reviews 2016). 

Fitness marknaden har redan visat sig vara innovativ som snabbt tillämpar sig efter 

trender och var kosnumneterna rör sig. Idag finns det redan en lätt tillgänglig online 

kanal, Youtube, som erbjuder många professionella, väl utvecklade, gratis fitness 

program som är för allmänheten att ta del av. På Helathista, som är en online community 

kanal för kvinnor, presenterades de 10 bästa träningskanalerna på Youtube. En orsak till 

varför dessa 10 kanaler är så populära bland Youtube användare är eftersom de är gratis 

och lättåtkomliga så länge dess användare har nät beläggning. Andra orsaker till varför 

dessa gratis fitness kanaler blivit så populära är eftersom de olika träningsprogrammen 

är uppbyggda av fitness ”gurun” och personliga tränaren som allt mer fokuserat på att 

göra intervall träningsprogram. Iden bakom varför dessa intervall träningsprogram 
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gjorts är på grund av att många människor skyller på tidsbrist och använder denna som 

orsak för att inte kunna träna eller hålla sig i god fysisk kondition (Healthinsta 2014).   

I och med digitaliseringen samt sociala medier har ett brett spektrum av online 

kommunikation uppstått och därmed har sociala medier blivit ett allt viktigare och 

populärare redskap vid promotion av hälso- och fitness aspekter. Sociala medier kan 

tillbringa socialt stöd och främja en känsla av samhörighet för individuella. Dessa online 

redskap som möjliggör användare att dela användar-centrisk information som 

kontrolleras av konsumenterna själva tillåter konsumenter att antingen hållas anonyma 

eller identifierbara, beroende på vad personerna själva föredrar. Sociala medier har även 

underlättat både företag samt konsumenter att nå en bred publik som även går över 

geografiska gränser (Korda & Itani 2013).  

 

2.2 Sociala medier och konsumenten 
 

Sociala media begreppet är associerat med det nya digitala fenomenenet såsom sociala 

nätverkssajter, bloggar, Micro bloggar, plats baserade tjänster, bild- och video baserade 

kanaler osv. Personerna som tar del av, och använder sig av sociala medier, 

kommunicerar lätt med varandra och skapar samt delar med sig innehåll med andra 

användare genom sina egna datorer, eller digitala mobil apparater (Bechman & Lomborg 

2012). Sociala medier har även kallats som ”deltagande internet” (från engelskans 

participative internet) som omfattar ett brett set av internet baserad kommunikation, 

hjälp och redskap. Sociala medier låter människor av alla demografiska bakgrunder ta 

del av dessa teknologier och ger användaren även chansen att vara antingen anonym eller 

identifierad på sociala medier (Korda & Itani 2013). 

Det har demonstrerats att sociala medier i ett industriperspektiv, är riktat till 

ekonomiska samt socio- politiska värdeskapande faktorer i form av makt, rörelseintäkter 

samt exploatering. Från ett användarcentriskt perspektiv innebär de värdeskapande 

faktorerna kreativa utnyttjanden av styrning av egna och sociala förhållanden i 

vardagliga livet (Bechman & Lomborg 2012). Som tillägg till det ovan-nämnda ger sociala 

media dess användare enkel online kommunikation, med kostnadseffektiv tillgång till en 

stor andel människor som är geografiskt sätt lång ifrån varandra (Korda & Itani 2013).  
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Denna del av avhandlingen presenterar olika konsumenttyper av sociala medier, 

konsumenternas aktiviteter och beteende då de rör sig på sociala medier samt online 

community som en förhållande utveckling. Online communities är idag en av de största 

sociala media kanalerna som personer involverar sig allt mera till och ibland även 

utvecklar långvariga förållanden till.  

2.2.1 Konsumenternas aktivitet i sociala medier  
 
Idag har marknadsföringslandskapet börjat ändras i och med att konsumenterna i sig 

själva utövar allt fler av de aktiviteter som tidigare kontrollerats av företag. 

Konsumenters beteende på nätet har ökat i en snabb takt och idag är det väldigt vanligt 

att konsumenter tar del i diskussioner, andra konsumenters innehåll samt delar kunskap 

och intresse med andra konsumenter. I rätt så nyligen publicerade undersökningar har 

det föreslagits och identifierats olika typer av konsumenter som agerar på sociala medier. 

Föreslagen inkluderar aktiva konsumenttyper, sådana som publicerar ”posters” och 

medverkar ”contributors” till sociala medierna eller passiva konsumenttyper som 

inkluderar konsumentinnehavare ”consumer content” och osedda konsumenter som 

lurkar ”lurker”. Sociala medier i denna kontext hänvisar till användare skapade tjänster 

så som bloggar, sociala nätverkssajter, online revy eller värderingssajter samt online 

communities (Heinonen 2011).  

Sedan 2003 har sociala medierna, framförallt sociala nätverkssajterna, uppstått som 

massanvändning. Mer djupgående möjliggör sociala nätverkssajter användare att skapa 

och upprätthålla en community av individuella personer. Tidigare studier inom sociala 

medier har använt ett så kallat tillfredsställande tillvägagångssätt för att undersöka 

konsumenters motiv till val av en specifik sorts media och konsekvenserna som följer de 

motiven. En undersökning som gjordes i 2004 av Stafford, Stafford och Schkade visade 

att de tre huvudsakliga motiven till varför konsumenter använder internetet som en 

media är p.g.a. informationen, sociala aspekterna samt underhållning. Senare studier 

tillade även sociala interaktion och community utveckling, självuttryckning, 

kunskapsdelande och emotionella motiv. För sociala nätverkssajter var det socialisering, 

sökandet av själv status, underhållning samt information som var de största 

motivationsfaktorerna (Heinonen 2011). 
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2.2.2 Community grupper kategoriserade enligt deras grad av 
aktivitet 
 
Många studier har utforskats konsumenters aktiviteter på sociala medier på basen av hur 

aktiva eller passiva deras beteende online är. Community medlemmar har regelbundet 

grupperats enligt deras kommunikationsbeteende och deltagandemönster. En studie 

som gjordes av Valck et al. (2009) identifierade sex stycken grupper som community 

medlemmarna kunde delas in i. Denna kategorisering är dock baserad på att aktiviteten 

ses som en informationskälla och inkluderar för övrigt inga andra aktiviteter (Heinonen 

2011).  

Den första gruppen är kärnmedlemmar (Core members) som identifierar de personer 

som bidrar mest till en community genom att förmedla, formulera samt diskutera 

information. Konversatörer (conversationalists) är den andra gruppen som fokuserar på 

att diskutera informationen. Den tredje community medlemsgruppen, informatörerna 

(informationalists) är huvudsakligen de som formulerar och förmedlar informationen. 

Hobbymedlemmarna är grupp nummer fyra som fokuserar på att upprätthålla och 

uppdatera deras egna personliga information på den specifika nätsidan. Funktionalister 

(Functionalists) är den gruppen som är intresserade av att samla in information och 

opportunister (opportunists) är den sista gruppen som enbart vill samla marginellt 

innehåll från nätsidorna (Heinonen 2011). Dessa medlemsgrupper har fritt översatts från 

engelskan. De ursprungliga engelska orden för varje deltagargrupp står i parentes.       

2.2.3 De olika aktiviteterna konsumenterna utför 
 
Shao (2009) föreslog att människor utför en variation av olika aktiviteter online. Shao 

menade att en person antingen (1) konsumerar information och underhållning, (2) deltar 

i social interaktion och community utveckling eller (3) producerar uttryckandet och 

förverkligandet av sig själv. Konsumtion i dessa sammanhang innebär att en person läser 

innehåll som är publicerat material. Deltagandet i denna kontext uppstår då människor 

kommenterar på andra användares skriverier eller skapelser medan produktion innebär 

att en person publicerar sitt egna innehåll till den specifika nätsidan ifråga (Heinonen 

2011). Producenten som alltså producerar sitt egna innehåll på sociala medier har ofta 

setts som den aktivaste och även ledande aktören i produktion och distribution av sociala 

medier. Bruns (2008) föreslog termen ”produser” för att lyfta upp aktivitet gruppens 

hybridisering av produktionen och användningen av sociala medier. Termen skapades 

då orden ”producer” (producent) och ”user” (användare) kombinerades (Bechmann & 
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Lomborg 2012). Shao (2009) menade att det är vanligt att människor engagerar sig ändå 

i alla tre aktiviteter eller i varje fall i en kombination av två (Heinonen 2011).   

Många undersökningar som är gjorda på konsumenters aktiviteter är relaterade till 

användargenererat innehåll (engelskans User-Generated Content) som betonar 

konsumenternas beteende på basen av bidragens dikotomi, publicering och konsumtion 

(lurkare) (Heinonen 2011). Lurkare som kommer från det engelska ordet ”lurker” är 

definierat som en person som är en smygare, eller passiv deltagare som är med i ett 

diskussionsforum på internetet men som sällan eller aldrig deltar i diskussioner fastän 

han/ hon läser innehållet (it-ord 2016). Uttrycket nämndes tidigare i kapitel 2.2.2 där 

det behandlades som en passiv konsument typ på sociala medier.   

Användargenererat innehåll som kommer att nämnas i denna avhandling är det svenska 

uttrycket för User- Generated Content. Detta koncept innebär publicerad information 

som en obetald bidragsgivare har försett en nätsida med. Information i detta 

sammanhang kan tyda på ett foto, bild, diskussionsinlägg, opinionsundersökning samt 

blogginlägg (TechTarget 2016). Förutom detta innebär användargenererat innehåll att 

bidragsgivaren, som försett nätsidan med informationen, är en konsument eller 

slutanvändare av ett online system som är tillgängligt för offentligheten och andra 

konsumenter (Webopedia 2016). Hälso- promotions aktiviteter som använder sociala 

medier kan uppmuntra personer till att dela och generera innehållet. Detta engagemang 

är en nyckelfaktor till framgångsrikt utsträckande på sociala medier (Korda & Itani 

2013).      

På basen av det ovan-nämnda har det förslagits att konsumenters sociala media 

aktiviteter kan kontextualiseras av två dimensioner; konsumentmotivation (consumer 

motivation) och konsumentengagemang (consumer input). Konsumentengagemang är 

en illustration av vad konsumenterna i verkliga fall gör, alltså är det en separation av de 

tre huvudsakliga aktiviteterna, konsumtion, deltagande eller produktion. 

Konsumentmotivation kan i sin tur delas in i de tre följande huvudgrupperna; 

underhållning, social kontakt samt information. Dessa två närmanden har kombinerats 

i en enkel matris som har nio möjliga resultat (Heinonen 2011). 

Aktiviteterna på den högra sidan involverar en högre nivå av konsumentengagemang 

beträffande bidragets innehåll. Av de tre huvudsakliga aktiviteterna är konsumtion 

väsentligen relaterat till information och underhållning, deltagande relaterat till sociala 

förbindelser och produktion relaterat till självförverkligande. En studie som bad 
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marknadsföringsstuderanden evaluera fem olika användarskapade tjänster utgjorde de 

aktiviteter som fylldes in i dimensionerna mellan konsumentmotivationen och 

konsumentengagemang (Heinonen 2011). Nedan illustreras detta i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Figur 2 En översikt av sociala media aktiviteter (Heinonen 2011) 

I största delen av fallen producerade respondenterna någon sorts innehåll till 

användargenererat innehåll på sociala nätverkssajter. Motiven för att besöka en 

användargenererad- sajt är rätt lika till de konsumenter som också bestämmer att delta 

på den specifika sajten. Ofta är det två eller tre motivationsfaktorer involverade istället 

för endast en. Information, underhållning, övervakning, inspiration och åsikter var de 

vanligaste motivationsfaktorerna som nämndes (Heinonen 2011). Fastän Heinonens 

(2011) undersökning baserades på studerandes respondentsvar bör det dock noteras att 

andra studier har bevisat att allt fler vuxna börjat se efter de ungas trend med att dela 

med sig innehåll online. 2009 var det redan vanligt för 30 % av vuxna att dela med sig 

innehåll på nätet medan den motsvarande siffran för yngre användare var 38 % (Korda 

& Itani 2013). 
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Det är även bra att i detta sammanhang notera att sociala nätverkssajter var sociala 

media kanalen som Heinonens (2011) undersökningsresultat baserades på. Dock har det 

visats at sociala nätverkssajter är en av de mest populära formerna av sociala medier, och 

i en studie som gjordes i USA år 2009 använde 35 % av befolkningen, som var 18 år eller 

äldre, sociala nätverkssajter (Korda & Itani 20013). Sociala nätverk har aningen lika 

egenskaper som sociala medier och innebär ett nätverk eller en tjänst genom vilka 

människor skapar och upprätthåller sociala förhållanden (Merriam- Webster 2016).  

För att klargöra de aktörer som agerar på sociala medier och vilka aktiviteter de utför, 

har en sammanfattande tabell på basen av de ovan-nämnda teorierna lagts upp. Denna 

tabell har inte synnats i någon tidigare tabell, utan är skapad av den ovan stående teorin 

för att göra denna avhandling mer lättläst. Denna tabell kommer stöda avhandlingen i 

senare skede då det kommer till att identifiera de olika fitness profilerna samt vilka 

aktiviteter de utför på sociala medier samt fitness relaterat innehåll på sociala medier.  

I tabellen hänvisar vad till vilken sorts aktör eller aktivitet som utgörs i den ovan använda 

teorin. Vilka aktörer tyder på hur personer namnges eller kan identifieras som i de olika 

aktör grupperna eller aktiviteter de utför. Efter detta har en kolumn, annat noterbart, 

infogats för att notera något extra viktigt i de olika teorierna eller grupperna. Källan är 

även till sist insatt för att hänvisa till forskaren som undersökt eller skapat dessa olika 

grupper eller aktörer. 
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Tabell 1 Sammanfattning av aktörerna samt aktiviteterna konsumenterna utför på sociala 
medierna 

VAD? Konsumenttyper som 
agerar på sociala medier 

Community 
grupper, indelade 
enligt aktivitetsgrad 

Aktiviteterna 
som utförs på 
sociala 
medier 

Aktiviteterna 
som utförs på 
sociala medier 

VILKA 
AKTÖRER/ 
AKTIVITETER? 

Aktiva; 
Publicerar 
Kontribuerar 
Passiva; 
Konsumentinnehavare 
Osedda/Lurkers 

Kärnmedlemmar 
Konversatörer 
Informatörer 
Hobbymedlemmar 
Funktionalister 
Opportunister 

Aktörerna 
gör; 
Konsumerar 
Deltar 
Producerar 

Produser 
(producer+ 
user) 

ANNAT 
NOTERBART 

 Information är den 
huvudsakliga 
aktiviteten 

Oftast utför 
de alla tre 
eller i varje 
fall två av 
aktiviteterna 

Ville lyfta upp 
gruppens 
hybridisering 
av 
produktionen 
och 
användandet 
av sociala 
medier 

KÄLLA Heinonen, 2011 Heinonen, 2011 Heinonen, 
2011- 
Genererad av 
Shao, 2009 

Bechmann & 
Lomborg, 
2012, 
Genererad av 
Bruns, 2008 

 

2.2.4 Utvecklingen av online communities och konsumenters 
dynamiska förhållande till engagemanget 
 
Online communities sammanbringar människor med fokuserade behov och intressen 

kring någon tjänst, varumärke, produkt eller dylikt. Dessa online- communities skapar 

sociala, ekonomiska eller affärsmässiga förhållanden mellan konsumenter och den 

specifika tjänsten, varumärket, produkten, andra konsumenter eller community 

upprätthållaren (Heinonen 2011).  

Online communities har även förklarats som en grupp människor som använder en 

specifik internettjänst eller som hör till en specifik grupp på internetet (Cambridge 

Dicitionary 2016). Denna nätverksgrupp av människor kommunicerar med varandra och 

genom en organisation av interaktiva redskap såsom e-post, chat system och 

diskussionsforum (Business Dictionary 2016).   

Det har blivit allt viktigare för företag att förstå hur konsumenter förhåller sig till online 

communities i samband med affärsverksamhet, hur detta förhållande blev till i första 

hand samt hur det vidare kunde förstärkas. Det är utmanande för många företag att 

interagera med sina kunder på online communities samtidigt som det kan även finnas 
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en stor möjlighet att få kunskap och därmed bygga förhållanden med sina kunder 

(Heinonen 2011). 

Tidigare studier visar att communities kan i ett brett perspektiv delas in i två olika 

kategorier; konsumenters syn på företag eller brand, och konsumenters medverkan i ett 

livs tema. Studier som analyserat den andra gruppen har inneburit intresse i dess 

medlemmar och undersökandet av subkulturer, intresse-, spel-, förhållande 

communities osv.   Studier som har undersökt intresse communities är baserade på 

konsumenters engagemang i ett livstema istället för ett brand. Som empiriskt material 

har detta en rätt så bred betydelse. Intresse communities kan innebära tränings 

entusiaster aktivitet och engagemang, en surf community som en skildring av en 

subkultur, motorcykel ägares symboliska beteende osv. (Heinonen 2011). 

2.2.5 Förhållandet mellan konsumenter och online communities  
 
Då man ser på hur online community förhållanden bildas har det föreslagit av tidigare 

undersökningar att förhållandet genomgår följande steg; det börjar vid väljandet av sin 

partner, utformar förhållandet, dedikerar tid åt förhållandet, upprätthåller 

kommunikationen och till sist så avslutas förhållandet med goda termer. En modell 

skapad av Antikainen (2007) inkluderar tre element som bidrar till attraktionen av 

online communities. Dessa tre element inkluderar community förhållande, typ av 

attraktion vilket innebär en attraktion till en individuell medlem eller en social grupp, 

och attraktionens karaktär. Om dessa attraktioner är relaterade till en medlem-

tjänsterelation attribueras fem faktorer. Dessa är; upprätthållarens innebörd, 

medlemmens innebörd, medvetenhet, service variation och användbarhet (Heinonen 

2011).  

