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Sammanfattning 
 
Sponsring är ett marknadsföringsverktyg som används av företag för att skapa 
konkurrensfördelar samt för att nå en specifik målgrupp. Vi möts dagligen av 
sponsring i olika former och vi tar till oss denna typ av marknadsföring beroende på 
våra intressen och vår livsstil. På senare år har sociala medier exploderat lavinartat 
och gett företag ytterligare en möjlighet att kommunicera med konsumenterna. Även 
kända extremsportare finns idag representerade i sociala medier där de kommunicerar 
med sina fans genom att visa upp sig själva och företag de är sponsrade av. Företag 
som sponsrar extremsportare aktiva i sociala medier exponeras således i atletens 
meddelanden samt når den specifika målgrupp som har ett intresse i atleten. Den 
målgrupp som nås genom att sponsra extremsportare är till stor del generation Y (18 – 
35 år) vilka karakteriseras av att de är intresserade av extremsport, stora användare av 
sociala medier samt drivs av livsstilar och image. 
 
Studiens övergripande syfte är att identifiera de gemensamma nämnarna inom 
områdena sponsring, sociala medier, konsumentbeteende, generation Y och 
kommunikationsprocesser. Detta med avsikt att belysa dessa befintliga teorier i en 
modell inom ämneskontexten extremsport. Vidare ska denna studie ge svar på hur de 
meddelanden/inlägg sponsrade atleter skickar via sociala medier, innehållande olika 
typer av stimulis, påverkar mottagarna samt mottagarnas reaktioner och återkoppling 
till den sponsrade atleten och sponsorn. Vi avser även studera betydelsen av 
överensstämmelse mellan atlet och sponsor i konsumenternas ögon. Studien har en 
deduktiv ansats eftersom vi utgår från befintlig teori. Insamlingen av det empiriska 
materialet har skett genom en kvantitativ enkätundersökning som genomförts på 
hemsidan freeride.se för att nå respondenter med intresse i extremsport och som följer 
extremsportare i sociala medier.  
 
Studiens resultat medför att en kommunikationsmodell har kunnat konstrueras vilken 
kan appliceras i vår ämneskontext. Vidare visar resultaten att livsstilar och image är 
viktigt och väcker uppmärksamhet samt att såväl atletens som sponsorns image 
förbättras när atleten är aktiv i sociala medier. Meddelandetyper där atleten gör 
reklam för produkter relaterade till atletens sport uppmärksammas i hög grad av 
generation Y vilket är ett tecken på att överensstämmelsen mellan atleten och 
sponsorn är viktig. De slutsatser vi kan dra utifrån studiens resultat är att 
meddelanden från extremsportare på sociala medier som innehåller stimulis i form av 
bilder, video och text i vilka atleten visar upp sin livsstil, image samt sponsorer 
väcker uppmärksamhet hos generation Y. Vidare ökar detta även chanserna till att 
mottagarna reagerar och återkopplar på meddelandet. 
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1. Introduktion till studien 
Vi vill med nedanstående text ringa in det valda ämnesområdet samt ge er som läsare 
en inblick i och grundläggande förståelse för vår studie. Vi kommer först att 
introducera er till ämnet sponsring i allmänhet och därefter celebrity endorsement. 
Vidare kommer vi att belysa hur sponsrade individer används för marknadsföring 
genom traditionell media samt i sociala medier. Problembakgrunden förklarar de 
bakomliggande faktorerna till vårt ämnesval och varför vi anser det vara ett intressant 
forskningsområde. 
 
På dagens kundorienterade marknad är det viktigt att företag förstår sina kunders behov 
och utifrån dessa skapar en marknadsföringsmix, genom vilken de kan nå och skapa 
värde för sin tänkta målgrupp. Marknadsföringsmixen består i grunden av fyra faktorer; 
plats, pris, produkt, påverkan. Inom påverkan kan företagen konstruera en egen 
kommunikationsmix. Traditionellt sett har kommunikationsmixen bestått av 
advertising, personal selling, sales promotion och public relations (Kotler & Armstrong, 
2009, s. 76). Vidare menar även Vignali (1997, s. 187) att även sponsring kan läggas till 
i kommunikationsmixen. Sponsring har vuxit fram som ett viktigt verktyg för att uppnå 
önskad publicitet inom den önskade målgruppen (Bennett, 1999, s. 291). Det är enligt 
Olkkonen (2001, s. 311) väldigt svårt att ge en exakt definition av begreppet sponsring. 
Generellt kan det beskrivas som en affärsrelation mellan sponsorn (vanligtvis ett 
företag) och den sponsrade (till exempel idrottare) vilken båda parter tjänar på 
(Olkkonen, 2001, s. 311). Ett exempel på detta är hur Serena Williams använder sin 
närvaro på Twitter för att marknadsföra sina sponsorers produkter (Hambrick & 
Mahoney, 2011, s. 162), varav hon i gengäld får pengar från företaget. Hur mycket 
företagen spenderar på sponsring, världen över, har ökat från 2 miljarder dollar 1984 
enligt Meenaghan och Shipley (1999, s. 328) till 51,1 miljarder dollar 2012 (Statista, 
2013). Sponsring är ett verktyg som, när det används effektivt, kan inriktas enbart mot 
den målgrupp företaget eftersträvar att nå.  
 
Att personen som framför ett företags budskap är trovärdig har enligt Kotler och 
Armstrong (2009, s.438) stor betydelse för hur marknadsföringen tas emot av 
mottagarna. Det är därför vanligt att företag sponsrar välkända individer då de anses 
trovärdiga enligt Kotler och Armstrong (2009, s.438) och även kan förmedla företagets 
önskade image till den tänkta målgruppen (Bennett, 1999, s. 291). Denna form av 
sponsring har även ett annat namn, celebrity endorsement vilket på svenska betyder 
sponsring av en celebritet. Erik Hunter definierar begreppet celebritet enligt följande 
“Celebrity: an individual who is well known to the public for their known-ness and has 
an impact on public consciousness” (Hunter, 2009, s. 22). En celebritet är en person 
som är välkänd hos allmänheten för sin kunskap och har möjlighet att påverka 
allmänhetens medvetande. Denna person kan beskrivas som en för allmänheten känd 
individ som associerar sig med ett företag, ett märke eller en produkt för att framkalla 
en önskad effekt hos målgruppen för företaget (Hunter, 2009, s. 23). På detta sätt skapas 
ett mervärde för den produkt eller tjänst företaget erbjuder. Tiger Woods, David 
Beckham och Serena Williams är bara några av de idrottsstjärnor som sponsras av 
företag. Dessa personer är framgångsrika inom sina enskilda sporter vilket medför att de 
uppskattas och beundras av allmänheten, varför de kan ses som en tillgång för 
företagen. Detta styrks enligt (McGuire, 1985) tolkat av Hunter (2009, s. 25) som säger 
att kända människor ses som mer attraktiva och omtyckta av konsumenter. När vi pratar 
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om celebrity endorsers kommer vi i fortsättningen att benämna dem som sponsrade 
individer och i idrottssammanhang för sponsrade atleter. 
 
Genom vilka marknadsföringskanaler ett företag exponerar sina sponsrade individer 
varierar. Det kan ske genom traditionella marknadsföringskanaler så som tryckt media, 
TV och radio (Mangold & Faulds, 2009, s. 360). Företag använder sponsrade individer i 
marknadsföringskampanjer via dessa kanaler. Detta skapar en stärkt image av märket 
hos konsumenten (Ohanian, 1991; Erdogen et al, 2001) tolkat av (Yeung-Jo Kim & 
June-Hee Na, 2007, s. 311). Det är ett effektivt sätt att nå ut till kunden då vi har lätt att 
identifiera oss med personer som vi beundrar, de medför en högre trovärdighet och tillit 
till företagets erbjudande då individen innehar övertalande förmåga (Kotler & 
Armstrong, 2009, s. 438). Detta kan även innebära en risk, enligt Kotler och Armstrong 
(2009, s. 438) måste företaget noggrant utvärdera och välja rätt känd individ som 
representant för att undvika negativ publicitet. Ett exempel är Tiger Woods som efter 
sin otrohetsskandal tappade tre av sina största sponsorer enligt ESPN.com (2010).  
 
I och med introduktionen av MySpace (2003) och Facebook (2004) myntades begreppet 
sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60). Sociala medier är enligt Kaplan och 
Haenlein (2010, s. 61) Internetbaserade applikationer byggda på den ideologiska och 
tekniska grund som Web 2.0 erbjuder vilken tillåter skapande och utbyte av 
användargenererat innehåll. Exempel på sociala medier är bloggar, Facebook, 
Instagram, Twitter och YouTube där användarna kan dela till exempel information, 
bilder och filmer samt ta del av det andra användare delat. Till skillnad från traditionella 
medier genom vilka företagen kan kommunicera till konsumenterna menar Mangold & 
Faulds (2009, s. 258) att sociala medier utöver det ger kunderna möjligheten att 
kommunicera med företaget och andra konsumenter. Företag kan till exempel skapa 
filmer där deras sponsrade atleter medverkar och sprida dessa via YouTube. De ger då 
konsumenterna möjligheten att ta del av filmerna, ge respons samt sprida och diskutera 
filmen med andra konsumenter. Ett exempel på detta är filmklippet “The Athlete 
machine” skapat av Red Bull (2012) med över 13 miljoner visningar på Youtube som 
gillats, delats och kommenterats av tittarna och på så sätt spridits vidare. Denna 
spridning av innehåll i sociala medier är enligt Mangold & Faulds (2009, s. 259) en 
utvidgning av traditionell Word-of-Mouth mellan konsumenter där den stora skillnaden 
ligger i att istället för att berätta för några få personer kan du med ett klick sprida till 
exempel ett videoklipp till hundratals eller till och med tusentals personer. Detta på till 
exempel Facebook där användaren kan använda en funktion där denne gillar en sida. 
Denna sida kan variera från företag till ett sportlag och så vidare. Genom att gilla denna 
sida sprids budskapet via användarens nyhetsflöde där dennes vänner kan se en 
uppdatering om sidan du gillat (Lipsman et al., 2012, s. 41f). Denna funktion gör att ett 
företags varumärke kan spridas bortom den egna följarskaran och visar även att 
användaren aktivt deltar genom att använda de funktioner som erbjuds i sociala medier. 
 

1.1 Problembakgrund 
Det är enligt Wadden (2011, s. 70) viktigt att företag på ett kreativt sätt utvecklar en 
marknadsföringsstrategi genom vilken de differentierar företaget och dess produkter 
från konkurrenterna. Vidare hävdar Zauner et al., (2012, s. 688) att företag genom 
användandet av sociala medier har en möjlighet att skapa värde för kunderna på ett nytt 
sätt och på så sätt växa med förändringar i sin omgivning och förändrat 
konsumentbeteende. Sociala medier tillhör idag en del av vardagen för många 
människor. Facebook är idag världens största sociala nätverk och har sedan starten 2004 
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vuxit till att ha ca en miljard aktiva användare (checkfacebook, 2013). Även Twitter 
med drygt en halv miljard användare (Statistic Brain, 2012) och Instagram som från 
starten 2010 fram till 2012 vuxit till att ha över 90 miljoner aktiva användare (Instagram 
Press Center, 2013) är populära sociala nätverk. Även bloggarna har ökat kraftigt i 
popularitet, från 2006 till 2011 ökade antalet bloggar i världen från 36 miljoner till 181 
miljoner (Nielsen Wire, 2012). Vi kan här se att de sociala medierna vuxit lavinartat 
sedan uppkomsten samt att de ständigt utvecklas och förändras, det som är populärt idag 
kan om ett år vara förlegat. Frankel (2007, s. 11) väljer yngre personer sociala medier 
framför traditionella medier och det visar även statistiken. Idag är drygt 50 procent av 
Sveriges befolkning medlemmar på Facebook och av dessa är drygt 40 procent inom 
ålderskategorin 18 till 34 år (Checkfacebook, 2013). Personer i åldern 18-35 år tillhör 
även den generation vilka enligt (Williams & Page, 2011) benämner som generation Y 
även kallad nätgenerationen och innefattar personer födda mellan 1977 och 1994.  
 
Generation Y 
Generation Y är inte bara den generation som är mest aktiv inom sociala medier, de 
tillhör även den generation som konsumerar och utövar extremsport i störst utsträckning 
(Bennett et al., 2002, s. 183ff; Yong Jae Ko et al., 2008, s. 121ff). En exakt definition av 
extremsport är svår att hitta men enligt Bennett och Lachowetz (2004, s. 239) 
karakteriseras de av att de är riskfyllda, individualistiska och alternativa. Vidare menar 
Bennett et al., (2006, s. 41) vilka har tolkat (Gordiner, 2001; Wolburg & 
Pokrywczynski, 2001) att Generation Y är den generation det är lättast att nå via 
marknadsföring då de har blivit exponerade för en stor mängd av medier och 
marknadsföring under hela livet. Eftersom att de ständigt nås av mängder av 
marknadsföring anses de vara skeptiska mot marknadsföring och produkter vilka de inte 
uppfattar som “coola” och “ärliga” (Gordiner, 2001; Morton, 2002; Stone et al., 2001 
tolkat av Bennett et al., 2006, s. 41). Företag med generation Y som målgrupp kan dra 
nytta av att associeras med till exempel event och kända atleter som tilltalar målgruppen 
(Bennett & Lachowetz, 2004, s. 242f). Forskarna menar att genom att associeras med 
kända atleter som tilltalar målgruppen och uppfattas som autentiska kan de skapa en 
“cool” image och nå en målgrupp som generellt sett är kritisk mot marknadsföring och 
företagssponsring. Vidare menar Williams och Page (2011) att generation Y i ung ålder 
utvecklar sina preferenser och att det är viktigt för företag att attrahera och skapa 
lojalitet tidigt. Generation Y har även en ökande köpkraft enligt Bennett och Lachowetz 
(2004, s. 239) och spenderar enligt Williams och Page (2011) mycket pengar.  
 
Sponsring 
Genom att associera sig med en känd individ kan företaget skapa en önskad image av 
sitt varumärke gentemot målgruppen (Bennett, 1999, s. 291). Sponsring har kommit att 
bli en del av företagens kommunikationsmix eftersom det är ett effektivt verktyg för att 
nå ut till sina kunder då personer gärna identifierar sig med en känd individ. Företaget 
samarbetar med atleter eftersom de hoppas på ett positivt utfall (Hambrick & Mahoney, 
2011, s. 164). För att uppnå detta resultat kan exempelvis ett företag enligt (Lear et al., 
2009, s. 316; Dix et al., 2010, s. 36f) sammankoppla en produkt med en känd atlet, det 
eftersökta resultatet kan även vara att öka företagets brand awareness (Lear et al., 2009, 
s. 317). Enligt Ohanian (1990, s. 39) kan målet även vara att skapa en fördelaktig 
uppfattning om företagets produkt genom positiv association med den kända atleten. 
Som exemplen visar kan samarbetet mellan sponsor och känd atlet variera beroende på 
vad sponsorn vill uppnå. Traditionellt sett har denna sponsring av kända individer 
använts inom traditionella medier såsom TV, radio och tryckta skrifter enligt 
Mangold och Faulds (2009, s. 360). Detta styrks av att Jiffer och Roos (1999, s. 17) 
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utvecklat A-ERIC modellen, två framstående aktörer inom sponsring. A-ERIC står för 
association, exponering, relationer och integrerad kommunikation och begreppen utgör 
grunden för modellen. Modellen behandlar ämnet sponsring (Jiffer & Roos, 1999, s. 55) 
och är framtagen som ett verktyg för att analysera, utvärdera och planera 
sponsringsaktiviteter (Jiffer & Roos, 1999, s. 28). A-Eric modellen bygger på att 
sponsringsaktiviteter kommuniceras genom traditionella mediekanaler så som TV, 
Radio och tryckta medier (Jiffer & Roos, 1999, s. 23). Den lyfter således inte upp den 
potential som enligt Bell (2012, s. 35) finns inom sociala medier så som Twitter. Jiffer 
och Roos (1999, s. 30) visar hur A-ERIC modellen kan placeras i den 
kommunikationsprocess Lasswell (1948) utvecklade, vilken presenteras av Windahl och 
McQuail (1979, s. 16) och består av: kommunikatör, meddelande, media, mottagare, 
resultat. Den kommunikationsmodell Jiffer och Roos (1999, s. 30) utvecklade består av: 
kommunikatör, A-ERIC, olika mediekanaler, meddelande, mottagare, effekt och 
återkoppling. Jiffer och Roos (1999, s. 30) adderade återkoppling i sin modell då de 
menar att återkoppling från konsumenterna syns hos det sponsrande företaget i form av 
ökad försäljning samt att den modell Lasswell (1948) utvecklade fick kritik för att den 
saknade det (Windahl & McQuail, 1979, s. 17). Vidare beskriver Kotler och Armstrong 
(2009, s. 432f) kommunikationsprocessen som en process i vilken en sändare skapar ett 
meddelande som distribueras genom olika kommunikationskanaler till mottagaren som 
avkodar meddelandet, samt reagerar och återkopplar till avsändaren. Denna process 
störs av brus från omgivningen vilket kan störa de olika stegen och påverka hur 
mottagaren uppfattar meddelandet. 
 
Sociala medier 
I och med uppkomsten av sociala medier har en stor del av aktiviteten flyttat till en 
digital arena. Som vi nämnt i inledningen till studien bygger sociala medier på att det är 
användarna som skapar innehåll och tar del av det andra skapat och delat med sig av. I 
linje med det menar Trusov et al., (2009, s. 90) att marknadsföring via sociala medier 
bygger på att företag genom aktiva åtgärder skapar en källa som genom Word-of-Mouth 
sprids. Vi ser att företag så som Red Bull och Armada Skis via sina Facebooksidor 
länkar till projekt, filmer och så vidare där deras sponsrade atleter inom extremsport 
syns och dessa sprids sedan av och bland övriga användare (Appendix 1). Även 
sponsrade atleter använder sociala medier för att visa upp och främja sina sponsorer och 
dess produkter enligt Hambrick och Mahoney (2011, s. 162) vilka ger tennisspelaren 
Serena Williams som exempel. Inom extremsporten finns stjärnor så som till exempel 
Jon Olsson och Alana Blanchard vilka har tusentals följare på Facebook och Instagram 
(Appendix 2). De använder dessa sociala medier för att till exempel visa upp sin livsstil 
men även de företag de är sponsrade av (Appendix 3). Som vi kan se erbjuder sociala 
medier nya möjligheter och plattformar för integration mellan företag, sponsrade atleter 
och konsumenter. Företaget som sponsrar en känd atlet kan kommunicera detta till 
kunderna genom olika aktiviteter och kunderna kan i sin tur kommunicera med 
företaget. I och med att även de sponsrade atleterna är aktiva inom sociala medier 
tillförs en ny dimension till marknadsföringen eftersom atleterna har möjlighet att 
kommunicera sin livsstil samt visa upp de företag de sponsras av och konsumenterna 
kan då även kommunicera direkt med atleterna, något som inte var möjligt på samma 
sätt innan de sociala mediernas intåg. Konsumenterna kan även kommunicera med 
varandra genom att kommentera, gilla och sprida företagens och atleternas meddelanden 
vidare. Detta ställer även högre krav på atleterna i och med att deras privatliv exponeras 
via det material de lägger ut. Snowboardåkaren Kevin Bäckström aktiv i svenska 
snowboardlandslaget, samt sponsrad av bland annat Nike och Monster Energy Drink, la 
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ut bilder på Instagram från ett besök på en strippklubb under ett landslagsläger. Detta 
uppmärksammades av svenska medier och i artiklarna kommenteras besöket av 
landslagets sportchef Olle Danielsson som säger “Om någon kopplar ihop och länkar 
det här till landslaget så är det inte bra” och menar vidare att det kan påverka 
landslagets sponsorer (Aftonbladet, 2012; nyheter24, 2012). Snowboardlandslaget har 
även meddelat att Kevin Bäckström mister sin plats i landslaget på grund av sitt 
uppträdande i sociala medier där han inte agerat i linje med snowboardlandslagets 
värderingar (skidor.com, 2013). Detta är exempel på hur material publicerat på sociala 
medier kan skapa negativ publicitet vilket ställer höga krav på att företag väljer atleter 
att sponsra som passar dem då de inte längre kan styra allt material som publiceras. Det 
ställer även högre krav på atleterna och det material de publicerar. 
 
Enligt Bruhn et al., (2012, s. 781) har marknadsföring via traditionella mediekanaler så 
som TV och radio större påverkan på brand awareness till skillnad från marknadsföring 
via sociala medier som har en större inverkan på brand image. Detta visar att företag 
som genom sin marknadsföring förmedlar och säljer en livsstil och en image kan ha stor 
nytta av att använda sociala medier för att sälja den livsstil de vill förknippas med. 
Konsumenter väljer i stor utsträckning vissa produkter över andra på grund av den 
livsstil produkterna är associerade med (Solomon et al., 2010, s. 578) och enligt 
Williams och Page (2011) är generation Y karakteriserad av livsstilar och image och 
genom dessa visar de vilka de är. Enligt Bennett och Lachowetz (2004, s. 240) anammar 
generation Y den livsstil vilken extremsporten representerar. Vidare menar Bruhn et al., 
(2012, s. 781) att företag kan dra nytta av att kombinera användandet av traditionella 
medier och sociala medier för att på så sätt öka sitt varumärkeskapital. Detta tolkar vi 
som att företag genom traditionella medier skapar medvetenhet om att de finns och 
sedan genom de sociala medierna bygger sin image och på så sätt ökar sitt 
varumärkeskapital. Mangold och Faulds (2009, s. 364) menar att sociala medier bör 
inkluderas i företagets kommunikationsmix och ses som en hybrid då den kombinerar 
vissa karakteristiska drag från den traditionella kommunikationsmixen med den stora 
spridningen genom Word-of-Mouth som sociala medier ger. Forskarna påpekar även att 
den traditionella kommunikationsmixen har byggt på envägskommunikation där 
företagen skapat meddelanden som de sedan på olika sätt kommunicerat till 
konsumenterna. Det är viktigt att poängtera att användandet av Internet och sociala 
medier fortfarande är ett relativt nytt område för företagen. Vi har upptäckt att många 
artiklar tar upp hur viktigt det är för företag att vända sig till Internet och använda 
sociala medier för att skapa en tvåvägskommunikation mellan företaget och kunden 
(Mahan, 2011, s. 254f; Bell, 2012, s. 33; Lipsman et al., 2012, s. 41). Enligt Felix 
(2012) vänder sig företag till medier så som Facebook men samtidigt menar Bell (2012, 
s. 35) att eftersom sociala medier är en ny marknadsföringskanal kommer det ta tid för 
företag att lära sig att använda det effektivt.  
 
Med den här bakgrunden kan vi se att sociala medier fortsätter att växa och så även 
forskningen inom området. Vi kan se att generation Y är den generation som är mest 
aktiv på sociala medier och i stor utsträckning attraheras av extremsport då den 
representerar en livsstil de vill associeras med. Idag använder även företag och 
sponsrade atleter, aktiva inom extremsport, sociala medier för att förmedla sina budskap 
till mottagarna. Viktigt att påpeka är att inte finns någon tidigare forskning som binder 
samman de ämnesområden vi presenterat, således har vi med vår studie avsikt att bidra 
med en grund för fortsatt forskning. Detta leder oss till vår problemformulering.  
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1.2 Problemformulering 
Vad påverkar mottagarna inom generation Y vid meddelanden från sponsrade atleter i 
sociala medier? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att studera hur de meddelanden/inlägg sponsrade atleter skickar 
via sociala medier, innehållande olika typer av stimulis, påverkar mottagarna samt 
mottagarnas reaktioner och återkoppling till den sponsrade atleten och sponsorn. Vi 
avser även studera betydelsen av överensstämmelse mellan atlet och sponsor i 
konsumenternas ögon samt om generation Y är homogen. Detta genom att identifiera de 
gemensamma nämnarna inom områdena sponsring, sociala medier, konsumentbeteende, 
generation Y och kommunikationsprocesser och belysa dessa befintliga teorier i en 
modell för ämneskontexten. 
 

1.4 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Som vi nämnt ovan finns det ingen befintlig forskning inom den ämneskontext vår 
studie behandlar. Således avser vi bidra med ett nytt forskningsområde genom att belysa 
befintlig teori i denna kontext. Genom att konstruera en kommunikationsprocess kan vi 
överskådligt visa hur teorierna kan appliceras i en kontext bestående av extremsportare 
som via sociala medier kommunicerar med den del av generation Y som har ett intresse 
i extremsport.  
 
Vi har även för avsikt att ge praktiska rekommendationer till företag som sponsrar 
extremsportare genom den kommunikationsprocess vi konstruerar och de slutsatser vi 
kommer fram till. 

1.5 Avgränsningar 
I denna studie kommer vi enbart att undersöka brand image och bortser därför från 
brand awareness eftersom brand awareness i högre grad byggs genom traditionella 
medier, samt att de som följer extremsportare i sociala medier redan är medvetna om att 
de finns. Således undersöks inte den potentiella effekten på brand awareness, som 
sociala medier kan medföra, i denna studie.  
 
Vi kommer vidare att fokusera på det meddelande som den sponsrade atleten skickar via 
sociala medier, där vi menar att den sponsrade atleten representerar sina sponsorer. Vi 
bortser således från meddelanden som företag skapar och själva sänder ut eftersom 
studien skulle bli för stor samt att vi anser att företagen är representerade via de atleter 
de sponsrar.  

1.6 Begränsningar 
Vi kommer i vår studie att begränsa datainsamlingen till personer som uppfyller 
följande kriterier; tillhör generation Y (18-35år), är intresserade av extremsport, 
använder sociala medier och på dessa följer kända extremsportare. Dessa personer nås 
genom hemsidan freeride.se. Denna begränsning kan göra studien svår att applicera i 
andra ämneskontexter då skillnader i medievanor och intressen varierar. Det är inte 
heller möjligt att generalisera studiens resultat på andra områden eftersom vi enbart 
kommer att samla in data från personer tillhörande generation Y med intresse av 
extremsport och som använder sociala medier, via freeride.se. Därför kan studiens 
resultat endast generaliseras till den valda populationen.  
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1.7 Begreppsförklaringar 
Web 2.0 - Uppkomsten av verktyg som gjorde det möjligt att skapa användargenererat 
innehåll via till exempel bloggar och sociala nätverk.  
Sociala Medier - Exempel på sociala medier är bloggar, Facebook, Instagram, Twitter 
och YouTube där användaren kan dela information. Enligt Kaplan & Haenlein (2010, s. 
61) är sociala medier Internetbaserade applikationer vilka tillåter skapande och utbyte 
av användargenererat innehåll.  
Traditionella medier - Inom vår studie kommer vi med traditionell media mena TV, 
radio och tryckt media. 
Sponsrade atleter - En känd sponsrad individ, känd hos allmänheten som idrottare. 
Den del inom celebrity endorsement som vi kommer att behandla inom denna studie. 
Celebrity endorsement - avtal där företag använder individer kända för allmänheten i 
sin marknadsföring. 
Celebrity endorser - individer kända hos allmänheten för sin kunskap och innehar 
möjligheten att påverka allmänhetens medvetande. 
Brand image - ett uttryck som beskriver en konsuments totala intryck av ett 
varumärkes personlighet vilket inräknar både verkliga och fiktiva kvalitéer och brister.  
Brand awareness - ett uttryck för i den utsträckning ett varumärke är känt hos den 
potentiella kunden. Samt att detta varumärke är associerat med företagets produkter. Ett 
exempel är Apple som varumärke och iPhone som produkt. 
Generation Y - Personer i åldrarna 18-35 år. 
Freeride.se - Skandinaviens största skidsajt med ca 250 000 unika besökare varje 
månad under säsong. Mötesplats för alla skidåkare och personer med ett intresse i 
extremsport. Den sajt har fungerat som plattform för distributionen av vår enkät. 
Stimuli – Saker som väcker uppmärksamhet och noteras hos mottagaren. I sociala 
medier kan det vara exempelvis bilder, video, text men även livsstilar och 
marknadsföringsaktiviteter. 
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2. Våra utgångspunkter 
Detta kapitel kommer att vara uppdelat i olika avsnitt där vi förklarar hur valet av 
vetenskaplig ansats och forskningsstrategi gjorts utifrån vad vår studie handlar om, 
samt utifrån hur vi ser på kunskap. Vår uppdelning av avsnitt följer en kronologisk 
ordning där vi visar våra resonemang och redogör för våra val. Kapitlet avslutas med 
att vi presenterar vårt val av teori, dess koppling till studiens innehåll samt hur vår 
insamling av källor genomförts. 
 

2.1 Val av ämne 
Uppsatsämnet valdes i början av 2013 där utgångspunkten var att studera ett ämne inom 
vårt fördjupningsområde marknadsföring eftersom vi ville ta tillvara på den kunskap vi 
inhämtat under studietiden samt ytterligare fördjupa oss i ämnet. I och med att sociala 
medier idag är högst aktuellt samt att vi under studietiden inte har fördjupat oss inom 
ämnet kände vi att vi ville lära oss mer om hur sociala medier kan användas inom 
marknadsföring. Vi är båda aktiva användare av sociala medier och anser att kunskap 
inom ämnet är viktigt med tanke på den potential sociala medier har och hur det 
förändrar marknadsföringen. Vi har även ett stort idrottsintresse och under studietiden 
har vi fått en förståelse för hur företag använder kända idrottare i sin marknadsföring 
via traditionella medier (till exempel TV och radio) men inte hur dessa kan användas 
inom marknadsföring via sociala medier. Där föddes tanken på att kombinera dessa två 
intresseområden och efter en genomgång av befintlig litteratur fann vi att mycket lite 
behandlade frågan om hur sociala medier kan användas som ett kommunikationsverktyg 
inom sponsring av extremidrottare. Under vår inläsningsperiod fann vi intressanta 
teorier runt vårt val av område, men vi insåg att ingen teori var direkt applicerbar på 
ämnesområdet. Vi ansåg därför att det fanns ett intressant perspektiv att undersöka, 
samtidigt som vi hade en förhoppning om att kunna tillföra en extra dimension till 
området. Målet med denna studie är att avbilda den redan befintliga teorin med 
förhoppningen att en modell kan konstrueras utifrån de resultat som inhämtas i 
datainsamlingen. I och med vår forskning hoppas vi även kunna ge företag som 
använder sig av sponsrade atleter, aktiva inom extremsport, praktiska 
rekommendationer för hur sociala medier kan användas för att nå den del av generation 
Y som har intresse i eller utövar extremsport. Generation Y är dels den generation 
vilken är mest aktiv på sociala medier men även de som konsumerar och utövar 
extremsport i störst utsträckning. 
 

2.3 Förförståelse 
I egenskap av forskare bär vi med oss en viss förförståelse i form av uppfattningar om 
företeelser och dessa uppfattningar kan vara grundade i till exempel erfarenheter och 
utbildningar (Holme & Solvang, 1991, s. 103). Det finns två typer av förförståelse, 
förstahands- och andrahandsförståelse enligt Gummesson (2000, s. 67). Vidare menar 
han att förstahandsförståelse skapas genom egna erfarenheter till skillnad från 
andrahandsförståelsen vilken skapas genom att till exempel ta del av litteratur, andra 
personers erfarenheter eller föreläsningar. Enligt Holme och Solvang (1991, s. 157) 
påverkar dessa olika typer av förförståelse bland annat val av ämnesområde att studera, 
frågeställningen och val av källor. Vi kan inte på förhand veta hur vår förförståelse 
kommer att påverka studiens resultat men genom att redogöra om den till er läsare ges 
ni möjlighet att granska hur den kan ha påverkat vår studie. 
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2.3.1 Vår förstahandsförståelse 
Inom ämnet sociala medier har vi gemensamma erfarenheter i form av att vi båda 
använder Facebook, Youtube och läser bloggar dagligen. Vidare har Christoffer drivit 
och marknadsfört en mindre bloggportal, bloggat aktivt, startat ett klädmärke som 
endast använde Facebook i kommunikationen med konsumenterna samt idag är aktiv 
användare av Instagram och Twitter. Christoffer har även ett stort intresse i extremsport 
och följer via sociala medier såväl företag och atleter inom det området. I och med detta 
har Christoffer en djupare förförståelse för sociala medier i allmänhet men även hur det 
kan användas i kommersiellt syfte. Genom denna förförståelse kan Christoffer lätt följa 
med och ur ett praktiskt perspektiv granska artiklar, litteratur och resultat. En nackdel 
kan vara att han eventuellt har förutfattade meningar inom ämnet. Denna nackdel anser 
vi uppvägs av Johan som med sin förförståelse har ett mer objektivt perspektiv. Vidare 
menar vi att Johan därmed har större förmåga att tolka resultaten objektivt. Även om vi 
avser att förhålla oss objektivt genom studien är vi medvetna om att vårt val av teorier 
och litteratur är speglat av den förförståelse vi innehar. Detta leder således till att 
utformningen av datainsamlingen påverkas av våra tidigare val av till exempel 
forskningsområde och teorier. Vi kommer att arbeta för att säkerställa att vår 
förförståelse och vårt perspektiv inte påverkar analysen och resultaten. 
 

2.3.2 Vår andrahandsförståelse 
Vår andrahandsförståelse för ämnet marknadsföring delas till stora delar av oss båda då 
vi tillsammans fördjupat oss i ämnet under den sjunde terminen. Christoffer har innan 
det läst Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management och Johan 
har läst Civilekonomprogrammet. Detta ger oss på vissa punkter en annan syn på ämnet 
marknadsföring där Christoffer har bredare kunskap inom relationsmarknadsföring, då 
det präglat stora delar av utbildningen, till skillnad från Johan som har en traditionell 
syn på marknadsföring genom sin utbildning. I och med att vår syn på marknadsföring 
skiljer sig en aning har vi olika infallsvinklar när vi söker litteratur till studien. Detta gör 
att vår teoretiska bas vidgas och vi ser på de olika ämnena från olika teoretiska 
perspektiv. Vår helhetssyn på litteraturen blir således större. Även om vår syn på 
marknadsföring skiljer sig en aning har vi båda genom vår fördjupning en bred teoretisk 
förförståelse för ämnet marknadsföring. Vi anser att denna förförståelse bidrar till att vi 
snabbt kan sätta oss in i och förstå artiklar och litteratur då vi sedan tidigare är bekanta 
med termer och begrepp inom ämnet. En stor del av de artiklar och den litteraturen 
inom ämnena sponsring och sociala medier är skriven på engelska och eftersom stora 
delar av vår utbildning genomförs på engelska har vi lätt för att ta till oss den samt att 
förstå innebörden av det vi läser.  Vi har även under våra studier fått en förförståelse för 
hur vi ska söka artiklar och litteratur som kan hjälpa oss i arbetet samt att kritiskt 
granska dessa för att säkerställa att de är pålitliga, trovärdiga och äkta. Vi har en 
teoretisk förförståelse inom ämnet sponsring då det behandlats tidigare under våra 
studier. Inom ämnet sociala medier har vi dock begränsad teoretisk förförståelse då det 
inte behandlats i någon större utsträckning under de tidigare studierna.  