Det har tidigare gjorts studier som undersökt varför community förhållanden i första 

hand ens börjar. Attribut som påverkar besluten att anknyta sig till en virtuell 

community, attribut som beskriver hur den virtuella communityn påverkar den sociala 

kontexten samt hur den virtuella communityn transformerar samhället har undersökts 

redan en längre tid. Ett stort fokus har tidigare legat på att identifiera faktorer som 

hindrar istället för motiverar personer att anknyta sig till virtuella communities. Faktorer 

som tidigare har hindrat personer från att våga anknyta sig till online communities 

inkluderar, teknologiska-, motivations-, uppgifts- samt system relaterade faktorer 

(Heinonen 2011).   
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Heinonen (2011) skriver i sin vetenskapliga artikel om hur tidigare undersökningar har 

visat att konsumenter väljer att höra till eller följa en community som starkt relateras till 

deras vardagliga liv och specifika intresse. Detta betyder alltså att kärnelementen i en 

community knyter ihop både ämnet med deras användare genom deras motivation, 

engagemang samt inblandning i varandra. Forskningar som har studerat konsumenters 

intresse och aktiviteter i en online community har visat att konsumenterna strävar efter 

ett långvarigt förhållande. En konsuments förhållande till en online community har 

utvecklats i en modell av Edvardsson et al. (2008). Vidare har denna modell utvecklats 

av Heinonen (2011) som lade till två ytterligare statusar för att beskriva hur denna 

förhållandemodell avslutas. Slutsatsen av denna modell visar att ett lyckat online 

community förhållande för en konsument utvecklas i följande sex steg (Heinonen 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3  Förhållandeutveckling mellan konsumenter och online communities (Heinonen 
2011) 
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De blåa pilarna i figuren innebär krafterna och faktorer som stärker ett förhållande, 

medan de röda pilarna tyder på krafter som försvagar förhållanden. Som tillägg till dessa 

pilar existerar det krafter även enskilt inom de olika statusarna som upprätthåller de 

olika förhållandens status utveckling (Heinonen 2011).   

Förhållandet mellan konsumenter och online communities börjar vid det okända 

statuset (unrecognised) och denna innebär stadiet då online communityn är okänd för 

konsumenten. Konsumenten har kanske inte haft behov av online communityn eller så 

har hon inte bara vetat att communityn existerar. Detta steg följs sedan av igenkända - 

(recognised) statuset som hänvisar till att konsumenten är medveten om statuset. Vid 

detta stadium av förhållandet läser konsumenten oftast diskussioner, men är ändå inte 

familjär med andra medlemmar eller innehållet av online communityn. Vid detta 

stadium av förhållandet använder, eller överväger i varje fall, konsumenten att använda 

fortfarande andra online communities (Heinonen 2011).   

Skiftet mellan det andra och det tredje statuset, det övervägda (considered) statuset, sker 

då konsumenten börjar använda en specifik community. Denna status kan ses som ett 

vägskäl för konsumenten där hon antingen blir medlem i förhållandet eller så avstår hon 

från det. Om konsumenten anser att communityn kan tillbringa tillsatt värde till henne, 

kan förhållandet snabbt utvecklas till följande, engagemang (engaging) statuset, eller så 

avstår denne från förhållandet och går över till det inaktiva statuset. I följande, i 

engagemang statuset, existerar ett förhållande mellan användaren och communityn och 

här har konsumenten då valt att regelbundet använda sig av en specifik community. Vid 

detta stadium av förhållandet finns det två alternativ; antingen urbleks förhållandet och 

avslutas eller så skiftas förhållandet till det inaktiva statuset (Heinonen 2011).   

Det inaktiva (inactive) statuset inom förhållandet mellan konsumenter och online 

communities innebär tiden då förhållandets utveckling stagnerar och står stilla. 

Edvardsson et al. (2008) har argumenterat för att inom en business-to - business kontext 

kan ett förhållande gå tillbaka från det inaktiva statuset till någon av de tidigare 

statusarna. Dock anser Heinonen (2011) att inom konsument kontexten kan förhållandet 

endast utvecklas genom att gå framåt med att antingen förstärka förhållandet eller 

försvaga det. Vid något tillfälle av förhållandet kan konsumenten finna sig i en situation 

där förhållandet till online communityn är obetydlig och då står hon i det inaktiva 

förhållandet. Traditionellt sätt så är det sista, det urblekta statuset (faded), början till 

slutet av ett förhållande. Om ett förhållande står i det inaktiva statuset så kan det snabbt 
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övergå till det urblekta statuset om förhållandet påverkas av negativa faktorer (Heinonen 

2011). 

2.3 Motivation för fitness och användning av sociala 
medier 

 

Det har bevisats att ett av de bästa sätten att hålla en person motiverad och att hålla fast 

vid någon träningsrutin eller dietplan är att involvera andra personer i dennes planer. I 

och med detta har det idag blivit populärt att använda många olika sociala media fitness 

applikationer för att uppmuntra till lättare kommunikation och interaktion mellan 

konsumenter. Många av applikationerna har blivit så populära eftersom det är en bra 

kombination av både de professionellas rekommendationer och realiteten av en 

konsuments vardag (Makeuseof 2015). 

Motivation som begrepp presenterades redan tidigare i denna litteraturgenomgång i 

samband med konsumerandet och aktiviteterna konsumenter utövar på sociala medier 

(Heinonen 2011). Motivation har även visat vara en viktig faktor som avgör en persons 

beteende och förhållande till fitness (Aaltonen et al. 2014). Därför har motivation, både 

inom fitness såväl som på sociala medier, valts att studeras mer djupgående i denna del 

av teorikapitlet.  

I och med att allt fler människor börjat ändra på deras livsstil för att motarbeta 

sjukdomar och främja livskvaliteten, har det blivit viktigare att idag förstå faktorerna 

som ligger bakom motivationen till utförandet av fysisk aktivitet. Tidigare studier har 

visat att fysisk inaktivitet har ett klart samband med kortare förväntad livslängd (Wilson 

et al. 2008).  

Forskningar som undersökt positiva och negativa effekterna av motivation till fitness har 

visat att människors beteende mönster påverkar starkt människor i dennes omgivning. 

Alltså innebär detta att om exempelvis en person är starkt involverad i fitness och 

hälsosam livsstil så finns det en stor sannolikhet att denna person motiverar andra 

personer att tillämpa ett hälsosammare beteende, i hopp om att själv framstå som ett 

positivt exempel. Unga vuxna känner sig mer sårbara av fitness mönster som relateras 

till deras egen kroppsbild och motiveras därför med större sannolikhet av personer som 

poängterar ut dessa kroppsbildsproblem. Största orsaken till de negativa 

beteendemönstren är människors egen tro om att de inte kommer att uppnå målen eller 

en god fysisk prestation (Lockwood et al. 2005).  
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Tidigare studier har visat att då fysiskt aktiva personer jämförts med fysiskt inaktiva 

personer, var hälsa, fitness och nöje de största motivationsfaktorerna för de personer 

som var aktiva på sin fritid. Förutom dessa identifierade Costello et al. (2011), sociala 

orsaker som en gemensam motivationsfaktor för de både fysiskt aktiva samt inaktiva 

människorna, i en undersökning som de utförde inom samma ämne (Aaltonen et al. 

2014). 

2.3.1 SDT- teorin  
 

Ett av de mest använda teoretiska perspektiven för att förstå motivation till fysisk 

aktivitet är SDT som kommer från engelskans self-determination theory. Denna 

”självbestämmande” teori hänvisar till motivationsegenskaperna som styr beteendet. 

Processen innebär motivationsutvecklandet som innehar förståelsen till varför 

människor börjar, upprätthåller samt avslutar engagemanget i olika fysiska aktiviteter. 

SDT specificerar både naturen och motivationen likaväl som den sociala kontexten som 

både främjar eller förebygger utvecklandet av motivation. Detta antågande ger ansenlig 

flexibilitet för att förstå mönster av tränings beteende (Wilson et al. 2008). 

SDT-teorin utgörs av fyra komponenter, dessa är; Cognitive Evaluation Theory (CET), 

Organismic Integration Theory (OIT), Causality Orientations Theory (COT) samt Basic 

Needs Theory. CET som i denna avhandling är fritt översatt från engelskan till kognitiv 

evalueringsteori beskriver inverkan av psykologiska behov och sociala förhållanden som 

reglering en persons beteende. OIT, organistisk integrationsteori hänvisar till 

internationaliseringsgraden av medföljande motivationsbeteende. Det viktiga i 

praktiken med skillnaden av OIT är att den reflekterar i konsekvenserna associerade till 

självbestämmelse istället för kontrollfunktionerande. Deci och Ryan (2002) 

konstaterade att både självbestämmelse samt kontrollfunktionerande motiven är 

kapabla att reglera beteende (Wilson et al. 2008). 

COT, kausalitets orienteringsteori tyder på individuella skillnader i hur människor 

orienterar gentemot självbestämmelse eller kontrollfunktionerande genom 

livshändelser. BNT, basala behovsteorin, innebär rollen av kompetens, självständighet 

samt relaterade behov till motivation och välmående (Wilson et al. 2008). 

 



 

 

22 

2.3.2 Motivations teori 
 

För att förstå varför människor i första hand ansluter sig till sociala nätverk är det viktigt 

att förstå ett nätverks externa effekter samt motivationsteorin som appliceras till 

personers beteende samt avsikt att anknyta sig. Idag är sociala nätverkssajter det 

snabbaste redskapet för utvecklandet av närgånget nätverk.  Användare som sprider de 

erhållna fördelarna av användandet av nätverkssajterna till sin bekantskapskrets uppnår 

externa effekter och positiv respons vilket resulterar i ökat antal medlemmar av 

plattformen. Facebook är ett bra exempel på vad som menas med det ovan-nämnda 

ökandet av medlemmar. Inom ett års lopp, januari 2009- december 2009 hade antalet 

Facebook användare ökat från 150-350 miljoner användare (Lin & Lu 2011).  

Det ovan-nämnda förråder att externa effekter på sociala nätverk är därför en viktig 

faktor som påverkar internet användare samt en orsak för människor att använda 

informationsteknologi. Personer använder alltså informationsteknologi då hon anser att 

hon får något värde eller nytta samt nöje av det.  Det är viktigt för sociala 

nätverkssajtleverantörer att förstå korrelationen mellan effekterna av externa nätverk 

samt individuellas motiv som attraherar de individuella konsumenterna att använda sig 

av en specifik social nätverkssajt. Motivationsteorin har skapats för att förklara varför 

människor fortsatt att ansluta sig till sociala nätverkssajter (Lin & Lu 2011).  

En äldre studie som gjordes av E.L, Deci år 1975, delade upp motivationen, som 

förutsätter individuella personer beteende, i två delar. Dessa var yttre- (extrinsic) samt 

inremotivation (intrinsic). Yttremotivation hänvisar till begående av en aktivitet på 

grund av dennes tolkade hjälpsamhet i värdeåstadkommandet. Ett exempel på detta är 

utförandet av förbättring. Inre motivation å andra sidan tyder på utförandet av en 

aktivitet på grund av intresse i själva aktiviteten istället för extern förstärkning. En 

undersökning som gjordes av Davis et al. år 1992 ansåg att både yttre- (nyttigheten) och 

inre- (nöjet) faktorer påverkade motivationen till att använda sociala nätverkssajter samt 

andra IT- system (Lin & Lu 2011). 

Externa nätverkseffekterna har förklarats som värdet eller effekten som användarna får 

från en produkt eller tjänst, och som tillbringar mer värde till konsumenter vid ökat antal 

av användare, produkt eller tjänst. Även de externa effekterna kan delas in i direkt eller 

indirekt. Direkta nätverkseffekter kommer från ökning i användare av en produkt eller 
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tjänst var användarnas nytta ökar. Indirekt nätverkseffekter visar en ökad känsla av 

användar värde efter användning av en tjänst eller produkt (Lin & Lu 2011).  

Underhållning är den faktorn som påverkar mest personers användning av sociala 

nätverkssajter. Denna faktor följs sedan av antalet kamrater/ användare av 

nätverkssajterna samt hur nyttig, personer anser att denna nätverks sajt är. Alltså har 

studier kring detta område visat att användare anser en nätverkssajt mer värdefull om 

de har fler vänner på denna (Lin & Lu 2011).  

Externa effekterna av nätverk samt motivationsteorin har sammanlagts i en figur som 

illustrerats nedan. Denna modell anser att erhållen nytta och externa effekterna av 

nätverk är huvudsakliga faktorer som påverkar användarnas avsikt av fortsatt 

användning. Här komponeras konstruktionerna av de yttre (nyttan)- samt 

inrefördelarna (nöje). Vad som kommer till de externa nätverkseffekterna, hänvisar 

modellen till tre olika källor, huvudsakligen de direkta (innebär antalet av medlemmar), 

kamrater/ vänner (vänner som innebär bekanta användare) samt indirekta (upplevd 

komplementaritet) nätverkseffekter (Lin & Lu 2011). 

 

 

Figur 4 Undersökningsmodellen i Lin & Lus forskning, samvariationen av 
motivationsteori samt externa nätverkseffekter (Lin & Lu 2011). 

Ett antal studier (Kang & Lee 2010; Kwon & Wen 2010; Sledgianowski & Kulviwat 2009) 

som undersökt området ansåg att om användare upplevt nytta i ett socialt nätverk, 

kommer det ha positiva effekter på att använda ett socialt nätverk.  
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Resultaten som framkommer från denna modell indikerar att nöje är den viktigaste 

faktorn som påverkar sociala nätverk användares beteende. Företag kan lättare 

uppmuntra redan färdigt aktiva användare av sociala nätverkstjänster till att få 

användarnas bekanta intresserade och tycka om sociala nätverket, då de färdigt aktiva 

användarna utför mycket publicerande av filmer, bilder samt bloggar. Denna modell 

föreslår i stort sätt även att antalet vänner/ kamrater och upplevd komplementaritet 

förstärker effektivt sociala nätverkssajters nytta och nöje. Alltså påverkar även antalet 

vänner och bekanta, som rör sig på samma sociala nätverkssajt, att hur väl en användare 

trivs på en specifik social nätverkssajt (Lin & Lu 2011).  

2.3.3 Fitness applikationer och grupp samhörighet 
 
Mobilapplikationer erbjuder idag en snabb och enkel plattform för sociala träningar där 

allt fler personer har börjat engagera sig på med dennes vänskapskrets. Dessa 

träningsplattformer är idag tillgängliga på alla stora mobilplattformer och därmed utgör 

ökade spridningen av smarttelefoner, tabletter osv., mer än 35% av all trafik på 

internetet. Fitness applikationer som har sociala egenskaper, såsom kämpandet av andra 

och motiverande till livsstilsförändringar där konsumenterna får en känsla av 

samhörighet och att höra till en community, har blivit allt viktigare vid avgörandet av 

hur framgångsrik en mobilapplikation kommer vara (Santtila et al. 2014).     

Det finns tre olika kategorier som man kan dela fitness applikationer in i. Den första 

innebär att man anknyter sig till vänner och familj, i den andra kategorin anknyter en 

konsument till dennes redan färdigt existerande sociala media konton och i den sista 

kategorin kopplas en konsument till en community där han/hon kan integrera med 

främmande personer som de delar samma intresse med. Applikationernas syfte är att 

skapa communities för lik sinnade personer som strävar efter att ändra deras livs vanor 

och där de kan dela med sig sin fitness utveckling med människor som de kanske aldrig 

annars skulle träffa (Makeuseof 2015). 

 

2.4 Konsumenters värdeskapande och upplevelse av 
fitness och sociala medier 

 

Det finns många sätt att definiera livsstil. En av de senaste sätten definierat av Cook, Yale 

och Marqua (2002) säger att livsstil är ett sätt att leva enligt hur människor spenderar 

deras tid (aktivitet), vad de anser som viktigt (intresse) samt vilka ting de tar sig själva 



 

 

25 

och sin omgivning i beaktan (åsikt). Livsstil kan alltså också definieras som ett mönster 

av det sociala livet och beteende av en individ eller en grupp (Cheng et al. 2011).  

Värdeskapande hänvisar till ett utförande av aktiviteter som ökar värdet av produkter, 

tjänster och till och med affärer. Många företag och affärsoperatörer fokuserar på 

värdeskapande både i samband med skapande av bättre värde för konsumenterna som 

handlar företagets produkter och tjänster. Många gånger vill även aktieägarna se värde i 

deras insats (Business Dictionary 2016). 

Detta stycke i teoretiska referensramen har som syfte att undersöka vad som skapar 

värde till konsumenter då de rör sig på sociala medier och vad inom fitness som är en 

värdeskapande faktor till hur aktiva de är vid utövandet av detta. För att kunna förstå 

hur konsumenter upplever fitness och sociala medier kommer dessa att presenteras här 

även. Dessa två ämnen fitness och sociala medier har formats som de två huvudsakliga 

teman av avhandlingen och därför kommer även intervjuguiden att baseras på dessa 

teman. Ytterligare för att kunna identifiera de olika fitness profilerna i denna avhandling 

kommer frågor kring värdeskapande att skapas för att hjälpa med identifierandet av 

dessa fitness profiler.   

2.4.1 Konsumenters värdeskapande 
 

Konsumenters beteende bestäms på basen av typologin av konsumenters psykologiska 

och sociala befinnande. Aktiviteter som kan identifieras inom dessa områden kan 

härmed möjligtvis bestämma konsumenters livsstil. Konsumtion omfattar både själva 

akten av att tillfredsställa sina egna behov likaväl som mänskligt beteende vid en 

produktion, konsumtion samt utbyte av produkter och tjänster. En konsuments 

beteende är starkt relaterat till ekonomiska, sociala och marknadsföringsfaktorer på den 

specifika marknaden. På basen av en undersökning gjord av Mazurek- Lopacinska 

(2003) är konsumtionens utveckling starkt påverkad av demografiska, ekonomiska, 

kulturella samt teknologiska faktorer. Förändringar som sker inom dessa faktorer är vad 

som bestämmer de största trend förändringarna inom konsumtion och definierar även 

möjligheterna för nytt konsumentbeteende (Szwacka- Mokrzycka 2015).  

De senaste åren har den markanta ökningen av online communities skapat allt större 

intresse i att förstå och kvantifiera fördelar av deltagande. Idag har online communities 

blivit ett sorts redskap för att sänka skillnaderna mellan konsumenter på exempelvis 

förorter samt i urbana städer. Alltså kan online fitness communities skapa ett alternativt 
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forum som överskrider geografiska begränsningar, som i sin tur stöder sociala nätverk 

för att förbättra hälsoskillnader i specifika områden (Goh et al. 2016).   

2.4.2  Socialt värdeskapande  
 
Det finns många olika faktorer som spelar en specifik roll i fritidens fysiska beteende. 

Graden av fritidens fysiska aktivitet kan delvis bestämmas av karaktärsdrag, intresse, 

behov samt externa faktorer så som miljö och tillgänglighet (Aaltonen et al. 2014). Det 

har argumenterats att olika intressen skapar värde i industri- samt användarcentriska 

perspektiven, och dessa har en direkt inverkan på konceptualisering av sociala media 

användaren som en deltagande agent (Bechmann & Lomborg 2012).    

 

2.5 Sammanfattning 
 

Motivation har presenterats redan tidigare i denna teorigenomgång i samband med 

konsumtion av och aktivitetsutövning på sociala medier (Heinonen 2011). Motivation 

har även visat vara en viktig faktor som avgör en persons beteende och förhållande till 

fitness (Aaltonen et al. 2014). Därför kan motivation, både inom fitness såväl som på 

sociala medier, ses som den huvudsakliga faktorn som fitness och sociala medier har 

gemensamt. Idag motiveras personer lättare att utöva fitness med hjälp av sociala 

medier. Människor motiveras även till att använda fitness applikationer eftersom 

applikationernas egenskaper oftast har en stark social association och sker över sociala 

medier.     

I de båda huvudsakliga teman för denna avhandling kan man se ett samband i att både 

inom fitness och sociala medier bildar konsumenter ett sorts förhållande till dessa teman 

och att en utveckling inom dessa förhållanden är möjlig. Det som hänvisar till varför en 

persons förhållande till fysisk aktivitet, börjar, upprätthålls eller avslutas, är SDT- teorin 

(Self- Determination Theory) som behandlats av bland annat Wilson et al. (2008). 

Fitness relaterade mobilapplikationer är en annan faktor som motiverar konsumenter 

att utöva fitness.  

Den motsvarande modellen som beskriver konsumenters förhållandeutveckling på 

sociala medier, och mer specifikt online communities, är figur 3, som behandlades i 

kapitel 2.2.5. Denna modell är skapad av Edvardsson et al. (2008) och vidare utvecklad 

av Kristina Heinonen (2011). Modellen innehåller aningen fler statusar än SDT-teorin, 
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som motsvarar förhållandeutvecklingen inom fitness, men indikerar likaväl 

konsumtionsförhållandeutveckling. En annan modell som hänvisar till sociala nätverk 

är ”motivationsteorin” skapad av Lin & Lu (2011). Denna modell förklarar varför en 

konsument ansluter sig till ett socialt nätverk och vad den erhållna nyttan är.  

För att ytterligare illustrera motivationens betydelse för de båda teman; fitness och 

sociala medier, har en sammanfattande figur ritats upp för att underlätta tolkandet av 

avhandlingens teorigenomgång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Teori sammanfattning- Samvariationen mellan fitness och sociala medier 

 

Då motivation är en av de huvudsakliga faktorerna som förklarade i stort sett varför 

konsumenter engagerar sig i fitness och sociala media teman, kommer det ligga ett stort 

fokus på motivation då det kommer till undersökningens intervjuer.  

I introduktionskapitlet och teorigenomgången har det framkommit hur olika sorters 

sociala medier har uppmuntrat människor att ta del av fitness utövningar eftersom 

kunskap, motivation, social interaktion och underhållning är lättare åtkomliga i och med 

sociala medier. Därför har pilen från sociala media rutan till fitness rutan skapats 

eftersom sociala medier kunde ses som ett redskap som underlättar och motiverar 

konsumenter att utöva fitness aktiviteter.  
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Samtidigt som sociala medier har underlättat fitness utövandet för många personer och 

är en god motivationsfaktor, kan man även se ett samband mellan hur fitness 

applikationer fått en större betydelse i och med interaktion på sociala medier. Sociala 

medier används allt mer för att underlätta kommunikation mellan personer som utövar 

fitness och många fitness grupper bildar online communities, som är en av de vanligaste 

sociala media plattformarna. Med detta som bakgrund har pilen från fitness till sociala 

medier därför skapats.  

Man kan alltså se samvariationen mellan fitness och sociala medier som ett förhållande 

där antingen social media eller fitness varit den huvudsakliga aktiviteten men där det 

andra temat sedan involverats och reflekterats i varandra på grund av den kombinerande 

motivationsfaktorn. 
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3 Metodbeskrivning 
 
Syftet med denna avhandling är att identifiera fitness profiler på basen av hur de 

förhåller sig till fitness, sociala medier samt fitness relaterat innehåll på sociala medier. 

Målgruppen i denna avhandling är kvinnor och för att kunna identifiera kvinnliga fitness 

profiler kommer därför kvinnliga respondenter att intervjuas. De tre huvudsakliga 

forskningsfrågorna som tidigare presenterades i syftet och som kommer lägga grunden 

för intervjufrågorna är följande;  

 

1. Vad är typiska karaktärsdrag för kvinnliga fitness profiler?  

2.  Hur förhåller kvinnor sig till fitness relaterat innehåll på sociala medier?  

3. Hur aktiva är de identifierade fitness profilerna på att publicera fitness 

relaterat innehåll på sociala medier? 

 

I detta metodkapitel kommer noggrannare olika undersökningsmetoder, strategier för 

datainsamling, intervjustrategier med mera att behandlas. Vidare kommer information 

om respondenterna att behandlas och även tillvägagångssättet av  denna avhandlings 

intervjuer presenteras.   

 

3.1  Val av undersökningsmetod  
 

I detta stycke av avhandling kommer olika insamlingsstrategier samt urvalsmetoder att 

presenteras. Efter detta kommer valet av dessa metoder och strategier att bestämmas 

och motiveras för varför de specifika skulle tillämpa denna avhandling bäst.  

3.1.1 Triangulering 
 

Vid valet av undersökningsmetoder är det viktigt att behandla begreppet triangulering. 

Begreppet uppmuntrar till att en forskning bör använda olika tekniker och 

insamlingsmetoder. Dessa olika utgångsmetoder skall användas för att underlätta 

forskaren att få reda på frågor samt hypoteser som annars kunde lämna ett gap inom 

resultatdelen av en undersökning. Med användning av triangulering försäkrar en 

undersökning att i varje fall få stöd till de rätta svaren en forskare antar att han/ hon 
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skall få i resultatet. Till exempel kan man samla in kvalitativt data med hjälp av 

användning av semi strukturerade intervjuer som utförs i grupp eller individuellt 

(Saunders et al. 2012). För många forskare anses triangulering vara ett ideal men som 

ändå ofta är en väldigt dyr metod (Patton 2002). 

 

Även Patton (2002) har studerat kring triangulering konceptet som han menar att kan 

generellt sätt stärka en undersökningsdesign och därmed är det en god metod att 

tillämpa både i kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Det finns fyra olika 

trianguleringstyper som detta begrepp kan delas in i, dessa är; data-, undersöknings-, 

teori- samt metodologiska triangulering. I data triangulering finns det ett stort antal 

olika datakällor som används medan man i undersöknings triangulering använder 

många olika utvärderare och forskare.  Då många olika perspektiv används för att tolka 

endast ett set av data kallas det teori triangulering. Metodologisk triangulering i sin tur 

innebär att en forskare använder flera olika metoder för att studera endast ett problem 

eller program (Patton 2002). 

3.1.2 Insamlingsstrategier  
 

Det har analyserats om att den bästa urskiljningstekniken av kvalitativa och kvantitativa 

metoder är att klargöra för de olika insamlingsmetodernas tillvägagångssätt.  Före man 

börjar undersöka ett specifikt område är det väldigt viktigt att ha ett klart syfte. Allt från 

beslut om mått, design och mönster är baserade på och underlättas att bestämma då man 

har ett klart syfte för forskningen. Det är ytterligare viktigt att vara medveten om 

skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, eftersom den största avvägningen 

mellan dessa är djup och detalj. Vid kvalitativa undersökningsmetoder är problemen 

valda att studera i djup och vice versa då det gäller de kvantitativa (Patton 2002). 

Betydelsen och rationaliteten i subjektiva insamlingsmetoder ligger i att välja 

informationsrika fall där djupet av fallet studeras. Det finns många olika och varierande 

alternativ då man skall välja insamlingsstrategier. Rationaliteten av de olika 

insamlingsstrategierna förutsätter ett specifikt evalueringssyfte. Patton (2002) har 

presenterat 16 olika insamlingsstrategier och dessa är; extrem eller avvikande insamling, 

maximal variations -, homogena urval, typiska urvalsfall, stratifierad subjektivt urval, 

kritiska urvalsfall, snöboll eller kedjeinsamling, kriterium urval, teori baserad eller 

operativt konstruerat urval, bekräftande och obekräftade urval, opportunistiskt urval, 

subjektivt slumpmässigt urval, politiskt viktiga urvalsfall och bekvämlighetsurval. De två 
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första strategierna hör till slumpmässiga, probabilitets urval medan de fjorton sista är 

alla icke-slumpmässiga/ subjektiva. 

3.1.3 Urvalsmetoder 
 
Många av insamlingsstrategierna har gemensamma mönster som går att identifieras 

men har ändå många olika drag som reflekteras i resultatet av urvalsmetoderna (Patton 

2002). Då man jämför de två huvudsakliga urvalsmetodsgrupperna, slumpmässiga och 

icke-slumpmässiga metoderna, är det populationen som intervjuas det som avgör 

vilkendera metoden som tillämpas. Exempelvis då icke-slumpmässiga urvalsmetoden 

används har forskaren rätt att själv välja vem han/hon intervjua. Forskaren kan vid 

denna urvalsmetod även fylla i de övriga kraven han/hon vill att respondenterna skall 

uppfylla (Lundahl & Skärvad 1999).     

Denna avhandling kommer dock att tillämpa de båda urvalsmetoderna. Urvalen är till 

den mån icke- slumpmässiga eftersom respondenterna är valda på basen av att de är 

under 30 år gamla. Å andra sidan det som utgör urvalsmetoden är att fitness formen 

samt sociala media kanalen är slumpmässig.  

Bekvämlighetsurval är den insamlingsstrategin som är den vanligaste att använda men 

samtidigt den minst rekommenderbara och önskvärda. Denna strategi är mest populär 

och används oftast vid kvalitativa undersökningar eftersom urval som är lätta att komma 

åt samt billiga väljs i denna strategi. Patton (2002) skriver om hur de sista faktorerna 

som borde bestämma vilken insamlingsstrategi man går för är varken kostnaderna eller 

bekvämligheten. Å andra sidan rekommenderar Patton (2002) att triangulering är en 

ideal insamlingsstrategi, eftersom denna då tar i beaktan de många metoderna, 

perspektiven, måtten samt forskarna. Detta tillvägagångssätt kan ofta dock vara 

betydligt dyrare att använda (Patton 2002).    

Triangulering kommer att tillämpas i denna avhandling eftersom den förutsätter att 

många olika metoder samt tillvägagångssätt kan användas för att studera ett problem 

eller program. Fastän Patton (2002) kritiserar bekvämlighetsurvalet kommer denna 

strategi bland annat dock att tillämpas till en viss mån. Bekvämlighetsurvalet kommer 

att användas eftersom många av respondenterna kommer att väljas på basen av att det 

är från tidigare känt att de är fitness aktiva. Dessa strategier är de som för tillfället verkar 

mest tillämpliga för min avhandling men det kan dock hända att detta ändras under 

avhandlingens gång och speciellt då när intervjuerna utförs.   
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När en undersökning genomförs kan man antingen samla in data material via kvalitativ- 

eller kvantitativmetod (Silverman 2006). En undersökningsmetod bör väljas på basen av 

undersökningsområdet, samt beroende på vilket eller vilka undersökningens problem är 

som forskaren vill få besvarade (Nyberg 2000). Då man undersöker och studerar mer 

om urval och dess strategier bör man vara medveten om de många olika alternativen. 

Det är viktigt att notera när man skall använda slumpmässiga urvalsmetoder eller när 

man skall använda subjektiva urvalsmetoder. Dessa urvalsmetoder är baserade eller 

indelade i grupper beroende på om en kvalitativ eller kvantitativ undersökning utförs. 

Slumpmässiga urvalsmetoder används vanligtvis i en kvantitativ undersökning medan 

man i kvalitativa undersökningar oftast tillämpar subjektiva undersökningsmetoder 

(Patton 2002).  

 

3.2 Kvalitativ metod  
 

Forskare som studerar människorelationer menar att det inom kvalitativa 

undersökningsmetoder existerar en avvägning eftersom ingen kan aldrig riktigt 

fullständigt förstå hur en annan person upplever en specifik situation (Patton 2002). 

Därför är den kvalitativa undersökningsmetoden bra att tillämpa i forskningar där en 

djupare inblick behövs i att förstå hur en person uppfattar saker och ting på sättet han/ 

hon gör (Saunders et al. 2009). Kvalitativa undersökningsmetoder producerar vanligtvis 

data av händelser och människor är studerade i en mindre skala jämfört med en 

kvantitativ undersökningsmetod (Patton 2002).   

Kvalitativ intervju har definierats och förklarats, av Saunders, Thornhill och Lewis 

(2012), som en kollektiv term för semi strukturerad och ostrukturerad intervju som har 

som avsikt att generera kvalitativ data. Kvalitativ data torde bli mer elastiskt, tvetydigt 

samt komplext eftersom det knyter ihop den personliga tolkningen i resultat delen som 

fåtts vid intervjutillfällena (Saunders et al. 2012). Social konstruktionism begreppet är 

viktigt att förstå i samband med kvalitativa metoden eftersom den innebär att 

meningarna är beroende på personligtolkning av vad som sker runt omkring dem.   I 

jämförelse med det kvantitativa datat som mäts i siffror ger den kvalitativa 

datainsamlingen ett uttryck i ord (Saunders et al. 2012).  

Det finns fyra huvudsakliga metoder som används vid kvalitativa undersökningar. Dessa 

metoder är observation, intervju och fokusgrupp, analyserandet av dokument och texter 
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samt inspelning av video och ljud. Dessa kombineras ofta och i fallstudier är det 

dessutom vanligt att använda både observationer samt intervjuer. Då man i kvalitativa 

undersökningar använder sig av observations metoder är det fundamentalt att förstå en 

annan kultur. Textuell analys används för att förstå deltagarnas kategorier medan 

intervjuer indikerar öppna frågor för mindre urval, vilket i sin tur uppmuntrar 

respondenterna att tala med egna ord och förklara hur de tycker om en specifik aktivitet. 

Med hjälp av video- och ljudbandning försöker forskare förstå tal, gester samt 

kroppsspråk (Silverman 2006).  

Eisenhardt (1989) skriver även om att dessa metoder är passande också vid kvantitativa 

undersökningsmetoder. I samstämmighet med Silverman (2006) har Eisenhardt (1989) 

dock uttryckt dessa metoder med aningen annorlunda namn. Eisenhardt (1989) skriver 

att fallstudier typiskt sätt kombinerar datainsamlingsmetoder så som intervjuer, 

arkiveringar, gallups samt observationer.   

Dessa kvalitativa undersökningsmetoder kommer att tillämpas i denna undersökning 

eller i varje fall kommer datainsamlingen ske via intervjuer som stöds av ljudinspelning 

för att inte missa några viktiga detaljer. Den textuella analysen kommer att tillämpas 

efter att intervjuerna är gjorda för att få information och kunskap om respondenternas 

åsikter samt beteende.   

3.2.1 Explorativ-, beskrivande- samt förklarande undersökningar  
 

Gummesson (2000) har presenterat tre olika typer av fallstudie undersökningar som 

dessa används för, och dessa är explorativ-, beskrivande (descriptive) - samt förklarande 

(explanatory) undersökningar. Användning av explorativa undersökningar är ofta 

begränsade till att affärs relaterade ämnen som utövas av forskare. Beskrivande 

fallstudier strävar efter att beskriva till exempel en händelse eller en process vid 

etablerandet till en marknad. Dock förklarar Gummesson (2000) att det inte kan finns 

någon beskrivning utan analys och tolkning. Fastän många högt utbildade är skeptiska 

mot användningen av förklarande undersökningar, menar Gummesson ändå att 

fallstudier är en användbar strategi för förklarande ändamål och även för att studera 

processer inom företag (Gummesson 2000).  

Teorier som utvecklas från fallstudie undersökningar kommer troligtvis förstärka bland 

annat undersökningens empiriska validitet, testabilitet samt nybildning (novelty). Dessa 

förstärkningar uppkommer från nära sammanlänkning och empiriskt bevis. De mest 
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övertygande studierna är de som presenterar intressanta eller avvikande teorier som 

möter goda teoritester eller utvecklandet av koncept (Eisenhardt 1989).  

Bortsett från Gummesson (2000) skriverier om explorativa undersökningar har även 

Saunders och Thornhill (2012) beskrivit denna undersökningsmetod som en 

undersökning vars syfte är att finna nya insikter, bedöma nya ämnen samt även fråga 

nya frågor. Denna undersökningsmetod kommer därför att vara tillämpbar i denna 

avhandling eftersom materialet för stödandet av avhandlingen varit rätt knapert och 

undersökningsområdet tämligen nytt. 

 

3.3 Intervjuerna och respondenterna 
 

Detta kapitel i metod delen av avhandlingen kommer att presentera vilken sorts intervju 

som kommer att utföras, vilka respondenter som valts, samt intervjuguidens struktur. 

Dessa kommer att få stöd från lämplig teori som argumenterar för varför de olika 

metoderna är mest applicerbara i just denna avhandling. Till sist kommer det 

presenteras hur intervjuernas gång såg ut. Efter detta kapitel kommer ytterligare 3 

kapitel att behandla relevanta delar för att fullfölja metodbeskrivningskapitlet.   

3.3.1 Semistrukturerad intervju 
 

Då en semistrukturerad intervju tillämpas i en avhandling innebär det att forskaren har 

en klar vision över undersökningsområdets teman och intervjufrågorna baseras så att de 

kan besvara forskningsområdets frågor. Vid utförandet av semistrukturerade intervjuer 

får forskaren möjlighet att anpassa sig enligt situationen och forskningsfrågorna kan då 

också ställas i olik ordningsföljd. Semistrukturerade intervjuer ger alltså i all sin enkelhet 

mer flexibilitet till forskaren.  Det är viktigt vid intervjutillfället att ha kunskap om 

respondenterna så att frågeformuleringen kan tillämpas och beroende på respondenten 

kan någon fråga kan helt och hållet bortses (Saunders & Lewis 2012). Då den 

semistrukturerade intervjuerna tillämpas är intervjuarens roll viktig eftersom han/ hon 

då försöker sträva efter att skapa ett speciellt förhållande med respondenterna och 

genom prövning få kunskap om dessa (Silverman 2006).  
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3.3.2 Val av respondenter 
 

Många gånger har vaket av respondenter setts som en viktig del av en avhandling och då 

man har fler respondenter får man naturligt sätt fler respondent svar vilket kan hjälpa 

med att lättare dra slutsatser för undersökningsområdet (Nyberg 2000). 

Respondenterna för denna avhandling är kvinnor som hör till generation Y (födda 

mellan 1982-2001). Eftersom kvinnor står för största delen av världens konsumtion 

(Silverstein & Sayre 2009) har beslutet om att endast intervjua kvinnor tagits.  Detta 

beslut har gjorts även för att aningen avgränsa undersökningsområdet.  

Valet av respondenter kommer inte vara slumpmässigt valda eftersom intresset ligger i 

att undersöka kvinnor med rätt så lika utgångspunkt då det kommer till sociala medier 

och fitness aktivitet. Alla respondenter torde ha rätt så lika resurser och tillgångar då det 

kommer till fitness och sociala medier, och därför valdes studeranden eller personer som 

nyligen börjat arbeta fulltid. Ett antagande om att alla respondenter äger någon 

mobilapparat (smarttelefon, tabletter, dator osv.), var det är vanligaste att röra sig på 

sociala medier, har tagits.  