2.4 Objektiv verklighetssyn 
Hur en individ ser på världen speglar hur denne uppfattar vad som pågår. Varje person 
kan bilda sin egen uppfattning och skapa en egen bild av verkligheten. I detta fall skapar 
individen sin verklighet utifrån allt runt omkring sig, exempelvis socialt samspel och 
olika intryck. Vi skapar således en social verklighet, en subjektiv verklighet (Bryman et 
al., 2005, s. 34). Å andra sidan kan en individ utgå från naturvetenskapen där kunskap 
och teori inhämtas genom inlärning som sedan används för att studera den sociala 
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verkligheten och dess aspekter, varav en objektiv verklighet skapas (Bryman et al., 
2005, s. 33). Detta är exempel på verklighetssyner, det vill säga kunskapssyner. Det 
finns som ovan nämnt två olika utgångspunkter vilka båda är präglade av olika 
egenskaper och faktorer. 
 
Vi har samlat in teorier inom fem ämnesområden där vi urskilt gemensamma nämnare 
som tillsammans utgör de underlag som vi avser undersöka. Vi utgår således från 
befintlig teori och väljer att undersöka just denna teori och sedan ta ställning till 
resultaten vilket är typiskt för positivismen där forskningens roll är att pröva teorier och 
tillhandahålla material för uppställandet och utvecklingen av lagar (Bryman et al., 2005, 
s. 26; Bryman, 2011, s. 30). Vidare menar Holme och Solvang (1991, s. 46) att den 
positivistiska verklighetssynen bygger på att helheten är summan av de enskilda 
individerna, som genom att ges ett kvantitativt värde i form av en siffra gör det möjligt 
att komma fram till en sanning som är oberoende av individerna. Detta understryker att 
vi inte avser skapa ökad förståelse eller tolka resultaten vilket är typiskt för den 
hermeneutiska kunskapssynen (Bryman et al., 2005, s. 29; Bryman, 2011, s. 32). I 
denna studie kommer vi att avbilda befintlig teori i en ny kontext och således inte tolka 
resultaten eller öka förståelsen för teorin. Detta styrker vårt val av den positivistiska 
verklighetssynen. Vidare motiverar vi vårt val av positivismen i att vi utgår från 
befintlig teori som undersöks på individer med en förhoppning om att generalisera 
resultaten på den del av generation Y vilken har ett intresse i extremsport samt sociala 
medier. Enligt Holme och Solvang (1991, s. 46) är det möjligt genom att använda 
statistiska verktyg för att generalisera individernas svar på gruppen. Generalisering 
genomförs bäst via en kvantitativ undersökning som enligt teorin hör ihop med ett 
deduktivt förhållningssätt samt en positivistisk kunskapssyn (Bryman, 2011, s. 40). Det 
är en fördel för oss att använda en positivistisk kunskapssyn i och med att vi kommer 
genomföra en enkätundersökning med mål att generalisera resultaten, inom vår 
ämneskontext, över den population vi undersöker. Detta är inte målet vid en 
hermeneutisk kunskapssyn. I linje med detta menar Johansson-Lindfors (1993, s. 46) att 
förståelse, vilket hör hemma inom den hermeneutiska kunskapssynen, baseras på ett 
fåtal fall eller djupstudier och är därför inte generaliserbar i positivistisk mening. Vidare 
menar Johansson-Lindfors (1993, s. 46) att förklaring, vilket hör hemma inom 
positivismen, baseras på ett stort antal empiriska observationer och är generaliserbara. 
Utifrån vår problemformulering och vårt syfte samt ovanstående text visar vi att studien 
har för avsikt att undersöka teorin vilket vi anser styrker vårt val av kunskapssyn. 
 
I och med att vi avser undersöka teori och därefter ta ställning till det material vi får är 
det viktigt att vi inte influerar våra respondenter och på så sätt påverkar den data vi 
samlar in. Vi vill erhålla data som är representativt och vi rättfärdigar det genom att 
förhålla oss objektivt vilket medför att vi kommer att utgå ifrån objektivismen, en av de 
två ontologiska ståndpunkterna enligt Bryman (2011, s. 35ff). Objektivismen är en 
ontologisk ståndpunkt som säger att sociala företeelser och deras betydelse har en 
existens som är oberoende av sociala aktörer samt att sociala företeelser och de 
kategorier vi använder i vår vardag har en existens som är oberoende av aktörerna 
(Bryman, 2011, s. 36). Detta kan tolkas som att forskare inte bör influera eller påverka 
hur respondenter svarar. Vi har valt att genomföra vår datainsamling genom en enkät 
över Internet. Vi samarbetar med freeride.se vilka har skrivit en artikel om oss och det 
arbete vi gör. I denna artikel finns även en länk till vår enkät vilken kommer att synas 
på startsidan. Detta kan ses som att vi influerar våra respondenter, vilket vi gör på ett 
sätt, eftersom de måste använda Internet och sociala medier för att delta i studien. Dock 
avser vår studie att undersöka den del av generation Y som använder sociala medier, 
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följer extremsportare på sociala medier, samt har ett intresse i extremsport. På grund av 
det ovan nämnda anser vi att vi inte påverkar respondenterna i deras svar, eftersom de 
redan finns på sociala medier.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 30) ska den positivistiska vetenskapen vara värderingsfri, det 
vill säga objektiv. I egenskap av forskare bär vi dock med oss förförståelse i form av 
värderingar, erfarenheter och kunskap som vi använder oss av när vi till exempel väljer 
ämne och söker litteratur och därför kan vi inte ställa oss helt objektiva. Det är inte 
heller möjligt enligt Holme och Solvang (1991, s. 31) att genomföra en helt objektiv 
och värderingsfri samhällsvetenskap. Vidare har forskarna tolkat Habermas (1969) och 
säger att vetenskapligt arbete måste präglas av de värderingar individen utgår i från och 
att kunskap och intresse hänger samman och kan ses som en fördel. På grund av vår 
förförståelse påverkas till exempel val av forskningsområde, frågeställning, metod och 
teori och vi är i dessa situationer tvungna att välja subjektivt enligt Holme och Solvang 
(1991, s. 37). I och med detta är vår forskning inte värderingsfri och objektiv genom 
våra val, men vi kan enligt Holme och Solvang (1991, s. 37) ställa oss objektiva till 
undersökningsprocessen och på ett öppet och sakligt sätt framställa våra resultat. Enligt 
Holme och Solvang (1991, s. 37) är detta svårt i praktiken men varje forskares plikt att 
klargöra vilka faktorer som påverkar studien. I vår studie har vi gjort subjektiva val 
gällande bland annat val av ämne, frågeställning, teorier och metod på grund av vår 
förförståelse vilket är normalt enligt Holme och Solvang (1991, s. 37). Dock kommer vi 
att försöka ställa oss “objektiva” och “värderingsfria” när vi granskar och använder den 
litteratur vi subjektivt valt att använda i denna studie samt i empirin och när studiens 
resultat presenteras.  
 

2.5 Deduktiv ansats 
Som ovan nämnt har vi introducerat er läsare till vårt val av vetenskapssyn, 
positivismen. Denna vetenskapssyn är karaktäriserad av ett förhållningssätt där en 
individ via naturvetenskaplig teori inriktar sig på förklaring (Johansson-Lindfors, 1993, 
s. 46; Bryman, 2011, s. 30).  Vi har således lagt studiens grund inom teorier som vi 
kommer att belysa och därefter arbeta med det material vi samlat in. Detta medför att 
vårt val av vetenskaplig ansats blir ett deduktivt förhållningssätt. Det deduktiva 
förhållningssättet karaktäriseras av att en individ utgår från befintlig teori och via dem 
gör observationer och kommer fram till ett resultat som ligger till grund för de slutsatser 
som dras (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55-56; Bryman et al., 2005, s. 25; Bryman, 
2011, s. 28). Arbetssättet utgår vanligtvis från hypoteser som testas för att sedan 
bekräftas eller förkastas (Johansson-Lindfors, 1993, s. 56; Bryman et al., 2005, s. 23; 
Bryman, 2011, s. 26). Vi kommer att utgå från teori för att sedan, utifrån de resultat vi 
får in, diskutera om teorin går att avbilda i en modell. I och med att det inte finns en 
utbredd forskning inom vårt ämnesområde kommer vi att genomföra en utforskande 
studie, en så kallad explorativ studie (Patel & Davidson, 2011, s. 12). Då vi genomför 
en explorativ studie kan vi samla in kunskap om det valda området och på så sätt se om 
den befintliga teorin är möjlig att avbilda i en modell som kan användas för företag och 
deras sponsrade atleter, aktiva inom extremsport, för att nå den del av generation Y som 
har ett intresse för extremsport via sociala medier. Vidare kommer vår studie bidra med 
kunskap som kan ligga till grund för vidare forskning inom ämnesområdet (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 23; Patel & Davidson, 2011, s. 12). Detta förhållningssätt hör också 
samman med den deduktiva ansatsen då vi utgår från teori. Det finns dock skillnader i 
genomförandet av studien sett till hur teorin förespråkar en deduktiv ansats. Vid en 
explorativ studie bortser forskaren från hypotesprövning eftersom denne inte har 
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tillräckligt med kunskap inom området, vilket leder till att det inte går att från teori 
härleda antaganden om förhållanden i verkligheten (Patel & Davidson, 2011, s. 13). 
Syftet med vår studie är istället är att samla in kunskap som ligger till grund för fortsatta 
undersökningar inom ämnesområdet. 
 
Det deduktiva förhållningssättet står i kontrast till det induktiva förhållningssättet som 
vanligtvis kopplas samman med den hermeneutiska vetenskapssynen viken förespråkar 
att skapa ökad förståelse, vilket inte är syftet med denna studie. Inom den induktiva 
ansatsen utgår man från sina observationer/resultat för att sedan sluta i teorin vilket är 
motsatsen till den deduktiva ansatsen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55; Bryman et al., 
2005, s. 25; Bryman, 2011, s. 28). Det är också ett förhållningssätt som strider mot 
denna studies syfte vilket delvis är att urskilja gemensamma nämnare från olika 
teoretiska områden för att kunna belysa dem i en ny ämneskontext. Om vi skulle ha ett 
induktivt förhållningssätt hade vi motarbetat vårt syfte. Det induktiva förhållningssättet 
hör även samman med den hermeneutiska vetenskapssynen som står i motsats med hur 
vår studie skall genomföras, vilket ytterligare stärker vårt val av en deduktiv ansats. 
Som vi nämnt ovan kommer vi inte att skapa ökad förståelse för teorin utan istället 
undersöka om den kan belysas i en ny ämneskontext. 
. 

2.6 Kvantitativ forskningsstrategi 
Då vi har för avsikt att diskutera om befintlig teori kan avbildas i en modell kommer vi 
inte att tolka eller öka förståelsen för teorin i sig utan vårt fokus är framförallt att se om 
generation Y anser att sociala medier uppfyller ett syfte inom marknadsföring av 
sponsrade atleter inom extremsport. Detta ligger i linje med det deduktiva 
förhållningssättet samt den positivistiska vetenskapssynen där vi utgår från teori och gör 
vår undersökning varav vi därefter bearbetar det material vi erhåller. I och med detta 
kommer vi att använda oss av en kvantitativ undersökning eftersom den hör samman 
med vårt förhållningssätt och vår vetenskapssyn (Bryman, 2011, s. 40). Den 
kvantitativa forskningen används främst vid undersökningar där forskaren med ett 
deduktivt förhållningssätt prövar teorier vilket vi har för avsikt att göra inom denna 
studie (Bryman, 2011, s. 40). En kvalitativ forskningsstrategi används främst i samband 
med en hermeneutisk vetenskapssyn där forskaren vill öka förståelsen eller tolka 
resultaten. Här förhåller sig forskaren alltså till teorigenerering vilket innebär att denne 
utifrån sina egna iakttagelser samlar in data, där teorin får sin plats vid bearbetningen av 
datamaterialet (Bryman, 2011, s. 41). Den stora skillnaden mellan dessa strategier är att 
forskaren vid en kvantitativ strategi erhåller kunskap genom att inhämta teorier vilka 
undersökningen sedan utgår ifrån (Bryman, 2011, s. 41). Den strategi som lämpar sig 
bäst för oss är alltså den kvantitativa strategin eftersom den stämmer överens med vad 
vi har för avsikt att åstadkomma med denna studie. 
 
Vi kommer att genomföra vår kvantitativa studie med hjälp av enkäter som våra 
respondenter kommer att få svara på. Detta kommer att generera svar och resultat som 
vi sedan kommer att bearbeta för att se om det är möjligt att den befintliga teorin går att 
applicera i en modell som kan användas vid användandet av sociala medier för 
sponsringsaktiviteter inom extremsporten. Eftersom vi använder en kvantitativ studie 
kommer det finnas möjlighet att delvis generalisera våra resultat vilket är en del av 
denna studies syfte (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Genom att ta ett representativt 
stickprov ur en population och studera resultaten är det möjligt att generalisera 
resultaten från stickprovet på hela populationen (Bryman et al., 2005, s. 100). I vår 
studie kommer vi att ta ett stickprov ur en population bestående av personer i generation 
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Y med intresse i extremsport och som är användare av sociala medier. Vi kommer att 
samarbeta med freeride.se vilka kommer att länka vidare till vår enkät. På detta vis når 
vi den population som denna studie har för avsikt att undersöka. Detta medför att 
studien kommer att kunna generaliseras på användarna och medlemmarna på denna 
hemsida samt sidor med liknande egenskaper. Vi kommer dock inte att kunna 
generalisera resultaten på andra områden, så som modeindustrin, med en målgrupp 
bestående av personer i generation Y och är användare av sociala medier eftersom 
resultatet enligt Bryman et al., (2005, s. 101) endast kan generaliseras på den population 
ur vilken stickprovet tas.  
 

2.7 Perspektiv 
Hur ett problemområde belyses och studeras kan ske utifrån olika synvinklar, det vill 
säga ett problem studeras utifrån ett perspektiv (Ahrne & Svensson, 2011, s. 188). 
Beroende på vilken av dessa synvinklar/perspektiv som används kommer forskaren att 
kunna dra olika slutsatser om det som studeras (Johansson-Lindfors, 1993, s. 37f). 
Denna studie genomförs utifrån ett företagsperspektiv där vi valt att, utifrån befintlig 
teori, urskilja gemensamma nämnare som har sin plats inom vårt ämnesområde. Vi har 
valt detta perspektiv då sponsringsaktiviteter bedrivs av företag i första hand, vilka 
genom att sponsra exempelvis en individ kan nå ut till den tänkta målgruppen. Det är 
med andra ord företag som kan komma att ha nytta av de praktiska resultat denna studie 
kommer fram till. I och med att det är företag som bedriver denna typ av 
marknadsföring är det således viktigt att de har kunskap om vilka effekter meddelanden 
på sociala medier från sponsrade atleter har på målgruppen. Via en datainsamling, 
vilken består av konsumenter inom generation Y med ett intresse i extremsport, kan vi 
nå en representativ målgrupp som gör det möjligt att diskutera den befintliga teorin. 
Datainsamlingen gör det möjligt att belysa teorierna i en ny ämneskontext. Vårt val av 
perspektiv gör att studiens resultat kan bidra till forskningen samt att vi utifrån de 
resultat studien visar har möjlighet att ge praktiska rekommendationerna till företag som 
sponsrar extremidrottare och vill nå generation Y genom sociala medier.  
 

2.8 Val av teorier  
De teorier vi presenterar i studien skapar en teoretisk bas för det resonemang som förs 
och ligger till grund för att besvara studiens syfte och frågeställning. Studiens teoretiska 
utgångspunkter bygger framförallt på teorier inom områdena: sponsring, sociala 
medier, konsumentbeteende, generation Y och kommunikationsprocesser. Vi har samlat 
in teorier från ett stort antal författare inom dessa ämnesområden då vi velat skapa en 
bred bas för denna explorativa studie.  
 
De teorier inom ämnesområdet sponsring vi har använt oss av behandlar; vad sponsring 
är, sponsring som konkurrensfördel, sponsring som ett verktyg för att nå kort- och 
långsiktiga mål och sponsring som relationsskapare. Dessa teorier ger en nödvändig 
förståelse för ämnet sponsring och ligger till grund för att förstå celebrity endorsement. 
Ämnet sponsring av kända individer inleds med en förklaring av hur kända individer 
kan användas av företag i marknadsföringssyfte. Vidare belyser vi utifrån befintlig teori 
de faktorer som är viktiga för att ett samarbete mellan ett sponsrande företag och en 
känd individ uppnår önskad effekt. Nästa område som behandlas är sponsrade atleter 
aktiva inom extremsport där dels extremsport förklaras men även varför företag väljer 
att sponsra atleter aktiva inom extremidrott. 
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De teorier vi använder oss av inom ämnesområdet sociala medier är valda för att skapa 
förståelse för vad sociala medier är och hur sociala medier används av konsumenter, 
företag, kända människor för att kommunicera med varandra. Vidare beskrivs olika 
typer av sociala medier och marknadsföring genom sociala medier. 
 
Teorierna inom ämnesområdet konsumentbeteende beskriver hur konsumenten uppfattar 
marknadsföring och till vilken grad. Vidare förklaras hur marknadsföringsaktiviteter bör 
vara utformade för att uppfylla målen med aktiviteten. Inledningen till denna del av 
teorin avslutas med att lyfta fram vad ett budskap ska uppfylla för att förmedlas och 
senare mottas på rätt sätt hos konsumenten. Inom konsumentbeteende finns det även 
befintlig teori inom området livsstilsmarknadsföring och dess påverkan och effekt på 
konsumenten samt varför det ses som viktigt. Även en konsument/individs 
identitetsskapande lyfts fram som en del av att förstå en individ. Eftersom 
livsstilsmarknadsföring och personligt identitetsskapande har en plats i vår studie har vi 
valt att jämföra dessa delar och utifrån befintlig teori inom konsumentbeteende förklarat 
hur de används, dess koppling till varandra samt vårt val av population. Vidare förklarar 
teorierna inom ämnesområdet generation Y, hur dessa konsumenter agerar och vad de 
definieras av. 
 
Ovanstående ämnesområden binds samman genom teorierna inom ämnesområdet 
kommunikationsprocesser där olika kommunikationsprocesser beskrivs tillsammans 
med andra teorier inom ämnesområdet. Dessa modeller och teorier ligger till grund för 
den presumtiva kommunikationsmodell som presenteras i kapitlet Sammanfattning av 
teori. 
 

2.9 Litteratursökning 
 
2.9.1 Sekundärkällor 
De sekundärkällor vi använt oss av är främst litteratur och vetenskapliga artiklar. 
Genom att söka vetenskapliga artiklar i Business Source Premiere (EBSCO) har vi 
kunnat bygga en teoretisk referensram runt vår studie. Vi har genom att söka på ord så 
som celebrity endorsement, sponsorship, social media, generation y, consumer 
behavior, lifestyle marketing, marketing, action sports för att finna artiklar relevanta för 
vår studie. Vi har sedan kombinerat orden på olika sätt för att försöka finna fler 
vetenskapliga artiklar. En stor del av de vetenskapliga artiklarna har vi även funnit 
genom referenslistorna i de vetenskapliga artiklarna vi inhämtat genom att söka i 
EBSCO. Genom dessa har ytterligare vetenskapliga artiklar upptäckts och detta 
tillvägagångssätt har gett studien en bred teoretisk bas. Vi har i största möjliga 
utsträckning försökt att gå tillbaka till ursprungskällorna men i vissa fall har det visat 
sig omöjligt och vi har då använt oss av de källor som ligger ursprungskällan närmast. 
Vi har i litteratursökningen först sökt efter vetenskapliga artiklar och litteratur med 
relevans för det valda forskningsområdet och i ett första steg gick vi igenom dem ytligt 
för att se vilka som var relevanta i vårt fall. Därefter har vi läst litteraturen ett flertal 
gånger för att säkerställa att vi förstår och kan tolka dem korrekt samt att vi har 
undersökt deras källor. De vetenskapliga artiklar studiens teoretiska referensram är 
uppbyggd av är till stor del Peer reviewed vilket betyder att de är vetenskapligt 
granskade. Av våra 102 källor är 60 vetenskapliga artiklar, en majoritet av dessa har 
använts genomgående i arbetet. Därför anser vi att de är tillförlitliga källor. Vi har även 
använt oss av ett fåtal vetenskapliga artiklar och ett manuskript som inte är peer 
reveiwed men eftersom de i sin tur är refererade till i artiklar som är peer reviewed anser 
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vi att de är trovärdiga källor. Vi har även under arbetets gång gjort kompletterande 
sökningar i EBSCO för vetenskapliga artiklar samt Umeå universitetsbiblioteks 
sökmotor för litteratur. Detta har vi gjort för att inte missa någon information och för att 
stödja resonemanget som förs genom studien. I studien har vi även använt nyhetsartiklar 
samt pressmeddelanden. Dessa artiklar och pressmeddelanden används för att stödja 
teorin och ge aktuella exempel.  
 

2.9.2 Kritik av primär- och sekundärkällor 
Enligt Patel och Davidson (2011, s. 68) är det viktigt att i egenskap av forskare ställa sig 
kritisk till de källor som används i en studie och göra en bedömning om huruvida fakta 
som presenteras är trovärdig. Vidare menar Patel och Davidson (2011, s. 69) att genom 
att bara välja vissa källor kan skevhet och en falsk bild uppstå och på grund av detta är 
det viktigt att inte bara välja material som stödjer egna idéer. Vi instämmer med 
ovanstående och kommer i studien att diskutera och presentera fakta som motsäger våra 
resultat för att öka trovärdigheten i studien och förebygga skevhet på grund av till 
exempelvis vår förförståelse. För att bedöma om de källor vi använder oss av i studien 
är användbara har vi använt oss av kriterierna Äkthet, Oberoende, Tendensfrihet 
(Thurén, 1997; Alvesson & Sköldberg, 2008; Alvesson & Sköldberg, 2009) samt 
tidssamband/ aktualitet (Johansson-Lindfors, 1993; Thurén, 1997; Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Vi kommer i nedanstående text att redogöra för dessa kriterier samt 
hur de källor som används i studien förhåller sig till dessa. 
 
Äkthetskriteriet innebär att källan inte är förfalskad utan är vad den utger sig för att vara 
vilket måste kontrolleras och säkerställas av forskaren (Thurén, 1997, s. 20). Inom 
positivismen betyder detta enligt Alvesson och Sköldberg (2009, s. 21) att om ett 
påstående är giltigt är det sant, annars är det falskt. Vår studies teoretiska referensram 
bygger till stor del på vetenskapliga artiklar som blivit vetenskapligt granskade. I de fall 
de inte blivit vetenskapligt granskade har de blivit refererade till i andra vetenskapliga 
artiklar. Litteraturen vi använt kommer främst från välkända författare så som 
exempelvis Philip Kotler och Gary Armstrong, övriga har blivit refererade till i 
vetenskapligt granskade artiklar. De nyhetsartiklar vi använt oss av i studien är 
publicerade av välkända nyhetskällor så som Aftonbladet, Nyheter24 samt Forbes. Vi 
har i största möjliga mån försökt styrka det en nyhetskälla påstår med vad en annan 
nyhetskälla, oberoende av den första, säger för att garantera att källan är äkta. Genom 
dessa ovanstående åtgärder anser vi att vi skapat de förutsättningar som krävs för att vi 
ska anse att de källor vi använder oss av är äkta.  
 
En trovärdig källa är en oberoende källa och den som presenterar och står för 
uppgifterna ska inte vara påverkad av någon annan (Thurén, 1997, s. 34). Detta 
beroende på hur många mellanled en källa passerat, en primärkälla är således oftast mer 
trovärdig än en sekundärkälla (Thurén, 1997, s. 34), eftersom risken för misstolkning 
ökar om materialet refererats till i flera led (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Med 
detta i beaktning har vi alltid försökt gå tillbaka till ursprungskällan. Det har dock i 
vissa fall visat sig omöjligt och i de fallen har vi gått tillbaka så långt som möjligt samt 
granskat materialet och ansett att det uppfyller ställda kriterier och således kan användas 
som källa. När det gäller nyhetskällor är det svårt att veta om de är oberoende men vi 
har försökt styrka källornas påståenden med andra nyhetskällor och på det sättet gjort 
det vi kan för att de ska vara oberoende. I och med detta arbetssätt anser vi att i den mån 
det är möjligt har säkerställt att de källor vi använt oss av är oberoende och kan 
användas i studien. 
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Tendensfrihet innebär att den som står för informationen inte vinklat den medvetet eller 
omedvetet (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). För att säkerställa detta bör forskaren 
i fall där misstanke om att informationen inte är tendensfri hitta en källa som säger 
samma sak men är tendensfri (Thurén, 1997, s. 64; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 
228). Vi har när vi kritiskt granskat de vetenskapliga artiklar och den litteratur vilken 
studiens teoretiska referensram bygger på kontrollerat att informationen uppfyller 
tendensfrihetskriteriet i den mån vi har haft möjlighet. Vad gäller de nyhetsartiklar vi 
använt oss av har vi försökt finna andra källor som säger samma sak och därigenom får 
de anses tendensfria. 
 
Det fjärde och sista av våra kriterier är tidssamband och betyder att en källas 
trovärdighet beror på när den är daterad, där en senare daterad källa anses mer trovärdig 
(Thurén, 1997, s. 26; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Utöver detta menar även 
Johansson-Lindfors (1993, s. 89f) att det är viktigt att även ta tidigare forskning i 
beaktning för att inte missa viktig äldre forskning. I vår studie har vi försökt att i största 
möjliga mån använda den senaste forskningen. Detta i och med att 
sponsringsforskningen är relativt ny, men framförallt forskningen inom sociala medier 
som uppkommit på senare år i och med sociala mediernas uppkomst. Forskningen inom 
kommunikationsprocessen vi tagit del av tar sin början med Laswell (1948) och sträcker 
sig till nutid. Vi har även gått tillbaka i forskningen för att se hur den utvecklats genom 
åren och på så sätt skapat den teoretiska referensram vilken är nödvändig för att 
uppfylla studiens syfte. De forskningsområden vi avser undersöka i studien skiljer sig åt 
vad gäller datum.  
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3. Studiens teoretiska referensram 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teorier vi valt att använda för 
genomförandet av denna studie. Vi kommer att presentera tidigare forskning inom de 
områden som vi introducerat er läsare till i inledningskapitlet. Den teoretiska 
referensram som byggs upp i detta kapitel ligger till grund för vår empiriska 
datainsamling och analysen av insamlad data. Vi kommer att behandla teorierna i 
följande steg: Sponsring - Sociala medier - Konsumentbeteende och generation Y - 
Kommunikationsprocess - och en avslutande sammanfattning. 
 

 
Figur 1. Egen modell över den teoretiska referensramen 
 

3.1 Sponsring 
Företag har använt sig av sponsring under lång tid, och ses som ett verktyg för företag 
att nå ut till en specifik målgrupp (Jiffer & Roos, 1999, s. 37; Masterman, 2007, s. 13ff). 
Sponsring, när det utövas korrekt, ska fungera som ett ömsesidigt utbyte av värde 
mellan sponsorn och den sponsrade, där båda parter tjänar på samarbetet (Jiffer & Roos 
1999, s. 25; Olkkonen, 2001, s. 311;Masterman, 2007, s. 104). Sponsring kan enligt 
Bennett (1999, s. 291) ses som en indirekt form av marknadsföring genom vilket ett 
företag syns i samband med ett evenemang eller en person som företaget sponsrar. 
 
Företag kan sponsra en mängd olika aktiviteter så som evenemang, lag eller kända 
individer vilket betyder att företag använder sig av individer, kända hos allmänheten, i 
marknadsföringen (Erdogan, 1999, s. 291; Hunter, 2009, s. 23; Kotler & Armstrong, 
2009, s. 438; och Charbonneau & Garland, 2005 tolkat av Masterman, 2007, s. 104). I 
denna studie kommer vi att fokusera på hur sponsrade extremidrottare använder sociala 
medier för att nå ut med sina budskap till mottagaren. Vi kan i sociala medier se att 
kända extremidrottare skapar inlägg där de marknadsför sina olika sponsorer och det 
finns enligt Friedman och Friedman (1979, s. 63) två olika typer av sponsring av kända 
individer. Den första är individen som är känd hos allmänheten för sina prestationer i 
egenskap av exempelvis skådespelare, atlet eller musiker som marknadsför produkter 
från andra områden vilka de inte är experter inom. Ett exempel då denna kategori 
använts är där Tiger Woods synts i Accentures marknadsföring (Kotler & Armstrong, 
2009, s. 438) eller extremskidåkaren Jon Olsson som gör reklam för Audi (Appendix 4). 
Den andra kategorin är den professionella experten med stora kunskaper inom 
produktområdet han/hon marknadsför. Exempel på detta är även här Jon Olsson som 
sponsras av skidtillverkaren Head och således marknadsför produkter han anses ha stor 
kunskap om och vara expert på (Appendix 4). Att använda celebrity endorsers som ett 
kommunikationsverktyg är enligt Erdogan (1999, s. 291) ett vanligt sätt att skapa 
positiva effekter i konsumenternas medvetande. Vidare menar Erdogan (1999, s. 308) 
att företag verksamma på en mogen marknad med liten möjlighet till produktutveckling 
genom att använda sig av sponsrade individer kan differentiera sig från konkurrenterna, 
om de hittar rätt kändis.  Även Kotler och Armstrong (2009, s. 438) säger att sponsrade 
individer är ett effektivt sätt att nå ut till kunden då konsumenterna har lätt att identifiera 
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sig med personer som de beundrar, vilket medför en högre trovärdighet och tillit till 
företagets erbjudande då atleten innehar övertalande förmåga eftersom konsumenterna 
själva väljer om de vill följa en extremsportare i sociala medier. Då har de redan där 
gjort ett aktivt val och torde således vara mottagliga för de meddelanden 
extremsportaren skickar. 
 

3.1.1 Sponsrade atleter inom extremsport 
Kända atleter aktiva inom extremsport tjänar enligt Williams (2001) tolkat av Bennett et 
al., (2002, s. 176) stora pengar på sina sponsringsavtal. Vi kan se att de tjänar stora 
pengar och till exempel var skateboardåkaren Tony Hawk under 2008 den bäst betalda 
extremsportaren med en inkomst på 12 miljoner amerikanska dollar och 
snowboardåkaren Shaun White tjänade nio miljoner dollar på sina sponsringsavtal med 
bland annat Red Bull, Oakley och Hewlett Packard (Forbes, 2009). Detta kan bero på att 
det är en växande internationell sponsringstrend vilket Jiffer och Roos (1999, s. 23) 
menar. Extremsport skiljer sig från traditionella sporter genom att de ofta är alternativa 
och riskfyllda, samt att atleterna ofta tävlar individuellt (Bennett et al., 2002, s. 175). Vi 
kan se att prispengarna inom extremsporten är mindre än inom traditionella sporter, ett 
exempel på detta är Shaun White som inför 68 000 åskådare vann Half-pipe tävlingen 
under Winter X-Games 2008 och fick 30 000 amerikanska dollar i prispengar till 
skillnad från golfaren Geoff Ogilvy som fick 1,1 miljoner dollar för sin vinst i 
Mercedes-Benz Championship 2009 (Forbes, 2009).  Vidare menar (Bennett & 
Lachowetz, 2004, s. 242) att företag och marknadsförare drar nytta av att associera sig 
med event och atleter som tilltalar generation Y för att skapa en önskad 
varumärkesassociation. Att sponsra extremidrottare aktiva i sociala medier kan således 
vara gynnsamt då vi ser att Snowboardåkaren Shaun White har närmare 1,2 miljoner 
följare på Twitter till skillnad från golfspelaren Geoff Ogilvy med drygt 90 000 följare 
(Appendix 5). Företag bör också försöka skapa en “cool” image när de försöker nå den 
yngre generationen, och genom att välja kända atleter som förmedlar en autentiska och 
tillförlitlig image kommer sponsorn på lång sikt få en högre avkastning än genom att 
välja kända atleter som bara ger inkomster (Bennett & Lachowetz, 2004, s. 242f). 
 
Ovanstående visar tydligt att sponsring av extremsportare är ett lockande alternativ för 
företag som vill nå generation Y. Keller (1993, s. 15) menar vidare att företag kan skapa 
positiva varumärkesassociationer genom att sponsra en känd atlet eller ett 
sportevenemang eftersom konsumenterna associerar exempelvis atleten med olika 
värden och egenskaper de representerar så som status, klass, kön, ålder men även 
personlighet och livsstil, och när atleten kopplas samman med företaget överförs detta 
till det sponsrande företaget (Keller 1993, s. 15; Erdogan, 1999, s. 304f; Gwinner & 
Eaton, 1999, s. 48). Denna överföring av beskrivs av McCracken (1989) och presenteras 
nedan. 
 
När ett företag ska marknadsföra en produkt bestämmer de vilken målgrupp produkten 
har och undersöker vilka egenskaper och värden de har i form av till exempel kön, 
ålder, livsstil, status. Marknadsförare använder därför kända individer som representerar 
egenskaper målgruppen ter sig till för att överföra det som den kända människan står för 
på produkten och i slutändan från produkten till konsumenten. Det är viktigt att företag 
väljer kända individer som representerar det som produkten ska representera och endast 
dessa. Alla kända individer representerar även egenskaper som inte ska överföras till 
produkten eller varumärket och därför måste dessa hållas utanför när den kända 
individen sammankopplas med produkten. Detta görs genom att fylla marknadsföringen 
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med människor, saker, kontext och text som har samma mening som det företaget vill 
att den kända individen ska överföra till produkten. (McCracken, 1989, s. 312ff)  
 
Atletens egenskaper 
Som vi nämnt sponsrar företag kända extremidrottare då de kan ses som autentiska och 
ha en tillförlitlig image och således attraherar generation Y. För att förstå vad som 
påverkar mottagaren av ett meddelande på sociala medier är det viktigt att veta vad 
mottagarna tilltalas av och uppmärksammar hos atleten, samt hur mottagarna upplever 
samarbetet mellan atlet och sponsor. Tidigare forskning inom området celebrity 
endorsement visar att egenskaperna pålitlighet, expertis och attraktionskraft påverkar 
passformen mellan celebrity endorsern och företaget och således utfallet av samarbetet 
(McGuire & Mills, 1969; Erdogan et al., 2001; Van der Veen, 2008; Amos et al., 2008 
tolkat av Friedman & Friedman, 1979). 
 
Atletens pålitlighet 
Pålitligheten hos en celebrity endorser refererar enligt Erdogan (1999, s. 297) till hur 
målgruppen anser att denne är ärlig, har integritet och är trovärdig. Marknadsförare 
väljer därför celebrity endorsers som konsumenterna anser är trovärdiga och ärliga 
eftersom konsumenterna värderar dessa egenskaper högt och det påverkar även kundens 
attityd mot varumärket (Shimp, 1997; Goldsmith et al., 2000, s. 52 tolkat av Erdogan, 
1999, s. 297). Detta menar även Friedman & Friedman (1979,s. 63) och tillägger att 
pålitlighet är den största avgörande egenskapen bakom trovärdigheten hos avsändaren. 
Vidare menar Miller och Baseheart (1969, s. 6) att ett meddelandes effektivitet beror på 
pålitligheten hos avsändaren, och ett meddelande som kommer från en pålitlig 
avsändare har högre trovärdighet. Detta styrks av Smith (1973, s. 309) som säger att 
konsumenter ser opålitliga celebrity endorsers, oavsett deras andra kvalitéer, som 
tvivelaktiga källor till information. 
 