Alla respondenter kommer att vara från Finland utom en respondent som är från 

Ryssland. Denna respondent torde ha tillgång till alla liknande faktorer och därför 

kommer kulturella skillnader inte att undersökas eller i denna avhandling utgöra en 

signifikant faktor. Det finns från tidigare kunskap om att denna respondent, som annars 

kunde antas vara avvikande från respondentgruppen, är till en viss mån aktiv både inom 

fitness och sociala medier. Därför ansågs hon vara en lämplig respondent vid 

undersökandet av forskningsområdet. Fastän hennes intervju gått på engelska kommer 

hennes utlåtanden att vara översatta till svenska.  

Fastän några av respondenterna inte är för tillfället bosatta i Finland så var dock ett 

gemensamt krav för alla respondenter att de skulle bo i en urban miljö där tillgången till 

olika fitness aktiviteter är varierande och lättåtkomliga. Detta å andra sidan kunde även 

ge intressanta invikningar i studierna om respondenterna kommenterar och jämför 

finska marknaden med produkt- eller tjänstemarknaden var de för tillfället är bosatta i. 

Sammanlagda antalet av respondenter kommer att vara 12 personer, där alla är under 

30 år gamla. I tabellen (tabell 1) nedan presenteras respondenterna i den ordningsföljden 

som de har intervjuats. Senare i avhandlingens gång kommer respondenternas 

uttalanden att infogas och hänvisas till där var det är relevant. Då kommer 
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respondenterna att hänvisas som R1-12, som står för ”respondent” och sedan siffran som 

indikerar vilken respondent det är frågan om. 

Tabell 2 Information om respondenterna      

Respond

ent 

Namn & 
Ålder 

Yrke Stad Intervjuteknik 

R1 Keiju, 25 Studerande Helsingfors Personlig intervju 
R2 Sabina, 25 Studerande London Skype intervju 
R3 Charlotta, 24 Studerande Helsingfors Personlig intervju 
R4 Sasha, 23 Studerande Montevideo Skype intervju 
R5 Charlotta, 25 Studerande Helsingfors Personlig intervju 
R6 Ella, 24 Studerande Helsingfors Personlig intervju 
R7 Jenny, 23 Studerande Helsingfors Personlig intervju 
R8 Cecilia, 25 Studerande London Skype intervju 
R9 Michelle, 24 Studerande Helsingfors Personlig intervju 
R10 Anna, 26 Arbetar Dubai Personlig intervju 
R11 Vilma, 24 Arbetar Stockholm Skype intervju 
R12 Diana, 24 Arbetar Helsingfors Personlig intervju 

 

Alla respondenter känner till och är mer eller mindre vana att använda sociala medier, 

men där sociala media kanalen där de använder sig mest av får anses som en 

slumpmässig faktor. Ett av kriterierna som förutsatte valet av respondenterna är var att 

de skall ha kännedom om olika sociala media kanaler och inneha eget konto till minst en 

sociala media kanalen. Ett annat förhandskriterium är även att respondenterna bör vara 

till en viss mån aktiva i fitness och träning. Bortsett från skype intervjuerna har de övriga 

intervjuerna alla hållits i Helsingfors där de flesta respondenterna är bosatta.   

3.3.3 Intervjuguiden 
 

På basen av de huvudsakliga teman som behandlades i teorikapitlet har intervjufrågor 

utformats på basen av detta. Intervjuguiden börjar med frågor om vilka fitness aktiviteter 

respondenterna utövar samt hur mycket tid de lägger ner på fitness engagemanget. 

Denna del av intervjuguiden har som syfte att få fram svar som kunde underlätta och ge 

ett tydligare mått då de kommer till att identifiera fitness profilerna. Det andra temat, 

sociala medier, som är denna avhandlings andra stora fokus är insatta i intervjuguiden 

efter fitness relaterade frågorna. Olika sociala media aktiviteter samt hur aktiva de är på 

olika sociala media plattformar utgör en stor del av intervjuguiden för att få en klarhet 
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om vilka aktiviteter respondenterna helst utför och om det finns en stor variation mellan 

hur aktiva avhandlingens respondenter är.  

 

För att sammanbinda fitness och sociala medier och för att nå en slutsats kring ett av de 

intressantaste teman insätts det i intervjuguiden frågor om hur respondenterna förhåller 

sig till fitness relaterat innehåll på sociala medier. För att ytterligare stöda detta kommer 

frågor som omfamnar motivation att ställas. Motivation var en faktor som framkom i 

teorigenomgången och som förklarade konsumenters beteende till både fitness och 

sociala media engagemanget. Efter detta kommer frågor om vad respondenterna anser 

skapar värde för dem på sociala medier samt fitness, att ställas. Både frågor kring 

motivation och värdeskapande faktorer har även som syfte att underlätta avhandlingens 

diskussions del då det kommer till praktiska företagsimplikationer.  

 

För att undersöka om någon av respondenterna vore en fitness entusiast och aktiv 

användare av sociala medier ställs frågor om respondenterna är medlem i eller aktiva på 

online eller fitness communities. Eftersom online communities är indelade i två grupper, 

brand eller intresse- community, anses intresse community därmed vara den gruppen 

fitness entusiaster skulle höra till för att dessa personer kan ses som en grupp som delar 

ett specifikt tema.  

 

För att hänvisa till introduktionen och teorin som introducerade nya trender för de 

senaste åren och förklarade varför en utveckling och intresse inom fitness ökat på senaste 

tiden frågas frågor kring detta. En fråga bad respondenterna att jämföra vad de tränar 

nu med jämfört vad de tränade år 2010. Längre tillbaka i tiden än detta gicks inte 

eftersom det finns ett antagande om att allt fler sysslat med lagsporter då de varit yngre, 

och därför anses det inte som ett relevant ämne som skulle stöda denna avhandlings 

undersökningsområde.  

 

Eftersom alla respondenter inte var svenskspråkiga utan en av intervjuerna gjordes på 

engelska, har den engelska intervjuguiden översatts från den svenska och finns även som 

bilaga. Den svenska intervjuguiden finns som bilaga nr. 1 medan den engelska bilagan 

finns som bilaga nr. 2.  
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3.3.4 Intervjuernas gång 
 

Intervjuerna för denna avhandling har hållits vecka 17, 18 och 20. Åtta av de tolv 

intervjuerna hölls i Helsingfors, i utrymmen av Svenska Handelshögskolan, i caféet La 

Torrefazzione, Picnic Kaserngatan samt hemma hos intervjuaren. De fyra skype 

samtalen har skett då både intervjuaren samt respondenterna var hemma. Vid alla 

intervjuer har ljudinspelning använts för att underlätta då intervjusvaren transkriberas. 

Övriga hjälpmedel som har använts under intervjutillfällena är dator där 

intervjufrågorna lästes ifrån samt var korta anteckningar gjordes då något som ansågs 

som viktigt att pointera ut genast skrevs upp.   

 

Genast efter att de två första intervjuerna gjordes, märktes det att respondenterna inte 

riktigt var vana med fitness konceptet eftersom de genast frågade vad skillnaden är med 

träning. Efter dessa intervjuer började de andra intervjuerna med att fitness förklarades 

som ett koncept som innebär alla aspekter gällande god fysisk kondition som ett resultat 

av motion och ordentlig näring. Detta är dock så starkt relaterat till träning och motion 

att respondenterna senare hänvisade till dem som lika, vilket även passade bra för denna 

avhandling.  

 

Vid intervjuernas gång har det noterats att många respondenter använde deras 

mobiltelefoner som ett redskap själva. Några tog upp och demonstrerade och visade hur 

vissa saker fungerade på en community plattform eller mobilapplikation. Några 

respondenter behövde även ta upp telefonen då de började tänka tillbaka och reflektera 

över deras eget beteende samt aktivitet på sociala medier. 

 

3.4 Analys av data 
 

Data analysens huvudsakliga syfte är att är utreda om avhandlingens empiriska material 

stämmer överens med hypoteserna som lagts upp (Lundahl & Skärvad 1999). Denna 

avhandling har inte använt några hypoteser men det empiriska materialet som fåtts från 

intervjuerna bör ställas i förhållande till teorier som behandlats tidigare under 

avhandlingens gång. För att nå det ursprungliga materialet är det viktigt att transkribera 

intervjuerna noggrant så att ingen viktig information eller avgörande faktorer förbises 

(Patton 2002).  
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Man kan i ytterligare tre kategorier dela in de kvalitativa analysprocesserna, och dessa 

är; strukturering, summering och kategorisering. Då man kategoriserar data utför man 

dessa i två steg. Det börjar med att kategorierna skapas och sedan använder man dessa 

kategorier för att bilda relevanta kategorier som mottagits från materialet (Saunders et 

al. 2009).  I denna avhandling kommer kategorisering att tillämpas eftersom redan i 

teorigenomgången har de många olika aktörerna kategoriserats och därmed kommer det 

stöda hur denna avhandlings respondenter kunde kategoriseras och identifieras. Även 

eftersom de olika fitness profilerna kommer att identifieras blir kategorisering ett 

naturligt val. 

 

3.5 Undersökningens kvalitet 
 

Strukturen på en avhandling har setts som en faktor med stor betydelse och som kan 

vara avgörande då resultatet av forskningen sammanfattas. Ju bättre strukturerad 

avhandlingen är, desto större sannolikhet är det att få ett övertygande resultat (Saunders 

et al. 2007). Kvalitativa undersökningar mäts i stort sätt via validitet och reliabilitet.  

 

Validitet innebär i all sin enkelhet att man undersökt om resultatet verkligen 

överensstämmer med det, det torde vara. Faktorer som kan påverka forskningens och 

sammanfattningens validitet är bland annat; valet av ämnet, test effekter, historian, 

förgänglighet och tvetydigheten av vardagliga inriktningar (Saunders & Lewis 2012). 

Andra som forskat inom samma ämne har definierat validitet som ”frånvaro av 

systematiskt fel” (Lundahl & Skärvad 1999:150). Validitet kan ytterligare delas in i; inre-

samt yttrevaliditet.  

 

Inre validitet finns exempelvis då en intervjuguide mäter det som har som avsikt att 

mätas. Det är väldigt sällsynt att nå en 100 procentig inrevaliditet, och en forskare bör 

vara medveten om när mätinstrumentet mäter sakfel och när det mäter för höga eller för 

låga värden (Lundahl & Skärvad 1999). 

 

Yttrevaliditet å andra sidan är den till vilken mån en forsknings sammanfattningar kan 

generaliseras i samhörighet till andra forskningars inställningar. Exempelvis har en 

forskning har dålig yttrevaliditet om likheten mellan svaren på intervjuguiden och av vad 

man verkligen försökte bedöma är dålig (Lundahl & Skärvad 1999).  
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Reliabilitet har beskrivits av Lundahl & Skärvad (1999:152) som ”frånvaron av 

slumpmässiga fel” där de vidare förklarat att en forskning med god reliabilitet 

karaktäriseras av att mätningen i sig själv inte skall påverkas av vem som utför 

undersökningen. Reliabilitet är en utgångspunkt för validitet och en forskning har god 

reliabilitet då det finns få slumpmässiga fel (Lundahl & Skärvad 1999).  

 

I denna avhandling har respondenterna själva fått bestämma var de vill bil intervjuade. 

Eftersom reliabiliteten förutsätter validiteten, fick respondenterna välja en miljö där de 

känner sig bekväma i och så att de fysiska platserna inte skulle påverka eller bidra med 

några externa faktorer som möjligtvis påverkade respondenternas koncentration och 

därmed resultatet av undersökningen.  

 

Validiteten i denna avhandlings intervjuer anses som rätt så goda. Då det uppkom 

situationer där respondenten och intervjuaren inte förstod varandra, löstes det med att 

man gick utanför intervjufrågans vokabulär och förklarade med andra ord så att 

personerna förstod varandra. Detta var vanligt att förtydligandet av antingen frågorna 

eller svaren gjordes, men å andra sidan hjälpte det så att inte några oklarheter skulle 

uppstå.  

 

Efter att de första intervjuerna gjordes märktes det att några av frågorna inte var riktigt 

relevanta, eller väldigt lika och då omformulerades intervjuguidens några frågor. 

Eftersom intervjun som gjordes på engelska var bland de första intervjuerna ser därför 

frågorna aningen annorlunda ut jämfört med den svenska. Respondent nummer fem till 

tolv har alla blivit intervjuade på basen av den svenska intervjuguiden som finns som 

bilaga nummer 1. 

 

3.6 Sammanfattning 
 

Med detta som bakgrund har det i denna avhandling valts att tillämpa kvalitativa 

undersökningsmetoder och därmed kommer de subjektiva urvalsmetoderna att utföras. 

Med tanke på att en person aldrig fullständigt kommer kunna förstå en annan person, 

reflekterar jag detta starkt tillbaka till min kandidatavhandling samt till ett 

undersökningsarbete som jag gjort i en kvalitativ undersökningsmetod kurs. Många 

gånger reagerade jag på ett svar som jag inte alls hade kunnat förutspå eller förvänta att 
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få, vilket å andra sidan ger undersökningen intressanta invikningar och ett bredare 

material att arbeta med.  

 

För att tillämpa undersökningsområdet samt för att på bästa möjliga sätt få svar på 

forskningsfrågorna har 12 kvinnor, alla i liknande livssituation, intervjuats. En del av 

intervjuerna har skötts över skype men då har samtalen ändå bandats in för att 

underlätta transkriberingen. Alla intervjuer har utförts i en miljö där respondenterna 

känner sig bekväma. Alla intervjuer har räckt mellan 16 och 27 minuter.   
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4 Resultat och analys 
 

Denna avhandlings syfte är att identifiera olika fitness profiler på basen av deras 

engagemang till fitness, sociala medier samt hur de förhåller sig till fitness relaterat 

innehåll på sociala medier.  

 

Denna del av avhandlingen kommer att presentera det erhållna resultatet av de 12 

intervjuerna som hållits. Respondenterna fick i intervjuerna svara på 19 frågor som 

baserades på de tre största huvudgrupperna, fitness, sociala medier och motivation till 

engagemangen. Intervjuguiden är uppbyggd enligt samma ordning som teoridelen och 

därför kommer även analys och resultat delen hålla samma struktur. Genomgången i 

denna resultat- och analysdel kommer alltså se ut som följande; frågor om 

konsumenternas aktivitet i fitness (kap. 4.1), konsumenter och sociala medier (kap.4.2), 

motivation och attityd till fitness och sociala medier (kap. 4.3), samt konsumenters 

värdeskapande av fitness och sociala medier (kap. 4.4).   

 

4.1 Konsumenters aktivitet i fitness 
 
Detta stycke i teorikapitlet presenterade de olika och senaste trenderna på marknaden 

vilket även bidragit till att allt fler personer börjat engagera sig mer inom både fitness 

och de nya träningsformerna. Fitness marknaden har visat vara väldigt innovativ och 

samtidigt synnerligen hårdkonkurrerad bransch där många fitness koncept blir snabbt 

väldigt populära men som ändå faller från konsumenters popularitet några år senare. 

Experter som uttryckt sig i undersökningar har förutspått många av fitness trendernas 

framtidsprognos och även argumenterat att varför dessa blivit så populära i första hand 

(Thompson 2014). 

 

För att förstå de intervjuade personernas engagemang och aktivitet i fitness och de olika 

träningsformerna hade de första frågorna formulerats så att respondenterna fritt kunde 

berätta om vilka träningsformer de utför och ungefär hur ofta. Timantalet per vecka bads 

om så att denna del av analysen skulle få ett klart mått och så att de även kunde utgöra 

en faktor till vilken respondent som kunde identifieras till vilken fitness profil. I 

nedanstående diagram har respondenternas aktiviteter lagts upp där siffran indikerar 

hur många av respondenterna som utför de olika aktiviteterna. Denna avhandlings 

respondenter valdes på basen av att det fanns förkunskap om att de redan till en viss mån 
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utförde någon sorts av fitness aktivitet och därför står varje respondent för åtminstone 

en av de nedanstående siffrorna.  

 

Diagram nummer 1 visar vilka fitness och tränings aktiviteter denna avhandlings 

respondenter utför. Många respondenter hade flera olika fitness aktiviteter de utförde 

och därför kan de representera flera olika aktiviteter. Några respondenter nämnde 

fitness aktiviteter som de ofta tidigare utförde men som de för tillfället tagit paus från 

p.g.a. olika orsaker. Många av dessa respondenter strävar ändå efter att vid något ta upp 

den specifika fitness aktiviteten och därför har de även lagts till som en representant för 

de olika aktiviteterna. 

 

 

 
Diagram 1 Fitness aktiviteter som respondenterna utövar 

 

Fastän några av respondenterna kommenterade att de utför både uthållighet och 

styrketräning lades dessa som enskilda fitness aktiviteter. Ofta utför dessa respondenter 

uthållighet och styrketräning på gymmet men eftersom dessa pointerade enskilt ut dessa 

lades de till som egna aktiviteter. BBG program är ett fenomen som blivit väldigt känt 

online. BBG program är ett program som är skapat av en Australiensk kvinnlig personlig 

tränare (personal trainer), som man kan köpa online. Denna kvinna, Kayla Itsines, har 

skapat i samband med träningsprogrammet en hel fitness community som nått 

människor runt om i världen. BBG Program, står för Bikini Body Program. 
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Bortsett från dessa träningsformer kommenterade nästan alla respondenter att de 

promenerar väldigt mycket, och ofta mer än en gång per vecka. Ytterligare följde två 

respondenter med något fysioterapiprogram eftersom de haft någon operation eller 

nedsatt muskelfunktion i stöd-och rörelseorganen. 

4.1.1 Tiden 
 

Då respondenterna skulle förklara varför de tränar den mängden de gör och vad som 

motiverar dem att träna svarade många att de utövar fitness för att helt enkelt må bra 

och orka bättre. Många talade om att det är även deras sätt att koppla av, ha tid för sig 

själva, blir bortblandade av vardagliga saker och helt enkelt nå balans i vardagen.   

 

”De e nog huvudsakligen välmående. Att må både fysiskt och psykiskt bra 
är otroligt viktigt och träning har en stor inverkan på de” –R7 

 

En respondent reflekterade tillbaka om varför hon brukade tidigare träna på ett så annat 

sätt jämfört med vad hon idag gör.  

 

” När jag var yngre så hade jag mera det där att man skulle få en fin kropp 
och att se bra ut som motiverade mej, att då var inte de där välmående i 
fokuset som det är idag… Att just då var de sådär att man sku få resultat 
och just synliga resultat som jag tyckte att var jätte viktigt…” – R6 

 

Detta konstaterande av respondent nummer sex och sju stämmer överens med hur 

fitness trenderna utvecklats. Visserligen kan det också ha med åldern att göra men som 

det framgår av teorin där Thompson (2014) skriver om styrketräning som en av de 

populäraste fitness trenderna just nu på marknaden. Likaväl som professor L. Jerome 

Brandon konstaterar att de fitness trender för 2015 som nämnts är starkt relaterade till 

att allt fler personers fokuserar mera på en stark hälsa och att må bra (Thompson 2014).  

 

I introduktionskapitlet och teoridelen behandlades tid som ett ämne i några olika 

sammanhang. Tid har för många personer visat vara en orsak som gjort att människor 

blivit fysiskt passiva eftersom de anser att tiden inte räcker till. Dock på senaste tiden i 

och med att fitness marknaden blivit allt mer innovativ har allt fler personer börjat 

tillämpa online träningsprogram som man även kan ladda ner från nätet (Santtila et al. 

2014). Som i introduktionskapitlet presenterades även det amerikanska gym konceptet 

Curves som haft som syfte att kämpa mot tiden och därmed har de lagt upp fitness 
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program enligt det. För att få veta mer om hur mycket tid de intervjuade personerna 

verkligen lägger ner på träning och för att förstå hur de förhåller sig till tiden ställdes 

frågor kring detta ämne. Resultatet har illustrerats i följande stapel diagram som är 

baserad på de 12 intervjuade respondenterna. Varje respondent är en gång representerad 

med hur många timmar de tränar per vecka. 

 

 

 
Diagram 2 Hur mycket tid avhandlingens respondenter lägger ner på fitness och 

träning/vecka 

 

På basen av resultatet framgår det att 7-9 timmar är vanligaste tiden för denna 

avhandlings respondenter att lägga ner på fitness aktiviteter. Denna fråga ställdes även 

för att kunna ge ett mått som kunde hjälpa vid kategoriserandet och identifierandet av 

de olika fitness profilerna, som är en av denna avhandlings forskningsfrågor. Här bör det 

även tilläggas att ingen respondent utövade fysisk aktivitet 0 timmar per vecka utan alla 

var nog mer eller mindre ändå tränings aktiva.  

4.1.2 Initiativ till början av ett fysiskt förhållande 
 

Då självbestämmande teorin (self determination theory) har som syfte att identifiera 

varför människor börjar, upprätthåller eller avslutar engagemanget till fysiska 

aktiviteter, hänvisar inte denna teori till varför en person skulle ändra sitt beteende 

gentemot fysisk aktivitet. Allt fler respondenter i denna avhandling kom in redan i början 
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av intervjugenomgången om hur de börjat ändra sitt beteende eller hur de förhåller sig 

till fitness idag. Många hänvisade till att de tidigare tränade för att se ut på ett visst sätt 

medan känslan av att må bättre av fysisk motion vägde mera idag.  

 

Självbestämmande teorin av Wilson et al. (2008) som behandlats tidigare i denna 

avhandling stämmer överens med några av respondenternas åsikter som berör orsaken 

till varför de idag förhåller sig annorlunda till fitness. En av de huvudsakliga 

komponenterna som utgör självbestämmande teorin är organistiska integrationsteorin, 

OIT, som associerar till att en person blivit motiverad till ett beteende som är 

självbestämt istället för att beteendet skulle ha påverkats av kontrollfunktionerande 

faktorer. En respondent svarade så här, då det frågades varför hon tränar just den 

mängden hon gör. 

 

”För ett år sen träna ja ungefär 2 gånger i veckan och utvecklades lite och 
började bygga muskler. Nu har ja sen börjat öka tränings mängden och 
vikter och märkt bättre resultat. Ja tycker att den här mängden träning 
hjälper mig att bygga på min nuvarande uthållighet… om ja sku träna 
mindre - tror jag att jag inte sku bli bättre, bara hållas på samma nivå”- 
R8 

 

Dock har Deci och Ryan (2002) konstaterat att både självbestämmelse och 

kontrollfunktionerande motiven är kapabla att reglera beteendet till en viss mån, men 

lite information om varför ett beteende ändrats finns dock. OIT tillsammans med BNT, 

som är förkortat av basala behovsteorin, som är den fjärde komponenten till utgörandet 

av SDT-teorin är en kombination av teori komponenter som syntes i många 

respondenters svar. Basala behovsteorin tyder på funktionen av kompetens, 

självständighet samt relaterade behov till välmående och motivation (Wilson et al. 

2008). Till samma fråga som respondent nummer 8 svarade, kommenterade denna tjej 

så här angående träningsmängden hon utför vanligtvis under en vecka. 

 

”Nå just den mängden jag tränar passar bra för mig. För att försöka få 
det att gå ihop med jobbet, pojkvännen och fritiden är ca. 2-3 gånger per 
vecka bra för mig. Och just när jag tränar på gym så e de ganska effortless 
o flexibelt… Det e ju int som om ja behöver lära nå massa danssteg, sånt 
har ja int tid med, utan på spring mattan sätter du en fot framför den 
andra, int desto svårare” –R10 

  

Å andra sidan så har många respondenter i en tidigare ålder verkat ha varit i en situation 

då motivationen till fysisk aktivitet varit mer kontrollfunktionerande i jämförelse till 

självbestämmande. Dock var detta i ett positivt syfte menat. 
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”När jag var yngre så sysslade jag mera med lagsporter och då var det ju 
lite pakko på att gå på träningarna, men förstås var ju de bästa ändå att 
se lagkompisarna” – R8 

 

I intervjuguidens sista frågor där fokusen låg på hur tränings vanorna på senaste tiden 

ändrats reflekterade många tillbaka till barndomen och ungdomen. Syftet med 

intervjuguidens fråga nummer 18, 19 samt 20 var att undersöka om respondenterna 

blivit påverkade av fitness trender, men respondent svaren reflekterades längre bak till 

tiden. Detta å andra sidan satt ett bra botten till att förstå varför Wilson et al. (2008) 

SDT, självbestämmelse teorin, består av de olika teorikomponenterna (CET, OIT, COT 

och BNT). 

4.1.3 Fitness grupper 
 

Av de intervjuade respondenterna var de som tränade, eller nån gång tidigare utövat 

Crossfit, aktiva i en fitness grupp. I deras fall var det då alltså en Crossfit grupp dessa 

respondenter var aktiva i. Respondent nummer 3 som utförde Crossfit som huvudsaklig 

träning var aktiv i en grupp som utformats över en mobilapplikation. Hon talar i 

samband med daglig träning om hennes engagemang i denna fitness grupp. Denna 

mobilapplikation innebär att alla som blir medlem i en finsk Crossfit studio får 

omedelbart tillgång till denna mobilapplikation där man kan se och jämföra andras 

resultat med sina egna och där man kan ”like:a” eller kommentera någons fitness 

resultat. Med att ”like:a” menar respondenten att man gillar, trycker tummen upp, för 

någon efter att den gjort eller presterat bra. Dock har Crossfit medlemmarna endast 

tillgång till andra personers resultat, om de tränar Crossfit i samma studio. Alltså är 

personers privata ändå skyddat på denna applikation. Denna fitness grupp har fungerat 

bra för henne men hon konstaterar att detta angreppssätt kanske inte är för alla, med 

tanke på att en svagare Crossfit medlem kunde känna sig obekväm med att visa sina 

resultat till andra människor. 

 

”…så i princip kan alla se allt, det är ju lite brutalt men å sen så helt bra 
för det ändå motiverar en o man ser hur man själv har utvecklats… Plus 
att den där Crossfitten har ju också sådär i Finland att många från olika 
Crossfit gym känner varandra och för dom som e aktiva i Crossfit ordnas 
det till exempel nå events som nå Crossfit SM och nå andra tävlingar var 
man också träffar en massa andra människor som tränar Crossfit” –R3 
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Tidigare studier visar att communities kan i ett brett perspektiv delas in i två olika 

kategorier; konsumenters syn på företag eller brand, och konsumenters medverkan i ett 

livstema. Studier som analyserat denna ”livstema” grupp har inneburit intresse i 

studerandet av dess medlemmar och undersökandet av subkulturer, intresse-, spel-, 

förhållande communities osv.  (Heinonen 2011).  Med denna teori som bakgrund visar 

det sig att Crossfit breda nätverk där fitness formens deltagare är aktiva att delta i de 

andra medlemmarnas engagemang, tyder på att det är frågan om en community grupp 

där Crossfit medlemmarna delar ett livstema med varandra.   

 

I och med att denna respondent nummer 3 agerar på Crossfit mobilapplikationen för att 

hållas uppdaterad med vad som sker på hennes Crossfit studio och aktiviteterna kring 

detta, kan man säga att hon är en medlem av en online intresse community. Vidare vid 

identifierandet av denna respondents engagemang i Crossfit online communityn kunde 

man definiera henne som en hobbymedlem och funktionalist. En hobbymedlem som rör 

sig på en online community är en person som uppdaterar sin egna personliga 

information på den specifika communityn och detta är just Crossfit applikationens 

egenskap som gör att dess användare skall uppdatera sina resultat i denna. 

Karaktärsdragen av en funktionalist på en online community bestäms av att den här 

personen är då intresserad av att samla in information (Heinonen 2011). 

 

”Nog kollar jag ju förstås på hur andra människor har tränat o presterat 
och sen lite jämför mej själv med det. Så e de också spännande att titta 
vad dom andra alltid kommenterar på varandras statusar och resultat, 
ofta lär jag mej ändå någo av de” – R3 

 

En annan respondent som var väldigt fitness aktiv och lade många timmar per vecka ner 

på motion sade att hon inte precis känner sig aktiv inom denna grupp fastän hon följer 

ett program som har en stor online community. 

 

”Jag är inte aktiv i någon specifik fitness grupp. Ja följer ett 
träningsprogram som har en ganska stor online community med 
miljoner tjejer som motiverar en och som det är lätt att relatera med och 
också intressant att följa med deras vägar till ett mer hälsosamt och 
aktivare liv”- R8 

 

Som fortsättning till detta bads respondenten specificera i fråga nummer 7 om denna 

fitness grupp är aktiv online för att få klarhet om detta kunde reflekteras till sociala media 

beteende av respondenterna.  
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”Den här gruppen (hänvisar till Kayla Itsines BBG program) är väldigt 
aktiv på instagram där det finns otroligt många instagram konton eller 
liksom accounts som också då inkluderar tjejen som startade hela 
konceptet (Kayla Itsines) och utvecklade tränings programmet, plus alla 
tjejer runt omkring i världen som gör samma träning. Så finns de på 
Facebook också en sida som Kayla upprätthåller och många fan sidor som 
är skapade av hennes fans”- R8 

4.1.4 Förhållandeutveckling i fitness och sociala medier 
 

På basen av förhållandeutveckling en konsument har till en online community kan man 

i samband med fitness konstatera att förhållandet blir mer känsligt. Under intervjun med 

respondent nummer 7, diskuterades det om hur hon förhåller sig till fitness grupper och 

online communities. På basen av hennes situation då hon genomgått en höftoperation 

menade hon att hennes aktivitet i en fitness community, som även agerar aktivt online, 

hade ändrats. Denna respondent menad att eftersom hon inte för tillfället kan utöva 

Crossfit är hon inte heller lika aktiv nu på online fitness communityn Coretrainers.  

 

 ” Jag är med i Coretrainers som tränar Crossfit, men de senaste året har jag 
varit ganska oaktiv eftersom jag varit på höftoperationer. Men hoppas på att 
kunna återgå dit när jag är i skick igen” –R7 

I en fitness kontext hänger därför Heinonen (2011) teori väl ihop med respondent 

resultatet av denna undersökning. I jämförelse med Edvardsson et al. (2008) skapade 

Heinonen två till statusar för att hänvisa att i en konsumentförhållandeutveckling med 

en online community kan utvecklingen även stagnera eller stå stilla. Då det kommer 

närmare till frågan om en fitness online community överensstämmer detta precis med 

Heinonens (2011) argument. Respondent nummer 7s förhållande till Coretrainers online 

communityn (visserligen även fitness utövandet i sig själv) kan anses vara i det inaktiva 

statuset p.g.a. hennes höft skada.  

Med tanke på att denna respondent förhåller sig så positivt till själva gruppen och 

Coretrainers engagemang kan det analyseras att denna respondent kommer att återgå 

till communityn som en mer eller mindre aktiv medlem. Dock å andra sidan om en 

person som genomgått en höftoperation så löper denne tyvärr ändå risken att inte klara 

av vissa styrketräningar längre vilket naturligtvis kan påverka en persons aktivitet på en 

online fitness community.  
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4.2 Konsumenters aktivitet på sociala medier 
 
Detta stycke av resultat och analys delen behandlar respondentsvaren som har erhållits 

från frågor relaterade till sociala medier. Ett stort fokus lades på detta för att undersöka 

om konsumenterna är med större sannolikhet aktiva på sociala medier men självmant 

av dessvärre orsaker valt att inte publicera specifikt fitness relaterat innehåll på sociala 

medier. För att kunna få en helhets bild av hur aktiva konsumenterna är på sociala 

medier ställdes frågor kring detta. Även då ett stort fokus i teoridelen är om vilka 

aktiviteter som utförs på sociala medier, formulerades frågor kring hur respondenterna 

i själva verket agerar på sociala medier. Syftet med dessa frågor var så att det enklare 

kunde här i resultat och analys delen kategoriseras och avgöra denna avhandlings 

respondenters vanligaste beteende.  

 

De flesta respondenterna ansåg sig vara mer eller mindre aktiva på sociala medier och 

detta speciellt eftersom det är alltid så nära tillhands och ständigt runt omkring i 

vardagen. En respondent kommenterade så här; 

 

”Joo haha, alltså jag typ skrållar igenom sociala medier varje moron helt 
som om de sku vara nå husis… jag har väckarklockan på telefonen och 
alla sociala medier på telefonen, så jag går igenom det oftast före jag ens 
stiger upp på mornarna” –R1 

  

Facebook, Instagram och Snapchat är de vanligaste sociala medierna som 

respondenterna använde sig aktivast av. Vid frågan om de följer någon fitness relaterad 

personlighet/ företag eller liknande på sociala medier, för att integrera undersökningens 

andra huvudområde, räknade de flesta upp några få stycken kända personliga tränare 

(personal trainers), sportstjärnor eller sportlag som de följde mest då på Facebook eller 

Instagram. En respondent ville inte nämna eller kalla sig aktiv följare av dessa och 

kommenterade detta på följande sätt. 

 

”Jag sku kanske inte säga att jag aktivt följer, men finner mej ofta 
intresserad av hälso-/träningsrelaterade posts eller nyheter som kan 
dyka upp på sociala medier. Men letar sällan medvetet efter såna på 
sociala medier”- R7 

 

Eftersom Facebook är en av de huvudsakliga sociala media kanalerna som denna 

avhandlings respondenter använde sig av kan denna reflekteras till 

undersökningsmodellen skapad av Lin & Lu (2011), som illustrerar samvariationen 
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mellan motivationsteorin och externa nätverkseffekterna. Enligt Lin och Lus (2011) teori 

är underhållning den huvudsakliga faktorn som påverkar mest personers användning av 

sociala nätverkssajter. Då respondenterna av denna undersökning blev frågade vad de 

anser som det viktigaste som skapar värde för dem då de rör sig på sociala medier svarade 

de flesta med nöje och underhållning. Som tillägg till detta nämnde respondenterna även 

att bilder och texter som väcker tankar, idéer eller där man lär sig någonting nytt. Vissa 

respondenter som kunde mer specifikt relatera till värdeskapande faktorer på fitness 

communities sade att inspiration är en av de största värdeskapande faktorerna på fitness 

relaterade sociala media kanaler.  

4.2.1 Konsumenttyper som agerar på sociala medier 
 

Enligt Kristina Heinonens teori (2011) om konsumenttyper som agerar på sociala medier 

har hon delat upp konsumenterna i två huvudsakliga grupper; aktiva – och passiva 

konsumenttyper. Dessa har ytterligare delats in i två grupper; aktiva, består av 

konsumenter som publicerar och medverkar medan passiva konsumenttyperna är 

konsumentinnehavare och lurkare, alltså osedda konsumenter.  

 

För att få kunskap och kunna kategorisera senare i avhandlingens gång respondenterna 

till de olika fitness profilerna så frågades respondenterna om deras beteende och 

aktiviteter på sociala medier. Denna avhandlings respondenter svarade alla jakande till 

att de var mer eller mindre aktiva på sociala medier. Alla respondenter var ägare av 

åtminstone två konton var de vanligaste var Facebook, Instagram och Snapchat. De flesta 

av respondenterna talade om att de är aktivast att ”gilla” vänners bilder, sedan att 

kommentera och minst att publicera egna innehåll. Dock kunde man se ett samband med 

att alla respondenter publicerade något sorts innehåll på sociala medier åtminstone en 

gång per två månader.  

 

På basen av vad respondenterna i denna avhandling kommenterade kunde man dra 

slutsatsen att alla respondenter kunde passa in på mer än endast en konsumenttyp.  Alla 

respondenter talade om att de publicerade i varje fall ibland eget skapat innehåll på 

sociala medier samt kommenterar och gillar vänners publicerade innehåll. Detta 

hänvisar till att respondenterna kan ses som aktiva och både som producenter och 

medverkaren. Å andra sidan hade alla respondenter även en känsla att de inte är villiga 

att kommentera eller delta i innehåll som en person de inte känner lägger upp på sociala 

medier. Dock läser de och tar emot information ändå av innehåll publicerade av okända 
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människor, vilket indikerar att respondenterna även kan ses som passiva 

konsumenttyper som innehar konsumtion eller lurkar omkring på sociala medier.  

 

Med detta som bakgrund kan man alltså se att denna avhandlings respondenter är 

ombytliga som konsumenttyper beroende på vem som publicerar ett inlägg.  

 

 

 

 

 
Figur 6 Respondenternas beteende på sociala medier 

 

4.2.2 Sociala media aktiviteterna i ett fitness kontext 
 

Kristina Heinonen (2011) har skapat en figur som sammanslår konsumenters sociala 

media aktiviteter. Denna figur presenterades redan tidigare i teorikapitlet av denna 

avhandling. I figuren skapad av Heinonen placerades olika aktiviteter in i de blåa rutorna 

på basen av hennes undersöknings erhållna resultat. Heinonen (2011) gjorde en 

undersökning där respondenterna var studeranden och därför torde 

konsumentmotivationen och konsumentengagemang (gråa) rutorna vara ganska nära 

denna avhandlings aktiviteter, eftersom respondenterna är även studeranden eller unga 

vuxna.  