Atletens expertis 
Expertis är till vilken utsträckning den som kommunicerar anses vara en giltig källa och 
grundas på den kunskapen, erfarenheter och färdigheter personen har (Erdogan, 1999, s. 
298). Dessa endorsers är vad Friedman och Friedman (1979, s. 63) benämner som den 
professionella experten vilken har kunskaper och insyn i den produktkategori de 
marknadsför. Genom sin expertis inom området influerar de konsumentens syn på 
produktens kvalité (Erdogan 1999, s. 298). I en studie av Speck et al., (1988, s. 73) har 
de undersökt om det finns ett samband mellan endorsern och produktkategori och 
huruvida det medför att konsumenterna kommer ihåg produktinformationen. Resultatet 
visade att ett svagt samband som dock inte gick att styrka statistiskt. Vidare menar 
Hovland, et al. (1953); Ohanian (1991) tolkat av Erdogan (1999, s. 298) att huruvida en 
endorser är expert är inte avgörande, det som avgör är hur denne uppfattas av 
målgruppen vilket vi håller med om då med tanke på att vi ovan diskuterat att 
målgruppen tilltalas av den sponsrade atleten. 
 
Atletens attraktionskraft         
Genom att välja celebrity endorsers på grund av deras attraktionskraft kan 
marknadsförare dra nytta av deras stjärnstatus samt utseende (Singer, 1983 tolkat av 
Erdogan 1999, s. 299). Erdogan (1999, s. 299) nämner exempelvis TV och tryckt media 
som exempel där de använder fysiskt attraktiva individer inom marknadsföringen 
eftersom vi konsumenter tenderar att skapa positiva stereotyper om dessa individer. 
Vidare menar Cohen och Golden (1972, s. 58) att människor har lätt att identifiera sig 
med sådana personer som dem vill efterlikna, vilket framhäver användandet av fysiskt 
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attraktiva individer i marknadsföring. Enligt McGuire (1985) tolkat av Erdogan (1999, 
s. 299) beror effektiviteten i ett meddelande på likhet, bekantskap och tycke. Likhet 
bygger på en förmodad likhet mellan källan och mottagaren av ett meddelande, 
bekantskap på att mottagaren har kännedom om källan sedan tidigare och tycke uppstår 
hos mottagaren på grund av endorserns fysiska attribut och uppförande. Det är dock inte 
enbart fysisk attraktionskraft som påverkar huruvida en endorser är attraktiv, även andra 
saker som konsumenterna anser är attraktiva inräknas, exempel på detta är personlighet, 
egenskaper, livsstil eller atletisk framgång (Erdogan, 1999, s. 299). Enligt Friedman och 
Friedman (1979, s. 63) besitter de individer som är kända hos allmänheten, för sina 
prestationer inom ett annat område än de produkter de marknadsför, ofta en 
attraktionskraft eller är älskvärda. 
 
Ohanian (1990, s. 50) har presenterat en skala som heter Source-Credibility Scale (figur 
1) och är uppdelad i tre områden: attraktionskraft, pålitlighet och expertis. Skalan 
innehåller faktorer som bygger på ord, fraser och adjektiv i tidigare litteratur inom 
områdena psykologi, marknadsföring, masskommunikation (Ohanian, 1990, s. 43). 
Studien startade med att collegestudenter fick en lista på 40 kända människor och de 
som rankades högst som gjort reklam för en produkt tidigare vara tennisspelaren John 
McEnroe och skådespelerskan Linda Evans. De två som rankades högst utan att ha gjort 
reklam tidigare var skådespelaren Tom Selleck och artisten Madonna. På dessa namn 
undersöktes sedan de faktorer som tidigare litteratur ansåg var viktig för att ge en känd 
person trovärdighet. Ohanian (1990, s. 49) menar att skalan är enkel att använda och att 
ett av användningsområdena är att segmentera och ta reda på om en känd person är 
lämplig för en viss demografisk eller psykografisk grupp. Vi kommer i denna studie att 
använda oss av Ohanian’s skala för att se vilka egenskaper som påverkar trovärdigheten 
i ett meddelande på sociala medier vad gäller egenskaperna attraktionskraft, pålitlighet 
och expertis. 
 

 
Figur 1. Source-Credibility Scale 

3.1.2 Passformen mellan atlet och sponsor 
Det är enligt Kamins (1990, s. 11) viktigt att passformen mellan endorsern, och det 
varumärke som denne är ansiktet utåt för, överensstämmer. Som vi nämnde ovan 
sponsras till exempel Jon Olsson av såväl Head som är en sponsor relaterad till hans 
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primära idrott, skidåkning men även av Audi, som inte är relaterad till hans idrott och 
därför har vi för avsikt att undersöka passformens betydelse. Det är därför av vikt att 
förstå passformens betydelse inom sponsring av extremidrottare. t är av värde för 
sponsorn att den sponsrade överensstämmer med vad företaget representerar samt att 
den sponsrade är välkänd och lätt att te sig till inom den eftertraktade målgruppen, varav 
användandet av kända individer har haft sådan stor påverkan på utvecklingen av 
endorsement (Masterman, 2007, s. 104). En förklaring till varför är för att 
konsumenterna ser upp till och fantiserar om personer de beundrar och exponeras av via 
media, vilket medför att de påverkas av vad de säger och representerar, de anses således 
vara trovärdiga enligt (Basil, 1996) tolkat av (Van der Veen, 2008, s. 217). I och med att 
trovärdigheten ökar genom att använda en känd individ som kunden kan te sig till har 
kunden lättare att lyssna på budskapet och förändra sitt beteende vilket kan resultera i 
en stärkt relation, ökad lojalitet eller en ökad försäljning (Masterman, 2007, s. 109). 
Vidare menar Kamins (1990, s. 12) att denna passform inte enbart beror på 
attraktionskraften den kända individen har, utan mer på den totala imagen denne har. 
Dock visar resultaten att en fysiskt attraktiv person är en bättre talesperson för produkter 
som är skönhetsrelaterade (Kamins, 1990, s. 12). Företag använder kända atleter för att 
framföra deras meddelanden på grund av den stjärnstatus de har (Sammers, 2009, s. 53). 
Enligt Kotler och Armstrong (2009, s. 260) är ett varumärke inte bara ett namn eller en 
symbol, utan även allt som det representerar hos kunden i form av uppfattningar och 
känslor. Vidare menar Simmers (2009, s. 59) att ett varumärke representeras av den 
image som kunderna ger varumärket, och på grund av det är även en känd individ ett 
varumärke då denne representeras av en viss image. Rao och Ruekert (1994) tolkat av 
Simmers, (2009, s. 59) menar vidare att om en känd individ är ett varumärke bör 
parningen mellan denne och ett företag liknas med parningen mellan företag och 
företag. Ovanstående säger att om två värdefulla varumärken paras samman med 
varandra skapas synergi och summan är värdefullare än de enskilda delarna och när en 
celebrity endorser associeras med ett varumärke/produkt skapas en positiv attityd hos 
konsumenten gentemot varumärket/produkten. Det är viktigt för företag att samarbeta 
och sponsra rätt individ, stämmer inte den sponsrades image eller karakteristika överens 
med företaget finns risk att samarbetet misslyckas eftersom de då tvingas skapa en 
passform som inte är naturlig (Vemuri & Madhav, 2004 tolkat av Masterman, 2007, s. 
114). En konsekvens av detta kan till exempel innebära att sponsorns varumärke och 
image tar skada (Masterman, 2007, s. 114). Enligt Simmers (2009, s. 61) visar deras 
studie att sponsrade atleter som är kända för deras pålitlighet och expertis inom det 
område de är aktiva i passar bäst för att göra reklam för produkter relaterade till det 
området. Detta till skillnad från atleter som är kända för sin allmänna image och 
attraktivitet då studien visar att dessa dels kan göra reklam för produkter relaterade till 
det område de är aktiva inom men även passar för andra produkter i områden som inte 
är relaterade till deras yrke. En atlet som inte är känd för den stora allmänheten men kan 
trots det vara en bra person att sponsra då de som känner igen denne också tycker om 
honom/hon (Erdogan, 1999, s. 302). Det är svårt att veta vem som det passar att sponsra 
enligt Erdogan (1999, s. 308) som säger att det är svårt att säga vilka egenskaper som är 
viktiga, om det beror på om denne är exempelvis attraktiv eller pålitlig, eller om det är 
en kombination av alla dennes egenskaper. 
 
Atleter och skandaler 
Det är för företag viktigt att välja rätt känd individ att sponsra eftersom fel individ kan 
resultera i pinsamheter och skadad image (Kotler & Armstrong, 2009, s. 438). Detta 
menar även Connor och Mazanov (2010, s. 213) som menar att det är riskfyllt eftersom 
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sponsorerna inte kan kontrollera exempelvis atleter, på grund av detta har sport och 
skandaler blivit synonymt med varandra. Vidare menar forskarna att atleterna, eftersom 
de är beundrade av många samtidigt som de tjänar enorma summor pengar i en period 
av livet där de är sårbara för att dras till ett avvikande beteende, kan dras in i skandaler. 
De granskas även hårdare idag och i och med uppkomsten av mobiltelefoner med 
inbyggd kamera i kombination med sociala medier gör det möjligt att fånga och dela 
skandaler som inte tidigare skulle ha uppmärksammats (Connor & Mazanov, 2010, s. 
214). Ett exempel på detta är Snowboardåkaren Kevin Bäckström som i sociala medier 
la ut bilder på lättklädda tjejer och bilder från besök på strippklubbar vilket resulterade i 
mycket negativ publicitet samt att han sparkades från landslaget (Aftonbladet, 2012; 
nyheter24, 2012; skidor.com, 2013). Sådant dåligt beteende är enligt Connor och 
Mazanov (2010, s. 217) oundvikligt i och med att de granskas hårdare idag, forskarna 
menar även att företag inte ska fokusera på att förebygga dåligt beteende hos atleterna 
utan istället inrikta sig på att hantera detta beteende och kontrollera konsekvenserna. De 
menar vidare att det i vissa fall kan vara bra för företag att associera sig med atleter som 
beter sig på ett sätt som utmanar gränserna och är kontroversiella om dessa stöds av 
produktens grundmening. Forskarna ger ett exempel, om ett företag vill marknadsföra 
en öl som manlig, tuff och oborstad kan de använda en atlet som har dessa egenskaper 
för att förstärka produktens grundmening. 
 

3.1.3 Sponsring som konkurrensfördel 
Ett av syftena med denna studie är att studera hur mottagarna reagerar på de 
meddelanden extremsportare skickar i sociala medier då reaktionen kan ses som 
resultatet av att sponsra extremidrottare. Genom sponsring kan ett företag skapa en 
konkurrensfördel (Fahy et al., 2004, s. 1024; Masterman (2007, s. 33), till exempel när 
ett företag ingår i ett samarbete där de väljer att sponsra ett företag eller en individ så 
erhåller de exklusiva rättigheter till ett särskilt verksamhetsområde (Masterman, 2007, s. 
33). Konkurrensfördelen uppnås i och med att de syns tillsammans med detta företag 
eller denna individ medan deras konkurrenter inte gör det. Sponsorn kan även bli 
ensamt exklusiv att sponsra vilket ger dem en konkurrensfördel eftersom de hindrar 
konkurrenten från att ta tillvara på möjligheten (Masterman, 2007, s. 33). Ett exempel är 
när Jon Olsson sponsras av skidtillverkaren Head och således hindrar Head andra 
skidtillverkare att använda Jon Olsson i sin marknadsföring vilket kan ses som en 
konkurrensfördel. Detta menar även Fahy et al., (2004, s. 1024) och tillägger att om inte 
sponsringen skapar värde för kundgruppen kommer det inte leda till en 
konkurrensfördel. Även om det kan ge en konkurrensfördel är det viktigt att företagen 
hela tiden är involverade i sponsringsaktiviteten och har förståelse för sponsring som 
medium samt har de finansiella resurser som krävs (Fahy et al., 2004, s. 1025; 
Papadimitriou & Apostolopoulou, 2009, s. 113). Vidare menar Fahy et al., (2004, s. 
1025) att den unika relationen mellan sponsorn och den/det sponsrade kan medföra att 
de lär av varandra, samt att sponsorn i arbetet med produktutveckling kan dra nytta av 
de kunskaper den sponsrade har inom området. Ett exempel på detta är Haglöfs som tog 
hjälp av professionella skidåkare för att ta fram deras nya Vassi-ställ (Haglöfs, 2012). 
 

3.1.4 Kort- och långsiktiga mål med sponsring 
Användandet av sponsring kan hjälpa företag att nå kort- och långsiktiga mål. Ett av 
målen med sponsring är att öka försäljningen på kort och lång sikt (Jiffer & Roos, 1999, 
s. 49; Shank, 2005 tolkat av Masterman, 2007, s. 33). Det kan vara svårt att mäta om en 
ökad försäljning beror på sponsringsaktiviteten eftersom företaget under samma tid som 
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sponsringssamarbetet pågår kan ha gjort andra åtgärder för att påverka attityder, 
kännedom och försäljning (Hagstedt, 1987, s. 46; Bennett, 1999, s. 295; Masterman, 
2007, s. 34). För att öka försäljningen på lång sikt menar Masterman (2007, s. 33) att 
det krävs att sponsorn skapar brand awareness och en önskad image för 
företaget/produkterna hos den önskade målgruppen. 
 
Men vad är då brand awareness och image? Image är enligt Keller (1993, s. 3) 
varumärkesassociationer i minnet som återspeglas i uppfattningen om ett varumärke. 
Företag kan genom att associera sig med en känd individ skapa en önskad image av sitt 
varumärke gentemot målgruppen (Bennett, 1999, s. 291). Vid ett sådant samarbete där 
företaget vill skapa en positiv image måste sponsorns image stämma överens med den 
sponsrade individens image i kundernas ögon (Zdravkovic & Till, 2012, s.127). Vidare 
menar (Crimmins & Horn, 1996) tolkat av (Madrigal, 2001, s. 158) att företag kan 
skapa en stärkt image genom att samarbeta med en känd individ som respekteras av 
målgruppen och representerar samma värden som företaget. När detta görs återspeglas 
bilden av atleten på sponsorn hos konsumenten, medvetet eller omedvetet, vilket leder 
till en positiv ändring av attityden mot sponsorn (Gwinner & Eaton 1999, s. 47f). Den 
image som överförts från den kända individen till företaget överförs sedan till 
konsumenten när denna köper och använder produkten (Gwinner & Eaton 1999, s. 48). 
För att förstärka eller förändra imagen krävs det enligt (Masterman, 2007, s. 42) att 
företaget skapar en stark brand awareness hos målgruppen. Brand awareness är 
förmågan hos en potentiell kund att känna igen eller minnas att ett varumärke tillhör en 
viss typ av produkter (Aaker, 1991, s. 61). Målet med att skapa brand awareness är att 
fler personer ska känna till varumärket vilket leder till att målgruppen växer 
(Masterman, 2007, s. 35). För att påverka brand awareness och brand image menar 
Bruhn et al., (2012, s. 781) att marknadsföring via traditionella mediekanaler så som TV 
och radio större påverkan på brand awareness till skillnad från marknadsföring via 
sociala medier som har en större inverkan på brand image (Bruhn et al., 2012, s. 781). 
 

3.1.5 Sponsring som relationsskapare 
Enligt Grönroos (2004, s. 101) handlar relationsmarknadsföring om att skapa en relation 
med kunderna och sedan vårda relationen för att den ska generera fler affärer, goda 
referenser och positiv Word-of-Mouth. Vidare menar Shani (1997) tolkat av Williams 
och Chinn (2010, s. 425) att sportindustrin där inslaget av sportutövande är mest likt 
tjänster och därför kan gynnas av relationsmarknadsföring. De som konsumerar sport 
anses även vara mycket involverade konsumenter med en önskan om långsiktig 
involvering i till exempel ett idrottslag (Shani, 1997 tolkat av Williams och Chinn 
(2010, s. 425). Den ökade exponeringen som sponsring bidrar med kan leda till att ett 
företag stärker relationerna med kunderna alternativt skapar relationer med kunder i och 
med att de representerar något som kunden tilltalas av (Masterman, 2007, s. 36). Detta 
styrks även av Meenaghan (2001, s. 114) som menar att sponsring fungerar annorlunda 
relativt till annan marknadsföring i och med att det involverar kunden eftersom denne 
har en stark emotionell relation till exempelvis en sponsrad atlet. Vidare menar 
Grönroos (2008, s. 48) att en attitydsbaserad relation har utvecklats när kunden upplever 
att denna och företaget tänker på samma sätt. En konsument som har ett intresse i 
extremsport och ser att hon/hans favoritextremsportare sponsras av ett företag kan 
således uppleva det som att hon/han och företaget tänker på samma sätt när de har ett 
intresse i samma atlet och en attitydsbaserad relation kan uppstå. Det stöd som oftast 
ges i och med att ett företag sponsrar exempelvis ett lag eller en atlet kan även resultera 
i att kunderna eller supportrarna känner tacksamhet gentemot sponsorn vilket leder till 
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en stärkt relation emellan kunden och företaget (Jiffer & Roos, 1999, s. 54; Meenaghan, 
2001, s. 114). Sponsringsaktiviteter kan även fungera som en plattform där målgruppen 
får en chans att interagera med sponsorn genom att de bjuds in till ett evenemang eller 
att de tillges något extra vilket i sin tur skapar en tacksamhet från kundens sida som 
resulterar i en stärkt relation enligt (Palmatier et al., 2009, s. 1; Jiffer & Roos, 1999, s. 
59). Ett exempel där denna strategi används är när Haglöfs anordnar sitt årliga 
evenemang Haglöfs Arctic Weekend där kunderna får delta i aktiviteter och träffa de 
kända atleter som Haglöfs sponsrar (Haglöfs, 2013). 
 
Som ovan nämnt har sponsring flera användningsområden, beroende på vad ett företag 
vill åstadkomma. Möjligheterna över hur sponsring kan används är även de till flertalet. 
Ett företag kan välja att sponsra ett event så som en sporttävling, exempelvis är Swatch 
och The North Face huvudsponsorer till världscupen i friåkning på skidor och 
snowboard (Appendix 6). Det är även möjligt att som företag agera sponsor åt ett lag 
inom en idrott, till exempel är Vattenfall huvudsponsor åt det Svenska alpina 
skidlandslaget (Appendix 6). Sen finns även möjligheten att sponsra en enskild individ, 
till exempel 8848 Altitude sponsrar Reine Barkered som är aktiv friåkare och regerande 
världsmästare (Appendix 6). Ovanstående är alla exempel på olika sätt en sponsor kan 
använda sig av sponsring (Masterman, 2007, s. 104). 
 

3.2 Sociala medier 
Vi har tidigare beskrivit sponsring av extremsportare och eftersom syftet med studien är 
att undersöka hur de meddelanden extremsportare skickar på sociala medier påverkar 
mottagarna är det av vikt att förstå sociala medier, vad det är, vilka olika typer av 
sociala medier det finns samt hur marknadsföring i sociala medier fungerar. 
I och med introduktionen av MySpace (2003) och Facebook (2004) myntades begreppet 
sociala medier men begreppet har sina rötter det sociala nätverk Bruce och Susan 
Abelson skapade 20 år tidigare och kallade Open diary. Detta sociala nätverk kopplade 
samman dagboksskrivare online i en gemenskap. Under samma tid myntades begreppet 
weblog vilket sedermera blev we blog då en av medlemmarna i gemenskapen 
omvandlade begreppet vilket gav upphov till det vi benämner och menar som blogg 
idag. Vidare utvecklades synen och uppfattningen om sociala nätverk i och med 
uppkomsten av hög-hastighets Internet där sociala nätverk som MySpace och Facebook 
växte fram. I grund och botten står således sociala medier för sociala nätverk där 
människor kan dela med sig av information till varandra. (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 
60) 
 
Web 2.0 och User Generated Content 
För att vidare förstå vad sociala medier innebär måste begreppen web 2.0 samt User 
Generated Content, vilka ligger som grund för sociala medier, förklaras. Web 2.0 är ett 
samlingsbegrepp som står för den tidpunkt då en ny våg av mjukvaruutvecklare och 
slutkonsumenter började tillgodogöra sig Internets möjligheter genom att se Internet 
som en plattform där applikationer inte är skapade och publicerade individuellt, utan att 
de konstant modifieras av alla användare i ett samspel med varandra. Denna utveckling 
av Internet medförde ingen större förändring rent teknologiskt förutom några få nya 
applikationer. Till exempel Adobe Flash vilket gjorde det möjligt att lägga till 
animationer, ljud och video på websidor, RSS vilket står för Really Simple Syndication 
som gjorde det möjligt att ständigt få uppdateringar om bland annat blogginlägg eller 
nyhetsrubriker samt Javascript som bidrog med att förbättra användarvänligheten 
genom att tillåta att uppdateringar gjordes utan att det störde visningen av websidan. 
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Dessa applikationer har bidragit som en grund till den utveckling sociala medier haft 
och den betydelse det ges idag. (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61) 
 
User Generated Content, eller UGC, är den andra bakomliggande faktorn för att förstå 
sociala medier och vad det är. Om vi ser på web 2.0 som den teknologiska delen av 
utvecklingen så motsvarar UGC resten av alla tillvägagångssätt som människor 
använder för att tillgodogöra sig sociala medier. Begreppet myntades 2005 och används 
som samlingsord för den mängd medieinnehåll som görs allmänt tillgänglig för, och 
skapas av, slutanvändaren. Det är alltså vi användare tillsammans som skapar det vi 
dagligen tar del av. UGC har vuxit fram och fått stor betydelse eftersom det 
representerar, tillsammans med web 2.0, de bakomliggande faktorerna till hur vi 
använder Internet och framförallt sociala medier idag. Dessa faktorer leder till den 
klassifikation av sociala medier som vi valt att använda oss av inom denna studie vilket 
vi introducerade er till i inledningskapitlet och lyder som följer. Sociala medier är 
Internetbaserade applikationer byggda på den ideologiska och tekniska grund som Web 
2.0 erbjuder vilken tillåter skapande och utbyte av användargenererat innehåll. (Kaplan 
& Haenlein, 2010, s. 61) 
 
Vidare går det att urskilja olika typer av sociala medier med skilda skepnader (Kaplan 
& Haenlein, 2010, s. 61). Enligt Daft och Lengel (1986, s. 556) är målet med 
kommunikation att upplösa osäkerhet och när mottagaren har mer information så 
minskar osäkerheten. Vidare skiljer sig olika kommunikationskanaler åt vad gäller 
riklighet av information, vilket står för hur mycket information som kan kommuniceras 
inom ett givet tidsintervall (Daft & Lengel, 1986, s. 560). Enligt Daft och Lengel (1986, 
s. 560) är kommunikationskanaler med hög riklighet av information till exempel 
kommunikation ansikte mot ansikte där det är möjligt att få återkoppling direkt för att se 
om budskapet uppfattats på rätt sätt. Kommunikationskanaler med låg rikedom är de 
som inte tillåter återkoppling på ett smidigt sätt vilket kan medföra tvivelaktiga budskap 
när sändaren inte kan kontrollera att det tolkats rätt av mottagaren (Daft & Lengel, 
1986, s. 560). Olika typer av sociala medier är exempel på kommunikationskanaler med 
hög riklighet av information och låg osäkerhet. Mottagaren av ett meddelande från en 
extremsportare på sociala medier har enligt Shin och Lee (2012, s. 28) möjlighet att ge 
återkoppling till avsändaren omgående genom att exempelvis kommentera, gilla och 
dela det mottagna meddelandet vilket i sin tur leder till mottagaren sänder vidare och 
rekommenderar det mottagna meddelandet. 
 
Bloggar och microbloggar  
Bloggar kan ses som den första typen av sociala medier och kan likställas vid en 
personlig websida (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). Bloggar kan se ut på olika sätt och 
behandla olika saker, de kan exempelvis ta sin form som en personlig dagbok eller så 
kan de fungera som en samlingsplats där en individ sammanfattar information om ett 
specifikt område (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). Vi kan se att till exempel skidåkaren 
Jon Olsson använder en blogg för att visa vad han gör och även visa upp sina sponsorer 
(jon-olsson.com, 2013). Bloggar sköts vanligtvis av enbart en person men dem tillåter 
att individer återkopplar till det som skrivs genom att de kan lämna en kommentar till 
inlägget (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). Bloggarna har kommit att utvecklas från det 
att de började användas och numera är det även vanligt att microbloggar så som Twitter 
används. Twitter är ett socialt nätverk där användaren tillåts skapa en egen hemsida 
varav de därefter kan ladda upp korta meddelanden som maximalt kan bestå av 140 
tecken (Hambrick & Mahoney, 2011, s. 164). Dessa meddelanden fungerar som 
blogginlägg och kan som vanliga bloggar handla om vad som helst. Användarens 
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hemsida visar de meddelande som laddats upp med det nyaste meddelandet först, där 
den som besöker hemsidan kan följa vad som skrivits i omvänd kronologisk ordning 
(Hambrick & Mahoney, 2011, s. 164). Vidare kan en användare av Twitter välja att 
prenumerera på eller följa personens hemsida, vilket medför att när den de följer laddar 
upp ett nytt meddelande så syns det på deras egna individuella hemsida (Hambrick & 
Mahoney, 2011, s. 164). Twitter erbjuder således en öppen och interaktiv miljö där 
användare av tjänsten kan följa andra, läsa meddelanden och skicka meddelanden till 
andra användare (Hambrick & Mahoney, 2011, s. 164). Att använda Twitter är även 
populärt bland extremsportare (Appendix 7). 
 
Content Communitys 
Via dessa nätverk är huvudobjektivet att dela med sig av videor mellan varandra 
(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). Denna typ av nätverk finns i flera olika varianter, till 
exempel via Flickr kan användare dela foton och via YouTube och Vimeo kan 
användare lägga upp videoklipp som kan delas och ses av andra (Kaplan & Haenlein, 
2010, s. 63). Vi kan se att många extremsportare använder content Communitys så som 
YouTube och Vimeo för att sprida egna filmer. Användare på denna typ av nätverk 
behöver inte nödvändigtvis skapa en personlig profilsida, och om de gör det är denna 
sida oftast fylld med det datum de tillträdde samt de videor de har laddat upp (Kaplan & 
Haenlein, 2010, s. 63). Från ett företags sida finns det en risk med denna typ av nätverk 
eftersom det kan förekomma att användare lägger upp materiel som är 
upphovsrättsskyddat, dock har exempelvis de stora nätverken så som YouTube regler 
som förbjuder uppladdning av sådant material (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). Det 
positiva, för företag, med nätverk som YouTube är möjligheten att nå ut till en bred 
massa i och med dess popularitet vilket kan ses i att YouTube distribuerar över 100 
miljoner videor per dag (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). 
 
Sociala nätverk 
Sociala nätverk är applikationer som tillåter användare att skapa egna profiler med 
information om en själv, vilken används för att skapa kontakt med andra användare 
(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). Det kan vara ens vänner eller kollegor en individ vill 
ha kontakt med, där denna nätverkstyp gör det möjligt att besöka dennes profilsida men 
även skicka meddelanden mellan varandra (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). Dessa 
profilsidor kan innehålla alla typer av information. Till exempel foton, videor, ljudfiler 
och bloggar (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63). Facebook har uppnått mycket hög 
popularitet speciellt bland ungdomar enligt Kaplan & Haenlein (2010, s. 63-64) och är 
idag det största sociala nätverket med nära en miljard användare (CheckFacebook, 
2013). Även företag har vänt sig till Facebook för att ta vara på fördelarna. Bland annat 
Red Bull, som sponsrar extremsportare, har insett värdet av att vara närvarande på 
sociala nätverk och har på Facebook idag drygt 36 miljoner följare (Facebook, 2013). 
 

3.2.1 Marknadsföring genom sociala medier 
Marknadsföring genom sociala medier bygger på att företag genom aktiva åtgärder 
skapar en källa som genom Word-of-Mouth sprids av användarna vilket ger en stor 
spridning av meddelandet (Trusov, Bucklin, & Pauwels, 2009, s. 90; Keller & Fay, 
2012, s. 459). I denna studie är det företagens sponsrade extremsportare som skapar en 
källa som sprids till övriga användare. Detta skapar enligt Mangold och Faulds (2009, s. 
364) en tvåvägskommunikation mellan företaget och mottagaren, i denna studie mellan 
extremsportaren och mottagaren till skillnad från traditionella kommunikationsverktyg 
vilka till större del bygger på en envägskommunikation. Därför menar Mangold och 
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Faulds (2009, s. 364) och Shu-Chuan Chu och Yoojung Kim (2011, s. 67) att sociala 
medier bör ses som en hybrid i kommunikationsmixen då den kombinerar vissa 
karakteristiska drag från traditionella kommunikationsverktyg med en hög nivå av 
spridning genom Word-of-Mouth som sociala medier möjliggör. Konsumenter har alltid 
pratat om varumärken och produkter med varandra och sociala medier möjliggör för 
konsumenter att prata med ett stort antal andra konsumenter snabbt och effektivt 
(Mangold & Faulds, 2009, s. 361; Thackeray & Neiger, 2009, s. 172). Konsumenter 
gillar att interagera med andra personer som delar intressen och begär som de själva, 
samt att interagera med produkter och företag till vilka de kan ge återkoppling, sociala 
medier möjliggör dessa interaktioner (Mangold & Faulds, 2009, s. 361; Shu-Chuan Chu 
& Yoojung Kim, 2011, s. 66). Sociala medier så som Facebook möjliggör för företag att 
nå ut till en stor publik i och med att konsumenter gärna interagerar med likasinnade. 
Exempelvis kan ett företag skapa en användare på Facebook där de intresserade, vilket 
kan vara konsumenter, kan gilla företagets sida vilket gör att de bland annat delges 
information i sitt nyhetsflöde när företaget uppdaterar sin sida samtidigt som vänner till 
konsumenten även kan ta del av informationen. (Lipsman et al., 2012, s. 42) 
 
I en studie av Shu-Chuan Chu och Yoojung Kim (2011) undersöks sociala faktorer som 
influerar konsumenters engagemang i företagsrelaterat elekronisk Word-of-Mouth. 
Resultaten visar att om konsumenten anser sig ha ett starkt band till den som sänder ett 
meddelande ökar konsumentens benägenhet att skicka vidare meddelandet. Vidare visar 
resultaten att om konsumenten litar på källan bakom ett meddelande ökar intentionerna 
att skicka vidare informationen. Att användaren litar på den som skickar meddelandet 
bygger på att avsändaren anses vara trovärdig och pålitlig av mottagaren. Användare av 
sociala medier samlar information om till exempel produkter från sina vänner på sociala 
medier men även från andra personer som de anser ha kunskap om produkten även om 
de inte känner den personen personligen. Företag bör därför försöka identifiera personer 
som influerar andra genom sociala medier och uppmana dem att sprida positivt word-
of-mouth om företagets produkter. (Shu-Chuan Chu & Yoojung Kim, 2011, 66f) Detta 
menar även Kotler och Armstrong (2009, s. 437) och säger att företag kan använda sig 
av anställda opinionsledare vars åsikter andra personer litar på som genom att prata om 
företagets produkter influerar andra människor. Detta menar även Bansal och Voyer 
(2000, s. 175) som säger att Word-of-Mouth som kommer från en källa som mottagaren 
anser har stor kunskap inom området är mer trovärdig. 
 
Huang (2010, s. 209) menar att spridningen av Word-of-Mouth meddelanden i sociala 
medier influeras av likheter i form av attityder och intressen mellan sändare och 
mottagare.  Detta menar även Dellarocas (2006, s. 1589) och tillägger att användarna 
trots att de inte känner varandra personligen litar på sändarens åsikter som ett resultat av 
att deras expertis. Dock motsägs detta av (Shu-Chuan Chu & Yoojung Kim, 2011, 66f) 
vilka menar att likheter i form av attityder och psykografiska likheter inte leder till att 
användarna blir mer benägna att sprida ett meddelande vidare. 
 
Extremsportare och sportmarknadsförare kan enligt Hambrick och Mahoney (2011, s. 
175) använda sociala medier som en kommunikationsstrategi för att anknyta till fans för 
att bygga och underhålla en relation över tid. Sociala medier ger även fans en möjlighet 
att ständigt nå sina favoritatleter samt skicka meddelanden till sina favoritatleter som i 
sin tur kan ta del av och svara på meddelandet, de ger Twitter som exempel (Hambrick 
& Mahoney, 2011, s. 165, 173). För kända sponsrade atleter innebär sociala medier en 
unik möjlighet att marknadsföra produkter genom att blanda reklammeddelanden om 
produkter med personliga meddelanden vilket ger en mer genuin känsla än traditionell 
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marknadsföring (Hambrick & Mahoney, 2011, s. 177). Vidare menar Hambrick och 
Mahoney (2011, s. 177) att professionella atleter kan hjälpa företag att kapitalisera på 
denna potentiella inkomstkälla då atleterna gör reklam för sig själva och sin livsstil, 
olika aktiviteter och event, sponsorn och dess produkter i sina meddelanden på sociala 
medier. Ett exempel är extremskidåkaren Jon Olsson som blandar livsstilsmeddelanden 
med skidåknings-, evenemangs- och sponsormeddelanden (Appendix 8) Sociala medier 
så som Twitter kan agera som ett kraftfullt kommunikationsverktyg i arbetet med att 
göra reklam för sport och produktkonsumtion (Hambrick & Mahoney, 2011, s. 177). 
                                          

3.3 Konsumentbeteende 
Konsumentbeteende är ett ämnesområde som behandlar observationen av aktiviteter 
rörande hur kunder konsumerar produkter och tjänster samt hur deras konsumtion 
påverkas av marknadsföringsaktiviteter. Alla konsumenter reagerar olika på 
marknadsföring eftersom hjärnans kapacitet är begränsad vad gäller hur mycket 
information som kan uppfattas och inhämtas (Solomon et al., 2010, s. 129). Detta 
medför att konsumenter enbart kan ta upp en del av den marknadsföring de exponeras 
av. Via selektiv uppmärksamhet kan konsumenten ta upp den information från 
marknadsföringen som är av intresse utifrån hans/hennes värderingar, motiv och 
attityder samt av den sociala situationen, aktuella intressen och den sysselsättning 
personen innehar (Evans et al., 2008, s. 61). I och med att generation Y är aktiva 
användare av social medier (Checkfacebook, 2013), lyssnar till livsstilsmarknadsföring 
och även utgör den generation som undersöks i denna studie, är det viktigt att budskapet 
förmedlas på rätt sätt så att mottagaren tolkar meddelanden från avsändaren på önskat 
vis. Vidare menar även Solomon et al., (2010, s. 129f) att konsumenters tidigare 
erfarenheter samt vad de är intresserade av för tillfället har betydelse för vilken 
information de tar åt sig när de exponeras för marknadsföringsaktiviteter. Detta kan 
medföra problem för marknadsförare då de ska konstruera sin marknadsföring eftersom 
de är medvetna om att konsumenten exponeras av mängder av marknadsföring medan 
de enbart kan ta åt sig en del av den. Det är således viktigt att marknadsförare innehar 
kunskap om vad deras målgrupp eftersträvar och är intresserade av, för att kunna 
konstruera ett budskap som tilltalar deras målgrupp. Evans et al., (2008, s. 61) 
understryker betydelsen av att skapa ett budskap som stämmer överens med vad 
personen i fråga redan tror för att chansen att ens budskap ska uppmärksammas ska öka. 
Sociala medier utgör en chans till tvåvägskommunikation som ökar möjligheten för 
marknadsförare att få återkoppling på om deras budskap har tolkats rätt. Således får 
marknadsförare, via sociala medier, en chans att konstruera rätt typ av marknadsföring 
riktad till den eftersökta målgruppen. 
 