 

För att kunna förstå och få mera kunskap om, denna avhandlings respondenters aktivitet 

utövande, ställdes frågor kring hur de agerar på sociala medier då innehållet är fitness 

relaterat. De fick i frågorna 10-13 beskriva vilka aktiviteter de för det mesta utför på 

sociala medier samt även berätta mer öppet om hur de agerar och förhåller sig till fitness 

relaterad social media. Respondenternas beteende på sociala medier förklarades redan 

ovan i detta stycke, i figur 6, med hur deras agerande skiljer sig från varandra om det är 

en vän eller okänd persons sociala media sida frågan om. Man kunde se en reflektion hos 

de flesta respondenterna där de var en aktivare konsumenttyp om de kände personen 

Aktiva 
konsumenttyper 

Passiva 
konsumenttyper 

Publicerar/ 
Medverkar 

Eget innehåll / 
Vänners innehåll 

Konsumentinneh
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som publicerade ett innehåll och passivare om det var en okänd person. Detta 

överensstämde då det var frågan om sociala medier överlag. Då frågor, om hur de 

förhåller sig till fitness relaterat innehåll på sociala medier, ställdes, varierade svaren 

mera och flera olika åsikter samt aktiviteter uppkom.  

 

För att implementera fitness konceptet till själva intervjufrågorna bads respondenterna 

relatera till fitness innehåll och jämföra hur detta beteende avviker från normalt sociala 

media förhållanden. Alla respondenter i denna avhandling följde någon sorts fitness 

relaterad person, varumärke, lag eller övrig grupp vilket gjorde att respondenterna 

kunde ta del av och bli placerade i figuren nedan.  

 

För att kunna besvara forskningsfrågorna och få fram vilka är de aktiviteter som utövas 

på sociala medier då det är frågan om ett fitness relaterat innehåll har denna 

undersöknings respondenters aktiviteter blivit insatta i de blåa rutorna i figuren nedan. 

Som Heinonen (2011) skriver i sin teori om att de flesta konsumenterna ofta utför mer 

än endast en aktivitet, bekräftas detta påstående av denna forsknings respondenter och 

därför utövar en stor del av respondenterna mer än endast en av de insatta aktiviteterna.  
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Konsumtion Deltagande Produktion 

 

   Konsumentengagemang 

 
Figur 7 Avhandlingens respondenters fitness relaterade sociala media aktiviteter 

infogade  

 

Då de olika aktiviteterna infogades noterades det att alla respondenter hamnade i rutan 

närmast origo, där konsumtion och information möts. Alla respondenter sade att de i 

varje fall läser och konsumerar fitness relaterad information på sociala medier. Utöver 

denna informations konsumtion talade fyra stycken respondenter om att de konsumerar 

fitness relaterat innehåll för att kunna diskutera om och tipsa vänner om vad de läst 

(sociala förbindelser). De sista konsumtionsaktiviteterna som möttes vid 

underhållningsrutan hänvisar till att några konsumenter nämnde att de huvudsakligen 

konsumerar fitness relaterat innehåll för att de blir inspirerade samt hålls motiverade att 

själva utöva fitness.  

 

I deltagande kolumnen märkte man rätt fort att färre respondenter utövade aktiviteterna 

eller deltog i fitness relaterat innehåll på sociala medier. De vanligaste aktiviteterna som 

tre av respondenterna berättade att de gjorde var att de deltog för att få mera information 

om ett visst ämne. De kunde kommentera, fråga och diskutera ett fitness relaterat inlägg 
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på sociala medier fastän innehållet skulle vara publicerat av någon okänd person. Vid 

sociala förbindelser kolumnen var det endast två respondenter som var aktiva i någon 

fitness community och som sade att de kommenterar och deltar i fitness communityn. 

Ena respondenten kände att det var lätt att göra detta eftersom hon kände de andra 

community medlemmarna. Den andra respondenten deltog fastän communityn, hon var 

aktiv i, var större och övriga medlemmarna okända till henne. 

Konsumentmotivationsrutan underhållning var den deltagande rutan som 

respondenterna kände att var lättast att delta i, eftersom den utstrålade mest positiva 

känslor. Här kunde respondenterna delta i något innehåll som de sedan vidarebefordrar 

till vänner och diskuterar med.    

 

I konsumentengagemangets produktions del var det inte många av avhandlingens 

respondenter som var aktiva på att producera eget fitness relaterat innehåll. De 

respondenterna som producerade eget fitness och tränings relaterade innehåll på sociala 

medier, var ofta evenemang baserade. Exempelvis nämnde respondenter att de 

publicerat bilder från en avklarad maraton, annan spring tävling, eller från evenemang 

som haft en mer social förbindelse (spelat tennis, golf, fotboll med vänner osv.) En av 

respondenterna som var en aktiv fitness person själv och hade både en privat- samt 

fitness profil på instagram sade att hon underhåller sina följare med att producera fitness 

relaterat innehåll och hålla profilen aktiv. Vidare fortsatte denna respondent med att 

säga att hon på sin fitness profil som hör till en stor online community kommunicerar 

mycket med okända personer som följer hennes fitness profil. Hon vill upprätthålla en 

aktiv och social förbindelse till sina följare.  

 

För övrigt var det vanligast för respondenterna att konsumera andra personers innehåll 

och ibland dela innehållet med vänner som de tror att också kunde ha nytta av ett visst 

inlägg eller information. Det är intressant att notera hur det verkar vara en stor tröskel 

till att dela med allmänheten ett fitness relaterat innehåll fastän det inte skulle vara egen 

produktion, men dock att skicka offline till endast någon vän var mycket vanligare. 

 

I jämförelse till hur respondenterna annars beter och förhåller sig till sociala medier 

verkar respondenterna vara mer försiktiga då de kommer till skapandet eller produktion 

av eget fitness relaterat innehåll.    
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4.2.3 Attityd gentemot att publicera fitness relaterat innehåll på 
sociala medier 
 
Då respondenterna skulle förklara om de publicerar aktivt något fitness relaterat på 

sociala medier var det få som svarade jakande. Det ställdes även en fråga om 

respondenterna nån gång taggat en produkt, tjänst, varumärke, personlighet eller plats 

(gym) som är fitness relaterat eftersom detta kunde anses som en försiktigare 

tillvägagångssätt än att publicera en egen fitness relaterad bild. Då svarade några 

respondenter jakande till detta att de nån gång ”taggat” ett gym eller ”hashtaggat” (#) ett 

varumärke. Hashtag används idag väldigt mycket inom sociala medier och innebär att 

man vill befrämja eller lyfta upp en viss sak då man använder hastaggen i ett bild- eller 

textinlägg. 

 

Orsaken till varför få av respondenterna ens kunde tänka sig självmant publicera en 

fitness relaterad bild kommenterade många respondenter att de känner att de inte är 

tillräckligt kunniga eller professionella för att göra det.  

 

”Jag är ingen expert inom ämnet så därför lämnar jag nog gärna 
fitness relaterade inlägg åt dem som kan och vet bättre än mig” –R11 

Respondentsvaren var varierande och attityderna gentemot att självmant publicera 

något fitness relaterat innehåll var inte något som skapade en negativ eller blygsam 

känsla för alla respondenter. 

 

”Jag har ju två sociala media profiler, min privata och sen min ena fitness 
profil, så det är ju därför jag kanske int tycker att de e så nolo att 
publicera fitness bilder, för jag gör det för att motivera mina följaren, på 
en daglig basis. Men jaa int sku jag kanske riktit ändå posta nå jumppa 
trikå bilder på min privata account”-R8 

 

Alltså var denna respondent mer positiv till engagemanget eftersom hon gjorde det 

dagligen och hade utvecklats till en vana i och med hennes fitness profil på sociala 

medier.  

4.3 Konsumenters motivation och attityd till fitness 
och sociala medier 

 

Det var intressant att observera att då respondenterna talade om mobilapplikationerna, 

så tog de flesta fram deras smarttelefoner och demonstrerade hur mobilapplikationen, 

som de var aktiva användare av, såg ut och vilka egenskaper som den innehöll. Några 
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pointerade flera gånger ut att mobilapplikationerna är ett bra redskap för dem att hållas 

motiverade. 

 

Om man tittar på en förhållande utvecklings perspektiv till varför respondenterna börjat, 

upprätthållit eller avslutat fitness aktiviteter, kan man på basen av denna avhandlings 

resultat säga att de flesta har börjat mer ett aktivare fitness liv. Bortsett från två av 

respondenterna som just nu för tillfället tränade mindre p.g.a. av skador så kunde man 

se en förhållandeutveckling där fler börjat träna mer eller så upprätthållit tränings 

vanan. På basen av respondenterna kan man även se hur allt fler har ändrat sättet hu de 

förhåller sig till fitness och välmående. Många av respondenterna talade om att de idag 

tränar för att må bättre och inte endast för att se bra ut. 

 

”Jag tränar nog mest för välmåendets skull, att det är ju alltid hemmåt… 

Liksom välmående går ihop med arbete att mår du bra mår också ditt 

arbete bra” –R10 

 

Naturligtvis fanns det även några som hänvisade till att nog är en av orsakerna till varför 

hon just tränar mängden hon gör för att hon vill se bra ut. 

 

”Alltså int tänker ja nu ljuga här, liksom förstås tränar jag ju för att jag 

vill se bra ut o känna mej bekväm i mina kläder o egna skin” –R9 

 

Vid fråga nummer fem av intervjuguiden bads respondenterna berätta om vad som 

motiverar dem till fitness och fysisk aktivitet. I samband med detta var många 

respondenters första kommentarer skämtsamma och självkritiserande ”koska läski” och 

”jag vill ha min pack fram”. Dock korrigerade respondenterna snabbt dessa 

kommentarer och menade att se bra ut är en viktig del men självklart att må bra på en 

daglig basis är huvudsakliga orsaken till fitness utövning.  

 

För att kombinera och klargöra denna avhandlings respondenters huvudsakliga 

motivation till varför de utövar fitness har en tabell ritats upp. Eftersom de flesta 

respondenterna hade flera saker som motiverade dem att utöva fitness representerar 

varje respondent åtminstone två faktorer.  
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Diagram 3 Faktorer som motiverar konsumenter att utöva fitness 

 

Många respondenter visade sig vara resultatdrivna då det kom till fitness. Å andra sidan 

här bör man notera att med resultatdrivenhet menar de en bättre fysisk kondition där 

prestation ökning är det huvudsakliga. Som svar på fråga nummer 4, som det ovan-

nämnda svaret även hänvisade till svarade en annan person så här, då hon bads förklara 

varför hon tränar den specifika mängden hon gör. 

 

”Det är en förutsättning för mig för att orka vardagen, dessutom älskar 
jag känslan när man märker att man gjort framsteg”- R11 

 

Denna ”driven av resultat” faktorn inkluderar även framtida mål för några av 

respondenterna. En respondent som utövade bland annat löpning hade ett klart mål hon 

nån gång ville uppnå.  

 

”Det som kanske för tillfället motiverar mej lite extra är mina drömmar 
om att springa maraton under nästa år och vill nu därför hålla mig i form 
så att jag kan börja med löpträningen på allvar” – R2 
 

Den översta faktorn, tanke på framtiden, skapades på basen av att några respondenter 

uttryckte enskilt ännu om att de utövar fitness idag för att förebygga sjukdomar, speciellt 

i en äldre ålder. En respondent vars huvudsakliga motivation bortsett från framtidsutsikt 

var mer energi och snygg kropp, kommenterade på följande sätt. 
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”Att må bra och hållas i god fysisk form, både för att orka mera i 
vardagen, men också för utseendeskäl… man vill ju se fräsch ut. Jag har 
alltid träna så det känns naturligt att man sportar nu och då, det hör 
liksom till. Så känns det också viktigt att se till att man har 
förutsättningar att må bra och se bra ut också när man blir äldre, vilket 
träning nu redan kan inverka på” – R5 

En av de två respondenterna som gick med ett fysioterapi program p.g.a. dålig muskel 

styrka i stöd- och rörelseorganen kommenterade även att för henne är det väldigt viktigt 

och att hon har blivit uppmanad att träna enligt ett specifikt program för att förebygga 

insjuknandet.  

 

”Min fyssare sa att jag liksom nu måst göra dom här alla rörelserna om 
jag ännu vill må bra om 10 år och inte se ut som om jag sku vara en 
gammal tant” –R1 

 

Fastän denna respondent annars hade en sportig bakgrund och varit en aktiv friidrottare 

i yngre ålder bevisar detta att man inte kan rå för vissa händelser men att det ändå alltid 

är viktigt att förebygga händelser.   

 

Av dessa ovan-nämnda faktorer är det huvudsakligen en faktor som reflekteras lättast i 

sociala medier, och denna är ”mobilapplikation/ fitbit”. De respondenterna som under 

intervjuernas gång nämnde mobilapplikation som en motivationsfaktor var antingen de 

som höll på med Crossfit eller så de som löpte mycket och använde bland annat 

applikationer såsom ”Runkeeper” eller ”Nike+ running”. Fitbit är en klocka som mäter 

allting rörande motion och ens personliga utveckling. Fitbit är en klocka som man bär på 

sig hela tiden, och som räknar puls, steg hur fysiskt aktiv man varit och under träning 

hur många kalorier man bränner eller hur långt man sprungit. Dessutom har denna 

klocka en mobilapplikation där dess användare kan lägga in alla aspekter som även berör 

matvanor och sömn. 

 

”Dessutom använder jag en fitbit klocka, som hjälper mig hållas 
motiverad och röra på mig ett visst antal timmar, gå en viss mängd 
kilometer och äta rätt mängd mat. Fitbit klockan och telefon 
applikationen håller mig också motiverad” –R8 
 

Överensstämmande med Aaltonen, Kujala och Kaprios (2014) teori så talade 

respondenterna väldigt positivt om dessa mobilapplikationer och fitbit:en. De ansåg 

detta som underhållande att följa med samt uppdatera och vara aktiv på dessa 
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applikationer. Aaltonen, Kujala och Kaprios (2014) teori som hänvisar mer generellt till 

fritids aktiva människor menade att de huvudsakliga motivationsfaktorerna är fitness 

nöje och hälsa. 

 

Alla dessa ovan-nämnda mobilapplikationer har även egenskapen att man kunde dela 

med sitt resultat på sociala medier. Många väljer att visa sitt resultat till exempel hur 

långt en person sprungit, under vilken tid och hastighet samt var denna person sprungit 

detta. Dock verkade denna avhandlings respondenter aningen tillbaka dragna med detta 

och tyckte om att kolla andra människors resultat fastän de inte själva skulle dela med 

sig. En respondent som använde sig av Runkeeper kommenterade ämnet på följande 

sätt. 

 

”När jag använder mej av Runkeeper så följer jag nog med var andra 
människor springer och ungefär hur långt och så, när jag själv har min 
vanliga springrunda så e de helt kiva att kolla var andra springer, men 
nog är jag annars ganska passiv med den, att int sku jag dela med mitt 
resultat på facebook eller så…” – R6  

 

4.3.1 Externa faktorer som påverkar fitness beteendet 
 

I motsats till vad som motiverar denna avhandlings respondenter att utöva de olika 

fitness aktiviteterna uppkom det under intervjuerna även ett få antal som kunde ses som 

faktorer som minskar motivationen istället. En av de huvudsakliga sakerna som kan 

tolkas som känsligt är vädret. Några respondenter talade om att de nu börjat springa 

mera utomhus eftersom det blivit bättre väder och varmare. Väder är ju dock inget som 

kan påverkas men som ändå syns i respondenters motivationsbeteende. Respondent 

nummer 12 som är en aktiv löpare och som sprang sin första maraton förra sommaren 

hade även som en långdistans löpare åsikter om detta. 

 

”de e nog absolut bäst ändå att springa utomhus. Det bara helt enkelt går 
inte lika bra att öva för maraton eller göra längre pass på treadmillen, så 
därför är jag nog väldigt taggad alltid på våren då det blir lättare och 
varmare att springa utomhus”- R12 

 

Aaltonen, Kujala och Kaprio (2014) skriver även om att det som bestämmer graden av 

fysisk aktivitet på fritiden är karaktärsdragen, intresse, behov samt tillgänglighet och 

miljö, som nämndes som externa faktorer av skribenterna. En annan respondent som 

talade om att hon inte planerar så mycket när hon skall träna utan att hon gör det mer 
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spontant. Då menade denna respondent att hon är nog rätt så känslig då det kommer till 

väder. 

 

”Jag kollar nu mera på moronen när jag vaknar att om de e kiva väder 
så tänker jag helt att jess att nu går jag ut o springa, men sen om det är 
som idag, helt jätte dåligt väder, är jag helt att nej jag går ingenstans 
idag”- R6 

 

Alltså visas Aaltonen, Kujala och Kaprios (2014) konstateranden om motivationsfaktorer 

klart vara något som även påverkar denna avhandlings respondenter.  

 

4.4 Konsumenters värdeskapande av fitness och 
sociala medier 

 

Under intervjuerna blev respondenterna ställda frågor om vad som skapar värde för dem 

då de är på sociala medier eller specifikt någon fitness relaterad sociala media kanal. Som 

svar till värdeskapande faktorer för avhandlingens respondenter utvecklades svaren 

mycket till motivation än en gång likaväl som inspiration. Många respondenter talade 

även om att den visuella inspirationen de får av sociala medier skapar värde samt 

motiverar dem till att utöva fitness eller röra sig på sociala media kanaler.   

 

En skillnad kan dock noteras i detta samband att allt fler talar om applikationer istället 

för sociala medier som motivationsfaktorer. Många respondenter talade om att de blir 

mer motiverade ändå av mobilapplikationer eller ”fitbiten” istället för andra personers 

fitness relaterade inlägg. De respondenter som använde sig av någon mobilapplikation 

eller ”fitbiten” hänvisade till att de dock blivit medvetna om redskapen via andra 

personer eller fitness personligheter som använt dessa, som därmed lett till att de köpt 

eller tagit redskapen i användning.  

 

”Jag kommer int ihåg vad den där peronal trainern hette men jag kom 
över hennes fitness konto på instagram och där talade o promotade hon 
jätte mycket fitbiten, så jag började sen undersöka den här och kollade på 
fitbiten hemsida och int be jag… blev helt jätte inspirerad och tyckte att 
den verkade bra. Nu kan jag typ int gå en dag utan att använda klockan 
och mata in alla mina resultat osv. den e helt guldvärd”- R8 

 
Som följdfråga av detta frågades respondent om hon anser att fitbiten ändrat hennes 

tränings vanor, men svaret blev nekande. Hon menade att hon lättare kan kontrollera 
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kalori intagen samt att hon intar rimlig mängd av alla de olika kostgrupperna, men dock 

menade hon inte att hon skulle börja träna något mera. 

 

4.5  Sammanfattning 
 

För att kunna identifiera och kategorisera denna avhandlings respondenter in i de olika 

fitness profilerna kommer det erhållna resultatet att stöda och argumentera för hur en 

viss profil kunde generellt se ut. På basen av resultatet och analysen reflekterades 

respondenternas egenskaper samt lades det ett stort fokus på respondenternas attityd 

gentemot fitness, sociala medier samt fitness relaterat innehåll på sociala medier. Figur 

nummer 8 ses som en sammanfattande figur till hur respondenterna förhåller sig till 

fitness relaterat innehåll på sociala medier. På Y-axeln mäts respondenternas fitness 

aktivitet medan X-axeln mäter sociala media aktiviteten.  Med hjälp av kategoriseringen 

av respondenterna i denna figur underlättar det att se vilka aktiviteter som är vanligast i 

fitness relaterad kontext på sociala medier. Denna sammanfattande figur torde 

underlätta och stöda diskussioner kring varför en viss fitness profil ser ut som den gör. 

Detta behandlas i nästa kapitel. 

 

Respondenterna blev frågade om vad som motiverar dem att utöva och delta i de olika 

engagemangen. Svaren som erhölls varierade. Eftersom respondentsvaren varierade rätt 

så mycket täckte det över en bredare helhet vilket ger denna avhandling en mångsidigare 

slutsats. För att identifiera och kategorisera de olika fitness profilerna har följande figur 

byggts upp för att förtydliga uppläggningen av profilerna.  
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Figur 8 Uppbyggnad av fitness profiler 

 

Med hjälp av denna figur syftar denna avhandling på att identifiera vilken profil 

respondenterna hör till och vad som karaktäriserar de olika fitness profilerna. I nästa 

stycke strävar denna figur till att namngiva karaktärsdrag eller attityd för respektive 

profilers aktiviteter, fitness, sociala medier samt fitness relaterat innehåll på sociala 

medier.   
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5 Diskussioner och slutsatser 
 
I denna sista del av avhandlingen kommer en sammanfattning av resultatet diskuteras. 

Här kommer resultatet erhållna av intervjuerna diskuteras samt presentera vilka nya 

input denna avhandling kommit med till relaterade teman och marknader. För att 

diskutera om avhandlingen svarat på forskningsfrågorna har dessa ännu presenterats 

här en sista gång för att klargöra frågorna för denna avhandlings läsare. Syftet med 

denna avhandling är att identifiera fitness profiler på basen av hur de förhåller sig till 

fitness, sociala medier samt fitness relaterat innehåll på sociala medier. För att besvara 

syftet och nå en slutsats inom det sammanfattande temat fitness relaterat innehåll på 

sociala medier, presenteras följande forskningsfrågor; 

 

1. Vad är typiska karaktärsdrag för kvinnliga fitness profiler?  

 

2.  Hur förhåller kvinnor sig till fitness relaterat innehåll på sociala medier?  

 

3. Hur aktiva är de identifierade fitness profilerna på att publicera fitness 

relaterat innehåll på sociala medier? 

 
 

Detta kapitel av avhandlingen kommer börja med att identifiera de olika fitness 

profilerna och de olika profilernas karaktärsdrag. En sammanfattande figur var 

respondenterna läggs in i de olika fitness profilerna och namngivna faktorer för varje 

profil är givna för att stärka undersökningens huvudsakliga teman. Efter detta kommer 

sammanfattning av avhandlingen att behandlas, och där själva avhandlingen sedan 

slutar med implikationer för företag samt rekommendera för fortsatt forskning. 

 

5.1 Identifiering av fitness profiler och deras 
förhållande till sociala medier samt fitness 
relaterat innehåll på sociala medier 

 
För att besvara syftet har aktiviteterna kring fitness relaterat innehåll på sociala medier 

blivit insatta i figur 7 som presenterades i föregående kapitel. Det som bland annat kom 

att karaktärisera de olika fitness profilerna beror på faktorerna som motiverar dem att 

utöva fitness (diagram 3) samt tiden de tränar. Motivationsfaktorerna var de som redan 

nämndes tidigare i kapitel fyra och som bestämdes på basen av respondenternas 
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kommentarer. Utöver dessa identifieringsfaktorer användes även några figurer som 

använts i teorigenomgången och som sedan i resultatet blivit tillämpade till 

respondentsvaren.  

 

Figur 7 som infogade respondenternas fitness relaterade sociala media aktiviteter, 

illustrerar en utveckling som går från låg till hög, där det kräver mer involvering av 

konsumenterna ju längre bort från ”origo” de går. Med denna som baktanke skapades en 

liknande figur som sammanslår de olika fitness profilerna och där engagemanget till 

aktiviteterna även i denna går från låg till hög.  

 

 

 
 
Figur 9 Uppbyggnad av fitness profiler 

 

Utgångpunkten var att kartlägga var de olika respondenterna ligger på fitness 

profilkartan och vilken av de fyra identitetsgrupperna de kunde höras till.  Eftersom alla 

respondenter blev frågade vilken mängd timmar de spenderar på fitness per vecka 

hjälpte detta att definiera var på Y-axeln respondenterna låg, vilket gav denna fråga ett 

klarare mått. Respondenternas utövning av fitness varierade mellan 2 timmar per vecka 

upp till mer än 10 timmar per vecka. Respondenterna presenterades redan tidigare 

anonymt i diagram nummer 2. Det viktigaste var inte att få fram vem som utövade mest 

fitness utan att se hur många timmar det är vanligast att utöva fitness enligt 

avhandlingens respondenter.  
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I en kombinerad figur blir konsumentmotivationen från Heinonens (2011) figur (2) lika 

med fitness aktivitet som läggs på Y-axeln och på X-axeln kombineras 

konsumentengagemanget med sociala media aktiviteten. Dessa två teman torde vara 

möjliga att kombinera eftersom aktiviteterna är rätt så lika både på X- och Y-axeln för 

vartdera temat. 

 

Vid detta tillfälle bör det noteras att tiden respondenterna utövade fitness aktiviteter var 

inte sagt att vara den faktorn som bestämde vilken profil respondenterna definieras som, 

utan skulle det hellre vägleda så att en respondent inte faller utanför dennes verkliga 

ruta. Som exempel på detta är det inte sagt att respondenterna i fitness profil A var de 

som skulle träna minst, 0-3 timmar, som diagram 2 visade.  

 

I den nedanstående figuren har alla olika fitness profiler blivit givna en status som 

definierar hur dessa respondenter beter eller förhåller sig till fitness och sociala medier, 

samt till fitness relaterat innehåll på sociala medier. Eftersom denna avhandling 

behandlade två huvudsakliga teman, fitness och sociala medier, samt hur dessa 

samvarierar och hur konsumenter ser på dessa i en kombination, formulerades 

forskningsfrågor samt intervjuer kring dessa frågor. För att ytterligare klargöra för de 

enskilda profilernas tre olika aktiviteter, har respondenternas allmänna karaktärsdrag  

presenterats.   
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Figur 10 Identifierade fitness profilerna - Hur kvinnliga konsumenter förhåller sig till 
fitness, sociala medier samt fitness relaterat innehåll på sociala medier 

 

I varje ruta är avhandlingens ena huvudtema ”fitness” representerat som hur de olika 

fitness profilerna generellt förhåller sig till fitness. ”SM” står för hur de förhåller sig till 

sociala medier och hur de beter sig på dessa plattformar. ”Fitness på SM” hänvisar 

generellt både till hur de förhåller till att utföra eget fitness relaterat innehåll på sociala 

medier men även hur de förhåller till någon annan persons fitness relaterade innehåll, 

oberoende om de känner eller inte känner personen. Eftersom varje enskild ruta 

identifierar en viss sorts fitness profil har en generell och gemensam faktor, som stämde 

in på alla respondenter i samma ruta, givits.  

 

Fitness profil A är den fitness profilen som hänvisar till minst fitness aktivitet samt minst 

aktivitet på sociala medier. Likaväl med många andra figurer i avhandlingen menar 

denna figur även att ju längre ut från origo man kommer, ökar aktiviteten till högre. En 

gemensam fitness faktor som man kunde identifiera för de fyra respondenterna som 

matchade denna profil, var att respondenterna tränade och ville må bra i vardagen, men 

det var ingen vardaglig prioritet eller ”måste”. Fitness utövade respondenterna då de 

Fitness profil C- Status: 
Socialt- och självintresse 
 
Fitness: Vardagligt 
engagemang 
SM: Underhållning 
Fitness på SM: Evenemang 
baserat 
 
Antal respondenter: 4  

Fitness profil D- Status: 
Entusiast 
 
Fitness: Högt engagerad 
SM: Aktiv 
Fitness på SM: Konsumerar, 
deltar, publicerar 
 
 
Antal respondenter: 3  

Fitness profil A– Status: 
Ointresserad 
 
Fitness: Inte prioritet i 
vardagen 
SM: Privat 
Fitness på SM: Ointresserad 
 
Antal respondenter: 4  

Fitness profil B– Status: 
Tillfälligt  

 
Fitness: Nedsatt aktivitet 
SM: Aktiv 
Fitness på SM: Lurkar 
 
 
Antal respondenter: 1   
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hade lust och tiden räckte till. Därför namngavs deras fitness engagemang som ”inte 

prioritet i vardagen”.  

 

Dessa fyra fitness profil A respondenter ansåg sig inte heller så aktiva på sociala medier 

eftersom de kände sig för att hålla vardagen och övriga händelser för privat bruk, därför 

har SM faktorn i denna ruta namngivits som ”privat”. Då det kom till det sista temat 

”fitness på SM” gavs faktorn ”ointresserad” eftersom detta tydde på att de helt enkelt inte 

var så intresserade att följa med andra okända personers träningsrutiner. Dessutom 

fanns det en väldigt liten sannolikhet att någon av dessa respondenter någonsin skulle 

publicera eget fitness relaterat innehåll på sociala medier. Statuset för denna profil 

nämndes som ointresserad eftersom detta kunde anses som en generell sammanfattning 

av både lågt intresse i fitness, sociala medier och därmed även fitness på sociala medier.  

 

Fitness profil B är den fitness profilen som är svårast att definiera eftersom på basen av 

respondent svaren kunde man knappt alls se ett samband där en person skulle vara 

väldigt aktiv på sociala medier, specifikt fitness relaterat innehåll, men som sedermera 

inte utövade fitness så mycket. Den enda personen som kunde identifieras i denna grupp 

är respondent nummer 7. Denna respondent var väldigt aktiv på sociala medier men 

mindre aktiv på publicerandet av fitness relaterat innehåll eftersom hon nu, för tillfället, 

fann sig i en situation där hon inte kunde träna så mycket p.g.a. en höft operation hon 

genomgått. Därför tyder denna avhandling på att en person som identifieras som fitness 

profil B, kunde vara en person som finner sig tillfälligt i denna profil och status. 

 

Fitness profil B har ytterligare därför blivit given ”nedsatt aktivitet” som fitness faktor 

eftersom denna för tillfället är mindre fitness aktiv på grund av fysisk skada. Visserligen 

om denna avhandlings intervjuer hade gjorts i en större urvalsgrupp kunde resultatet ha 

varit annat. Denna respondent visade sig annars överlag vara aktiv på sociala medier och 

publicerade gärna eget innehåll av andra teman, och blev därför given faktorn ”aktiv”. 

Till ”fitness på SM” temat har denna respondent blivit given begreppet ”lurker” som 

tidigare presenterats i avhandlingen gång, eftersom hon följde med och konsumerade 

fitness innehåll men valt att inte själv publicera eget på grund av hennes tillfälligt 

nedsatta fysiska kondition.  

 

Fitness profil C som har statuset socialt-och självintresse, menade att dessa 

respondenter hade ett stort intresse av att vara fysiskt aktiva för att må bra och detta var 

helt klart en prioritering i vardagen. De identifierade fitness profils respondenter kunde 
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ofta hänvisa de olika temana till ett socialt samband och därför placerades socialt intresse 

även in i statuset. ”Fitness” temat i denna profil gavs ”vardagligt engagemang” som 

gemensam faktor eftersom dessa respondenter verkade vara engagerade att utföra olika 

fitness aktiviteter på daglig basis. Dessa respondenter talade om att då de rör sig på 

sociala medier gör de för det mesta det för underhållningens skull både då de gällde att 

konsumera andra personers innehåll samt att publicera eget. Därför står det 

”underhållning” efter SM i fitness profil C rutan.  

 

På basen av respondent svaren från intervjuerna verkade dessa, profil C:s, respondenter 

vara aningen obekväma med att självmant publicera fitness relaterat innehåll på sociala 

medier. De ansåg att de kunde tänka sig vara lite pinsamt och att de inte känner sig 

tillräckligt kunniga för att lära andra om hur man skall utöva fitness. Dock var dessa 

respondenter ofta och konsumerade andra personers fitness relaterade produktions 

innehåll och om de publicerade eget var det mest förknippat till en social eller evenemang 

baserad händelse, t.ex. slutförd maraton. Antalet respondenter som identifierades i 

denna fitness profil är 4 stycken. 

 

Fitness profil D ligger längst ifrån origo vilket tyder på att både sociala media och fitness 

engagemanget är störst i denna profils ruta. Tre respondenter från denna undersökning 

identifieras i denna profil och har fått statuset ”entusiaster”. Dessa respondenter var 

väldigt fitness inriktade och var i själva verket just de respondenter som tränade mest 

per vecka, allt mellan 7 timmar till mer än 10 timmar per vecka. Dessa respondenter 

definierades därför med faktorn ”högt engagerade” då det kom till fitness temat. Likaväl 

som fitness profil B, har denna fitness profil även fått faktorn ”aktiv” då det kommer till 

sociala medier. Sociala media måttet är på X-axeln av figuren och är därför lika aktiva då 

det kommer till sociala medier.   

 

Eftersom dessa respondenter anses som entusiaster till de båda huvudsakliga teman, 

fitness och sociala medier, förhöll de sig även positiva till fitness relaterat innehåll på 

sociala medier. Dessa respondenter var aktiva att konsumera okända personers fitness 

innehåll, de deltog på olika sociala media plattformar samt producerade även eget fitness 

relaterat innehåll på sociala medier. Därför insattes aktiviteterna ”konsumerar, deltar 

och publicerar” som beskrivning för ”fitness på sociala media”. 

 

Det som var överraskande i denna sammanfattning var att de största fitness profilerna 

var båda de ”mindre” aktiva på sociala medier, alltså fitness profil A och C. Fastän man 
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idag förväntar sig och som teorin även stöder, att personer är aktiva så på sociala medier, 

hänvisade denna avhandling inte precis åt det hållet. Detta kan vara starkt relaterat till 

att fitness och personers yttre och fysiska styrka kan ännu ses som ett känsligt område 

speciellt för kvinnor, eftersom kvinnor många gånger i allmänheten hamnat lättare ut för 

kritik och är även mer självkritiska till sin natur.  

 

5.2 Sammanfattning av undersökningen 
 

För att diskutera denna undersöknings resultat kommer denna del av avhandlingen 

diskutera de olika forskningsfrågorna alla var för sig och se huruvida forskningsfrågorna 

blev besvarade och om avhandlingens innehåll stött tillräckligt för att besvara syftet.   

 

För att diskutera kring forsknings fråga nummer 1, vad är typiska karaktärsdrag för 

kvinnliga fitness profiler, framkom svaret redan i figur 13 där de 4 olika fitness 

profilerna identifierades. De gemensamma karaktärsdragen för de olika fitness 

profilerna varierade allt mellan att respondenterna var ointresserade till att de var högt 

engagerade och entusiastiska. Många ansåg sig okunniga och var aningen självkritiska 

medan andra var mer självsäkra då det kom till utövandet av fitness och deras fysiska 

styrka. Det fanns en stor variation av de olika fitness profilernas karaktärsdrag vilket 

underlättade arbetet att placera in respondenterna i den bästa möjliga rutan och profilen.  

 

Forskningsfråga två, hur förhåller kvinnor sig till fitness relaterat innehåll på sociala 

medier, framkom även i figur nummer 13 då varje fitness profils sista aktivitet ”Fitness 

på SM” namngavs. Svaren till dessa statusar varierade även här från att respondenterna 

var ointresserade och förhöll sig aningen negativt till fitness relaterat innehåll, till att det 

fanns entusiaster som aktivt deltog i andra, bekanta samt okända personers fitness 

relaterade innehåll på sociala medier, likaväl som de själva var aktiva att producera eget.   

 

Denna avhandling tyder på att personer, speciellt kvinnors beteende torde vara rätt så 

volatilt då det kommer till att delta i sociala medier. Valet av fitness temat i denna 

undersökning kunde ses som en avgörande faktor om hur aktiva kvinnor är på att 

publicera och delta i innehåll på sociala medier. Med basen på denna avhandlings 

resultat kan man dock konstatera att kvinnors vanligaste sociala media aktivitet är att 

konsumera andras innehåll eller att ”lurka” omkring. Detta speciellt då det gäller fitness 

på sociala medier.  
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På basen av denna undersöknings respondent svar och resultat kan en slutsats tas där 

personerna som hörde till den aktivaste fitness profilen (D) förhöll sig mest positivt till 

fitness på sociala medier. Även fitness profil B som hade det ”tillfälliga” statuset höll sig 

positivare till fitness på sociala medier men detta kunde också bero på att hon för övrigt 

var väldigt aktiv på olika sociala media kanaler. I motsats till dessa profiler var de som 

inte utövade lika mycket fitness allmänt mer kritiska och negativa till fitness på sociala 

medier. Alltså kunde slutsatsen av att fitness profilernas träningsbeteende reflekteras till 

hur de tänker om engagemanget på sociala medier.  

 

Den sista forskningsfrågans svar framkom då respondenterna lades in i figur 13 där de 

kategoriserades delvis enligt deras sociala media beteende. Den sista forskningsfrågan, 

hur aktiva är de identifierade fitness profilerna på att publicera fitness relaterat 

innehåll på sociala medier, frågades ganska direkt i intervjuerna och vilket därmed 

underlättade att se vilka respondenter var högst sannolika att göra detta och därmed 

kunde läggas in i den fitness rutan som passade respondenterna bäst.  

 

I situationen var fitness kombineras med sociala medier har denna avhandling kommit 

med slutsatserna att det existerar ett samband i att en aktivare fitness person är även 

aktivare på olika fitness relaterade sociala media kanaler och därmed även förhåller de 

sig allmänt mer positiva till fitness relaterat innehåll på sociala medier. Detta oberoende 

om fitness personens var innehåll de tar del av är känd eller okänd till den specifika 

konsumenten ifråga.  