Målet med en marknadsföringsaktivitet är att nå ut med sitt budskap till målgruppen 
med förhoppningen om att det tolkas på rätt sätt och lagras i minnet vilket kan ses som 
att dessa aktiviteter lär kunden om olika marknadserbjudanden (Evans et al., 2008, s. 
68; Solomon et al., 2010, s. 257ff). Om detta meddelande har tolkats rätt hos 
konsumenten har budskapet kommunicerats via lämpliga kanaler och nått 
målmarknaden, väckt uppmärksamhet hos kunden, uppfattas och tolkats på avsett vis 
samt kommits ihåg på det avsedda sättet (Evans et al., 2008, s. 76). Marknadsföringen 
ger således upphov till en känsla hos konsumenten vilken kan visa sig som en positiv, 
varm eller negativ känsla vilka kan ha en direkt effekt på konsumentens attityder 
(Solomon et al., 2010, s. 281). Målet med marknadsföringen är således att skapa en 
positiv attityd hos konsumenten emot ens erbjudande, där denna attityd ses som 
benägenheten att reagera på ett konsekvent eller förutsägbart sätt på en stimulus (Evans 
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et al., 2008, s. 77). Med andra ord är det möjligt att i marknadsföring använda stimulus 
eller objekt för att påverka konsumenten, vilket i sin tur framkallar en reaktion i och 
med att konsumenten har en viss attityd förknippad med stimulis eller objekt varav 
vikten av en positiv attityd spelar in. Exempelvis kan en viss livsstil hos en 
extremsportare utgöra stimuli som påverkar konsumenten som får en positiv attityd 
gentemot atleten. Dessa attityder bildar tillsammans med konsumentens intressen och 
åsikter ett levnadsmönster som kan kategoriseras som konsumentens livsstil (Evans et 
al., 2008, s. 138; Solomon et al., 2010, s. 577). 
 
En stor del av marknadsföringen inriktas på att övertyga vilket även kan ses som att den 
är till för att försöka ändra attityder och beteenden hos konsumenten (Evans et al., 2008, 
s. 87). Dessa attityder är i grunden stabila vilket gör det svårt att förändra dem, men det 
är dock möjligt att genomföra framförallt om marknadsföringen är trovärdig och 
oförenlig i konsumenternas ögon (Evans et al., 2008, s. 87). Marknadsföring har som 
mål, att i den mån det är möjligt, utifrån budgetrestriktioner och tidsbegränsningar 
skapa attitydförändringar på marknaden. Där chansen att lyckas med detta ökar markant 
om ens budskap är trovärdigt i konsumenternas ögon. (Evans et al., 2008, s. 87) Ett sätt 
att uppnå denna trovärdighet är att använda kända skådespelare, artister samt atleter i 
sin reklam, där målet är att budskap som ska förmedlas till konsumenterna hänförs av en 
trovärdig källa (Evans et al., 2008, s. 87; Kotler & Armstrong, 2009, s. 438). Dessa 
individer ses som pålitliga experter i konsumenternas ögon vilket medför att när dessa 
individer uttalar sig om en produkt eller en tjänst uppfattas detta som mer trovärdigt och 
därav ökar chansen att fånga målgruppens uppmärksamhet (Evans et al., 2008, s. 
87; Kotler & Armstrong, 2009, s. 438). Det finns även risker med att använda sig av 
kända individer inom sin marknadsföring då deras trovärdighet kan minskas i 
konsumenterna ögon via exempelvis skandaler i deras privatliv eller 
verksamhetsområde (Kotler & Armstrong, 2009, s. 438). 
 

3.3.1 Livsstilsmarknadsföring 
Som vi nämnt ovan har en konsuments attityd stor betydelse för hur marknadsföring 
uppfattas. Trovärdigheten inom marknadsföring har stor betydelse för om budskapet ska 
nå fram och för att chansen till att förändra ett beteende och attityder hos en konsument 
ska kunna förverkligas. Attityder är dock bara en del av det stora hela, tillsammans med 
de intressen samt de åsikter en konsument innehar går det att utläsa ett levnadsmönster 
hos konsumenten, som sedermera kan översättas till en livsstil (Michman, 1991, s. 19; 
Evans et al., 2008, s. 138; Solomon et al., 2010, s. 577). Denna livsstil karaktäriseras 
även av en konsuments tidigare erfarenheter av konsumtion där de bildat en viss 
expertis (Lan Luo et al., 2013, s. 35). I och med denna erfarenhet av ökad expertis, 
tillfredsställelse och tidsanvändning fokuserar konsumenten på aktiviteter som de 
känner till väl (Lan Luo et al., 2013, s. 35). Dessa val kommer att påverka hur 
konsumentens livsstil ser ut vilket även påverkar hur denna persons konsumtion 
kommer att se ut (Solomon et al., 2010, s. 578; Lan Luo et al., 2013, s. 35). För att 
marknadsföra sig mot en målgrupp med hjälp av fokus på deras livsstil är det av värde 
att undersöka och förstå denna målgrupps beteenden vilket kan genomföras genom att 
studera hur dessa konsumenter tillbringar sin tid och vad de anser om sin omgivning 
(Michman, 1991, p. 19; Evans et al., 2008, s. 138). I och med att livsstilen en 
konsument har är en spegling av självet går det genom att studera konsumenter även 
lära sig mer om dess motiv, känslor och åsikter (Evans et al., 2008, s. 138). Vikten av 
att undersöka och förstå sina kunder för att effektfullt kunna marknadsföra sig via 
livsstilar understryks av Hanan (1980, s. 2-3) som säger att marknadsföring av livsstilar 
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är en strategi för att på en marknad fånga de koncept som är mest meningsfulla, samt 
återkommande attitydsmönster och aktiviteter, för att sedan skräddarsy produkter och 
deras marknadsföring utefter dessa mönster. 
 

3.3.2 Personlig identitet 
Enligt Belk (1988, s. 139) är det svårt att förstå konsumentbeteende innan det är möjligt 
att förstå den mening som konsumenter fäster vid vad de köper. Vare sig vi gör det 
medvetet eller omedvetet ser vi på våra ägodelar som en del av oss själva (Belk, 1988, s. 
139). Våra ägodelar är en del av det som Belk kallar “the extended self” vilket bland 
annat bara inbegriper externa objekt och ägodelar (Belk, 1988, s. 140). Vidare menar 
Belk att våra ägodelar är en central roll i vårt självbildsbyggande, det vill säga att det är 
en central roll i att forma jaget och vår identitet (Belk, 1988, s. 160). Omfånget och 
karaktären på de ägodelar vi inbegriper i formandet av jaget beror på de olika kulturella 
sammanhang vi befinner oss i enligt Bengtsson och Östberg (2011, s. 28), exempelvis 
kan dessa utgöra den omgivning vi vistas i eller den livsstil vi har. Tidigare har det 
funnits en idé om att vår identitet är fast, och ingenting som kan utvecklas. Denna syn 
har övergivits för tankar om att identiteten är under ständig utveckling och att den aldrig 
blir färdig (Bengtsson & Östberg, 2011, s. 29). Vidare uttrycker Bengtsson och Östberg 
(2011, s. 29) att orsaken till att processen runt identitetsskapandet aldrig blir färdig är 
för att individen upplever olika krav på hur den ska uppträda, vilket ställs i kontrast till 
andra människor varav individen ständigt ställs inför nya val. I och med att en individ 
upplever konflikter i sitt identitetsskapande sätter vi ett värde i till exempel våra 
ägodelar och det är här konsumtion spelar in, där det kan fungera som hjälp till att 
hantera dessa konflikter samt hjälpa individen att forma sin identitet. Enligt Ahuvia 
(2005, s. 182) är det möjligt att utgå från all konsumtion vi bedriver under vårt liv, 
utifrån denna är det bara ett fåtal ägodelar som vi kommer att värdesätta högt vilket 
tydliggör att dessa ägodelar har stor betydelse i att förstå en själv, vilket hjälper en i det 
personliga identitetsskapandet. 
 
Mycket av den konsumtion som en konsument ägnar sig åt är ett försök att finna sin 
identitet och den livsstil som eftersträvas, i förhoppningen om att kunna leva ett 
uppfyllande liv (Ahuvia, 2005, s. 172).  Det finns således en koppling mellan den 
livsstil vi har och den personliga identitet vi formar. Konsumenter ser ägodelar som en 
del av jaget men de kan även använda vissa varumärken och produkter för att uttrycka 
sin personliga identitet för omgivningen (Chernev et al., 2011, s. 66), och på så sätt 
samtidigt uttrycka sin livsstil. Chernev et al., (2011, s. 66) menar vidare att vi använder 
vissa märken för att visa för andra vilka vi är och för att uttrycka vår självidentitet, 
vilket tydliggör varför vi väljer att köpa ett visst märke framför ett annat. Eftersom vår 
identitet är kopplad till den konsumtion vi bedriver är den idag mer flexibel än tidigare, 
exempelvis är det enklare att ändra ens konsumtionsmönster än att ändra yrkesval och 
utbildning (Bengtsson & Östberg, 2011, s. 59). Vårt konsumtionsmönster, sett till vilken 
identitet vi vill ha, är även kopplat till självrealisering där målet kan vara att leva efter 
den idealbild individen skapat för en själv (Bengtsson & Östberg, 2011, s. 59). Då 
konsumtionen har fått en större plats i identitetsskapandet har även märken kommit att 
bli symboliska resurser i identitetsarbetet enligt (Elliot & Kritsdarat, 1998 tolkat av 
Bengtsson & Östberg, 2011, s. 60). Konsumenter använder vissa märken för att 
identifiera sig själva med likasinnade konsumenter som delar samma livsstil, men 
märken används även för att skapa en åtskillnad från de konsumenter som inte använder 
samma märken eller delar ens livsstil vilket möjliggör för individen att stå ut från 
mängden (Bengtsson & Östberg, 2011, s. 60). Vår studie genomförs med ett fokus på 
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generation Y vilka lyssnar till livsstilsmarknadsföring. I och med att livsstil och 
personlig identitet hör ihop i bildandet av den person individen vill vara kan det kopplas 
till generation Y i det anseende att personlig identitet är något en individ skapar i 
samstånd med den livsstil de vill leva efter.   
 

3.4 Generation Y 
Williams och Page (2011) säger att Generation Y är personer födda mellan 1977 och 
1994 och Parment och Frödin (2008, s. 21f) menar att generation Y är personer som är 
födda 1980 eller senare. De tillägger att vilka som tillhör generation Y är inte helt klart 
men inte heller avgörande. Tidigare forskning inom generation Y (se exempelvis 
Bennett et al., 2002; Bennett & Lachowetz, 2004; Bennett et al., 2006; Yong Jae Ko et 
al., 2008; Williams & Page, 2011) diskuterar generation Y som en homogen grupp 
vilket vi ställer oss frågande till då den är så pass stor. Vi har i denna studie valt att utgå 
från den definition av generation Y som Williams och Page (2011) ger vilken är 
personer i åldern 18 till 35 år. Vidare menar Parment och Frödin (2008, s. 24f) att 
eftersom generation Y under hela sin uppväxt har haft möjlighet att välja mellan olika 
alternativ har de lärt sig att alla val inte måste göras och de har utvecklat strategier för 
att välja. Generation Y har i val av konsumtion stora möjligheter att välja mellan olika 
inköpskanaler, varor och varumärken men återkommer ofta till de varorna, varumärken 
och inköpskanaler de tidigare valt eftersom de aktivt väljer att inte välja (Parment & 
Frödin, 2008, s. 24f).  De har även utvecklat informationsstrategier där de med ett 
kritiskt förhållningssätt granskar och automatiskt sållar den information som passerar 
(Parment & Frödin, 2008, s. 25), vilket kan ses på sociala medier där generation Y 
direkt kan ta ställning till om de gillar det en extremsportare sänder ut genom att till 
exempel gilla eller kommentera meddelandet. Vidare är generation Y vana att använda 
Internet för att söka efter och kritiskt granska information, världen är också närmare, 
mer gränslös och transparent i och med alla informationskällor som finns tillgängliga 
(Parment & Frödin, 2008, s. 27ff; Williams & Page, 2011). Att världen är mer gränslös 
och transparent kan vi se i sociala medier där alla har möjlighet att följa kända 
extremsportare och ta del av det som händer i deras liv utan att informationen passerar 
några mellanhänder. Det finns även en stark drivkraft hos generation Y att inte bara vara 
en åskådare utan även vara med och forma tillvaron (Parment & Frödin, 2008, s. 25). 
Vidare menar Parment och Frödin (2008, s. 35) att generation Y har stora sociala 
nätverk men samtidigt upplever att de kan odla djupa vänskaper trots detta. Williams 
och Page (2011) menar att generation Y är väldigt drivna av image och livsstilar och 
viktiga produktområden är exempelvis, skor, accessoarer, heminredning, och utrustning 
för extremsport. Företag som vill nå generation Y måste vara kreativa i utformningen av 
marknadsföring samt val av kommunikationskanal eftersom att generation Y inte 
responderar på marknadsföringshype (Williams & Page, 2011). Det gäller för 
marknadsförare att veta vad som väcker uppmärksamhet (stimulus i form av till 
exempel bilder, musik, språk) hos generation Y och sedan använda dessa faktorer i 
marknadsföringen på ett utstuderat sätt (Williams & Page, 2011). Word-of-Mouth 
marknadsföring är en viktig del för att nå Generation Y då de tar in det som personer de 
ser upp till säger enligt Williams och Page (2011) och det fungerar som en 
kvalitetssäkring enligt Parment och Frödin (2008, s. 39). 
 
Det är fördelaktigt för marknadsförare och företag att använda sig av sponsrade atleter 
som har en bra passform mot varumärket och produkten för att nå generation Y då de är 
en stor generation med individualistiska karaktärsdrag samt att en bra passform länkar 
företaget och atleten i miljontals människors minnen. En bra passform innebär dock inte 
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bara att atleten och produkten passar ihop, atleten måste även matcha målgruppen. 
Författarna menar även att många andra faktorer så som produktkvalitet, pris, 
säljfrämjande åtgärder, och konsumentens livsstil påverkar val av produkt och att det 
inte enbart är atletens egenskaper som avgör om konsumenter köper produkten eller 
inte. (Braunstein & Zhang, 2005, s. 262ff) 
 
Vidare menar Noble et al., (2009, s. 626) att det är viktigt att varumärken som försöker 
nå generation Y försöker skapa en image som stämmer överens med målgruppens bild 
av sig själva och sitt ideala jag. Noble et al., (2009, s. 627) menar att generation Y 
navigerar i sina olika roller genom att influeras av vad kända individer bär för kläder 
och lär sig vad som är accepterat och inte, det gör även att de känner sig snygga och det 
förbättrar deras syn på sig själva. Vidare väljer generation Y produkter för att antingen 
smälta in i gruppen eller sticka ut från mängden (Noble et al., 2009, s. 626). Generation 
Y har enligt tidigare studier visat sig ha ett stort intresse i att utöva och konsumera 
extremidrott (Bennett et al., 2002, s. 183ff; Yong Jae Ko et al., 2008, s. 
121ff).  Resultaten i artikeln skriven av Zhang et al., (2003, s. 111) visar att generation 
Y väljer extremsport istället för basket och baseball men inte före fotboll, de ser hellre 
dock hellre på extremsporttävlingen X-games än världsmästerskapen i fotboll. Detta 
menar Zhang et al., (2003, s. 111) kan visa att delar av generation Y inte utövar 
extremsport själva men gillar att se på när andra utövar extremsport vilket de menar är 
viktigt för marknadsförare att ha i åtanke när de försöker nå generation Y. Generation Y 
tar till sig och anammar den livsstil vilken extremsporten representerar. Företag kan dra 
fördel av att associera sig med event och kända atleter som tilltalar generation Y 
överföra den image eventet/atleten har till företaget och dess produkter. 
Extremsportsindustrin kan även ses som en förebild för marknadsförare som försöker nå 
generation Y. (Bennett & Lachowetz, 2004, s. 240ff) Vi kan se att generation Y anses 
vara en svår målgrupp att nå med marknadsföring då de väljer vilken information de ska 
ta in vilket leder oss in på kommunikationsprocessen. 
 

3.5 Kommunikationsprocessen 
Syftet med studien var att belysa tidigare teorier inom ämnesområdena sponsring, 
sociala medier, konsumentbeteende, generation Y i en modell för att svara på 
problemställningen. För att ha möjlighet att göra detta krävs det att vi förstår hur ett 
meddelande når mottagaren och ger upphov till önskade reaktioner och återkopplingar. 
 
Hur en avsändares kommunikation når mottagarna beskrivs av Lasswell (1948) tolkat 
av Windahl och McQuail (1979, s. 16) i figur 2: 

 
Figur 2. Laswells (1948) kommunikationsprocess 
 
Denna modell anses vara en introduktion till kommunikationsprocessen och har haft 
stort inflytande på kommunikationsforskningen men även fått kritik för att den inte 
bortser från återkoppling (Windahl & McQuail, 1979, s. 17). 
Kommunikationsprocessen har utvecklats från det att den presenterades av Laswell 
(1948). Den kommunikationsprocess Kotler och Armstrong (2009, s. 432f) presenterar 
är en utveckling av tidigare presenterade kommunikationsprocesser. I figur 3 
presenterad nedan ser vi att den består av följande delar: 
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Figur 3. Kotler och Armstrongs kommunikationsprocess 
 
Sändare - Den part som sänder ett meddelande. 
Inkodning - Består av att till exempel skapa ett meddelande, oftast en reklambyrå 
Meddelande - Det meddelande som skickas ut för att nå mottagaren 
Media - Den kommunikationskanal genom vilken meddelandet skickas 
Avkodning - Den process i vilken mottagaren tolkar meddelandet och ger det en mening. 
Mottagare - Den part som tar emot meddelandet 
Reaktion - Den reaktion som uppstår hos mottagaren efter att ha tagit del av 
meddelandet 
Återkoppling - Hur mottagarens reaktion kommuniceras tillbaka till sändaren, till 
exempel att mottagaren kommer ihåg annonsen. 
Brus - Oplanerade störningar i kommunikationsprocessen som leder till att mottagaren 
till exempel missuppfattar meddelandet eller missar poängen med det. 
 
För att ett meddelande ska vara effektivt krävs det att sändarens inkodningsprocess 
matchar mottagarens avkodningsprocess. De bästa meddelandena består av till exempel 
symboler, ord och bilder som mottagaren är bekant med sedan innan. Därför måste den 
som skapar ett meddelande förstå vilka mottagarna är och hur de kommer att avkoda det 
meddelande som skickas. Detta illustreras i modellen av sändarens erfarenhetsfält och 
mottagarens erfarenhetsfält. Desto mer sändarens erfarenhetsfält överlappar 
mottagarens erfarenhetsfält desto effektivare kommer meddelandet att vara. De 
meddelanden som sändaren skickar måste gå genom kommunikationskanaler som når 
mottagarna och sändaren måste även skapa möjligheter för mottagarna att återkoppla till 
sändaren. (Kotler & Armstrong, 2009, s. 432f) I vår studie kommer sändaren av ett 
meddelande via sociala medier vara den sponsrade atleten aktiv inom extremsport och 
mottagaren är de personer i generation Y med intresse i extremsport. 
 
Den kommunikationsmodell Kotler och Armstrong (2009, s. 432f) presenterar tar inte 
upp spridningen av meddelandet genom Word-of-Mouth. Detta tar däremot Kozinets et 
al., (2010, s. 72) upp och menar att meddelanden skapade av företag sprids vidare 
mellan användarna i sociala medier. Detta menar även Thackeray och Neiger (2009, s. 
172) och tillägger att i sociala medier likt traditionella medier skapas ett meddelande av 
en sändare och tas emot av mottagaren men skillnaden ligger i att mottagaren i sociala 
medier även skickar vidare meddelandet och skapar egna meddelanden om företags 
produkter som sprids. 
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3.6 Sammanfattning av teorin 
Denna studie utgår från ett företagsperspektiv med fokus på att se hur företag genom de 
kända atleter aktiva inom extremsport företagen sponsrar kan skapa meddelanden som 
genom sociala medier genererar återkoppling av den del av generation Y som har ett 
intresse i extremidrott. 
 
Företag använder sig av marknadsföring med syftet att skapa en positiv attityd hos 
konsumenten gentemot företaget och dess produkter samt att förändra konsumentens 
beteende (Evans et al., 2008, s. 77; 87). Företag kan framkalla den önskade reaktionen 
hos mottagaren genom att i marknadsföringen använda sig av stimulus och objekt vilka 
mottagaren reagerar positivt på (Evans et al., 2008, s. 77). För att detta ska vara möjligt 
är det viktigt att företaget har kunskap om den tänkta målgruppen och vet vad de är 
intresserade av och lockas av, detta levnadsmönster kan översättas till en individs 
livsstil (Michman, 1991, s. 19; Evans et al., 2008, s. 138; Solomon, 2010, s. 577). 
Tidigare litteratur menar att företag genom att förstå sin målgrupp och deras livsstilar 
kan skräddarsy produkter och marknadsföring som når och tolkas rätt av målgruppen 
(Hanan, 1980, s. 2f; Michman, 1991, p. 19; Evans et al., 2008, s. 76, 138). I vår studie 
består målgruppen av den del av generation Y vilka har ett intresse i extremsport och är 
aktiva på sociala medier. Generation Y karakteriseras av att de drivs av livsstilar och 
image och har ett stort intresse i extremsport (Bennett et al., 2002, s. 183ff; Yong Jae 
Ko et al., 2008, s. 121ff; Williams & Page, 2011). Konsumenter använder vissa märken 
för att identifiera sig själva med andra konsumenter som delar samma livsstil och/eller 
för att särskilja sig från konsumenter som inte använder samma märken eller delar 
samma livsstil, detta gäller även generation Y (Noble et al., 2009, s. 626; Bengtsson & 
Östberg, 2011, s. 60). 
 
Människor kan enbart hantera och uppfatta en viss mängd information och därför 
påverkar bland annat konsumentens attityder, intressen och värderingar vilken 
marknadsföring denne uppfattar (Evans et al., 2008, s. 61; Solomon, 2010, s. 129). 
Generation Y har väl utvecklade informationsstrategier genom vilka de automatiskt 
granskar och sållar bland information de tar del av (Parment & Frödin, 2008, s. 25). På 
grund av detta måste marknadsförare som vill nå generation Y vara kreativa i 
utformningen av marknadsföring samt val av kommunikationskanal och använda 
stimulus i form av till exempel bilder, musik och språk som väcker generation Y:s 
intresse (Williams & Page, 2011). Företag kan använda sig av en känd individ/atlet för 
att skapa positiva effekter i konsumentens medvetande (Keller 1993, s. 15; Erdogan, 
1999, s. 291; Kotler & Armstrong, 2009, s. 438). Detta kan som vi beskrivit ovan under 
rubrikerna “Kort- och långsiktiga mål med sponsring” och ”Sponsring som 
relationsskapare” bidra till att företaget uppnår kort- och långsiktiga mål samt fungerar 
som relationsskapare. För att nå generation Y är det viktigt att företag skapar en image 
som överensstämmer med målgruppens bild av sig själva och sitt ideala jag (Noble et 
al., 2009, s. 626). Detta kan enligt Bennett och Lachowetz (2004, s. 242) göras genom 
att företaget associeras med ett event/atleter som tilltalar målgruppen och genom det 
överföra den image eventet/atleten har på företaget. Generation Y tar till sig och 
anammar den livsstil som extremidrotten representerar samt influeras av vilka kläder 
kända individer de ser upp till använder, och genom att använda dessa kläder känner sig 
snyggare och får bättre självkänsla (Bennett & Lachowetz, 2004, s. 240; Noble et al., 
2009, s. 627). Konsumenter ser upp till, fantiserar om och beundrar kända individer som 
exponeras i media och påverkas av vad dessa individer säger och representerar då de 
anses trovärdiga (Cohen & Golden, 1972, s. 58; Masterman, 2007, s. 104; Basil, 1996 
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tolkat av Van der Veen, 2008, s. 217; Kotler & Armstrong, 2009, s. 438).  Det är dock 
väldigt viktigt att passformen mellan företaget som sponsrar och atleten, samt att 
passformen mellan atleten och målgruppen överensstämmer, vilket även gäller 
generation Y då de är en generation med individualistiska karaktärsdrag (Kamins, 1990, 
s. 11; Braunstein & Zhang, 2005, s. 262ff). Det finns många faktorer som påverkar 
passformen mellan företag och sponsrad individ i konsumentens ögon, dessa faktorer är 
pålitlighet, expertis och attraktionskraft vilka vi redogjort för under rubriken “Sponsrade 
atleter inom extremsport”. Det finns risker för företag när de sponsrar kända 
individer/atleter om inte passformen matchar, eller om den kända individen är inblandad 
i till exempel en skandal (Vemuri & Madhav, 2004 tolkat av Masterman, 2007, s. 114; 
Kotler & Armstrong, 2009, s. 438; Connor & Mazanov, 2010, s. 214ff). Tidigare 
forskning visar att generation Y:s direkta konsumtion, mediekonsumtion och uppskattat 
värde påverkas av den sponsrade atletens professionella pålitlighet, omtyckt 
personlighet, karakteristisk stil och social attraktivitet och atletens expertis är 
grundläggande för atletens igenkänning (Braunstein & Zhang, 2005, s. 262ff). 
Konsumenter försöker genom konsumtion att finna sin identitet och den livsstil som 
eftersträvas och ser ägodelar som en del av sig själva samt uttrycker sin identitet genom 
att använda vissa produkter och varumärken (Ahuvia, 2005, s. 172; Chernev, Hamilton, 
& Gal, 2011, s. 66). 
 
I den tidigare forskningen kan vi se att marknadsförare måste vara kreativa och använda 
stimulus som generation Y uppfattar och reagerar på för att nå dem med 
marknadsföring, samt använda de kommunikationskanaler som tilltalar generation Y 
(Williams & Page, 2011). Vidare kan vi se att de är vana att använda internet samt att 
Word-of-Mouth marknadsföring är ett effektivt sätt för företag att nå denna generation 
då de tar in och litar på det personer de ser upp till säger vilket även fungerar som en 
kvalitetssäkring (Parment & Frödin, 2008, s. 27ff, 39; Williams & Page, 2011). Därför 
kan sociala medier vara ett bra sätt för företag att nå generation Y eftersom sociala 
medier enligt (Trusov et al., 2009, s. 90; Keller & Fay, 2012, s. 459) bygger på att 
företag genom aktiva åtgärder skapar en källa som genom Word-of-Mouth sprids 
vidare. Konsumenter gillar att prata om produkter och varumärken med varandra, samt 
att interagera med produkter och företag till vilka de kan ge återkoppling via sociala 
medier (Mangold & Faulds, 2009, s. 361; Shu-Chuan Chu & Yoojung Kim, 2011, s. 66; 
Lipsman et al., 2012, s. 42). Således utgör sociala medier en kommunikationskanal som 
tillåter tvåvägskommunikation mellan företag och konsumenter, genom att kommentera, 
gilla och dela det mottagna meddelandet (Mangold & Faulds, 2009, s. 364; Shin & Lee, 
2012, s. 28). Sociala medier tillåter även sportmarknadsförare och kända atleter att 
anknyta och underhålla en relation med fans vilka även kan återkoppla på meddelanden 
de tar emot samt sända egna. Atleter kan även marknadsföra sig själva, olika aktiviteter 
och event, sponsorn och dess produkter via sociala medier genom att skapa olika typer 
av inlägg där de blandar personliga meddelanden med kommersiella och genom det ge 
en genuin känsla som inte känns lika kommersiell som traditionell marknadsföring. 
Således är sociala medier ett kraftfullt kommunikationsverktyg i arbetet med att göra 
reklam för sport och produktkonsumtion. (Hambrick & Mahoney, 2011, s. 165 - 177) 
 
Tidigare i teorikapitlet har redogjorts för vikten av att ett budskap/meddelande är 
trovärdigt i konsumentens ögon. Vi har inom ämnesområdet sponsring funnit teorier 
som berör trovärdighet och passformen mellan sponsor och den sponsrade i 
konsumentens ögon. Detta kan tydligt kopplas samman med teorier inom 
ämnesområdena konsumentbeteende och generation Y vilka lyfter upp vikten av att ett 
meddelande är trovärdigt för att budskapet ska nå fram. I linje med detta har vi även sett 
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att individer sätter stort värde vid ägodelar som utgör en del av det personliga 
identitetsskapandet vilket kan kopplas till att marknadsföringsmeddelanden måste 
karaktäriseras av vissa faktorer, så som trovärdigheten i budskapet, för att det verkligen 
ska nå fram till konsumenten. Vidare finns det en koppling mellan generation Y, 
konsumentbeteende och sociala medier i och med att det är på sociala medier som 
generation Y håller till och det är här de sållar bland den marknadsföring som de 
slutligen lyssnar till. Konsumentbeteende tar sin plats här vad gäller hur denna grupp av 
människor beter sig och hur de uttrycker sig med hjälp av märken för att representera en 
viss livsstil. Livsstil i sin tur kan sammankopplas med marknadsföring och sponsring, i 
och med att livsstilsmarknadsföring är ett verktyg som marknadsförare använder sig av 
för att penetrera marknadsföringskluttret och nå en specifik målgrupp. Sponsring, och 
framförallt celebrity endorsers/sponsrade atleter, används för att marknadsföra en 
produkt. I samband med detta uttrycker den sponsrade individen en specifik livsstil som 
många konsumenter ter sig till. Vi har även sett kopplingen mellan 
livsstilsmarknadsföring, generation Y, sociala medier och kommunikationsprocessen 
vilka hör ihop på följande sätt. För att nå generation Y som uttrycker sig själva genom 
sin livsstil och är vana användare av sociala medier kan marknadsförare nå denna 
målgrupp genom att använda livsstilsmarknadsföring via sociala medier. 
Kommunikationsprocessen utgör kopplingen mellan alla dessa delar och hur 
kommunikationen sker, att meddelandet skickas och tas emot av konsumenten och vad 
som spelar in för att budskapet ska nå fram. Ovanstående är exempel på hur teorierna 
kan kopplas till varandra och således placeras inom vår ämneskontext. 
 
Hur kommunikation från företag skickas till en mottagare beskrivs genom Kotler & 
Armstrong (2009, s. 432f) kommunikationsprocess och tillsammans med övriga teorier 
vi presenterat i teorikapitlet kan vi avbilda en presumtiv kommunikationsprocess i figur 
4. Den beskriver en presumtiv kommunikationsprocess i vilken företag eller sponsrad 
atlet aktiv inom extremsport skapar ett meddelande som skickas genom sociala medier 
till den del av generation Y som har ett intresse i extremsport (mottagare). Vidare 
beskrivs hur mottagaren reagerar och återkopplar på meddelandet samt sprider det 
vidare. 
 
För att ett meddelande ska vara effektivt krävs det att avsändaren förstår mottagarna och 
kan förutse hur de uppfattar meddelandet. Sändarens erfarenhetsfält ska därför 
överlappa mottagarens erfarenhetsfält i största möjliga utsträckning. (Kotler & 
Armstrong, 2009, s. 432f). För att kommunikationsprocessen ska fungera i studiens 
kontext bör den enligt befintlig teori genomsyras av följande faktorer: 
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Figur 4. Egen modell för kommunikation inom extremsport på sociala medier och som vi i 
fortsättningen utgår från. 
 
Avsändare: 
- Passform mellan atlet och sponsor 
- Atletens trovärdighet/kredibilitet 
- Expertis 
- Pålitlighet 
- Attraktionskraft 
 
Socialt media: 
- Kommunikationskanal där målgruppen finns 
 
Meddelande: 
Meddelandet ska innehålla stimulus som väcker generation Y:s uppmärksamhet och 
marknadsföra: 
- Sig själva och sin livsstil 
- Evenemang och aktiviteter 
- Sponsorn och dess produkter 
 
Mottagare: 
- Ska uppfatta att passformen är bra mellan atlet och sponsor men även mellan sig själv 
och atleten. 
- Identitetsskapande 
- Identifikation med kända atleter/individer 
 
Återkoppling och reaktion till atleten: 
- Gilla 
- Kommentera 
-  Dela 
- Få en bättre image av atleten 
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Reaktion mot sponsorn: 
- Öka konsumtionen av sponsorns produkter 
- Företaget får en bättre image 
 
Spridning: 
Sprider automatiskt genom att gilla ett inlägg med mera   
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4. Praktisk metod 
I det här kapitlet vill vi ge er läsare förutsättning för att förstå hur vi praktiskt har gått 
tillväga i genomförandet av studien. Vi redogör således för vårt val av 
undersökningsmetod, vårt urval, vår enkät, enkätundersökningens utformning, koppling 
mellan teori och frågorna i enkäten, vår pilotstudie, distribution av enkäten och 
datainsamlingen, bearbetning av enkätdata och avslutningsvis en bortfallsanalys 
utifrån den empiriska studien. 
 

4.1 Val av undersökningsmetod 
Det finns huvudsakligen två olika forskningsstrategier vid genomförandet av 
företagsekonomisk forskning, dessa är kvantitativ- och kvalitativ metod (Bryman & 
Bell, 2005, s. 40; Bryman, 2011, s. 40; Patel & Davidson, 2011, s. 13f; Holme & 
Solvang, 1991, s. 84; Johansson-Lindfors, 1993, s. 72). Vilken metod som används i 
studien beror på vad undersökningen förväntas uppnå och vilket syfte studien har, 
framförallt syftet har betydelse för om en studie är kvantitativ eller kvalitativ. Vår studie 
har inte avsikten att öka förståelsen eller tolka teorin, utan istället avser studien att 
belysa teori och avbilda denna teori i en modell. Vid en kvantitativ forskning används 
ett deduktivt synsätt, en positivistisk ståndpunkt och en objektiv verklighetssyn 
(Bryman & Bell, 2005, s. 40; Bryman, 2011, s. 40). Med en kvantitativ metod har 
studien som avsikt att undersöka information som är mätbart (Bryman & Bell, 2005, s. 
99; Bryman, 2011, s. 155; Patel & Davidson, 2011, s. 101; Holme & Solvang, 1991, s. 
173). Därav används i vår studie enkäter då vi genomför en kvantitativ studie eftersom 
vi behöver data som är mätbart, kan omvandlas till siffror och sedan analyseras. 
 
Målet med en kvantitativ undersökning är sedermera att generalisera data på den 
population som har undersökts vilket vi har för avsikt att göra i denna studie på den del 
av freeride.se's besökare som motsvarar våra uppställda kriterier vilka är att de tillhör 
generation Y (18 - 35 år), har ett intresse i extremsport, använder sociala medier samt 
följer extremsportare i sociala medier. En genomförd kvantitativ studie ska även kunna 
replikeras för att studien inte ska ifrågasättas vilket medför en högre trovärdighet till 
studien och dess resultat (Bryman & Bell, 2005, s. 100ff; Bryman, 2011, s. 168ff; Patel 
& Davidson, 2011, s. 56; Holme & Solvang, 1991, s. 89). 
 