 

5.3 Företags implikationer 
 

Sociala medierna har möjliggjort att allt fler konsumenter engagerar sig i sociala medier 

över internetet för att skapa kontakt med andra konsumenter. En form av sociala medier 

som blivit allt mer attraktivt bland konsumenter är deras aktiva interagerande på de s.k. 

online communities. På bland annat dessa communities kan konsumenterna ta del av 

varandras åsikter och välja/ bortse från vissa företag, dess produkter eller tjänster på 

basen av slutsatser som är gjorda av andra konsumenter. Fastän detta kan skapa problem 

för företag anser många företag ändå att sociala medierna blivit ett av de viktigaste 

redskapen i marknadsföring. Sociala medierna kan föra tillsatt värde till företag i form 
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av varumärkespopularitet, underlätta word- of- mouth kommunikation, öka företagets 

tillväxt, dela av kommunikation i en affärsmässig kontext m.fl. (Hajli 2014).    

Förutom de ovan-nämnda fördelarna bidrar sociala medierna till delat värde mellan 

konsumenter och företag, som därmed resulterar i positiv inverkan på förtroende. 

Eftersom sociala medierna har börjat uppstå som ett redskap då det kommer till 

utvecklandet av marknadsföringsstrategier, har konsumenters beteende på sociala 

medier blivit allt viktigare för företag att undersöka. Företag strävar även efter att 

utveckla deras strategier genom förtroendebyggande mekanismer och påverkande av 

konsumenters avsikt till köp över internet (Hajli 2014).      

Allt fler företag har börjat känna internt- och externt tryck till att börja tillämpa digital 

närvaro på sociala media plattformar. För att förbättra engageringen på digitala 

marknadsföringskanalerna bör marknadsförare fokusera på förhållande baserade 

interaktioner med deras kunder (Tiago & Verissiom 2014). Allt oftare talar forskare om 

att företagen bör gå efter kunderna, så i och med konsumenternas aktiva användning av 

sociala medierna är det vitalt för företag att framföra och engagera sig också på sociala 

medierna (Hajli 2014).     

Detta stycke kommer att fortsätta med diskussion av denna avhandlingsrespondentsvar 

och avhandlingens resultat samt reflektion över hur företag kunde använda denna 

forsknings material för att använda det till sin nytta och skapa konkurrensfördelar på 

den redan hårt konkurrerande fitness industrin. Företags sponsor till sport och fitness 

evenemang är visserligen rätt så vanligt och stort i Finland men kampanjer som 

uppmuntrar till nämnandet eller taggande av ett företags produkter finns det lite om.  

För att klargöra för läsarna har även en underrubrik med företagsimplikationer för de 

enskilda fitness profilerna skrivits. 

 

Delen av avhandlingen som behandlade temat om vad som skapar värde för 

konsumenterna hade rätt så lite påverkan på avhandlingens resultat. De huvudsakliga 

värdeskapande faktorerna som nämndes var något fitness redskap (fitbit eller 

mobilapplikation) men som i själva verket inte hade så avgörande effekt på själva 

resultatet. Visserligen har många företag marknadsfört sig väl och skapat egna 

mobilapplikationer som blivit populära för tränings aktiva människor att använda och 

där de smidigt insatt företagsnamnet för att påminna dess användare om vem som 

skapat applikationen. Som exempel på detta kan man nämna Nike+ running, Nike 

runner, Nike training club, samt WODconnect som denna avhandlings respondent 
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nummer 3, som utförde crossfit använde sig av. WOD kommer från uttrycket ”Workout 

of the day” vilket används inom Crossfit och därmed hänvisar till fitness aktiviteten/ 

gruppen.  

 

Detta är något av smart marknadsföring som lätt når allt fler konsumenter beroende på 

hurdana egenskaper en applikation har samt via vilka kanaler den hämtar tillsatt värde 

till någon användare. För företag att utveckla en mobilapplikation som tillämpar dess 

kunder och användares behov har för många företag visat vara en framgång eftersom 

idag har allt fler människor en smarttelefon och möjlighet att ladda ner applikationer. 

Därmed bär allt fler personer ständigt med sig smarttelefoner med diverse 

mobilapplikationer. Allt fler mobilapplikationer har egenskapen att skicka ut nyhetsbrev, 

kampanj annonser m.fl. vilket gör att dess användare ständigt blir påminda om företaget.  

 

På basen av denna avhandlings resultat samt identifierade fitness profiler kan man 

notera att det mest lönsamma för ett företag skulle vara att skapa en produkt eller tjänst 

som skulle gynna fitness profil D- entusiasterna. Dessa är redan fitness aktiva och är 

därför lättare att nå än en fitness grupp som saknar intresse gentemot engagemanget så 

som t.ex. fitness profil A. För ett företag att sträva efter att nå en kund grupp som saknar 

intresse och föredrar att hålla sin sociala media profil privat kommer vara riskabelt 

eftersom de löper risken i att göra investeringar för en grupp där det inte finns någon 

garanti på att de kommer bli intresserade av fitness. Det är känt att de lojala kunderna 

är de mest lönsamma för ett företag och därför kunde företag som agerar inom fitness 

industrin bli mest gynnade av personer som skulle kategoriseras enligt fitness profil D. 

 

En utmaning för företag som bör lyftas fram i denna avhandling är att på basen av 

respondent svaren nämndes det lite om att någon av fitness profilerna skulle främja 

självmant ett fitness företag eller nämna ett fitness företag då de publicerar eget fitness 

relaterat innehåll. Med andra ord ger konsumenterna lite beröm åt ett företag, dess 

produkter eller tjänster. Om företag skulle aktivera dess redan lojala kunder att ”tagga” 

eller nämna företaget då de använder sig av ett specifikt företags produkter, kunde detta 

bidra till väldigt mycket gratis promotion av ett företag, dess tjänster samt produkter. En 

konkret ide för att aktivera konsumenterna och som man redan sett att några företag 

börjat tillämpa, är att företagen inför kampanjer eller tävlingar över sociala medier. 

Exempelvis gjorde en känd finsk kafékedja, La Torrefazzione, en tävling sommaren 2016, 

där dess kunder skulle ta en bild med deras take- away kaffe koppar och sedan nämna 
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kafékedjan i bilden och att visa att de dricker kaffe från La Torrefazzione. Vinnarna som 

valdes på basen av aktivitet och kreativitet, vann ett x antal kuponger för gratis kaffe.  

 

Eftersom detta sker över sociala medier är det en sparsam och kostnadseffektiv lösning 

för ett företags att aktivera deras kunder och nå redan färdiga konsumenters vänner och 

bekanta.  

5.3.1 Företagsimplikationer för de olika fitness profilerna  
 

I denna del av företagsimplikationer diskuteras företagsimplikationer för de fyra olika 

fitness profilerna. I texten ovan nämndes några av dessa redan, men för att förtydliga för 

läsarna så listas de enskilt även nedan.  

 

Som det konstaterades ovan finns det risken att fitness profil A aldrig ens kommer villa 

ta mer del av fitness aktiviteter än vad de redan gör och desto mindre sannolikhet att 

ytterligare dela med sig fitness relaterat innehåll på sociala medier. Därför kommer 

denna fitness profil att vara den svåraste för företag att nå och borde inte vara ett företags 

första prioritering då det kommer till att välja målgrupp. Förrän ett företag får denna 

målgrupp att verkligen bli engagerade och konsumera företagets produkter eller tjänster, 

kommer det kräva både resurser samt dyrbar tid. 

 

För företag att nå fitness profil B, där dessa personer finner sig i ett tillfälligt stadie på 

grund av nedsatt fysisk aktivitet, kunde innovativa lösningar som erbjuder 

rehabiliteringsprogram vara en konkret ide för att expandera ett företags 

affärsverksamhet. En tjänst som sammanför personer som är i liknande, ”tillfälligt” 

status, så att dessa personer kunde stöda varandra via någon plattform, finns det ännu 

lite på marknaden av. Ett företag kunde ha lättare att nå en allt större grupp även här om 

de erbjöd en tjänst över sociala medier eftersom personer som identifieras som denna 

profil redan är aktiva sociala media användaren.   

 

Personer som identifieras som fitness profil C, utövar mycket fitness men lägger upp 

fitness relaterat innehåll på sociala medier endast då det förknippas till något socialt eller 

något evenemang. Dessa personer torde vara mer villiga att tagga och nämna ett företag 

i sina sociala medier om företag kom med någon kampanj där de uppmuntrade denna 

grupp att göra något fitness relaterat med en grupp vänner. Som Coca Cola haft sina 

kampanjer med sloganen ”Share a coke”, kunde ett fitness företag införa något liknande, 
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”Share a run with your friends” där fitness profil C personerna skulle ladda upp en bild 

på sociala medier och tagga både företaget och sina vänner och därmed vara med i någon 

kampanj.  

 

Eftersom fitness profil D redan är den aktivaste gruppen kunde företag, med närmare 

undersökning finna ett gap inom industrin då det kommer till att identifiera vad denna 

målgrupp tycker att saknas från marknaden. Med ett erhållet resultat av denna målgrupp 

kunde företag vidare utveckla någon tjänst eller produkt för att tillfredsställa denna, 

lönsammaste målgruppen.  

 

Många olika sorters kampanjer kunde införas på nästan alla fyra fitness profiler, och 

dessutom kampanjer som sker över sociala medier och internetet blir rätt 

kostnadseffektivt för företag. Där har företagen möjlighet att nå allt fler personer men 

till en liten kostnad.  

 

Kvinnor har generellt sett mindre tid att utföra aktiviteter eftersom de traditionellt har 

varit den könsgruppen som skött mera hem- och hushålls relaterade uppgifter. Därför 

skulle det vara en stor rikedom för företag att idag tillämpa och sprida sina produkter 

och tjänster mer för den kvinnliga målgruppen istället för att endast etablera sig 

geografiskt. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
En noggrannare undersökning om huruvida kvinnors beteende skulle avvika från fitness 

relaterat innehåll på sociala medier vore intressant och kunde identifiera möjliga 

utmaningar för fitness industrin. Om kvinnor skulle exempelvis vara mer aktiva på att 

delta och publicera mode på sociala medier kunde fitness industrin se detta som ett 

innovativt område var det finns rum att växa på. För att ta slutsatsen om att fler fitness 

företag borde satsa mer på sportkläder borde fortsatta studier nå ett resultat om att 

kvinnor hellre skulle delta och producera (publicera) eget innehåll då det kommer till 

fitness mode. Om en jämförelse skulle nå ett resultat där kvinnor hellre deltar i och 

producerar fitness mode på sociala medier än exempelvis deras egna träningsresultat 

eller bilder där de utför en träning, står företag igen inför en ny utmaning. Hur skulle 

företag få kvinnor att nämna, understödja ett företags mode, produkter? Detta är en 

liknande problematisering som framkom redan vid företagsimplikationer. För fortsatt 
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forskning kunde en jämförelse studie om kvinnor är mer sannolika att ta del av och 

publicera annat än fitness temat på sociala medier därför kunna bidra med nya insikter 

och kunna närmare samvariera med Heinonen (2011) undersökning.  

 

En bredare undersökning som skulle ta i beaktan kulturella skillnader och om en 

undersökning skulle göras i fler länder kunde ett större globalt företag få ny input och 

med ett globalt tillvägagångssätt kunde även fler än 4 olika fitness profiler identifieras. 

Eftersom denna avhandling endast tog kvinnor, som storkonsumenter i beaktan, kunde 

en jämförande rapport göras där män kunde inkluderas, och hur deras fitness aktivitet 

förhåller sig till sociala medier. Eftersom denna avhandlings ämne gällande fitness 

profiler är ganska nytt och ständigt utvecklats finns det idag ännu lite information om 

fitness profiler och hur man kunde identifiera olika fitness grupper.  

 

Dock kan man analysera hur det erhållna resultatet kunde variera om en liknande 

undersökning gjordes på nytt om några år. Som tidigare skrivits i denna avhandling har 

sociala media industrin varit något som väldigt snabbt ändras och allt fler personer samt 

företag börjat använda mer av för att nå fler personer, snabbare och enklare. Likaväl som 

fitness industrin som ständigt växer i och med den allt åldrande populationen samt 

överviktiga personerna har allt fler innovativa lösningar kommit till personers 

förfogande. 

 

5.5 Slutord 
 

För att besvara syftet kan man konstatera att ja, det existerar ett samband med att de 

personer som är fysiskt aktivare, är även aktivare på sociala medier och därmed förhåller 

sig allmänt positivare till fitness relaterat innehåll på sociala medier. Alltså reflekteras 

fitness profilernas träningsbeteende i hur de förhåller sig till engagemanget på sociala 

medier. Huvudsakliga orsaken till att denna avhandlings fitness profiler som 

identifierades som mindre aktiva på sociala medier (fitness profil A och C), berodde på 

att de vill hålla sig privata eller endast dela med sig innehåll på sociala medier till en 

stängd grupp eller bekantskapskrets.  

 

Denna undersökning som begränsades på grund av tid och resurser presenterade endast 

fyra fitness profiler. Dock, som det nämndes i tidigare stycken av detta kapitel, kunde en 
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större undersökning med fler respondenter, både män och kvinnor eller en global 

forskning identifiera flera fitness profiler samt nå ett avvikande eller annorlunda svar. 

 

En gemensam faktor som man kan se reflekteras igenom avhandlingens gång är hur 

motivationsfaktorer påverkar och bidrar till varför resultatet blev som det blev och hur 

motivation influerar respondenterna i vardagliga livet. Motivation som framkom i olika 

sammanhang band ihop de två största teman, fitness och sociala medier. Motivation 

presenterades och uppkom i teorin, diskuterades i samband med intervjuerna, 

behandlades i analys och resultaten samt återspeglades även i diskussionen och 

slutsatserna.  

 

Det som överraskade i resultatet och slutsatserna för denna avhandling var att de största 

identifierade fitness profilerna var de som var minst aktiva på sociala medier. Fastän, 

som teorin stöder, allt fler personer börjat använda och kommunicera via sociala medier, 

finns det ett antal orsaker till att varför denna studie kom fram till att de största fitness 

profilerna var mindre aktiva sociala media användare. En orsak som tidigare hänvisades 

till var att temat fitness inte var något som alla respondenter kände sig bekväma med att 

publicera eget innehåll på. 

 

Eftersom kvinnor idag anser sig ännu bli orättvist betjänade inom bland annat fitness 

industrin kunde företag med att erbjuda tillämpade produkter och tjänster nå 

konkurrensfördelar med att skapa innovativa lösningar för denna grupp. Det bör ännu 

noteras att denna avhandling är en vägledning och reflekterar till ett stort sätt över 

endast en bransch, fitness branschen, då den samvarierar med konsumenter och sociala 

medier. Resultatet kunde variera om en forskning utfördes med ett fokus på en annan 

bransch.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE, SVENSKA 

Namn: 
Ålder: 
Respondent nummer: 
 

1. Anser du att träning och fitness är en viktig del av ditt liv och vardag? Varför ja/nej? 
2. Hurdan sorts fitness aktivitet utövar du? 
3. Hur mycket tid lägger du på träning per vecka/ månad? (ungefär timmar) 
4. Varför tränar du just den mängden du gör?  
5. Har du något specifikt som motiverar dej att träna? 
6. Är du aktiv i någon fitness grupp? I vilken isåfall? 
7. Är den här gruppen aktiv online? 
8. Anser du dig själv som en aktiv användare av sociala medier? 
9. Följer du aktivt med någon fitness personlighet/ företag eller liknande på sociala 

medier? 
10. Vem och på vilka sociala medier isåfall? 
11. Hur förhåller du dig till fitness relaterat innehåll på sociala medier? 
12. Om/ när du rör dig på någon fitness relaterad social media kanal, så vad brukar du 

göra där då? Läser du/ Kommenterar du/ Vidare befordrar (forwordar) du? Delar 
du med dig (share)? Laddar du upp något eget inlägg/ innehåll? 

13. Kan du berätta lite mera om ditt beteende då på någon sociala media fitness 
relaterat eller inte (ditt kommenterande, publicerande etc)? 

14. Är du medlem i någon annan specifik grupp eller online community som agerar på 
sociala medier? 

15. Vad anser du är det viktigaste som skapar värde för dig då du är på sociala medier 
(eller fitness communities)? Liksom varför är du där? 

16. Har du någon gång på sociala medier taggat/ eller publicerat själv fitness relaterat 
på sociala medier? En fitness relaterad plats (gym), produkt, tjänst, företag, kändis, 
personlighet osv? 

17. Skulle du kunna tänka dej att göra det självmant, eller tycker du att det skulle kännas 
obekvämt? 

18. Har dina tränings vanor eller rutiner ändrats på senaste tiden, låt oss säga sedan 
2010?  

19. Vad tränar du nu jämfört med vad du tränade då? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE, ENGELSKA 

Name: 
Age: 
Respondent number: 
 

1. Do you consider working out and fitness being an important part of your everyday 
life? Yes/ No- Why? 

2. What kind of fitness activity do you preform? 
3. How much time do you put into working out every week/ month? (Approx. hours) 
4. Why do you work out the amount that you do? 
5. Do you have something specific that motivates you to work out? 
6. Are you active in any kind of fitness group / community? Which? 
7. Do you consider yourself being an active user of social media?  
8. Do you follow actively any fitness personality, company or similar on social 

media? 
9. If yes, then who and on which social media channels? 
10. If/ when you are on any fitness related social media- What do you usually do 

then? Do you read/ comment / forward / share or publish any of your own 
content? 

11. Please tell me a bit more of your behavior on social media, fitness related or not 
(your commenting, publishing etc.) 

12. If you don’t publish any own content, then why have you decide not to do that? 
13. If you on the other hand do publish/ share any content, then why do you do it?  
14. Are you a member of any other kind of group or online community acting on 

social media? 
15. What do you consider being the most important creating value for you when 

being in an online community (or on social media)? I mean why are you there? 
16. Have you ever tagged/ published anything fitness related on social media? Place 

(gym), product, service, company, personality, celebrity etc.?  
17. Could you imagine doing that yourself? Or would you feel uncomfortable doing 

it? 
18. Have your fitness routines changed lately, let say since 2010? 
19. What/ how do you workout now compared to how you used to workout back in 

2010? 
 

 

 

  



 

 

85 

BILAGA 3 RESPONDENTER 

Aleksandra Ivanova, Skype 26.42016 (Respondent 4) 

Anna Swanljung, Helsingfors, 3.6 (Respondent 10) 

Cecilia Lillja, Skype (Respondent 8) 

Charlotta Sandell, Helsingfors 26.4.2016 (Respondent 5) 

Charlotta Weber, Helsingfors, 25.4.2016 (Respondent 3) 

Diana Holmström, Helsingfors, 3.6 (Respondent 12) 

Ella Lindberg, Helsingfors, 27.4.2016 (Respondent 6) 

Jenny Jungell, Helsingfors, 27.4.2016 (respondent 7) 

Keiju Koskela, Helsingfors, 25.4.2016 (Respondent 1) 

Michelle Voullieme, Helsingfors (Respondent 9) 

Sabina Sjölund, Skype, 25.4.2016 (Respondent 2) 

Vilma Latola, Skype (Respondent 11) 
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