Den kvalitativa studien skiljer sig från den kvantitativa studien genom att studien 
genomförs med en induktiv ansats vilket syftar till att studien ska landa i teorier, studien 
utgår således inte från teorier (Bryman, 2011, s. 28; Bryman, Bell, & Nilsson, 2005, s. 
25; Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Den kvalitativa studien syftar till att tolka 
information och teorier alternativt öka förståelsen för teorin (Bryman, 2011, s. 28; 
Bryman, Bell, & Nilsson, 2005, s. 25; Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Syftet med en 
studie av denna art är således inte att samla in mätbart data utan att samla in information 
som bidrar till att öka förståelsen för teorin eller för att tolka teorin annorlunda mot vad 
som gjorts tidigare. Vid en kvalitativ studie används således inte enkäter vid insamling 
av data utan här används bland annat intervjuer (Bryman & Bell, 2005, s. 360; Bryman, 
2011, s. 412; Patel & Davidson, 2011, s. 73; Holme & Solvang, 1991, s. 110; 
Johansson-Lindfors, 1993, s. 118f). Eftersom vi i denna studie inte har för avsikt att 
tolka eller öka förståelsen för teorin utan enbart belysa den i en ny kontext passar inte 
en kvalitativ studie vår studies ändamål. 
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4.2 Urval 
Att genomföra en studie på en hel population är det ideala, det är dock väldigt 
resurskrävande och därför tas istället ett stickprov ur populationen. En population består 
av alla enheter forskaren önskar att undersöka. Målet med stickprovet är att dra 
slutsatser för hela populationen och inte bara för urvalet. (Bryman & Bell, 2005, s. 111; 
Dahmström, 2011, s. 265; Johansson-Lindfors, 1993, s. 91f; Holme & Solvang, 1991, s. 
185f) En förutsättning för avbildning är att det går att dra slutsatser som kan 
generaliseras på hela populationen eller en viss grupp (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
91f). Det krävs då att de enheter som väljs ut till stickprovet är representativa för hela 
populationen (Holme & Solvang, 1991, s. 186). Det är dock svårt att få ett stickprov 
som till 100 procent är representativt för hela populationen (Bryman & Bell, 2005, s. 
110f).  Det finns två grundläggande urvalsprinciper som kan användas för att ta fram ett 
urval: slumpmässiga/sannolikhets- och icke-slumpmässiga urval (Bryman & Bell, 2005, 
s. 110f; Dahmström, 2011, s. 263ff). I ett slumpmässigt urval har alla personer i 
populationen samma sannolikhet att bli utvalda till skillnad från icke-slumpmässiga där 
alla personer i populationen inte har samma sannolikhet att bli utvalda (Bryman & Bell, 
2005, s. 111; Bryman, 2011, s. 183ff).  
 
Vi har inte de resurser som krävs för att studera hela populationen. Vi har heller inte 
möjlighet att skapa en urvalsram för vår population eftersom det inte finns några 
register över personer som är i åldern 18 - 35 år, är intresserade av extremsport, 
använder sociala medier och följer extremsportare via sociala medier. Detta medför att 
vi har varit tvungna att försöka lokalisera vart personer intresserade av extremsport 
finns. Vi kontaktade därför freeride.se vilken är Skandinaviens största skidsajt med 80 
000 unika besökare i veckan och drygt 93 000 medlemmar. För att genomföra 
datainsamlingen har vi därför valt att samarbeta med freeride.se som publicerar en 
artikel om oss och vår studie samt länkar till enkäten. Då det inte finns någon urvalsram 
kan vi inte heller med säkerhet veta om det finns personer på freeride.se som uppfyller 
de på förhand bestämda kriterierna. Men med 80 000 besökare som har ett intresse i 
skidåkning och extremsport och genom att besöka freeride.se uppenbarligen använder 
Internet maximerar vi våra chanser att personer som uppfyller de på förhand bestämda 
kriterierna finns på freeride.se. För att se om respondenterna uppfyllde något av 
kriterierna (vilket vi ser som ett tecken på att freeride.se är en bra plattform för att nå 
rätt urval) genomförde vi en analys på hur många extremsportare respondenterna följer 
på sociala medier där de fick välja mellan svarsalternativen 1 - 5, 5 – 10, 11 – 15, 16 – 
20 och 21 eller fler. Dessa kodades i SPSS så att 1 motsvarade att de följer 1 – 5 
extremsportare, 2 motsvarade 6 – 10 och så vidare. Resultatet av den deskriptiva 
analysen visade ett medelvärde på 2,40. Vilket visar att respondenterna i genomsnitt 
följer 11 – 15 atleter i sociala medier. 
 
De vi vill studera kännetecknas av på förhand bestämda faktorer passade det inte vårt 
syfte att till exempel göra ett urval baserat på obundet slumpmässigt urval. Det är när 
alla enheter i populationen har samma kända chans att komma med i urvalet (Bryman & 
Bell, 2005, s. 111; Bryman, 2011, s. 183ff; Holme & Solvang, 1991, s. 187; 
Dahmström, 2011, s. 274ff). I och med det stora antalet besökare på freeride.se kommer 
vårt urval att baseras på slumpen eftersom att alla som besöker hemsidan under en 
sjudagarsperiod kommer att ha möjlighet att besvara studien, det vill säga att 100 
procent av besökarna under denna period har chans att delta. Vi är medvetna om att 
urvalet till denna studie kan liknas vid vad Holme och Solvang (1991, s. 186) menar är 
ett urval genom självselektion där det finns risk att respondenterna avviker från 
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populationen och således inte är representativa för urvalet. Vi hävdar dock att eftersom 
vi gjort ett strategiskt val att samarbeta med freeride.se för att nå en specifik målgrupp 
som uppfyller kriterierna vi utgått från, har vi stärkt möjligheten att erhålla ett 
representativt urval för populationen. Studien genomförs även under skidsäsongen 
vilket gör att antalet besökare är högre samt att besökarna troligtvis inte bara är de 
extrema skidfantasterna/extremsportfantasterna. Detta till skillnad från under sommaren 
då det finns anledning att tro att de som besöker freeride.se är dels färre men även mer 
intresserade av skidåkning/extremsport än genomsnittet i populationen. Att genomföra 
studien under skidsäsongen påverkar representativiteten i urvalet positivt eftersom att 
det inte bara är de extrema skidfantasterna som besöker sidan utan även 
normalintresserade skidåkare och utövare av andra extremsporter. 
 

4.3 Enkäten 
Som vi tidigare nämnt är ett mål med studien att avbilda teori, och således inte skapa 
ökad förståelse eller tolka teorin. Detta har medfört att vi använder oss av en kvantitativ 
studie varav en enkätundersökning är lämplig att använda. För att datat vi samlar in ska 
vara relevant för studien har enkäten utformats utifrån ett antal preferenser. Dessa 
preferenser utgör en objektivt utformad enkät vilket är av vikt i och med att vi ska 
avbilda teori varav vi inte vill påverka respondenterna eller skapa ledande frågor, 
enkäten ska vara lätt att förstå och svara på, samt att vi vill att resultaten från studien 
ska kunna generaliseras för den relevanta populationen. För att säkerställa att dessa 
preferenser uppfylldes i enkäten har vi genomfört en pilotstudie vilken genererade 
feedback som vi kunnat använda oss av för att konstruera en enkät som motsvarar vad 
vi velat skapa. Vår pilotstudie har även fungerat som underlag för att se hur lång tid det 
tar för en respondent att svara på frågorna. I och med att vår enkät tar ungefär 10 
minuter att svara på ökar chansen att respondenten inte tappar fokus från frågorna vilket 
medför att vi erhåller svar som är tillförlitliga. För att ytterligare försäkra oss om att 
respondenterna ska svara på frågorna och inte känna någon press och därmed ge oss 
tillförlitliga svar har respondenterna haft möjlighet att vara anonyma. Enligt Holme och 
Solvang (1991, s. 177) är det viktigt att motivera de personer som ska svara varav vi 
samband med att respondenten svarar på enkäten erbjuder dem chansen att delta i en 
utlottning av en t-shirt vilket medför att respondenternas svar inte längre är anonyma, 
dock behandlas deras svar konfidentiellt. Vår förhoppning med detta är att det ska 
fungera som en morot för respondenterna att svara på frågorna i enkäten, det vill säga 
att de får ut någonting av att svara enkäten. Enkäten kommer att distribueras via 
freeride.se där den kommer att ligga ute under sju dagar vilket underlättar för 
respondenterna att svara då de inte behöver göra det med en gång, utan de kan svara på 
den om de vill/när de känner för det under denna sjudagarsperiod.  
 
I och med att vi valt att distribuera enkäten via freeride.se har vi gjort valet att dela ut 
enkäten via webben varav vi bortser från andra alternativ som att dela ut enkäterna via 
post eller för hand. Dessa alternativ kan ses som effektiva i sig men vi anser att de inte 
är relevanta för oss då vi inte har tillgång till adresser till personer som uppfyller 
studiens kriterier eller tid att lokalisera dem och be dem fylla i enkäten analogt. Enkäter 
som skickas via brev kallas för postenkäter och dessa svarar respondenten på i till 
exempel sitt hem varav de sedan ombeds posta tillbaka den ifyllda enkäten (Bryman, 
2011, s. 227). Denna metod är vanligast förekommande men i vårt fall är metoden inte 
aktuell då det är för tidskrävande, kostnadsfullt och inte möjligt då vi saknar urvalsram. 
En personlig enkätutdelning är i sig en effektiv metod i och med att enkäten delas ut, 
svaras på och samlas in på samma gång. Vidare medför denna metod en fördel genom 
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att vid utdelandet av enkäten kan skaparna förklara och hjälpa respondenten med 
förståelsen av frågorna samt om det skulle vara några oklarheter vid ifyllnadsprocessen 
(Dahmström, 2000, s. 60ff). Dessa metoder har helt klart sina fördelar men vi anser att 
en enkätdistribution via webben är mer lämpligt för oss då det saknas urvalsram för den 
population studien har för avsikt att undersöka. Vi motiverar detta med att vår studie 
behandlar ämnet sociala medier och hur detta används inom vår ämneskontext. Via vårt 
samarbete med freeride.se är det möjligt för oss att nå ut till den population vi eftersöker 
samtidigt som vi effektivt kan samla in svar vilket är en fördel eftersom vi följer vissa 
tidskrav. Vidare medför vårt val av distribution att respondenten inte känner av 
tidspressen att svara på enkäten med en gång utan de kan välja att göra det när de 
känner för det, med vissa restriktioner eftersom vår enkät ligger ute i sju dagar. Vi har 
även försäkrat oss om att enkäten är förståelig och lättsam att svara på i och med att vi 
genomfört en pilotstudie. 
 

4.4 Enkätundersökningens utformning 
Det framgår tydligt från metodböcker att en enkät ska vara lättsam att svara på för att 
säkerställa att vi som forskare får in de svar vi behöver, Bryman och Bell (2005, s. 168) 
och Bryman (2011, s. 233) menar att så är fallet men de lägger även vikt vid att en enkät 
kräver en layout som gör enkäten lockande och lätt att besvara. Med andra ord ska 
fokus ligga på både lättsamheten i frågorna samt i den totala upplevelsen av enkäten och 
dess utseende. Vi har tagit tillvara på detta i vår utformning av enkäten och valt att 
använda oss av Googles tjänst som tillåter oss att skapa en enkät, distribuera den samt 
samla in svar i ett kalkylark. Detta datainnehåll kan sedan exporteras till Excel och 
sedermera vidare till SPSS för analys av datamaterialet. Vi har även valt ett typsnitt och 
en enkel layout som tydligt avskiljer frågorna samt svarsalternativen för att minimera 
missförstånd, vi har även förhoppningen att detta förbättrar den totala upplevelsen. 
 
Vi använder oss av fasta svarsalternativ i vår enkät vilket medför att vår enkät kommer 
att inneha en hög grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidson, 2011, s. 
76). Enligt Patel och Davidson (2011, s. 76) har graden av standardisering sin 
utgångspunkt i principer om mätning, där helt standardiserade enkäter används för att 
kunna jämföra och generalisera. Då vår studie har som mål att generalisera för hela 
populationen inom vår ämneskontext samt jämföra anser vi att valet av att använda fasta 
svarsalternativ passar in för genomförandet av denna studie. Vidare menar Patel och 
Davidson (2011, s. 76) att frågor som ställs med fasta svarsalternativ är helt 
strukturerade vilket innebär att vår enkät är helt strukturerad med undantag för ett fåtal 
frågor i det första inledande avsnittet. 
 
Vid våra enkätfrågor kommer vi att använda en svarsskala på 1 - 7 där respondenterna 
får skatta i vilken grad de instämmer på frågan som ställs, där ett värde på 1 motsvarar i 
väldigt liten grad och ett värde på 7 motsvarar i väldigt hög grad. Vid de attitydfrågor 
som ställs har vi som författare av studien tagit ett beslut om att ett värde på över fyra 
visar ett resultat av respondenternas skattning som motsvarar teorin. Vad gäller 
återkoppling är målet med denna undersökning att enbart se om mottagaren 
(respondenterna) av ett meddelande återkopplar till atleten/företaget. Vi har därför tagit 
ett beslut att använda en annan betydelse för skalan vilken visar på att de återkopplar, 
där 1 motsvarar aldrig, 4 ibland och 7 alltid. Då vi endast är intresserade av att se att 
återkoppling och reaktion sker är det en passande svarsskala då dels det kan utläsas men 
även extrainformation om hur ofta de anser att de ger återkoppling eller reagerar på 
olika typer av meddelanden. 
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Vår enkät innehåller slutna frågor i och med att vi vill erhålla svar som vi kan jämföra 
med varandra, och då slutna frågor ökar jämförelsen i svaren enligt Bryman och Bell 
(2005, s. 178) och Bryman (2011, s. 245) känns valet relevant för denna studie. I linje 
med detta stärks vårt val av slutna frågor eftersom vi kommer att avbilda teorier från 
olika forskarområden varav chansen till en hög grad av jämförelse är av betydelse för 
oss. En annan fördel med slutna frågor, sett till den studie vi gör, är att vi kommer att 
bearbeta en stor mängd data varav de slutna frågorna ger oss en fördel i analysen av 
datamaterialet då svaren från dessa frågor är lättare att bearbeta (Bryman & Bell, 2005, 
s. 178; Bryman, 2011, s. 245). Det förekommer en del öppna frågor i det inledande 
avsnittet i enkäten rörande bland annat ålder. Dessa är framförallt kontrollfrågor för att 
vi ska kunna avgöra respondentens relevans för vår studie och den ämneskontext vi 
undersöker. 
 
Vidare har vi valt att använda oss av två typer av frågor; personliga faktafrågor 
(demografiska) och attitydfrågor. De personliga faktafrågorna består bland annat av 
frågor som kön, ålder, sysselsättning enligt Bryman och Bell (2005, s. 181) och Bryman 
(2011, s. 248) vilka vi har valt att ta med i vår enkät för att få in så mycket information 
som möjligt inför vår databearbetning. Dessa frågor är delvis öppna (ålder, boendeort) 
medan andra är stängda (till exempel i vilken grad använder du sociala medier - med 
svarsskalan 1-7). Sen har vi valt att använda oss av attitydfrågor vilka är mycket vanliga 
i strukturerade enkäter enligt Bryman och Bell (2005, s. 182) och Bryman (2011, s. 
248). Detta i och med att vi använder oss av teorier från området konsumentbeteende 
och då framförallt teorier kring hur vi som människor påverkas av marknadsföring och 
den attityd samt attitydförändring som är kopplad till marknadsföringsbudskap. 
Exempelvis använder vi attitydfrågor som denna: “I vilken grad anser du att 
passformen mellan sponsor och den sponsrade har betydelse?” 
 
Vi har även gjort ett aktivt val att helt utesluta ledande frågor i och med att vi utgår ifrån 
en objektiv ståndpunkt samt att vi i denna studie avbildar teori varav vi inte ska blanda 
in våra egna åsikter i de frågor vi ställer vilket kan påverka respondenten, då detta 
skulle medföra att våra resultat kan bearbetas och användas på fel sätt med fel 
betydelse. De ledande frågorna kan medföra att respondenten förs in i en viss riktning i 
sitt svar enligt Bryman och Bell (2005, s. 186) och Bryman (2011, s. 252f) varav vi som 
forskare bör undvika dessa. 
 
Vår disposition av frågor i enkäten är upplagda på ett sätt som ska motsvarar vår 
teoridel och vad vi önskar få svar på. I och med att vi har lagt upp en klar idé i vårt 
teorikapitel med vad som ska undersökas var det enkelt för oss att se vad vi behövde få 
svar på. Vår struktur utgör fem avsnitt som alla behandlar olika delar av den teori vi 
använder. Vi har valt att inleda vår enkät med ett avsnitt med inledande frågor som 
fungerar som en brygga till de mer tunga frågorna som i stort svarar till vår teori. 
Avslutningsvis trappas tyngden i frågorna ner för att respondenten ska kunna uppehålla 
koncentrationen och inte tappa fokus. Detta styrks av det Holme och Solvang (1991, s. 
178) säger, att enkäten ska inledas på ett enkelt vis där frågorna successivt blir mer 
kontroversiella och “tunga” för att sedan avslutas med mindre kontroversiella och lätta 
frågor. För att säkerställa att ovanstående stämmer har vi genomfört en pilotstudie 
vilken resulterat i feedback som vi kunnat använda för att säkerställa att enkäten 
utformats och strukturerats upp på rätt sätt.  
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4.5 Koppling mellan teoridel och frågor i enkäten 
Denna studie omfattas av ett brett teoriunderlag där teorier från sponsring, sociala 
medier, konsumentbeteende, generation Y och kommunikationsprocesser används. Vår 
enkät är därför utformad så att informationen vi får in kommer att svara till teorierna. Vi 
har i teorikapitlet behandlat de olika teorierna i enskilda avsnitt och därefter 
sammanställt de gemensamma nämnarna från dessa teorier sett till vår ämneskontext 
under rubriken “Sammanfattning av teorin” vilket sedermera har legat till grund för vår 
enkät och de frågor vi konstruerat. I och med att vi genomför en studie där vi belyser 
teori i en ny ämneskontext är det av stort värde att frågorna bidrar med information som 
kan användas i samstånd med teorin. Vi har därför valt att konstruera enkäten i olika 
avsnitt där vi behandlar den del av teorin vi vill inhämta information till. Det går tydligt 
att utläsa ett samband mellan vår teoridel och vår enkät eftersom vår enkätstruktur följer 
en likvärdig disposition som teorikapitlet. Denna struktur medför att vi klart kan se att 
vi, med våra frågor, täcker upp den del av teorin vi behöver svar- och information till. 
Exempelvis har vi kunnat utläsa att vid sponsringsaktiviteter är det viktigt att 
passformen mellan den som sponsrar och den sponsrade stämmer överens i 
konsumentens ögon. Denna passform utgörs i sin tur av underliggande faktorer som 
tillsammans bildar helheten. För att få svar på om det verkligen är som teorin säger 
behöver vi få in information som svarar till dessa faktorer var och en för sig. Vidare när 
vi valde att undersöka trovärdigheten i ett meddelande användes Source-Credibility 
Scale, en skala som kommer till användning vid mätning av attraktivitet, pålitlighet och 
expertis (Ohanian, 1990, s. 50). Genom att använda oss av Source-Credibility Scale kan 
vi mäta attraktivitet, pålitlighet och expertis, vilka även utgör de faktorer som är av 
betydelse för trovärdigheten hos avsändaren enligt teorin, och placera det inom vår 
ämneskontext och vid konstruktionen av våra frågor. I appendix 12 visas kopplingarna 
mellan studiens teoretiska referensram och enkätfrågorna. 
 

4.6 Pilotstudie 
Innan vi offentliggjorde enkätundersökningen på freeride.se utfördes en pilotstudie. För 
en pilotstudie kan ett bekvämlighetsurval göras för att till exempel se hur frågorna 
uppfattas och om de kan missförstås. Ett bekvämlighetsurval baseras på de personer 
som finns tillgängliga för forskaren när studien ska genomföras, nackdelen med en 
sådan urvalsmetod är att det är omöjligt att generalisera resultaten. (Bryman, 2011, s. 
194f) Inför vår enkätundersökning utförde vi en pilotstudie på ett antal personer som 
fanns tillgängliga för att se hur lång tid enkäten tog att göra, om frågorna gick att förstå 
eller om det fanns risk för missförstånd samt tog in deras övriga åsikter. Vi genomförde 
även cronbach alfatester med utmärkta resultat (Appendix 9) vilket visade att våra 
frågor fungerade, och mätte det som skulle mätas. Vi förde även kontinuerliga 
diskussioner med vår handledare för att säkerställa att vi utformade frågorna på ett sätt 
som gör att de mäter tänkta saker. När pilotstudien var genomförd gick vi igenom 
respondenternas åsikter och feedback och ändrade stavfel, syftningsfel och la även till 
vissa kontrollfrågor för att säkerställa att datainsamlingen skulle ge den data som 
behövs för genomförandet av studien. 
 

4.7 Distribution av enkätundersökningen 
För att distribuera enkäten har vi inlett en form av samarbete med Skandinaviens största 
skidsajt, freeride.se. De har gjort ett reportage om oss och studien och i det reportaget 
länkat till vår enkätundersökning. Som tack för att de gör detta kommer vi att skicka 
dem en tårta samt att de givetvis får ta del av vår färdiga uppsats. Vi har valt att låta 
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enkäten ligga ute i sju dagar men ser vi att vi behöver fler respondenter kommer vi att 
förlänga svarstiden. 
 

4.8 Datainsamling 
Vi har som tidigare nämnt att vår enkät ämnades vara öppen för deltagande under en 
sjudagarsperiod. Användarna och besökarna på freeride.se har därför haft möjligheten 
att svara på enkäten när de själv velat under denna tidsperiod. Enkäten låg uppe på 
freeride.se mellan den 8 - 15 april, detta datum fungerade även som stoppdatum varav 
inga fler svar registrerades efter den 15 april. Det data som hade registrerats och lagrats 
vid detta stoppdatum ligger även till grund för vår databearbetning. Databearbetningen i 
sig påbörjades direkt vi fått in våra svar och vid en första anblick på data såg vi att ett 
visst bortfall fanns. Vi kommer vidare att redogöra för detta bortfall under rubriken 
bortfall nedan. Vårt val av att använda oss av Googles tjänst för enkätutformningen 
visade sig vara ett bra val i och med att vi via denna tjänst haft möjlighet att enkelt 
överföra all rådata till ett Excelark vilket har underlättat vår databearbetning i SPSS. De 
erhållna resultaten av enkätundersökningen kommer sedermera att presenteras i 
empirikapitlet där vi redogör för vad vi analyserat, och analysernas koppling till 
teoridelarna. Vi redovisar även för SPSS analyserna, i sin helhet, vilka kan återfinnas i 
appendix 9. 
 

4.9 Bearbetning av enkätdata 
Bearbetningen av datamaterialet har genomförts i det statistiska analysprogrammet 
SPSS, varav vi efteråt sammanställt de färdiga analyserna i Excel. Vi har använt oss av 
SPSS eftersom det tillåter oss att göra analyser mellan våra olika frågor samt att vi 
kunnat göra om många av våra demografiska svarsalternativ till numeriskt data. Detta 
har underlättat arbetet i och med att det tillåtit oss att ställa våra frågor i kontrast till 
bland annat åldersgrupper inom generation Y. Vi har i enkäten använt oss av en 
svarsskala på 1-7, där allt under ett värde av fyra anses som en låg skattning av 
respondenterna och allt över fyra anses som en hög skattning av respondenterna. Dessa 
värden ligger till grund för de flesta analyser vi har gjort eftersom det vi ska erhålla är 
medelvärdet för vad alla relevanta respondenter tycker vid de olika påståendena. Dessa 
medelvärden svarar vid en hög skattning till att teorin överensstämmer med praktiken. 
Vi har gjort ett medvetet val att enbart använda två plattformar för våra svar vilket kan 
ses som en begränsning av redovisningsmöjligheterna, men i och med att vi genomför 
en explorativ studie där vårt mål är att avbilda teorin anser vi oss därför inte behöva en 
bredare redovisningsmöjlighet. Vi har även gjort ett val att exkludera ett antal 
respondenter på grund av att dessa inte har fyllt i majoriteten av enkäten. Detta har vi 
gjort därför att vi velat säkerställa att deras uteblivna svar inte ska påverka det totala 
värdet för dessa frågor och såldes ge en missvisande bild. De analysmetoder vi har 
använt oss av är fyra till antalet: deskriptiva analyser, envägs variansanalyser, t-test och 
frekvenstest. Hur och varför de har använts redogörs för nedan. 
 
De deskriptiva analyserna har gjorts eftersom vi velat erhålla medelvärdet för 
generation Y i sin helhet och för åldersgrupperna inom generation Y. På så sätt har vi 
kunnat utläsa hur respondenternas totala skattning, samt åldersgruppernas individuella 
skattningar, har sett ut vid de olika påståendena. Vidare genomförde vi envägs 
variansanalyser för att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan 
åldersgrupperna inom generation Y i skattningarna vid de olika påståendena. Vid 
påträffandet av signifikanta skillnader genomförde vi Bonferroni Post Hoc-test för att 
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specifikt se vart dessa skillnader fanns mellan åldersgrupperna. Här är det viktigt att 
påpeka att vid ett antal tillfällen visade envägs variansanalyserna att en signifikant 
skillnad fanns, varav ett Bonferroni Post Hoc-test genomfördes vilket inte specifikt 
kunde visa vart skillnaden mellan åldersgrupperna fanns. Vid dessa tillfällen har 
standardavvikelser använts för att se om skillnaderna i skattningarna inom de olika 
åldersgrupperna är så pass stora att det inte med ett Bonferroni Post Hoc-test går att 
utläsa vart skillnaden finns. Vi har även genomfört t-test vid två tillfällen, dels för att se 
om respondenterna anser att skillnader finns vad gäller skandaler och dess påverkan på 
atletens trovärdighet och sponsorns trovärdighet när atleten är relaterad till skandalen. 
Det andra t-testet genomfördes för att se om respondenterna anser att skillnader finns 
vad gäller egenskaperna attraktivitet, trovärdighet och expertis när sponsorn och dess 
produkter är relaterade till atletens sport respektive när sponsorn och dess produkter inte 
är det. Frekvenstest har bland annat använts för att se på hur frekvent respondenterna 
använder olika sociala medier. 
 

4.10 Bortfall 
Bortfall är något som en forskare vanligtvis får räkna med vid en surveyundersökning 
(Bryman, 2011, s. 192). Detta kan enligt Dahmström (2000, s. 253f) bero på att 
respondenter anser att de inte har tid att svara på enkäten, väljer att avsluta enkäten i 
förtid, frågorna kan vara för svåra för respondenten att svara på eller att det handlar om 
problem av teknisk karaktär. De exempel som redogjorts för ovan är exempel på 
partiellt bortfall, där respondenter i ett urval inte svarar på alla frågor som ställs i 
enkäten. Denna typ av bortfall har drabbat oss i liten grad, av de totala 162 
respondenterna utgjorde 2,5 % partiellt bortfall. Vi har även bortfall som beror på att ett 
antal respondenter som besvarat enkäten inte har uppfyllt kriteriet att de är tillhörande 
generation Y (18 - 35 år) samt att ett antal respondenter inte är intresserad eller utövar 
extremsport. De respondenter som inte var intresserade eller utövade extremsport 
utgjorde 1,2 % och de respondenter som inte uppfyllde kravet för ålderskriteriet 
utgjorde 20,5 %. Det ger ett totalt bortfall på 24,2 %.  
 
Vi har inte haft något individbortfall i och med att vår enkät har legat ute på hemsidan 
freeride.se vilket inneburit att de som velat ta del av vår studie har kunnat göra så. Det 
partiella bortfallet på 2,5 % tyder på att vi lyckats uppfylla de preferenser vi utgått ifrån 
i utformandet av enkäten. 
 

4.11 Val av signifikansnivå 
Signifikansnivån används för att redovisa sannolikheten att vi som forskare har fel när 
vi drar slutsatser på stickprovet vilket även Lantz (2009, s. 183) menar är 
signifikansnivåns användningsområde. Att använda sig av en signifikansnivå är vanligt 
förekommande vid arbete med hypoteser i och med att de hjälper forskaren vid 
bedömningen om hypotesen ska accepteras eller förkastas. Vår studie har dock inte 
avsikten att konstruera hypoteser utifrån teorin vilka sedan ska testas, utan vår studie 
avser belysa teorin i ett utforskande syfte eftersom vår undersökning sker inom en ny 
kontext. Vi kommer inom vår studie som vi tidigare nämnt studera generation Y, där vi 
även valt att dela upp generation Y i tre åldersgrupper. För oss är signifikansnivån ett 
verktyg för att se om skillnader återfinns mellan åldersgrupperna inom generation Y vid 
våra envägs variansanalyser, vilket innebär att vi inte kommer att använda 
signifikansnivån för att redovisa sannolikheten att vi har fel. Sedermera har vi gjort ett 
val att använda oss av en signifikansnivå på 0,05 i våra analyser eftersom vi har 
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tillfrågat ett mindre antal respondenter. Vidare har vi gjort valet att använda 
signifikansnivån 0,05 eftersom denna signifikansnivå är vanligt förekommande i många 
studier samt att det är standard i statistikprogrammet SPSS.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten från datainsamlingen. De demografiska 
aspekterna relevanta för studiens syfte presenteras först följt av resultaten under 
rubrikerna avsändare, socialt media, meddelande, mottagare, reaktion och 
återkoppling. Resultaten från varje fråga presenteras var för sig med en kort 
kommentar under de olika rubrikerna. 
 
Tidigare forskning diskuterar generation Y som en homogen generation (se exempelvis 
se exempelvis Bennett et al., 2002; Bennett & Lachowetz, 2004; Bennett et al., 2006; 
Yong Jae Ko et al., 2008; Williams & Page, 2011) utan inbördes skillnader beroende på 
ålder. Vi har valt att undersöka om detta mönster också återfinns i vår studie genom att 
dela upp generation Y (18 - 35 år) i tre åldersgrupper: 18 - 23 år, 24 - 29 år och 30 - 35 
år, och utöver grundanalysen på hela generation Y även se om dessa åldersgrupper är 
homogena. 
 
Som vi tidigare nämnt i praktisk metod har vi i analyserna av datainsamlingen låtit 
respondenterna skatta i vilken grad de instämmer på frågan. De har fått skatta på en 
skalnivå från 1 – 7 där 1 motsvarar i väldigt låg grad och 7 i väldigt hög grad. Vidare 
använder vi oss genomgående av en signifikansnivå på 0,05.  
 

5.1 Demografiska aspekter 
Totalt besvarade 162 personer enkäten, varav 136 män (84 %) och 26 kvinnor (16 %), 
vidare var medelåldern för samplet 25,5 år. Datainsamlingen genomfördes på freeride.se 
som är Skandinaviens största skidsajt. Därför förväntades det att respondenterna inte 
enbart skulle vara från Sverige, vilket även var fallet, dock var antalet utländska 
medborgare få. Av de totala 162 respondenterna var 158 personer svenska medborgare 
(97,5%) och fyra personer var finska medborgare (2,5 %). 
 
Av de 162 respondenterna var 123 stycken (75,8 %) relevanta för studien, av dessa var 
101 män (82 %) och 22 kvinnor (18 %), 119 personer (97 %) var svenska medborgare 
och 4 personer (3 %) var finska medborgare. Medelåldern på respondenterna i 
generation Y mellan 18 och 35 år var 24,1 år. Vi har delat upp respondenternas ålder 18 
- 35 år i tre undergrupper, 18 - 23 år, 24 - 29 år och 30 - 35 år för att ha möjlighet att 
undersöka om det föreligger någon skillnad mellan åldersgrupperna inom generation Y. 
Antalet personer i de olika undergrupperna var; 18 - 23 år 61 personer (49,5 %), 24 - 29 
år 46 personer (37,5 %) och 30 - 35 år 16 personer (13 %). Den ojämna 
åldersfördelningen inom åldersgrupperna i generation Y kan medföra att resultaten kan 
uppfattas som missvisande. I och med att åldersgrupperna 18 - 23 år och 24 - 29 år 
utgör den största delen respondenter inom generation Y för vår studie kan svaren från 
åldersgruppen 30 - 35 år försvinna i mängden. Med det menar vi att på grund av att de 
enbart är 16 respondenter kan deras svar, även om de har en helt annan syn än de andra 
åldersgrupperna, ha liten påverkan på det totala svarsvärdet. Det totala svarsvärdet 
representerar i vår studie hela generationen Y vilka vi har för avsikt att studera. Vi 
kommer även att kontrollera denna snedfördelning mellan grupperna genom att se hur 
standardavvikelsen förhåller sig för den specifika gruppen, det vill säga att 
standardavvikelsen i åldersgruppen 30 - 35 år inte är högre än i övriga åldersgrupper. 
Alla 123 respondenter aktuella för studiens syfte uppfyllde kraven att de tillhör 
generation Y, alltså är mellan 18 - 35 år. De utövar eller är intresserade av extremsport, 
använder sociala medier och följer extremsportare via sociala medier.  
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5.2 Avsändare (Sponsrade atleten) 
I enkäten skulle respondenterna 
skatta i vilken grad det har betydelse 
att passformen mellan atleten och 
sponsorn överensstämmer. En 
deskriptiv analys gjordes vilket 
visade ett medelvärde på 5,10 (se 
tabell 1). Vilket kan kategoriseras 
som en hög skattning av passformens betydelse. En envägs variansanalys gjordes för att 
se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående betydelsen av passformen 
mellan det sponsrande företaget och den sponsrade atleten. Resultatet visade att inga 
skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F (2)=0,689, p =. 0,504.  
 
 Vidare fick respondenterna också 
skatta i vilken grad de anser det vara 
viktigt att den sponsrade atletens och 
sponsorns image överensstämmer. 
En deskriptiv analys gjordes vilket 
visade ett medelvärde på 4,97 (se 
tabell 2). Vilket kan kategoriseras 
som en hög skattning av imageöverensstämmelsens betydelse. Vidare genomfördes en 
envägs variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående 
betydelsen av att imagen överensstämmer mellan den sponsrade atleten och det 
sponsrande företaget. Resultatet visade att skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F 
(2)=5,180, p =. 0,007. Denna skillnad fanns mellan grupperna 18 - 23 år och 24 - 29 år, 
p =. 0,005, vilket visades genom ett Bonferroni Post Hoc-test. Skillnaden visar att 
åldersgruppen 24 - 29 år skattar imageöverensstämmelsen högre, vilket även syns i 
medelvärdet för ålderskategorin 24 - 29 år (m =5,54) och 18 - 23 år (m =4,57).  
 
För att se vilka egenskaper som påverkar trovärdigheten i ett meddelande från en atlet 
på sociala medier som innehåller reklam för en sponsor utformades två frågor. De 
egenskaper som mättes var attraktivitet, pålitlighet och expertis och för att göra det 
användes 15 faktorer där fem svarade mot attraktivitet (attraktiv, stilig, vacker, elegant, 
sexig), fem mot pålitlighet (pålitlighet, ärlig, tillförlitlig, uppriktig, trovärdig) och fem 
mot expertis (expert, erfaren, kunnig, kvalificerad, yrkesskicklig). För att säkerställa att 
dessa faktorer mätte mot attraktivitet, pålitlighet och expertis genomfördes ett cronbach 
alfa-test på svaren i pilotstudien som visade på hög intern reliabilitet (appendix 9). I 
dessa frågor användes svarsskalan 1 – 7 där 1 motsvarade oattraktiv och 7 motsvarade 
attraktiv (gäller alla egenskaper), ett svar under 4 betyder att respondenten anser att 
attraktivitet inte är viktigt och ett svar över 4 betyder att respondenten anser att 
attraktivitet är viktigt. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Passformens betydelse. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 5,25 
24–29 år 46 4,96 
30-35 år 16 4,94 
Total Gen Y 123 5,10 

Tabell 2.  Image-överensstämmelse. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 4,57 
24–29 år 46 5,54 
30-35 år 16 4,81 
Total Gen Y 123 4,97 
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 På frågan om vilka egenskaper som 
påverkar trovärdigheten i ett 
meddelande på sociala medier som 
innehåller reklam för en sponsor som 
är relaterad till atletens sport 
skattade respondenterna följande. 
Genom en deskriptiv analys kan vi 
utläsa att respondenterna skattar alla 
tre egenskaper som viktiga med 
medelvärdena för attraktivitet (m 
=4,14), för pålitlighet (m =4,80) och 
för expertis (m =5,09) (se tabell 3, 4, 
5). En envägs variansanalys utfördes 
för att se huruvida de olika 
åldersgrupperna skiljer sig åt 
angående deras skattningar av hur 
atletens egenskaper påverkar 
trovärdigheten i ett meddelande på 
sociala medier som innehåller 
reklam för en sponsor som är 
relaterad till atletens sport. Resultatet 
visade att skillnader fanns mellan 
åldersgrupperna för attraktivitet, F (2)=4,105, p =. 0,019. Ett Bonferroni Post Hoc-test 
utfördes för att se vart skillnaderna mellan åldersgrupperna fanns. Med en 
signifikansnivå på 0,05 gick det genom Bonferroni Post Hoc-testet inte att se vart den 
signifikanta skillnaden mellan åldersgrupperna fanns, vilket kan bero på 
snedfördelningen mellan åldersgrupperna. Genom att se till standardavvikelserna kan vi 
utläsa att åldersgruppen 30 - 35 år påvisar stora skillnader inom åldersgruppen vilket 
kan vara förklaringen till att den signifikanta skillnaden inte kan finnas vid ett 
Bonferroni Post hoc-test. Via medelvärdena går det dock att utläsa vart skillnaderna 
mellan åldersgrupperna ligger, även om dessa skillnader skall ses med försiktighet på 
grund av de höga standardavvikelserna, eftersom åldersgruppen 18 - 23 år (m =4,46) 
skattar attraktivitet högre än åldersgrupperna 24 - 29 år (m =3,92) och 30 - 35 år (m 
=3,61). Den största skillnaden ligger således mellan åldersgrupperna 18 - 23 år och 30 - 
35 år vilket även kan ses i respondenternas skattningar för expertis. För pålitlighet (F 
(2)=0,902, p =. 0,408) och expertis (F (2)=2,257, p =. 0,109) påvisades ingen 
signifikant skillnad mellan åldersgrupperna inom generation Y.  
 
 
 
 
 
 
  

Tabell 3. Egenskap attraktivitet ÄR relaterad. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 4,46 
24–29 år 46 3,92 
30-35 år 16 3,61 
Total Gen Y 123 4,14 

Tabell 4. Egenskap pålitlighet ÄR relaterad. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 4,97 
24–29 år 46 4,68 
30-35 år 16 4,50 
Total Gen Y 123 4,80 

Tabell 5. Egenskap expertis ÄR relaterad. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 5,29 
24–29 år 46 5,08 
30-35 år 16 4,39 
Total Gen Y 123 5,09 
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På frågan om vilka egenskaper som 
påverkar trovärdigheten i ett 
meddelande på sociala medier som 
innehåller reklam för en sponsor som 
inte är relaterad till atletens sport 
skattade respondenterna följande. 
Genom en deskriptiv analys kan vi 
utläsa respondenternas skattningar 
av de tre egenskaperna, attraktivitet 
(m =4,00) skattades lägre av 
respondenterna än vad pålitlighet (m 
=4,28) och expertis (m =4,11) gjorde  
(se tabell 6, 7, 8). En envägs 
variansanalys utfördes för att se 
huruvida de olika åldersgrupperna 
skiljer sig åt angående deras 
skattningar av hur atletens 
egenskaper påverkar trovärdigheten i 
ett meddelande på sociala medier 
som innehåller reklam för en sponsor 
som inte är relaterad till atletens 
sport. Resultatet för attraktivitet 
visade att skillnader fanns mellan 
åldersgrupperna, F (2)=3,244, p =. 0,042. Ett Bonferroni Post Hoc-test utfördes för att 
se vart skillnaderna mellan åldersgrupperna fanns. Med en signifikansnivå på 0,05 gick 
det genom Bonferroni Post Hoc-testet inte att se vart den signifikanta skillnaden mellan 
åldersgrupperna fanns. Detta beror på stora avvikelser mellan respondenternas svar 
inom respektive åldersgrupp, till exempel har åldersgruppen 30 – 35 år en 
standardavvikelse på 2,28557. Genom att se till medelvärdena går det att utläsa vart 
skillnaderna mellan åldersgrupperna ligger då åldersgruppen 18 - 23 år (m =4,33) 
skattar attraktivitet högre än åldersgrupperna 24 - 29 år (m =3,75) och 30 - 35 år (m 
=3,41). Den största skillnaden ligger således mellan åldersgrupperna 18 - 23 år och 30 - 
35 år.  
 
Vidare visades för pålitlighet att skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F (2)=8,933, 
p =. 0,001. Ett Bonferroni Post Hoc-test utfördes för att se vart skillnaderna mellan 
åldersgrupperna fanns. Testet visade en skillnad mellan ålderskategorin 30 - 35 år och 
åldersgrupperna 18 - 23 år (p =. 0,001) och 24 - 29 år (p =. 0,012). Medelvärdena visar 
även en skillnad mellan åldersgruppen 30 - 35 år (m=2,89) och åldersgrupperna 18 - 23 
år (m=4,71) och 24 - 29 år (m=4,20). Detta visar att åldersgruppen 30 - 35 år skattar att 
pålitlighet är av mindre betydelse när atleten gör reklam i sina meddelanden för 
sponsorer som inte är relaterade till atletens sport till skillnad från övriga åldersgrupper. 
 
Även för expertis påvisades skillnader mellan åldersgrupperna, F (2)=5,378, p =. 0,006. 
Ett Bonferroni Post Hoc-test utfördes för att se vart skillnaderna mellan åldersgrupperna 
fanns. Testet visade en skillnad mellan ålderskategorin 18 - 23 år och åldersgrupperna 
24 - 29 år (p =. 0,045) och 30 - 35 år (p =. 0,018). Medelvärdena visar även en skillnad 
mellan åldersgruppen 18 - 23 år (m=4,54) och åldersgrupperna 24 - 29 år (m=3,80) och 
30 - 35 år (m=3,34). Detta visar att åldersgruppen 18 - 23 år skattar att expertis är av 

Tabell 6. Egenskap attraktivitet ÄR INTE 
relaterad. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 4,33 
24–29 år 46 3,75 
30-35 år 16 3,41 
Total Gen Y 123 4,00 

Tabell 7. Egenskap pålitlighet ÄR INTE 
relaterad. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 4,71 
24–29 år 46 4,20 
30-35 år 16 2,89 
Total Gen Y 123 4,28 
Tabell 8. Egenskap expertis ÄR INTE 
relaterad. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 4,54 
24–29 år 46 3,80 
30-35 år 16 3,34 
Total Gen Y 123 4,11 
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större betydelse när atleten gör reklam i sina meddelanden för sponsorer som inte är 
relaterade till atletens sport till skillnad från övriga åldersgrupper. 
 
För att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan reklam där atleten 
marknadsför en sponsor som är relaterad till atletens sport med reklam där atleten 
marknadsför en sponsor som inte är relaterad till atletens sport utifrån egenskaperna 
attraktivitet, trovärdighet och expertis genomfördes ett t-test. T-testen genomfördes var 
för sig på egenskaperna attraktivitet, trovärdighet och expertis. Utifrån datat går det att 
utläsa att vid de två fallen finns det ingen signifikant skillnad vad gäller attraktivitet (t 
=0,825, p =. 0,410) medan det finns en signifikant skillnad mellan trovärdighet (t 
=2,612, p =. 0,010) och expertis (t =4,944, p =. 0,001). Resultaten visar att vid reklam 
där atleten marknadsför en sponsor som är relaterad till atletens sport skattas 
trovärdighet (m =4,80) och expertis (m =5,09) högre än vad trovärdighet (m =4,28) och 
expertis (m =4,11) skattas vid reklam där en atlet marknadsför en sponsor som inte är 
relaterad till atletens sport. Attraktivitet skattas vid båda fallen likartat varför det, utifrån 
ett t-test, inte går att urskilja någon betydande skillnad (t =0,825, p =. 0,410). Kontentan 
av detta är att respondenterna skattar trovärdighet och expertis olika vid de båda fallen, 
de har alltså olika stor betydelse. Medan attraktivitet skattas likartat, alltså attraktivitet 
har likartad betydelse vid båda fallen. 
 
Vi valde även att studera hur skandaler kopplade till atleten påverkar atletens 
trovärdighet negativt och sponsorns trovärdighet negativt. 

I enkäten skulle respondenterna skatta huruvida de anser att skandaler kopplade till 
atleten påverkar atletens trovärdighet samt sponsorns trovärdighet i en negativ mening. 
Genom en deskriptiv analys kan vi utläsa att respondenterna skattar att skandaler i högre 
utsträckning påverkar atletens trovärdighet (m =4,46) än sponsorns trovärdighet (m  
=3,46) (se tabell 9). Vidare genomfördes ett t-test för att se om dessa medelvärden 
skiljer sig signifikant åt. Resultatet visar att det föreligger en skillnad mellan påverkan 
på atletens trovärdighet och sponsorns trovärdighet vid skandaler kopplade till atleten, t 
=4,549, p =. 0,001. En envägs variansanalys gjordes för att se huruvida de olika 
åldersgrupperna skiljer sig åt angående huruvida de anser att skandaler kopplade till 
atleten påverkar atletens och sponsorns trovärdighet. Resultaten visade att skillnader 
fanns mellan åldersgrupperna för skandalers påverkan på atletens trovärdighet (F 
(2)=7,309, p =. 0,001) och sponsorns trovärdighet (F (2)=8,323, p =. 0,001). Ett 
Bonferroni Post Hoc-test genomfördes för att se vart skillnaderna mellan 
åldersgrupperna låg. För skandalers påverkan på atletens trovärdighet återfanns 
skillnaden hos åldersgruppen 18 - 23 år gentemot 24 - 29 år (p =. 0,003) och 30 - 35 år 
(p =. 0,022). Även för skandalers påverkan på atletens trovärdighet återfanns skillnaden 
hos åldersgruppen 18 - 23 år gentemot 24 - 29 år (p =. 0,001) och 30 - 35 år (p =. 
0,047).  Resultatet visar att åldersgruppen 18 - 23 år skattar skandalers påverkan på 
atletens trovärdighet och sponsorns trovärdighet lägre gentemot övriga åldersgrupper. 
Medelvärdena visar även att åldersgruppen 18 - 23 år (m =3,92) skattar skandalers 
påverkan på atletens trovärdighet lägre än åldersgrupperna 24 - 29 år (m =4,96) och 30 - 

Tabell 9. Till vänster: Skandalers negativa påverkan på atletens trovärdighet. Till 
Höger: Skandalers negativa påverkan på sponsorns trovärdighet. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 3,92 18-23 år 61 2,82 
24–29 år 46 4,96 24-29 år 46 4,11 
30-35 år 16 5,13 30-35 år 16 4,00 
Total gen Y 123 4,46 Total gen Y 123 3,46 
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35 år (m =5,13). Detsamma gäller för skandalers påverkan på sponsorns trovärdighet 
där medelvärdet för åldersgruppen 18 - 23 år (m =2,82) är lägre gentemot 
åldersgrupperna 24 - 29 år (m =4,11) och 30 - 35 år (m =4,00). 
 

5.3 Sociala medier (kommunikationskanal) 
För att se vilka sociala medier generation Y använder fick respondenterna svara på vilka 
sociala medier de använder. Det deskriptiva frekvenstestet som genomfördes gav 
frekvenstabeller med följande resultat; Facebook används av 96,7 % av respondenterna, 
Twitter används av 39 %, Instagram används av 82,1 %, Bloggar används av 43,9 %, 
YouTube används av 74 %, Vimeo används av 66,7 % och andra sociala medier 
används av 15,4 %.  
 
Som uppföljning på vilka sociala medier de använder fick respondenterna skatta i vilken 
grad de tar del av dessa sociala medier. Ett deskriptivt frekvenstest genomfördes med 
följande medelvärden som resultat: Facebook (m =5,45), Twitter (m =2,48), Instagram 
(m =5,07), Bloggar (m =3,67), YouTube(m =4,35), Vimeo (m =4,23), Andra sociala 
medier (m =4,05). Resultaten visar att respondenterna i högsta grad tar del av Facebook 
följt av (i fallande ordning) Instagram, YouTube, Vimeo, Andra sociala medier, Bloggar 
och Twitter. 
 
Respondenterna fick även skatta i vilken grad de anser att bilder, filmer, text och bild 
och text väcker deras uppmärksamhet. Ett deskriptivt frekvenstest genomfördes med 
följande medelvärden som resultat: Bilder (m =5,78), Video (m =5,62), Text (m =4,13), 
Bild- och text (m =5,42). Detta visar att respondenternas uppmärksamhet väcks till 
högsta grad av bilder, följt av video, bild- och text och text i fallande ordning. 
 
Vi valde även att undersöka i vilken grad respondenterna anser att marknadsföring via 
sociala medier är mer genuint än via traditionella medier. En deskriptiv analys gjordes 
som visade ett medelvärde på 4,04. Vilket kan kategoriseras som att marknadsföring via 
sociala medier anses mer genuint än via traditionella medier. Vidare genomfördes en 
envägs variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt i sina 
skattningar. Resultatet visade att ingen signifikant skillnad återfinns mellan 
åldersgrupperna inom generation Y (F (2)=2,285, p =. 0,106). 
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5.4 Meddelande och mottagare 
I enkäten fick respondenterna även 
skatta i vilken grad det är viktigt för 
dem att atleter de följer i sociala 
medier visar upp en livsstil de ser upp 
till. En deskriptiv analys gjordes vilket 
visade ett medelvärde på 4,19 (se tabell 
10). Vilket kan kategoriseras som en 
hög skattning av betydelsen av att de ser upp till den livsstil atleterna visar upp på 
sociala medier. Vidare genomfördes en envägs variansanalys för att se huruvida de olika 
åldersgrupperna skiljer sig åt angående betydelsen av att de ser upp till den livsstil 
atleten visar upp i sociala medier. Resultatet visade att inga skillnader fanns mellan 
åldersgrupperna, F (2)=1,968, p =. 0,144. 
 
Vidare fick respondenterna skatta i 
vilken grad det är viktigt för dem att 
atleter de följer i sociala medier visar 
upp en livsstil de kan identifiera sig 
med. En deskriptiv analys gjordes 
vilket visade ett medelvärde på 4,19 
(se tabell 11). Vilket kan kategoriseras 
som en hög skattning av betydelsen av att de kan identifiera sig med den livsstil 
atleterna visar upp på sociala medier. Vidare genomfördes en envägs variansanalys för 
att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående betydelsen av att de 
identifierar sig med den livsstil atleten visar upp i sociala medier. Resultatet visade att 
inga skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F (2)=1,342, p =. 0,265. 
 
Respondenterna fick i enkäten också 
skatta i vilken grad de anser att 
meddelanden/inlägg från atleter som 
visar upp sin livsstil och det hon/han är 
känd för väcker deras uppmärksamhet. 
En deskriptiv analys gjordes vilket 
visade ett medelvärde på 5,18 (se tabell 
12). Vilket kan kategoriseras som en 
hög skattning vad gäller att 
meddelanden/inlägg från atleter som 
visar upp sin livsstil och det hon/han är känd för väcker respondenternas 
uppmärksamhet. Vidare genomfördes en envägs variansanalys för att se huruvida de 
olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående hur de anser att denna typ av innehåll 
väcker deras uppmärksamhet. Resultatet visade att inga skillnader fanns mellan 
åldersgrupperna, F (2)=1,521, p =. 0,223. 
 
  

Tabell 10. Atlet visar livsstil du ser upp till. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 4,50 
24–29 år 46 4,02 
30-35 år 16 3,50 
Total gen Y 122 4,19 

Tabell 11. Livsstilsidentifikation med atleten. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 4,43 
24–29 år 46 4,02 
30-35 år 16 3,75 
Total gen Y 122 4,19 

Tabell 12. Respondenternas skattning av i 
vilken grad meddelanden/inlägg där atlet 
visar upp sin livsstil och det atleten är känd 
för väcker uppmärksamhet. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 5,34 
24–29 år 46 5,13 
30-35 år 16 4,69 
Total gen Y 123 5,18 
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Vi skapade två följdfrågor för att se huruvida respondenternas bild av atletens image 
och sponsorns image förändras när de tar del av meddelanden/inlägg från atleter som 
visar upp sin livsstil och det hon/han är känd för.  

 
I första följdfrågan fick respondenterna, i en svarsskala på 1 – 7 där 1 var negativt och 7 
positivt, skatta hur de anser att atletens image påverkas av att atleten visar upp sin 
livsstil och det hon/han är känd för i sociala medier. En deskriptiv analys gjordes vilket 
visade ett medelvärde på 5,06 (se tabell 13). Vilket kan kategoriseras som en hög 
skattning vad gäller att meddelanden/inlägg från atleter som visar upp sin livsstil och 
det hon/han är känd för i sociala medier påverkar atletens image positivt. Vidare 
genomfördes en envägs variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna 
skiljer sig åt angående imageförändring. Resultatet visade att inga skillnader fanns 
mellan åldersgrupperna, F (2) =1,308, p =. 0,274. 
 
I andra följdfrågan fick respondenterna, i en svarsskala på 1 – 7 där 1 var negativt och 7 
positivt, skatta hur de anser att sponsorns image påverkas av att atleten visar upp sin 
livsstil och det hon/han är känd för i sociala medier. En deskriptiv analys gjordes vilket 
visade ett medelvärde på 4,24 (se tabell 13). Vilket kan kategoriseras som en hög 
skattning vad gäller att meddelanden/inlägg från atleter som visar upp sin livsstil och 
det hon/han är känd för i sociala medier påverkar sponsorns image positivt. Vidare 
genomfördes en envägs variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna 
skiljer sig åt angående imageförändring.  Resultatet visade att inga skillnader fanns 
mellan åldersgrupperna, F (2)=0,167, p =. 0,846. 
 
I enkäten valde vi att undersöka 
huruvida det är viktigt respondenterna 
anser att det är att atleterna de följer på 
sociala medier är kontroversiella och 
fick därför i vilken grad det är viktigt 
för dem. En deskriptiv analys gjordes 
vilket visade ett medelvärde på 3,17 
(se tabell 14). Vilket kan kategoriseras 
som en låg skattning av betydelsen av att atleter de följer är kontroversiella. Vidare 
genomfördes en envägs variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna 
skiljer sig åt angående betydelsen av att atleter är kontroversiella i sociala medier. 
Resultatet visade att skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F (2)=6,383, p =. 0,002. 
Ett Bonferroni Post Hoc-test genomfördes för att se vart skillnaderna mellan 
åldersgrupperna låg. Resultatet visade att en skillnad fanns mellan 18 - 23 år och 30 - 35 
år (p =. 0,004). Skillnaden visar att åldersgruppen 18 - 23 år skattar betydelsen av att 
atleten är kontroversiell högre, vilket även syns i medelvärdet för ålderskategorin 18 - 
23 år (m =3,70) och 30 - 35 år (m =2,06). En stor spridning i skattningarna inom 
gruppen 24 - 29 år (std. av. =1,939) medför att Bonferroni Post Hoc-testet inte visar 

Tabell 13. Till vänster: Imagepåverkan på atleten. Till höger: Imagepåverkan på 
sponsorn. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 61 5,08 18-23 år 61 4,20 
24–29 år 46 5,20 24–29 år 46 4,35 
30-35 år 16 4,56 30-35 år 16 4,13 
Total gen Y 123 5,06 Total gen Y 123 4,24 

Tabell 14. Hur viktigt respondenterna anser 
det vara att atleten är kontroversiell. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 3,70 
24–29 år 46 2,87 
30-35 år 16 2,06 
Total gen Y 122 3,17 
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någon signifikant skillnad (p =. 0,057), medelvärdet visar dock en skillnad mellan 
åldersgruppen 18 - 23 år (m =3,70) och 24 - 29 år (m =2,87). 
 
Vidare fick respondenterna i enkäten 
skatta i vilken grad de anser att 
meddelanden/inlägg i sociala medier 
från atleter som visar upp en 
kontroversiell livsstil i sociala medier 
väcker deras uppmärksamhet. En 
deskriptiv analys gjordes vilket visade 
ett medelvärde på 4,84 (se tabell 15). 
Vilket kan kategoriseras som en hög 
skattning vad gäller att 
meddelanden/inlägg från atleter som visar upp en kontroversiell livsstil och väcker 
respondenternas uppmärksamhet. Vidare genomfördes en envägs variansanalys för att 
se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående hur de anser att denna typ 
av innehåll väcker deras uppmärksamhet. Resultatet visade att inga skillnader fanns 
mellan åldersgrupperna, F (2)=2,090, p =. 0,128. 
 
Som uppföljning på ovanstående fråga skapades två följdfrågor för att se huruvida 
respondenternas bild av atletens image och sponsorns image förändras när de tar del av 
meddelanden/inlägg i sociala medier från atleter som visar upp en kontroversiell livsstil. 

 
I första följdfrågan fick respondenterna, i en svarsskala på 1 – 7 där 1 var negativt och 7 
positivt, skatta hur de anser att atletens image påverkas av att atleten visar upp en 
kontroversiell livsstil i sociala medier. En deskriptiv analys gjordes vilket visade ett 
medelvärde på 4,52 (se tabell 16). Vilket kan kategoriseras som en hög skattning vad 
gäller att meddelanden/inlägg från atleter som visar upp en kontroversiell livsstil i 
sociala medier påverkar atletens image positivt. Vidare genomfördes en envägs 
variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående 
imageförändring. Resultatet visade att skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F 
(2)=4,515, p =. 0,013 Ett Bonferroni Post Hoc-test genomfördes för att identifiera vart 
skillnaderna låg. Denna skillnad återfanns hos åldersgruppen 30 - 35 år gentemot 
åldersgrupperna 18 - 23 år (p =. 0,017) och 24 - 29 år (p =. 0,016). Skillnaden visar att 
åldersgruppen 30 - 35 år (m =3,50), till skillnad från 18 - 23 år (m =4,65) och 24 - 29år 
(m =4,70), skattar att de får en sämre bild av atletens image när hon/han visar upp en 
kontroversiell livsstil i sociala medier än övriga åldersgrupper som skattar att de får en 
bättre bild av atletens image. 
 
I andra följdfrågan fick respondenterna, i en svarsskala på 1 – 7 där 1 var negativt och 7 
positivt, skatta hur de anser att sponsorns image påverkas av att atleten visar upp en 
kontroversiell livsstil i sociala medier. En deskriptiv analys gjordes vilket visade ett 
medelvärde på 3,82 (se tabell 16), vilket kan kategoriseras som en låg skattning vad 

Tabell 15. I vilken grad anser du att 
meddelanden/inlägg från atleter som visar 
upp en kontroversiell livsstil väcker din 
uppmärksamhet. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 4,88 
24–29 år 46 5,00 
30-35 år 16 4,25 
Total gen Y 122 4,84 

Tabell 16. Till vänster: Imagepåverkan på atleten. Till höger: Imagepåverkan på 
sponsorn. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 4,65 18-23 år 60 3,87 
24–29 år 46 4,70 24–29 år 46 4,09 
30-35 år 16 3,50 30-35 år 16 2,88 
Total gen Y 122 4,52 Total gen Y 122 3,82 
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gäller att meddelanden/inlägg från atleter som visar upp en kontroversiell livsstil i 
sociala medier påverkar atletens image positivt. Vidare genomfördes en envägs 
variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående 
imageförändring. Resultatet visade att skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F 
(2)=4,418, p =. 0,014. Ett Bonferroni Post Hoc-test genomfördes för att identifiera vart 
skillnaderna låg. Denna skillnad återfanns hos åldersgruppen 30 - 35 år gentemot 
åldersgrupperna 18 - 23 år (p =. 0,042) och 24 - 29 år (p =. 0,011). Skillnaden visar att 
åldersgruppen 30 - 35 år (m =2,88), till skillnad från 18 - 23 år (m =3,87) och 24 - 29år 
(m =4,09), skattar att de får en sämre bild av SPONSORNS image när hon/han visar 
upp en kontroversiell livsstil i sociala medier än övriga åldersgrupper.  
 
I enkäten fick respondenterna skatta i 
vilken grad de anser att 
meddelanden/inlägg från atleter som 
gör reklam för sponsorn och dess 
produkter som är relaterade till atletens 
sport väcker deras uppmärksamhet. En 
deskriptiv analys gjordes vilket visade 
ett medelvärde på 4,32 (se tabell 17). 
Vilket kan kategoriseras som en hög 
skattning vad gäller att 
meddelanden/inlägg från atleter som 
gör reklam för sponsorn och dess produkter som är relaterade till atletens sport väcker 
deras uppmärksamhet. Vidare genomfördes en envägs variansanalys för att se huruvida 
de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående hur de anser att denna typ av innehåll 
väcker deras uppmärksamhet. Resultatet visade att det fanns skillnader mellan 
åldersgrupperna, F (2)=7,114, p =. 0,001. Ett Bonferroni Post Hoc-test genomfördes för 
att identifiera vart skillnaderna låg. Denna skillnad återfanns hos åldersgruppen 30 - 35 
år gentemot åldersgrupperna 18 - 23 år (p =. 0,001) och 24 - 29 år (p =. 0,006). 
Skillnaden visar att åldersgruppen 30 - 35 år (m=3,19), till skillnad från 18 - 23 år 
(m=4,57) och 24 - 29 år (m=4,39), inte skattar att de uppmärksammar inlägg från atleter 
som innehåller reklam för en sponsor och dess produkter där dessa är relaterade till 
atletens sport i lika stor utsträckning som övriga åldersgrupper. 
 
Som uppföljning på ovanstående fråga skapades två följdfrågor för att se huruvida 
respondenternas bild av atletens image och sponsorns image förändras när de tar del av 
meddelanden/inlägg i sociala medier från atleter som visar upp en sponsor och dess 
produkter som är relaterade till atletens sport. 

 
I första följdfrågan fick respondenterna, i en svarsskala på 1 – 7 där 1 var negativt och 7 
positivt, skatta hur de anser att atletens image påverkas av att atleten gör reklam för 
sponsorn och dess produkter när dessa är relaterade till atletens sport. En deskriptiv 
analys gjordes vilket visade ett medelvärde på 4,25 (se tabell 18). Vilket kan 

Tabell 17. I vilken grad anser du att 
meddelanden/inlägg från atleter som 
innehåller reklam för sponsorn och dess 
produkter där dessa ÄR relaterade till 
atletens sport väcker din uppmärksamhet. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 4,57 
24–29 år 46 4,39 
30-35 år 16 3,19 
Total gen Y 123 4,32 

Tabell 18. Till vänster: Imagepåverkan på atleten. Till höger: Imagepåverkan på 
sponsorn. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 4,52 18-23 år 60 4,58 
24–29 år 46 4,13 24–29 år 46 3,98 
30-35 år 16 3,56 30-35 år 16 3,56 
Total gen Y 122 4,25 Total gen Y 122 4,22 
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kategoriseras som en hög skattning vad gäller bilden av atletens image vid 
meddelanden/inlägg från atleter som gör reklam för sponsorn och dess produkter när 
dessa är relaterade till atletens sport. Vidare genomfördes en envägs variansanalys för 
att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående imageförändring. 
Resultatet visade att skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F (2)=3,469, p =. 0,034. 
Ett Bonferroni Post Hoc-test genomfördes för att identifiera vart skillnaderna låg. 
Denna skillnad återfanns hos åldersgruppen 18 - 23 år gentemot åldersgruppen 30 - 35 
år (p =. 0,038). Skillnaden visar att åldersgruppen 18 - 23 år (m =4,52), till skillnad från 
30 - 35 år (m =3,56), skattar att de får en bättre bild av atletens image vid inlägg från 
atleten som innehåller reklam för en sponsor och dess produkter där dessa ÄR relaterade 
till atletens sport i högre utsträckning än åldersgruppen 30 - 35 år. 
 
I andra följdfrågan fick respondenterna, i en svarsskala på 1 – 7 där 1 var negativt och 7 
positivt, skatta hur de anser att sponsorns image påverkas av att atleten gör reklam för 
sponsorn och dess produkter när dessa är relaterade till atletens sport. En deskriptiv 
analys gjordes vilket visade ett medelvärde på 4,22 (se tabell 18). Vilket kan 
kategoriseras som en hög skattning vad gäller bilden av sponsorns image vid 
meddelanden/inlägg från atleter som gör reklam för sponsorn och dess produkter när 
dessa är relaterade till atletens sport. Vidare genomfördes en envägs variansanalys för 
att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående imageförändring. 
Resultatet visade att skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F (2)=4,354, p =. 0,015. 
Ett Bonferroni Post Hoc-test genomfördes för att identifiera vart skillnaderna låg. 
Denna skillnad återfanns hos åldersgruppen 18 - 23 år gentemot åldersgruppen 30 - 35 
år (p =. 0,035). Skillnaden visar att åldersgruppen 18 - 23 år (m =4,58), till skillnad från 
30 - 35 år (m =3,56), skattar att de får en bättre bild av sponsorns image vid inlägg från 
atleten som innehåller reklam för en sponsor och dess produkter där dessa ÄR relaterade 
till atletens sport i högre utsträckning än åldersgruppen 30 - 35 år. 
 
I enkäten fick respondenterna skatta i 
vilken grad de anser att 
meddelanden/inlägg från atleter som 
gör reklam för sponsorn och dess 
produkter som inte är relaterade till 
atletens sport väcker deras 
uppmärksamhet. En deskriptiv analys 
gjordes vilket visade ett medelvärde på 
3,50 (se tabell 19). Vilket kan 
kategoriseras som en låg skattning vad 
gäller att meddelanden/inlägg från 
atleter som gör reklam för sponsorn och dess produkter som inte är relaterade till 
atletens sport väcker deras uppmärksamhet. Vidare genomfördes en envägs 
variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående hur de 
anser att denna typ av innehåll väcker deras uppmärksamhet. Resultatet visade att det 
fanns skillnader mellan åldersgrupperna, F (2)=9,069, p =. 0,001. Ett Bonferroni Post 
Hoc-test genomfördes för att identifiera vart skillnaderna låg. Denna skillnad återfanns 
hos åldersgruppen 30 - 35 år gentemot åldersgrupperna 18 - 23 år (p =. 0,001) och 24 - 
29 år (p =. 0,002). Skillnaden visar att åldersgruppen 30 - 35 år (m=2,25), till skillnad 
från 18 - 23 år (m=3,80) och 24 - 29 år (m=3,54), inte skattar att de uppmärksammar 
inlägg från atleter som innehåller reklam för en sponsor och dess produkter där dessa 
INTE ÄR relaterade till atletens sport i lika stor utsträckning som övriga åldersgrupper. 

Tabell 19. I vilken grad anser du att 
meddelanden/inlägg från atleter som 
innehåller reklam för sponsorn och dess 
produkter där dessa INTE ÄR relaterade till 
atletens sport väcker din uppmärksamhet. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 3,80 
24–29 år 46 3,54 
30-35 år 16 2,25 
Total gen Y 122 3,50 
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Som uppföljning på ovanstående fråga skapades två följdfrågor för att se huruvida 
respondenternas bild av atletens image och sponsorns image förändras när de tar del av 
meddelanden/inlägg i sociala medier från atleter som visar upp en sponsor och dess 
produkter som inte är relaterade till atletens sport. 

I första följdfrågan fick respondenterna, i en svarsskala på 1 – 7 där 1 var negativt och 7 
positivt, skatta hur de anser att atletens image påverkas av att atleten gör reklam för 
sponsorn och dess produkter när dessa inte är relaterade till atletens sport. En deskriptiv 
analys gjordes vilket visade ett medelvärde på 3,88 (se tabell 20). Vilket kan 
kategoriseras som en låg skattning vad gäller bilden av atletens image vid 
meddelanden/inlägg från atleter som gör reklam för sponsorn och dess produkter när 
dessa inte är relaterade till atletens sport. Vidare genomfördes en envägs variansanalys 
för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående imageförändring. 
Resultatet visade att skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F (2)=7,524, p =. 0,001. 
Ett Bonferroni Post Hoc-test genomfördes för att identifiera vart skillnaderna låg. 
Denna skillnad återfanns hos åldersgruppen 30 - 35 år gentemot åldersgrupperna 18 - 23 
år (p =. 0,001) och 24 - 29 år (p =. 0,007). Skillnaden visar att åldersgruppen 30 - 35 år 
(m =2,81), till skillnad från 18 - 23 år (m =4,13) och 24 - 29år (m =3,91), skattar att de 
får en sämre bild av atletens image vid inlägg från atleten som innehåller reklam för en 
sponsor och dess produkter där dessa INTE ÄR relaterade till atletens sport i högre 
utsträckning än åldersgruppen 18 - 23 år och 24 - 29 år. 
 
I andra följdfrågan fick respondenterna, i en svarsskala på 1 – 7 där 1 var negativt och 7 
positivt, skatta hur de anser att sponsorns image påverkas av att atleten gör reklam för 
sponsorn och dess produkter när dessa inte är relaterade till atletens sport. En deskriptiv 
analys gjordes vilket visade ett medelvärde på 3,60 (se tabell 20). Vilket kan 
kategoriseras som en låg skattning vad gäller bilden av sponsorns image vid 
meddelanden/inlägg från atleter som gör reklam för sponsorn och dess produkter när 
dessa INTE ÄR relaterade till atletens sport. Vidare genomfördes en envägs 
variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt angående 
imageförändring. Resultatet visade att skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F 
(2)=11,306, p =. 0,001. Ett Bonferroni Post Hoc-test genomfördes för att identifiera vart 
skillnaderna låg. Resultatet visade att skillnaden återfanns hos åldersgruppen 30 - 35 år 
gentemot åldersgrupperna 18 - 23 år (p =. 0,001) och 24 - 29 år (p =. 0,001). Skillnaden 
visar att åldersgruppen 30 - 35 år (m =2,19), till skillnad från 18 - 23 år (m =3,72) och 
24 - 29år (m =3,93), skattar att de får en sämre bild av sponsorns image vid inlägg från 
atleten som innehåller reklam för en sponsor och dess produkter där dessa inte är 
relaterade till atletens sport i högre utsträckning än åldersgruppen 18 - 23 år och 24 - 29 
år. 
  

Tabell 20. Till vänster: Imagepåverkan på atleten. Till höger: Imagepåverkan på 
sponsorn. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 4,13 18-23 år 60 3,72 
24–29 år 46 3,91 24–29 år 46 3,93 
30-35 år 16 2,81 30-35 år 16 2,19 
Total gen Y 122 3,88 Total gen Y 122 3,60 
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Vi valde även att undersöka i vilken 
grad respondenterna skattar att atletens 
image överförs till hennes/hans 
sponsorer när de visas upp i 
inlägg/meddelanden på sociala medier. 
En deskriptiv analys gjordes vilket 
visade ett medelvärde på 4,10 (se tabell 
21). Vilket kan kategoriseras som en 
hög skattning av i vilken grad de anser att atletens image överförs till atletens sponsorer 
när dessa visas upp i inlägg atleten gör på sociala medier. Vidare genomfördes en 
envägs variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt vad 
gäller imageöverförelsen till sponsorn. Resultatet visade att inga skillnader fanns mellan 
åldersgrupperna, F (2)=0,999, p =. 0,371. 
 

5.5 Mottagare 
I enkäten fick respondenterna även 
skatta i vilken grad de använder 
varumärken och produkter relaterade 
till extremsport för att visa vilka de är. 
En deskriptiv analys gjordes vilket 
visade ett medelvärde på 3,82 (se tabell 
22). Vilket kan kategoriseras som en 
låg skattning av i vilken grad de 
använder varumärken och produkter 
relaterade till extremsport för att visa vilka de är. Vidare genomfördes en envägs 
variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt vad gäller 
användandet av varumärken och produkter relaterade till extremsport för att visa vilka 
de är. Resultatet visade att inga skillnader fanns mellan åldersgrupperna, F (2)=0,048, p 
=. 0,953. 
 
Vidare fick respondenterna även skatta 
i vilken grad de använder varumärken 
och produkter relaterade till 
extremsport för att visa vilken livsstil 
de har. En deskriptiv analys gjordes 
vilket visade ett medelvärde på 4,15 (se 
tabell 23). Vilket kan kategoriseras som 
en hög skattning av i vilken grad de 
använder varumärken och produkter 
relaterade till extremsport för att visa vilken livsstil de har. Vidare genomfördes en 
envägs variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt vad 
gäller användandet av varumärken och produkter relaterade till extremsport för att visa 
vilken livsstil de har. Resultatet visade att inga skillnader fanns mellan åldersgrupperna, 
F (2)=0,657, p =. 0,520.  

Tabell 21. Imageöverförelse från atlet till 
sponsor. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 3,97 
24–29 år 46 4,35 
30-35 år 16 3,88 
Total gen Y 122 4,10 

Tabell 22. I vilken grad använder du 
varumärken och produkter relaterade till 
extremsport för att visa vem du är. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 3,83 
24–29 år 46 3,85 
30-35 år 16 3,69 
Total gen Y 122 3,82 

Tabell 23. I vilken grad använder du 
varumärken och produkter relaterat till 
extremsport för att visa vilken livsstil du har. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 4,32 
24–29 år 46 4,04 
30-35 år 16 3,81 
Total gen Y 122 4,15 



	   61	  

 
Respondenterna fick även skatta i 
vilken grad de väljer varumärken och 
produkter baserat på det atleter, som 
respondenterna ser upp till, visar i 
sociala medier. En deskriptiv analys 
gjordes vilket visade ett medelvärde på 
3,51 (se tabell 24). Vilket kan 
kategoriseras som en låg skattning av i 
vilken grad de väljer varumärken och 
produkter baserat på det atleter, som respondenterna ser upp till, visar i sociala medier. 
Vidare genomfördes en envägs variansanalys för att se huruvida de olika 
åldersgrupperna skiljer sig åt angående betydelsen av att de ser upp till den livsstil 
atleten visar upp i sociala medier. Resultatet visade att inga skillnader fanns mellan 
åldersgrupperna, F (2)=2,733, p =. 0,069. Ser vi till medelvärdena går det att utläsa att 
åldersgruppen 18 - 23 år (m =3,88) i högre grad väljer varumärken och produkter 
baserat på vad atleter de ser upp till visar i sociala medier än åldersgrupperna 24 - 29 år 
(m =3,15) och 30 - 35 år (m =3,13). Att envägs variansanalysen inte påvisade någon 
signifikant skillnad mellan åldersgrupperna kan bero på för stor spridning i 
skattningarna inom åldersgrupperna, till exempel åldersgruppen 30 - 35 år (std av. 
=2,217). 
 
Vi valde även att undersöka ifall 
respondenterna skattar att atletens 
image överförs till dem själva när de 
använder varumärken och produkter 
atleten använder. En deskriptiv analys 
gjordes vilket visade ett medelvärde på 
3,37 (se tabell 25). Vilket kan 
kategoriseras som en låg skattning av i 
vilken grad de anser att atletens image överförs till dem själva när de använder 
produkter och varumärken som atleten använder. Vidare genomfördes en envägs 
variansanalys för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt vad gäller 
imageöverförelsen till dem själva. Resultatet visade att inga skillnader fanns mellan 
åldersgrupperna, F (2)=0,370, p =. 0,692. 
 
  

Tabell 24. Väljer du varumärken och 
produkter baserat på vad atleten visar i 
sociala medier. 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 3,88 
24–29 år 46 3,15 
30-35 år 16 3,13 
Total gen Y 122 3,51 

Tabell 25. Imageöverförelse från atlet till 
mottagare (respondenten). 
Åldersgrupp Antal Medelvärde 
18-23 år 60 3,48 
24–29 år 46 3,30 
30-35 år 16 3,13 
Total gen Y 122 3,37 
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5.6 Återkoppling och reaktion 
Till respondenterna ställdes fem frågor i vilka de fick skatta hur frekvent de återkopplar 
och reagerar beroende på innehållet i ett meddelande från en sponsrad atlet på sociala 
medier. För att testa detta utfördes deskriptiva frekvenstester på varje fråga. 
Svarsalternativen för återkoppling var en sjugradig skala där 1 motsvarade aldrig, 4 
motsvarade ibland och 7 motsvarade alltid. Vi har genomfört deskriptiva frekvenstester 
med syftet att ta reda på om mottagarna (respondenterna) återkopplar och/eller reagerar 
på olika typer av meddelanden. Att vi inte presenterar frekvenserna är ett aktivt val 
eftersom vi i denna studie enbart är intresserade av att se om återkoppling och reaktion 
sker hos mottagarna. Därför presenteras istället medelvärden för hur ofta 
respondenterna skattar att de återkopplar och/eller reagerar på olika typer av 
meddelanden. På grund av detta bortser vi därför från hur många som på respektive 
fråga exempelvis skattat 1 eller 7 och väljer att se till medelvärdet då det visar i vilken 
grad återkoppling och/eller reaktion sker.  
 
Respondenterna fick till att börja med skatta hur frekvent de reagerar och återkopplar på 
inlägg från en atlet som visar upp sin livsstil och det atleten är känd för.  
 
Tabell 26. Medelvärden för reaktion och återkoppling, atlet visar upp livsstil. 
 Gilla Kommentera Dela Atlet 

image 
Köper 
produkter 

Sponsor 
image 

Antal 
respondenter 

123 123 123 123 123 123 123 

Medelvärde Totala 
Gen Y 

4,22 1,81 2,06 4,26 2,92 4,01 

 
Resultaten visar följande medelvärden: återkoppling gillar (m =4,22), återkoppling 
kommenterar (m =1,81), återkoppling delar (m =2,06), reaktion atletens image stärks (m 
=4,26), reaktion köper sponsorns produkter (m =2,92), reaktion stärkt bild av sponsorns 
image (m =4,01) (se tabell 26). Resultatet visar att respondenterna anser sig återkoppla 
och reagera i viss grad vid samtliga fall. De skattar att de återkopplar på 
inlägget/meddelandet genom att gilla i högre grad än genom att kommentera och dela 
inlägget/meddelandet, och de skattar att de reagerar i högre grad genom att få en bättre 
bild av atletens image och sponsorns image än att köpa det sponsrande företagets 
produkt. 
 
Respondenterna fick även skatta hur frekvent de reagerar och återkopplar på inlägg från 
en atlet som i sina inlägg på sociala medier visar upp evenemang och aktiviteter som 
ÄR kopplade till atletens idrott. 
 
Tabell 27. Medelvärden för reaktion och återkoppling, atlet visar upp evenemang och 
aktiviteter som ÄR relaterade. 
 Gilla Kommentera Dela Atlet 

image 
Köper 
produkter 

Sponsor 
image 

Antal 
respondenter 

123 123 123 123 123 123 123 

Medelvärde Totala 
Gen Y 

4,28 1,92 2,12 4,06 2,89 3,72 

Resultaten visar följande medelvärden: återkoppling gillar (m =4,28), återkoppling 
kommenterar (m =1,92), återkoppling delar (m=2,12), reaktion atletens image stärks (m 
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=4,08), reaktion köper sponsorns produkter (m =2,89), reaktion stärkt bild av sponsorns 
image (m =3,72) (se tabell 27). Resultatet visar att respondenterna anser sig återkoppla 
och reagera i viss grad vid samtliga fall. De skattar att de återkopplar på 
inlägget/meddelandet genom att gilla i högre grad än genom att kommentera och dela 
inlägget/meddelandet, och de skattar att de reagerar i högre grad genom att få en bättre 
bild av atletens image än att få en bättre bild av sponsorns image eller att köpa det 
sponsrande företagets produkt. 
 
Vidare fick respondenterna även skatta hur frekvent de reagerar och återkopplar på 
inlägg från en atlet som i sina inlägg på sociala medier visar upp evenemang och 
aktiviteter som INTE ÄR kopplade till atletens idrott. 
 
Tabell 28. Medelvärden för reaktion och återkoppling, atlet visar upp evenemang och 
aktiviteter som INTE ÄR relaterade. 
 Gilla Kommentera Dela Atlet 

image 
Köper 
produkter 

Sponsor 
image 

Antal 
respondenter 

123 123 123 123 123 123 123 

Medelvärde Totala 
Gen Y 

3,21 1,53 1,72 3,28 2,48 3,03 

 
Resultaten visar följande medelvärden: återkoppling gillar (m =3,21), återkoppling 
kommenterar (m =1,53), återkoppling delar (m =1,72), reaktion atletens image stärks (m 
=3,28), reaktion köper sponsorns produkter (m =2,48), reaktion stärkt bild av sponsorns 
image (m =3,03) (se tabell 28). Resultatet visar att respondenterna anser sig återkoppla 
och reagera i viss grad vid samtliga fall. De skattar att de återkopplar på 
inlägget/meddelandet genom att gilla i högre grad än genom att kommentera och dela 
inlägget/meddelandet, och de skattar att de reagerar i högre grad genom att få en bättre 
bild av atletens image och sponsorns image än att köpa det sponsrande företagets 
produkt. 
 
Vi valde även att undersöka hur frekvent respondenterna skattar att de reagerar och 
återkopplar på inlägg/meddelanden i sociala medier från en atlet som visar upp sponsor 
och dess produkter som ÄR relaterade till atletens idrott. 
 
Tabell 29. Medelvärden för reaktion och återkoppling, atlet visar upp varumärken och 
produkter som ÄR relaterade. 
 Gilla Kommentera Dela Atlet 

image 
Köper 
produkter 

Sponsor 
image 

Antal 
respondenter 

123 123 123 123 123 123 123 

Medelvärde Totala 
Gen Y 

3,48 1,81 1,97 3,27 3,11 3,77 

 
Resultaten visar följande medelvärden: återkoppling gillar (m =3,48), återkoppling 
kommenterar (m =1,81), återkoppling delar (m =1,97), reaktion atletens image stärks (m 
=3,27), reaktion köper sponsorns produkter (m =3,11), reaktion stärkt bild av sponsorns 
image (m =3,77) (se tabell 29). Resultatet visar att respondenterna anser sig återkoppla 
och reagera i viss grad vid samtliga fall, dock inte oftare än “ibland” i något av fallen. 
De skattar att de återkopplar på inlägget/meddelandet genom att gilla i högre grad än 
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genom att kommentera och dela inlägget/meddelandet, och de skattar att de reagerar i 
högre grad genom att få en bättre bild av atletens image och sponsorns image än att 
köpa det sponsrande företagets produkt.  
 
Vidare fick respondenterna även skatta hur frekvent de reagerar och återkopplar på 
inlägg/meddelanden i sociala medier från en atlet som visar upp sponsor och dess 
produkter som INTE ÄR relaterade till atletens idrott. 
 
Tabell 30. Medelvärden reaktion och återkoppling, atlet visar upp varumärken och 
produkter som INTE ÄR relaterade. 
 Gilla Kommentera Dela Atlet 

image 
Köper 
produkter 

Sponsor 
image 

Antal 
respondenter 

123 123 123 123 123 123 123 

Medelvärde Totala 
Gen Y 

3,02 1,60 1,76 2,95 2,51 2,94 

Resultaten visar följande medelvärden: återkoppling gillar (m =3,02), återkoppling 
kommenterar (m =1,60), återkoppling delar (m =1,76), reaktion atletens image stärks 
(m=2,95), reaktion köper sponsorns produkter (m=2,51), reaktion stärkt bild av 
sponsorns image (m =2,94) (se tabell 30). Resultatet visar att respondenterna anser sig 
återkoppla och reagera i viss grad vid samtliga fall, dock inte oftare än “ibland” i något 
av fallen. De skattar att de återkopplar på inlägget/meddelandet genom att gilla i högre 
grad än genom att kommentera och dela inlägget/meddelandet, och de skattar att de 
reagerar i högre grad genom att få en bättre bild av atletens image och sponsorns image 
än att köpa det sponsrande företagets produkt. 
 
Som medelvärdena ovan visar sker återkoppling och reaktion hos respondenterna 
(mottagarna) till viss grad vid varje situation. Genom att studera medelvärdena kan det 
utläsas att en viss återkoppling och reaktion sker vid varje situation, även att det finns 
klara skillnader i vilken grad respondenterna återkopplar och reagerar vid de olika 
situationerna. Vid samtliga situationer visade det sig att respondenterna återkopplar 
oftast genom att gilla meddelanden, samt att respondenternas bild av atletens och 
sponsorns image i viss grad blir bättre i samtliga situationer. 
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6. Analys och diskussion 
I kapitlet analyser vi det resultat vi erhållit från den empiriska studien. Analysen utgår 
från den teoretiska referensram som tagits fram- och som ligger till grund för 
undersökningen. Kapitlets struktur är uppställd på samma vis som empirin för att 
resultaten tydligt ska framgå. Vi redogör för analyserna i följande ordning: 
demografiska aspekter, avsändare, socialt media, meddelande, mottagare, återkoppling 
och reaktion. Avslutningsvis redogör vi för den modell vi konstruerat där vi belyser hur 
teorin förhåller sig till vår ämneskontext. 
 

6.1 Demografiska aspekter 
Med utgångspunkt för studien hade vi ett antal kriterier som respondenterna var tvungna 
att uppfylla vilka utgjordes av att respondenterna är inom åldersgruppen 18 - 35 år 
eftersom att våra resultat skulle vara representativa för generation Y samt att de hade ett 
intresse i extremsport, använder sociala medier samt följer extremsportare i sociala 
medier. Därav fick vi ett relevant och representativt urval på 123 personer. Dessa har 
sedan legat som grund för våra analyser. Vi har sedan delat upp våra respondenter i tre 
åldersgrupper (18 - 23 år, 24 - 29 år och 30 - 35 år) för att kunna genomföra analyser 
inom generation Y eftersom vi velat se om det finns skillnader mellan åldersgrupperna. 
Genom att dela upp generation Y i olika åldersgrupper har vi även kunnat utläsa hur 
många respondenter som finns inom varje åldersgrupp (18 - 23 år = 49,5 %, 24 - 24 år = 
37,5 % och 30 - 35 år = 13 %). Som resultatet visar utgör en liten del av våra 
respondenter (13 %) åldersgruppen 30 - 35 år vilket kan medföra en snedfördelning för 
våra resultat. Deras skattningar har genomgående haft mindre påverkan på det totala 
medelvärdet vilket kan ses som en nackdel vid stora skillnader i skattningarna mellan 
åldersgrupperna. Således är vi medvetna om att våra resultat hade kunnat vara 
annorlunda vid en jämn fördelning av respondenter inom åldersgrupperna. 
 

6.2 Avsändare (atlet) 
I denna studie är avsändaren av ett meddelande i sociala medier atleten, som genom sina 
meddelanden och inlägg representerar sig själv och det sponsrande företaget. Våra 
empiriska resultat visar att generation Y anser att det är viktigt att den sponsrade atleten 
och det sponsrande företaget har en passform som överensstämmer, vilket tidigare 
forskning påpekar. Bland annat menar Kamins (1990, s. 11) att det är viktigt att 
passformen överensstämmer när företag använder kända människor som talespersoner, 
detta menar även Braunstein och Zhang (2005, s. 262ff) vilka hävdar att passformen är 
viktig när generation Y är målgruppen. Resultaten från den empiriska studien visar även 
att generation Y anser att det är viktigt att den sponsrade atletens image och det 
sponsrande företagets image överensstämmer, vilket ligger i linje med vad Vemuri och 
Madhav (2004) tolkat av Masterman (2007, s. 114) och Zdravkovic och Till (2012, s. 
127) vilka menar att det är viktigt att den sponsrade atletens image och det sponsrande 
företagets image överensstämmer med varandra i kundernas ögon.  
 
Atleter och skandaler 
Vi valde även att studera hur skandaler kopplade till atleten påverkar atletens 
trovärdighet negativt och sponsorns trovärdighet negativt då befintlig teori påpekar att 
det är viktigt att budskap från företag är trovärdiga i mottagarens ögon för att budskapet 
ska skapa önskad attitydförändring (Evans et al., 2008, s. 87). Vidare visade befintlig 
teori att företag använder kända individer i marknadsföringen då dessa anses som 
trovärdiga när de förmedlar ett budskap (Evans et al., 2008, s. 87; Kotler & Armstrong, 
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2009, s. 438). Våra empiriska resultat visar att såväl atletens som sponsorns 
trovärdighet påverkas negativt när atleten är inblandad i skandaler, dock påverkas 
atletens trovärdighet i högre grad än sponsorns trovärdighet. Vidare visar resultaten att 
åldersgruppen 18 - 23 år anser att skandaler påverkar såväl atletens som sponsorns 
trovärdighet i en signifikant lägre grad än övriga åldersgrupper. Våra empiriska resultat 
som visar att atletens trovärdighet påverkas av skandaler styrks i teorin av Kotler och 
Armstrong (2009, s. 438) och Connor och Mazanov (2010, s. 213) vilka säger att en 
fara med att använda kända individer i marknadsföringen är att den kända individens 
trovärdighet minskar om de är inblandade i skandaler. Att även sponsorns trovärdighet 
påverkas negativt enligt respondenterna tyder på att det är viktigt att välja individer som 
representerar rätt egenskaper eftersom att den kända individens egenskaper överförs till 
de produkter som denne representerar och således bör andra egenskaper hållas utanför 
marknadsföringen enligt McCracken (1989, s. 312ff). Att undanhålla egenskaper från 
marknadsföringen och undvika skandaler är svårt då företagen idag inte kan kontrollera 
atleterna. Vidare möjliggör dagens teknologi med kameratelefoner och sociala medier 
att skandaler som tidigare inte skulle ha uppmärksammats kan fångas på bild och film 
samt delas. Skandaler anses oundvikliga och företag bör istället för att försöka 
förebygga dåligt beteende inrikta sig på att hantera och kontrollera konsekvenserna. 
(Connor och Mazanov 2010, s. 213ff) I och med detta och våra empiriska resultat som 
visar att såväl atletens som sponsorns trovärdighet påverkas negativt när atleten är 
inblandad i skandaler bör företag genom diskussion med atleten sätta riktlinjer för hur 
denne ska agera på till exempel sociala medier för att skandaler likt den med Kevin 
Bäckström inte ska uppstå (Aftonbladet, 2012; nyheter24, 2012). Företag bör även ha en 
plan för att hantera konsekvenserna av skandaler deras atleter är inblandade i för att 
minska skadan samt kontrollera konsekvenserna så att påverkan på atletens och 
företagets trovärdighet i negativ mening blir så liten som möjligt. 
 
Meddelandets trovärdighet i sociala medier 
Som nämnt används kända individer i marknadsföring för att de anses trovärdiga av 
mottagarna och enligt befintlig litteratur är det många faktorer och egenskaper som 
påverkar huruvida en känd individ anses trovärdig. Vi valde att använda Ohanian (1990) 
Source-Credibility Scale, på svenska källans trovärdighetsskala, för att undersöka om 
faktorerna pålitlighet, expertis och attraktivitet har betydelse för trovärdigheten i 
meddelanden/inlägg en atlet skickar på sociala medier som innehåller reklam för en 
sponsor och dess produkter som är relaterade till atletens sport samt när atleten gör 
reklam för en sponsor och dess produkter som inte är relaterade till atletens sport. 
 
I första fallet där en atlet sänder ett inlägg/meddelande som innehåller reklam för en 
sponsor som är relaterad till atletens idrott visade de empiriska resultaten att alla 
egenskaper skattades högt och att expertis ansågs viktigast, följt av pålitlighet och 
attraktivitet. En skillnad mellan åldersgrupperna fanns och visade att åldersgruppen 18 - 
23 år anser att attraktivitet hos atleten påverkar trovärdigheten i meddelandet mer än 
övriga åldersgrupper. Tidigare forskning har visat att atleter som är kända för sin 
pålitlighet och expertis anses som bättre talespersoner för produkter som är relaterade 
till deras yrkesområde enligt Simmers (2009, s. 61) och våra empiriska resultat stödjer 
detta då expertis och pålitlighet skattades som de viktigaste faktorerna för att ett 
meddelande ska anses vara trovärdigt. Anledningen till att expertis anses som viktigt för 
trovärdigheten kan bero på att atleten anses vara en bra källa för information då de 
innehar kunskaper och erfarenheter om produkten och genom detta kan influera 
konsumentens syn på till exempel produktens kvalité (Erdogan 1999, s. 298). Ett 
meddelandes effektivitet beror enligt Miller och Baseheart (1969, s. 6) på att avsändaren 
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är pålitlig och därmed anses det vara trovärdigare. Vidare menar Friedman & Friedman 
(1979,s. 63) att pålitlighet är den viktigaste faktorn bakom en individs trovärdighet. Vi 
kan i våra empiriska resultat se att pålitligheten och expertisen är det som 
respondenterna skattar som viktigast för att ett meddelande på sociala medier ska anses 
trovärdigt. Respondenterna skattade attraktivitet lägre än de övriga egenskaperna och 
kan därför anses vara av mindre vikt, skattningen visar dock att attraktivitet i viss mån 
har betydelse för meddelandets trovärdighet. 
 
För meddelanden från atleter som innehåller reklam för en sponsor och dess produkter 
som inte är relaterad till atletens sport visade våra empiriska resultat att pålitlighet 
skattades högst, följt av expertis och attraktivitet. Skillnaden i skattningarna för 
egenskaperna är dock liten vilket visar att respondenterna anser att egenskaperna är 
ungefär lika viktiga. Det fanns skillnader inom åldersgrupperna där det går att utläsa att 
attraktivitet och expertis skattas högre av åldersgruppen 18 - 35 år än övriga 
åldersgrupper. Vidare skattas pålitlighet lägre av åldersgruppen 30 - 35 år gentemot de 
övriga åldersgrupperna vilket visar på att pålitlighet anses vara mindre viktigt för 
åldersgruppen 30 - 35 år. Resultatet i empirin visar således att respondenterna anser att 
expertis och pålitlighet är viktigare än attraktivitet, vilket ligger i linje med tidigare 
forskning som säger att kända individer som anses vara opålitliga, oavsett deras andra 
kvalitéer, är tvivelaktiga källor till information enligt Smith (1973, s. 309) och 
Friedman och Friedman (1979,s. 63). Vidare säger Smith (1973, s. 309) och Friedman 
och Friedman (1979,s. 63) att pålitligheten är den viktigaste avgörande faktorn bakom 
trovärdigheten vilket våra resultat visar tecken på. Enligt Simmers (2009, s. 61) kan 
kända individer som anses attraktiva marknadsföra produkter som inte är relaterade till 
deras yrkesområde, våra empiriska resultat visar att attraktivitet skattades väldigt nära 
expertis och pålitlighet vilket kan tyda på att attraktivitet är viktig för att ett meddelande 
som innehåller reklam för en sponsor och dess produkter som inte är relaterade till 
atletens yrkesområde ska anses trovärdigt av mottagaren. Det t-test vi genomförde 
mellan de två frågorna ger likvärdiga indikationer då attraktivitet skattades som lika 
viktigt av respondenterna i båda frågorna. Dock skattade respondenterna att pålitlighet 
och expertis är viktigare egenskaper för trovärdighet i ett meddelande på sociala medier 
när atleten gör reklam för produkter och varumärken som är relaterade till atletens sport 
än för varumärken och produkter inte är relaterade till atletens sport. Dessa empiriska 
resultat tyder på att pålitlighet och expertis har mindre betydelse för trovärdigheten i ett 
meddelande när atleten gör reklam för en sponsor som inte är relaterad till atletens 
sport. Detta kan bero på att atleten inte är vad Friedman och Friedman (1979, s. 63) 
benämner som den professionella experten som har insyn och kunskap i den 
produktkategori de marknadsför och således inte är vad Erdogan (1999, s. 298) kallar en 
giltig källa då de saknar expertis. Att inte heller respondenterna anser att pålitligheten 
har lika stor betydelse för ett meddelandes trovärdighet när atleten gör reklam för en 
sponsor som inte är relaterad till atletens yrkesområde, kan bero på att generation Y 
anser att det är viktigt att atleter är autentiska och tillförlitliga enligt Bennett och 
Lachowetz (2004, s. 242f). Att de tre egenskaperna pålitlighet, expertis och attraktivitet 
anses ha betydelse för trovärdigheten i ett meddelande på sociala medier kan förklaras 
av Erdogan (1999, s. 308) som menar att det är svårt att veta för företag vem de ska 
sponsra då det är svårt att avgöra vilka egenskaper hos den sponsrade som är viktiga. 
Till exempel, är det viktigt att atleten är attraktiv eller pålitlig eller är det en 
kombination av alla atletens egenskaper som avgör trovärdigheten i ett meddelande. 
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6.3 Sociala medier 
Denna studie utgår från en ämneskontext som innebär att respondenterna är användare 
av sociala medier varför det var av intresse för oss att veta vilka sociala medier de 
använder, och i vilken utsträckning de tar del av dessa sociala medier. Resultatet från 
empirin visar att Facebook används i störts utsträckning följt av Instagram, YouTube, 
Vimeo, Bloggar, Twitter och andra sociala medier. Respondenterna tar del av Facebook, 
Instagram, YouTube och Vimeo i störst utsträckning. Det finns således en tydlig 
relation mellan vilka sociala medier respondenterna använder och i vilken grad de tar 
del av dessa sociala medier. Resultaten visar vilka sociala medier som respondenterna 
förhåller sig till, alltså resultaten visar på vilka sociala medier som generation Y 
befinner sig på. Resultaten visar klart och tydligt att generation Y är flitiga användare av 
sociala medier vilket kan hänföras till det Parment & Frödin (2008, s. 25) säger om att 
generation Y vill vara med och forma sin tillvaro vilket sociala medier tillåter i och med 
att på sociala medier skapas och delas innehållet av användarna mellan varandra 
(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61). Det är således på sociala medier så som sociala 
nätverk (Facebook och Instagram) och content Communitys (YouTube och Vimeo) som 
företag och sponsrade atleter bör befinna sig på för att nå ut med sina budskap genom 
meddelanden/inlägg till generation Y eftersom sociala medier ger atleter en chans att 
underhålla och bygga en relation med fans som även kan återkoppla till atleten 
(Hambrick & Mahoney, 2011, s. 165, 173ff). Som vi nämnde i teorikapitlet använder 
extremsportare idag ovanstående typer av sociala medier för att kommunicera med sina 
fans. Resultaten visar även på att sociala medier är en bra kommunikationskanal för att 
nå målgruppen (generation Y) vilket går i linje med det Kotler och Armstrong (2009, s. 
432f) lyfter fram angående att meddelanden som sändaren skickar måste gå genom 
kommunikationskanaler som når mottagarna och sändaren måste även skapa 
möjligheter för mottagarna att återkoppla till sändaren. Sociala medier möjliggör för 
mottagaren av ett meddelande att omgående återkoppla till avsändaren enligt Shin och 
Lee (2012, s. 28) vilket stödjs av våra resultat som visar att respondenterna använder 
sociala medier i stor utsträckning och därför har de möjlighet att återkoppla omgående. 
 
Generation Y uppmärksammar 
I relation med ovanstående undersöktes även vilka stimulus (bilder, video, text och bild- 
och text) som väcker störst uppmärksamhet vilket var av intresse då Williams och Page 
(2011) menar att generation Y inte reagerar på marknadsföringshype och att 
marknadsförare därför måste veta vad som väcker generation Ys uppmärksamhet. 
Resultaten från empirin visar att bilder väcker störst uppmärksamhet följt av video, 
bild.- och text och text. Här är det viktigt att lyfta fram att alla dessa alternativ skattades 
högt av respondenterna. Detta kan vara ett tecken på att de uppmärksammar information 
som förmedlas på sociala medier i stor utsträckning eftersom de reagerar på den typ av 
stimulus som är vanligt förekommande på sociala medier. Här kan även en koppling 
göras till ovanstående stycke där vi nämner att sociala nätverk och content Communitys 
är de typer av sociala nätverk som företag och sponsrade atleter bör befinna sig på. 
Enligt Kaplan och Haenlein (2010, s. 63) är sociala nätverk profilsidor som kan 
innehålla foton, videor, ljudfiler och bloggar och content Communitys utgör nätverk där 
huvudobjektivet är att dela med sig av videor mellan varandra.  Då sociala medier som 
Facebook, Instagram, YouTube och Vimeo (vilka används i stört utsträckning av 
respondenterna) är plattformar som tillåter material så som bilder, video, text, bild- och 
text läggas upp och delas fritt mellan användarna förstärker det uppfattningen om att 
dessa typer av sociala medier är ett bra alternativ för sponsrade atleter och företag att nå 
ut till generation Y. I och med att generation Y är en generation som medvetet kan sålla 
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bland marknadsföring enligt Parment och Frödin (2008, s. 25) är det viktigt att finnas på 
de plattformar där dessa befinner sig. Våra resultat visar tydligt att generation Y är 
flitiga användare av sociala medier och att de är en grupp som uppmärksammar det 
material som används för informationsspridning på dessa sociala medier vilket svarar 
till det Parment och Frödin (2008, s. 25) påstår. 
 
För att ytterligare försäkra oss om att generation Y använder sociala medier och att de 
inhämtar information från denna plattform undersökte vi deras syn på om 
marknadsföring via sociala medier är mer genuint (äkta, trovärdigt och autentiskt) än 
marknadsföring via traditionella medier så som tv, radio och tidningar. Resultatet i 
empirin visar att respondenterna anser att marknadsföring via sociala medier är mer 
genuint än traditionella medier vilket stämmer överens med vad Hambrick och 
Mahoney (2011, s. 177) säger om att sportmarknadsförare och kända atleter kan skapa 
en mer genuin känsla i sina meddelanden/budskap via sociala medier än vid traditionell 
marknadsföring. En slutsats kan göras vilken visar att generation Y anser att budskap 
via sociala medier är mer genuint än traditionella medier. Därför bör information och 
material som finns att ta del av på sociala medier ses som mer genuint vilket lägger 
ytterligare vikt vid att det är sociala medier som företag och sponsrade atleter ska 
befinna sig på för att nå ut till generation Y.  
 

6.4 Meddelande och mottagare 
Vi valde att undersöka om respondenterna anser att det är viktigt att atleterna de följer i 
sociala medier visar upp en livsstil de ser upp till samt en livsstil respondenterna kan 
identifiera sig med. Resultaten i empirin visar att det är viktigt att atleterna visar upp en 
livsstil som respondenterna ser upp till och en livsstil respondenterna kan identifiera sig 
med. Resultaten gäller för hela urvalet eftersom inga skillnader fanns mellan 
åldersgrupperna inom generation Y. Resultaten i empirin visar att respondenterna drivs 
av livsstilar vilket stämmer överens med det teorin påstår om att generation Y 
karakteriseras av att de drivs av livsstilar (Williams & Page, 2011). Vidare menar 
McCracken (1989, s. 312ff) att företag använder kända individer som exempelvis 
representerar den livsstil mottagaren ser upp till och identifierar sig med för att överföra 
bilden av den kända individen till företagets produkter. I och med detta och våra 
empiriska resultat som visar att respondenterna anser att det är viktigt att atleter de 
följer i sociala medier visar upp en livsstil de ser upp till och identifierar sig med kan 
det enligt Bennett och Lachowetz (2004, s. 240ff) vara fördelaktigt för företag som 
försöker nå den del av generation Y som attraheras av extremsport att associeras med 
atleter som tilltalar generation Y för att överföra bilden av atleten på företaget och dess 
produkter. I och med att respondenterna anser att det är viktigt att extremsportarna visar 
upp en livsstil de identifierar sig med tyder det på att respondenterna har en emotionell 
koppling till atleten enligt Meenaghan (2001, s. 114). När dessa visar upp varumärken 
och produkter kan konsumentens relation till sponsrande företag stärkas och en 
attitydsbaserad relation uppstå, vilket är när konsumenten upplever att atleten tänker på 
samma sätt som företaget (Masterman, 2007, s. 36; Grönroos, 2008, s. 48).  
 
Atleter kommunicerar sin livsstil i sociala medier 
I samband med ovanstående frågor undersöktes hur meddelanden/inlägg där atleter 
visar upp sin livsstil och det atleterna är kända för väcker respondenternas 
uppmärksamhet. Resultatet i empirin visar att respondenternas uppmärksamhet väcks 
vid denna typ av meddelande. Denna typ av meddelanden medför även en stärkt image 
hos både atleten och sponsorn (företaget) vilket motsvarar vad (Crimmins & Horn, 
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1996) tolkat av (Madrigal, 2001, s. 158) säger angående att företag kan skapa en stärkt 
image genom att samarbeta med en känd individ som respekteras av målgruppen och 
representerar samma värden som företaget. 
 
Vi har även valt att studera respondenternas syn på att atleten innehar och visar upp en 
kontroversiell livsstil. Resultaten från empirin visar att respondenterna uppmärksammar 
denna typ av meddelanden/inlägg medan de anser att det inte är viktigt att atleten är 
kontroversiell. Skillnader återfinns mellan grupperna där åldersgruppen 18 - 23 år anser 
att en atlet som har en kontroversiell livsstil är viktigare gentemot åldersgruppen 30 - 35 
år. Den sammanlagda skattningen är dock låg vilket medför att skillnaderna mellan 
åldersgrupperna inte påverkar slutsatsen vi kan dra från resultaten. Skillnader mellan 
åldersgrupperna, angående hur respondenterna uppmärksammar denna typ av 
meddelanden, återfinns också. Även om den totala skattningen visar på att 
respondenternas uppmärksamhet väcks i stor grad när atleter visar upp en kontroversiell 
livsstil så skiljer sig åldersgruppen 30 - 35 år med en aningen lägre skattning gentemot 
övriga grupper. Slutsatsen vi kan dra från detta är att generation Y uppmärksammar en 
atlet med en kontroversiell livsstil medan de inte anser att en atlet behöver vara 
kontroversiell.  Resultaten visar alltså på ett samband som Connor och Maxanov (2010) 
klargjort för i tidigare studier, att atleter som utmanar gränserna och är kontroversiella 
kan vara bra för företag (sponsorn) om detta stödjs av produkten, och ger ett exempel på 
om ett företag vill marknadsföra en öl som manlig, oborstad och tuff då kan de använda 
en atlet som är det för att förstärka produktens grundmening. Vemuri och Madhav 
(2004) tolkat av Masterman (2007, s. 114) styrker detta när de menar att den sponsrades 
karakteristika och image måste stämma överens med företaget då det annars finns en 
risk att samarbetet misslyckas.  
 
Vidare anser även respondenterna att atletens image påverkas positivt vid 
meddelanden/inlägg där atleten visar upp en kontroversiell livsstil medan sponsorns 
image påverkas aningen negativt. Resultaten från empirin visar här att skillnader finns 
mellan åldersgrupperna där åldersgruppen 30 - 35 år anser att imagen hos både atleten 
och sponsorn påverkas mer negativt än positivt vid denna typ av meddelanden än övriga 
åldersgrupper. Resultaten visar dock som ovan att atletens image påverkas mer positivt 
än sponsorns image överlag vid denna typ av meddelanden. Sett till teorin kan detta 
hänvisas till det Crimmins och Horn (1996) tolkat av Madrigal (2001, s. 158) menar att 
företag kan skapa en stärkt image genom att samarbeta med en känd individ som 
respekteras av målgruppen och representerar samma värden som företaget. Om den 
kontroversiella livsstilen medför att atleten inte uppvisar samma värden som företaget 
kan företagets image skadas enligt Masterman (2007, s. 114), vilket kan utgöra en orsak 
till varför respondenterna anser att sponsorns image påverkas mer negativt. Vemuri och 
Madhav (2004) tolkat av Masterman (2007, s. 114) styrker detta när de menar att den 
sponsrades karakteristika och image måste stämma överens med företaget då det annars 
finns en risk att samarbetet misslyckas 
 
Atleter marknadsför sponsorer i sociala medier 
För att få en bredare bild på hur respondenternas uppmärksamhet påverkas vid andra 
situationer ställdes två frågor i kontrast med varandra. Där den första frågan undersöker 
hur respondenter uppmärksammar meddelanden/inlägg från atleter som innehåller 
reklam för sponsorn och dess produkter där dessa är relaterade till atletens sport 
respektive den andra frågan som undersöker hur respondenter uppmärksammar denna 
typ av meddelanden när sponsorn inte är relaterad till atletens sport. Resultaten från 
empirin visar att meddelanden/inlägg från atleter som innehåller reklam för sponsorn 
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och dess produkter där dessa är relaterade till atletens sport väcker respondenternas 
uppmärksamhet i högre grad gentemot meddelanden inlägg där sponsorn inte är 
relaterad till atletens sport. Resultaten påvisar även att skillnader finns mellan 
åldersgrupperna där åldersgruppen 30 - 35 år uppmärksamhet väcks i betydligt mindre 
grad vid båda fallen. I och med att en snedfördelning återfinns i antalet respondenter 
inom åldersgrupperna medför denna lägre skattning hos åldersgruppen 30 - 35 år ingen 
avsevärd påverkan på den totala skattningen. Representativt för generation Y är således 
att uppmärksamheten väcks i högre grad vid meddelanden/inlägg från atleten som 
innehåller reklam för sponsorn och dess produkter som är relaterad till atletens sport. 
Masterman (2007, s. 104) påpekar att det är viktigt att den sponsrade representerar 
samma värden då det enligt (Vemuri och Madhav, 2004 tolkat av Masterman, 2007, s. 
114) annars finns risk att samarbetet misslyckas. Att respondenternas uppmärksamhet i 
högre grad väcks när de tar del av inlägg från atleter som visar upp en sponsor och dess 
produkter som är relaterade till atletens idrott kan bero på att respondenterna upplever 
att passformen mellan atleten och sponsorn är högre än i fallet där en sponsor och dess 
produkter som inte är relaterade till atletens idrott marknadsförs och. Vidare påvisas 
även ett likartat samband vid påverkan på atletens och sponsorns image. Bilden av 
atletens och sponsorns image påverkas mer positivt vid meddelanden/inlägg från atleter 
som innehåller reklam för sponsorn och dess produkter som är relaterade till atletens 
sport. Resultaten från empirin visar även att atletens och sponsorns image påverkas mer 
negativt än positivt vid meddelande/inlägg från atleter som innehåller reklam för 
sponsorn och dess produkter som inte är relaterade till atletens sport. Våra resultat 
påvisar således att det är viktigt att sponsorn (företaget) och atleten representerar samma 
sak och värden vilket svarar till det (Crimmins & Horn, 1996) tolkat av (Madrigal, 
2001, s. 158) påstår. 
 
I relation med frågorna rörande hur imagen hos atleten och sponsorn påverkas fann vi 
ett undersökningsvärde i vad respondenterna anser om imageöverförelse från atlet till 
sponsorn. Teorin säger att konsumenten associerar atleten med olika värden och 
egenskaper de representerar så som status, klass, kön, ålder men även personlighet och 
livsstil och när atleten kopplas samman med företaget överförs detta till det sponsrande 
företaget (Keller 1993, s. 15; Erdogan, 1999, s. 304f; Gwinner & Eaton, 1999, s. 48). 
Resultatet från empirin visar en hög skattning av respondenterna vilket indikerar att 
respondenterna anser att imagen i stor grad överförs från atleten till sponsorn.  
 

6.5 Mottagare 
För att undersöka om respondenterna uttrycker sin identitet och visar vem de är med 
hjälp av produkter och varumärken och om de anser att imagen från atleten överförs till 
dem själva när de använder varumärken och produkter som atleten använder ställdes ett 
antal frågor angående detta. Resultaten från empirin visar att respondenterna skattar lågt 
vid frågan rörande hur de använder varumärken och produkter relaterade till 
extremsport för att visa vilka de är. Viktigt att påpeka är att medelvärdet 3,82, även om 
det anses som en låg skattning, visar att respondenterna i viss mån använder 
varumärken och produkter relaterade till extremsport för att visa vilka de är. I samband 
med denna fråga undersöktes i vilken grad respondenterna använder varumärken och 
produkter relaterade till extremsport för att visa vilken livsstil de har. Resultaten från 
empirin visar här att respondenterna använder varumärken och produkter relaterade till 
extremsport för att visa vilken livsstil de har. Den låga skattningen som respondenterna 
uppvisade i frågan rörande om de använder varumärken och produkter relaterade till 
extremsport för att visa vem de är kan ses som att den inte motsvarar vad teorin säger.  



	   72	  

Dock anser vi att i och med att respondenterna använder varumärken och produkter 
relaterade till extremsport för att visa vilken livsstil de har indikerar våra resultat att 
respondenterna i viss mån uttrycker sig själva med varumärken och produkter relaterade 
till extremsport. Således, sett till dessa frågor, framgår det att generation Y använder 
varumärken och produkter relaterade till extremsport i viss mån för att visa vilka de är 
samt för att visa vilken livsstil de har. Resultaten påvisar ett samband mellan hur 
respondenterna med hjälp av varumärken och produkter relaterade till extremsport visar 
vilka de är och vilken livsstil de har vilket stämmer överens med det Bennett et al 
(2002, s. 183ff) och Zhang et al (2003, s. 626) och Yong Jae Ko et al (2008, s. 121ff) 
påpekar angående att generation Y kategoriseras som en målgrupp bestående av 
individer med ett intresse i extremsport. Även det Bennett och Lachowetz (2004, s. 240) 
och Noble et al (2009, s. 627) säger angående att generation Y anammar den livsstil 
som extremsporten representerar och som med hjälp av sin livsstil uttrycker sin identitet 
och antingen väljer exempelvis kläder för att antingen sticka ut eller smälta in i 
mängden bekräftas. Vi kan se att respondenterna väljer produkter och varumärken 
relaterade till extremsport för att visa vilken livsstil de har i hög grad och således 
försöker smälta in bland övriga utövare av extremsporter. 
 
Atleters påverkan på Generation Y:s konsumtion 
Vidare valde vi att undersöka om respondenterna väljer varumärken och produkter 
baserat på det atleter, de ser upp till, visar i sociala medier. Resultatet från empirin visar 
en låg skattning av respondenterna vilket är ett tecken på att de inte väljer varumärken 
och produkter baserat på vad atleter, de ser upp till, visar i sociala medier. Resultaten 
från analysen mellan grupperna visar dock att det finns skillnader i hur åldersgrupperna 
skattat. Åldersgruppen 18 - 23 år uppvisar en högre skattning än övriga åldersgrupper 
vilket är ett tecken på att de oftare väljer varumärken och produkter baserat på det 
atleter, de ser upp till, visar i sociala medier. Skattningen anses dock som låg vilket 
medför att våra resultat inte kan svara till det Kotler och Armstrong (2009, s. 438) 
påpekar angående att konsumenter har lätt att identifiera sig med personer de beundrar 
vilket kan ha inverkan på hur de väljer varumärken och produkter. Således kan inte våra 
resultat påvisa att konsumenter genom att identifiera sig med personer de ser upp till har 
inverkan på deras val av varumärken och produkter. I samstånd med detta kan även 
påpekas att teorin säger att konsumenter ser upp till, fantiserar om och beundrar kända 
individer som exponeras i media och påverkas av vad dessa individer säger och 
representerar då de anses trovärdiga (Cohen & Golden, 1972, s. 58; Masterman, 2007, s. 
104; Basil, 1996 tolkat av Van der Veen, 2008, s. 217; Kotler & Armstrong, 2009, s. 
438), vilket torde medföra en påverkan på konsumentens konsumtion. Våra resultat 
visar att även om respondenterna ser upp till och identifierar sig med atleten och dess 
livsstil, påverkas deras val av varumärken och produkter inte i någon avsevärd mening 
av vad atleter, de ser upp till, visar i sociala medier.  
 
Överföring av image från atlet till konsument 
Avslutningsvis valde vi att undersöka om respondenterna ansåg att atletens image 
överförs till dem själva när de använder varumärken och produkter atleten använder (en 
atlet i denna benämning representerar en sponsrad atlet aktiv inom extremsport varav 
denna använder och marknadsför sin sponsors varumärke och produkter). Resultatet 
från empirin visar tecken på att respondenterna inte anser att atletens image överförs till 
dem själva då de använder varumärken och produkter som atleten använder. Teorin 
påpekar genom (Crimmins & Horn, 1996) tolkat av (Madrigal, 2001, s. 158) att då ett 
företag samarbetar med en känd individ som respekteras av målgruppen och 
representerar samma värden som företaget så stärks företagets image. I relation med 
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detta menar Gwinner & Eaton (1999, s. 47f) att en positiv ändring av attityden mot 
företaget (sponsorn) sker genom att bilden på atleten återspeglas på sponsorn i 
konsumentens ögon, medvetet eller omedvetet. Sedermera överförs företagets 
(sponsorns) image till konsumenten när denna köper och använder företagets produkter 
(Gwinner & Eaton 1999, s. 48). Teorin säger alltså att det sker en imageöverförelse från 
atleten till företaget och slutligen till konsumenten. Våra empiriska resultat visar dock 
på att imagen inte överförs från atleten till respondenten då de använder varumärken 
och produkter som atleten använder vilket medför att våra resultat inte kan svar till 
ovanstående teori.  
 

6.6 Återkoppling och reaktion 
Ett av våra syften med denna studie har varit att konstruera en modell utifrån teorier 
från olika områden. Denna modell inbegriper att mottagaren återkopplar till atleten och 
till företaget utifrån de meddelanden som den sponsrade atleten postar i sociala medier 
då sociala medier enligt Shin och Lee (2012, s. 28) tillåter mottagaren av ett 
meddelande att direkt återkoppla till avsändaren genom att exempelvis gilla, 
kommentera och dela det mottagna meddelandet, vilket i sin tur betyder att mottagaren 
sprider meddelandet vidare och rekommenderar det. Återkopplingen och reaktion är 
viktiga delar i kommunikationsprocessen enligt Kotler och Armstrong (2009, s. 432f) 
då återkopplingen och reaktionen är den effekt som meddelandet ger hos mottagarna. 
Enligt Hambrick & Mahoney (2011, s. 175) kan kända atleter marknadsföra sina 
sponsorer genom att i sociala medier göra reklam för sig själva och sin livsstil, olika 
aktiviteter och evenemang samt sponsorn och dess produkter. Vi har valt att undersöka 
det Hambrick & Mahoney (2011, s. 175) lyfter upp genom att ställa frågor angående hur 
respondenterna återkopplar och reagerar på frågor där atleten visar upp sin livsstil och 
det atleten är känd för, hur de återkopplar när atleten gör reklam för sin sponsor där 
sponsorn är respektive inte är relaterad till atletens sport, samt hur de återkopplar när 
atleten visar upp evenemang och aktiviteter som är respektive inte är relaterade till 
atletens sport.  Eftersom det i vår kontext är den sponsrade atleten som är avsändare 
sker således återkopplingen till atleten. Målen med sponsring kan variera, ett av målen 
kan enligt Bennett (1999, s. 291) vara att skapa en önskad och positiv image av 
varumärket gentemot målgruppen, vilket kan ske genom att sponsra kända individer. 
Vidare menar Jiffer och Roos (1999, s. 49) och Shank (2005) tolkat av Masterman 
(2007, s. 33) att ett av målen är att öka försäljningen på kort och lång sikt. Därför valde 
vi att undersöka om respondenterna reagerar på olika typer av meddelanden genom att 
få en bättre bild av sponsorns image och/eller köpa sponsorns produkter. Vi valde även 
att studera i vilken grad olika typer av meddelanden/inlägg påverkar atletens image 
positivt i och med att inlägg från atleten på sociala medier påverkar mottagarens attityd 
mot atleten och således bilden av atletens image. Det har således varit av värde för oss 
att se om respondenterna (mottagarna) återkopplar och reagerar på de 
meddelanden/inlägg som den sponsrade atleten postar i sociala medier.  
 
Generation Y:s återkoppling på meddelanden i sociala medier 
Resultaten från empirin visar att respondenterna i viss grad återkopplar på samtliga 
typer av meddelanden/inlägg atleten postar på sociala medier. Den vanligaste formen av 
återkoppling är genom att gilla ett meddelande/inlägg vilket kan utläsas från de resultat 
vi erhållit. Sätter vi dessa resultat i relation med respondenternas användning av sociala 
medier, där bland annat Facebook och Instagram är vanligast förekommande, kan vi se 
ett samband med deras återkoppling i och med att gilla-funktionen är en central del av 
meddelanden/inlägg som postas på dessa medier. Denna funktion är även en del av det 
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som teorin lyfter upp och nämner som spridning i och med att mottagaren, genom att 
gilla ett meddelande automatiskt sprider meddelandet/inlägget vidare (Appendix 10) till 
sina vänner och således sprids budskapet vidare till en bredare massa (Shin & Lee, 
2012, s. 28). Våra empiriska resultat visar alltså att mottagaren interagerar med atleten 
genom att återkoppla, vilket enligt Mangold och Faulds (2009, s. 364) och (Hambrick & 
Mahoney, 2011, s. 165, 173) skapar en tvåvägskommunikation då atleten och fans kan 
interagera med varandra.  
 
Generation Y:s reaktioner på meddelanden i sociala medier 
Resultaten från empirin visar även att respondenterna reagerar genom att de i viss mån 
får en bättre bild av såväl atleten som sponsorn vid samtliga typer av 
meddelanden/inlägg postat av atleten. Vidare visar våra empiriska resultat att 
meddelanden från atleter som visar upp atletens livsstil och det den är känd för i högre 
grad påverkar såväl atletens som sponsorernas image positivt, än övriga typer av 
meddelanden. Detta tyder på att respondenterna är drivna av livsstilar och image vilket 
enligt Williams och Page (2011) karakteriserar generation Y. Enligt (Bennett & 
Lachowetz, 2004, s. 242f) kan marknadsförare dra nytta av att associeras med atleter 
som tilltalar generation Y och är autentiska och har en tillförlitlig image. I och med att 
de empiriska resultaten visar att respondenterna i högre grad får en bättre bild av atleten 
samt sponsorn när atleten skickar meddelanden på sociala medier som visar upp dennes 
livsstil tyder det på att företag bör välja att sponsra atleter vars livsstil uppskattas av 
målgruppen då det påverkar företagets image positivt. 
 
Teorin lyfter även upp att sociala medier utgör en bra plattform för att förbättra 
företagets image enligt Bruhn et al (2012, s. 781) vilket våra empiriska resultat visar att 
det i viss mån gör. Ett mål från sponsorns (företaget) sida kan vara att förbättra sin 
image hos målgruppen genom att associera sig med en känd individ enligt Bennet 
(1999, s. 291) och Crimmins & Horn (1996) tolkat av (Madrigal, 2001, s. 158). Våra 
resultat visar att användandet av sponsrade atleter är ett effektivt 
marknadsföringsverktyg för att åstadkomma denna positiva förändring av ett företags 
image. Här är det även av värde att belysa att atleten i sig även får en bättre image och 
detta kan företaget se som en positiv reaktion gentemot dem själva också eftersom 
företaget (sponsorn) är förknippad med denna atlet. Om respondenterna har en bra bild 
av atleten, vilket kan utgöras av att de innehar en livsstil de ter sig till, associeras även 
företaget (sponsorn) med denna livsstil då det atleten representerar i form av livsstil och 
image överförs till företaget (McCracken, 1989, s. 312ff). 
 
Återkoppling genom att kommentera och dela ett meddelande/inlägg vidare skattas lågt 
av respondenterna samt mottagarnas reaktion där de köper en produkt av företaget som 
ligger bakom den sponsrade atleten. Även om värdena skattas lågt kan vi se att en viss 
återkoppling sker genom dessa aktioner samt att det förekommer att mottagaren 
(respondenterna) av ett meddelande/inlägg köper produkter av företag vid vissa 
situationer. Vidare menar Huang (2010, s. 209) och Dellarocas (2006, s. 1589) att om 
konsumenten litar på avsändaren så ökar chansen att denne sprider meddelandet vidare 
då spridningen genom Word-of-Mouth influeras av likheter mellan avsändaren och 
mottagaren, våra empiriska resultat visar dock att mottagarna vid samtliga typer av 
meddelanden inte återkopplade i hög grad genom att dela meddelandet vidare. Vilket 
tyder på att likheter mellan mottagaren och avsändaren inte ökar spridningen, något som 
Shu-Chuan Chu och Yoojung Kim (2011, 66f) även menar inte sker trots likheter 
mellan mottagare och avsändare. 
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6.7 Presentation av slutgiltig modell 
Slutligen redogör vi för den modell (figur 5) i vilken tidigare teorier inom 
ämnesområdena sponsring, sociala medier, konsumentbeteende, generation Y och 
kommunikationsprocesser är belysta, där vi visar vilka teorier som är applicerbara i 
studiens ämneskontext och således modell. 
 

 
Figur 5. Egen modell för kommunikation inom extremsport på sociala medier utifrån resultaten 
från studiens analys. 
 
Nedan belyser vi de faktorer som presenterades under figur 4, de grönmarkerade visar 
att tidigare teorier kan belysas i vår kontext, de blåmarkerade med vissa restriktioner 
och de röda stämmer inte överens med våra resultat. 
 
Avsändare: 
- Passform mellan atlet och sponsor 
- Atletens trovärdighet/kredibilitet 
- Expertis 
- Pålitlighet 
- Attraktionskraft 
 
Socialt media: 
- Kommunikationskanal där målgruppen finns 
 
Meddelande: 
Meddelandet ska innehålla stimulus som väcker generation Y:s uppmärksamhet och 
marknadsföra: 
- Sig själva och sin livsstil 
- Evenemang och aktiviteter *  
- Sponsorn och dess produkter * 
 
Mottagare: 
- Ska uppfatta att passformen är bra mellan atlet och sponsor men även mellan sig själv 
och atleten. 
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- Identitetsskapande 
- Identifikation med kända atleter/individer 
 
Återkoppling och reaktion till atleten: 
- Gilla 
- Kommentera 
-  Dela 
- Får en bättre image av atleten ** 
 
Reaktion mot sponsorn: 
- Öka konsumtionen av sponsorns produkter 
- Företaget får en bättre image ** 
 
Spridning: 
- Gilla 
- Kommentera  
- Dela 
 
* Meddelanden från atleten, med innehåll angående sponsorn och dess produkter, som 
ÄR relaterat till atletens sport uppmärksammas i större utsträckning av respondenterna 
än när motsvarande INTE ÄR relaterade. 
 
** Meddelanden från atleten uppmärksammas och genererar en bättre bild av atletens 
och sponsorns image hos mottagaren om meddelandet innehåller budskap rörande 
atletens livsstil och/eller innehåll angående sponsorn och dess produkter, som ÄR 
relaterat till atletens sport uppmärksammas i större utsträckning av respondenterna än 
när motsvarande INTE ÄR. 
 
Enligt Kotler och Armstrong (2009, s. 432f) är det viktigt att förstå mottagaren av ett 
meddelande för att på så sätt ha möjlighet att skapa meddelanden som når fram och 
väcker önskade reaktioner och återkoppling och således är det av vikt att avsändarens 
erfarenhetsfält i så stor mån som möjligt överlappar mottagarens erfarenhetsfält. Genom 
att använda stimulis i meddelanden på sociala medier innehållande exempelvis bilder, 
video och text men även kommunicera en livsstil och en image som uppmärksammas 
och noteras av mottagarna ökar chansen att nå generation Y och således överlappar 
erfarenhetsfälten i högre grad. Våra resultat bidrar med alternativ för sponsrande företag 
och sponsrade atleter vilka kan användas för att framgångsrikt lyckas nå ut med 
meddelanden till mottagaren som genererar återkoppling och reaktion till såväl atleten 
som företaget. Således bidrar studien resultat med alternativ som resulterar i att 
avsändarens erfarenhetsfält i högre utsträckning kan överlappa mottagarens 
erfarenhetsfält. 
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7. Studiens slutsatser 
I detta kapitel kommer studiens syfte och frågeställning att besvaras och genom detta 
kommer studiens kunskapsbidrag också att påvisas. Vi kommer även att ge praktiska 
rekommendationer till företag som sponsrar extremsportare aktiva på sociala medier.  
 
Syftet med studien är att studera hur de meddelanden/inlägg sponsrade atleter skickar 
via sociala medier, innehållande olika typer av stimulis, påverkar mottagarna samt 
mottagarnas reaktioner och återkoppling till den sponsrade atleten och sponsorn. Vi 
avser även studera betydelsen av överensstämmelse mellan atlet och sponsor i 
konsumenternas ögon samt om generation Y är homogen. Detta genom att identifiera de 
gemensamma nämnarna inom områdena sponsring, sociala medier, konsumentbeteende, 
generation Y och kommunikationsprocesser och belysa dessa befintliga teorier i en 
modell för ämneskontexten. 
 
Detta för att kunna svara på vår frågeställning: ”Vad påverkar mottagarna inom 
generation Y vid meddelanden från sponsrade atleter i sociala medier? 
 
Vi har i studiens genomförande utgått från en teoretisk referensram bestående av teorier 
inom ämnesområdena sponsring, sociala medier, konsumentbeteende, generation Y och 
kommunikationsprocesser. Utifrån dessa ämnesområden har vi belyst teorier som 
fungerat som gemensamma nämnare för den ämneskontext vi genomfört 
undersökningen inom. Med denna bakgrund och de empiriska resultaten vi erhållit har 
vi kunnat se om den teori som vi belyst och applicerat i vår modell svarar mot hur det i 
praktiken ser ut. 
 
Passformens betydelse 
Från resultaten i vår studie kan vi utläsa att generation Y anser att det är viktigt att 
passformen samt imagen överensstämmer mellan atleten och sponsorn. Vidare ansåg 
respondenterna att när atleter är inblandade i skandaler påverkas såväl atletens som 
sponsorns image i negativ bemärkelse, dock påverkas atletens image mer negativt än 
sponsorns image. I linje med detta visar våra resultat att när den sponsrade atleten postar 
meddelanden/inlägg som inbegriper en sponsor som är relaterad till atletens sport ses 
meddelandet som mer trovärdigt, uppmärksammas oftare och chansen att budskapet i 
meddelandet tolkas på avsett vis ökar. Det går således att klart utläsa värdet av 
överensstämmelsen i mottagarens ögon vilket stämmer överens med vad teorin säger. I 
och med att överensstämmelsen mellan sponsorn och den sponsrade atleten är av värde i 
mottagarens ögon är det viktigt att företaget (sponsorn) väljer en atlet att sponsra som 
innehar en image, livsstil och egenskaper som överensstämmer med företaget. Det är 
även viktigt att det sponsrande företaget och atleten tillhör samma verksamhetsområde. 
Om ett företag inleder ett samarbete med en atlet, där samarbetet genomsyras av 
ovanstående faktorer, kommer det i mottagarens ögon finnas en överensstämmelse och 
en passform mellan det sponsrande företaget och atleten vilket ökar chansen att 
mottagaren kommer att uppmärksamma ett meddelande postat av den sponsrade atleten. 
 
Trovärdigheten i ett meddelande på sociala medier 
Vi kan även se att attraktivitet, pålitlighet och expertis har betydelse för avsändaren av 
ett meddelande. Våra resultat visar att dessa egenskaper är viktiga för att chansen att ett 
meddelande ska nå fram och tolkas på avsett vis, vilket kan tyda på att det är svårt att 
sätta fingret på exakt vilka egenskaper som är viktiga för att ett meddelande ska anses 
trovärdigt och att det kanske är en kombination av alla egenskaper som avgör 
trovärdigheten. Där en atlet gör reklam för en sponsor som är relaterad till atletens sport 
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anses expertis som den viktigaste egenskapen atleten bör besitta vilket tyder på att 
generation Y lyssnar till dessa meddelanden då de vet att atleten är kunnig inom det 
område som denna är aktiv inom vilket även stödjs av teorin som säger att den 
professionella experten bör användas för denna typ av marknadsföring. För 
meddelanden där en atlet gör reklam för en sponsor som inte är relaterad till atletens 
sport anses pålitligheten vara den viktigaste egenskapen atleten bör ha. Pålitligheten hos 
atleten är framhävande vid denna typ av meddelanden eftersom atleten gör reklam för 
något denna inte har speciellt stor kunskap inom. Då är det viktigt att mottagaren litar 
på avsändaren. Resultaten från vår empiri visar således att egenskaperna är viktiga för 
trovärdigheten i ett meddelande och att vid meddelandets utformning och innebörd har 
egenskaperna olika stor betydelse. Vidare visar studiens resultat att om en atlet är 
inblandad i en skandal påverkas såväl atletens som sponsorns trovärdighet negativt 
vilket är något som tidigare litteratur menar är ett resultat av en inblandning i en 
skandal. 
 
Kommunicera med generation Y 
Vi kan även se att sociala medier är kan vara en bra plattform för atleter att befinna sig 
på för att marknadsföra sig själva, evenemang och sponsorer om generation Y är 
målgruppen då dessa är flitiga användare av sociala medier och då framförallt 
Facebook, Instagram, YouTube och Vimeo. Våra resultat visar även att generation Y 
anser att marknadsföring i sociala medier är mer genuint (äkta, trovärdigt och 
autentiskt) än marknadsföring via traditionella medier. På samtliga sociala medier finns 
möjlighet att “gilla” ett meddelande, att “gilla” är även den vanligaste formen av 
återkoppling hos generation Y på samtliga typer av meddelanden. En anledning till att 
“gilla” är den vanligaste formen av återkoppling kan bero på att det är enklare att 
återkoppla genom att “gilla” då det endast är en knapptryckning bort till skillnad från att 
kommentera och dela som kräver att mottagaren formulerar en text och även tar 
ställning i högre grad. Meddelandets innehåll är även viktigt för att meddelandet och 
budskapet ska nå fram till mottagaren. Ett meddelande som postas av en atlet som 
innehåller reklam för en sponsor, ett evenemang eller en aktivitet som är relaterad till 
atletens sport har större chans att uppmärksammas av generation Y och ökar även 
chansen att bilden av den sponsrade atleten och sponsor förbättras. För att nå generation 
Y bör även marknadsföring bedrivas på ett passande sätt för att generation Y ska 
uppmärksamma det. Våra resultat visar att Generation Y är en målgrupp som uttrycker 
sin livsstil med varumärken och produkter som är relaterade till extremsport. De anser 
även att det är viktigt att atleten de följer på sociala medier visar upp en livsstil som de 
ser upp till och som de kan identifiera sig med i och med att livsstilar är en central del 
av generation Y:s sätt att uttrycka sig själva. Således bör marknadsföringen som bedrivs 
med sponsrade atleter utformas så att de visar upp en livsstil som tilltalar den tänkte 
målgruppen, vilken i vårt fall utgör generation Y vilka har ett intresse i extremsport. Vi 
kan se att bilder och video väcker generation Y:s uppmärksam i hög grad och detta 
indikerar på att atleter genom att kommunicera sin livsstil i form av bilder och video 
kan öka chansen till att meddelandet uppmärksammas hos mottagarna. 
 
Även om generation Y uppmärksammar meddelanden från atleter med 
marknadsföringssyfte är det mer sällan än ofta som de beslutar sig för att köpa 
produkter från atletens sponsor som visas upp av atleten i meddelandet. Att de inte 
köper produkter i hög utsträckning kan indikera på att respondenterna inte är medvetna 
om att deras konsumtion påverkas av att atleter de följer i sociala medier visar upp sina 
sponsorer och dess produkter. Marknadsföringen på sociala medier med användande av 
sponsrade atleter har således ingen direkt inverkan på ett företags försäljning i första 
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hand. Dock visar våra resultat att vid meddelanden från atleter så förstärks den 
sponsrade atletens och sponsors (företaget) image vilket kan utgöra ett försteg till en 
framtida slutkund. Då återkoppling genom att kommentera eller dela meddelandet 
vidare är ovanligt bör företagen fokusera på att förbättra sin image i första hand. 
Möjligtvis kan företaget med hjälp av detta skapa positiv WOM som kan komma att 
leda till en ökad försäljning. 
 
Avslutningsvis med hänsyn till studiens slutsatser kan vi se att studiens syfte uppfylls 
samt att frågeställningen besvaras. Den slutgiltiga kommunikationsmodellen (figur 5) 
redovisas i resultatdiskussionen, där vi belyser vilka delar av teorin (gemensamma 
nämnare) som bör genomsyra vår kommunikationsmodell för att ett meddelande från 
avsändaren ska nå fram till mottagaren som i sin tur uppmärksammar och 
förstår budskapet i meddelandet, varefter återkoppling och reaktioner skapas gentemot 
avsändaren och det sponsrande företaget. Den kommunikationsmodell vi utvecklat 
(figur 5) ger en lättöverskådlig bild av hur ett meddelande på sociala medier 
innehållande olika typer av stimuli från en atlet når mottagaren och vilka effekter i form 
av återkoppling, reaktion och spridning det har. 
 

7.1 Praktiska rekommendationer 
Företag med en målgrupp bestående av personer i åldern 18 - 35 år, är användare av 
sociala medier där de följer extremsportare och har ett intresse i extremsport bör sponsra 
extremsportare som har en bra passform mot företaget samt att företagets image 
överensstämmer med atletens då målgruppen anser att det är viktigt och även anser att 
atletens image överförs till sponsorn. Detta är viktigt att ha i åtanke för företag som 
väljer att sponsra extremidrottare då de måste välja atleter som representerar det de vill 
att företaget ska representera. Vidare kan vi rekommendera att företag att föra en dialog 
med de sponsrade atleterna och tillsammans lägga upp riktlinjer för vad som bör 
publiceras och inte för att förebygga exempelvis skandaler. Företag bör även ha en klar 
plan för hur skandaler som sponsrade atleter är inblandade i ska hanteras för att 
minimera skadorna eftersom våra resultat visar att skandaler påverkar såväl atletens som 
sponsorns trovärdighet negativt. Detta i och med att atleternas liv och relationer till 
sponsorerna blir väldigt transparenta då fans hela tiden kan följa vad atleterna gör. 
Opassande meddelanden kan därför snabbt göra stor skada på såväl atletens som 
sponsorns image och det är en bra anledning för företag att diskutera vad som ska 
publiceras och inte.  
 
Dock visar resultaten att atleter som är kontroversiella väcker generation Y:s 
uppmärksamhet och således kan det, av företag som positionerar sig själva som 
kontroversiella och utmanande, vara taktiskt att sponsra en atlet som är kontroversiell 
och utmanande då det förstärker produkten och företagets grundmening. Vi kan även se 
att det är svårt att avgöra vilka egenskaper hos atleten som har betydelse för att atletens 
meddelanden i sociala medier som innehåller reklam för en sponsor, oavsett om 
sponsorn är relaterad till atletens idrott eller inte, uppfattas som trovärdiga hos 
generation Y. Det vi kan utläsa från våra resultat är att pålitligheten och expertisen är av 
större vikt när sponsorn är relaterad till atletens sport, vilket kan vara värt att ha i 
beaktning. Detta tyder även på att till exempel en skidtillverkare bör välja att sponsra en 
skidåkare som är väldigt duktig och anses pålitlig samt inneha expertkunskaper då det 
ökar trovärdigheten i ett meddelande. 
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Vad gäller sociala medier så kan vi se att marknadsföring i sociala medier anses mer 
genuint än traditionell marknadsföring, samt att generation Y använder till exempel 
Facebook, Instagram, YouTube och Vimeo flitigt och således kan vi rekommendera att 
företag uppmanar sina sponsrade extremsportare att använda dessa kanaler för att 
marknadsföra sig själva, företaget och dess produkter. Då resultaten även visade att 
meddelanden, som visar upp atletens livsstil, väckte störst uppmärksamhet och även 
påverkade generation Y:s bild av såväl atletens som sponsorns image mer positivt kan 
ett gott råd till företagen vara att inte försöka överexponera sitt varumärke i de 
sponsrade atleternas meddelanden. Istället bör företagen försöka skapa en bra mix 
mellan olika typer av meddelanden, i samstånd med sin sponsrade atlet, eftersom 
generation Y anser att det är viktigt att atleter är autentiska och coola. Att just livsstilar 
är viktigt för generation Y är något som företag bör ha i åtanke när de väljer vilka atleter 
de ska sponsra eftersom respondenterna anser att det är viktigt att atleterna visar upp en 
livsstil de ser upp till och kan identifiera sig med.  
 
Vi kan rekommendera företag som vill nå den del av generation Y, som har ett intresse i 
extremsport och följer extremsportare på sociala medier, att sponsra extremsportare som 
är aktiva på sociala medier eftersom atleterna använder varumärken och produkter 
relaterade till extremsport för att visa vilken livsstil de har, samt i viss grad för att visa 
vilka de är. Även om mottagarna av ett meddelande inte anser att atletens image 
överförs via produkten till dem själva, när de använder en produkt en atlet de ser upp till 
visar i sociala medier, kan det vara en god idé att fortsätta sponsra extremsportare då 
denna imageöverförelse kan ske omedvetet hos konsumenten. Att respondenterna inte 
heller anser att de i hög grad köper produkter på grund av de meddelanden atleter postar 
i sociala medier behöver inte betyda att sociala medier inte är en bra plattform för 
varumärkesbyggande aktiviteter. Framförallt företagets image påverkas positivt vilket 
omedvetet kan leda till konsumtion hos mottagaren i senare skeden. När konsumenten 
exempelvis står i en skidaffär och ska välja nya skidor kan valet påverkas omedvetet 
genom att de följer en känd skidåkare i sociala medier som är sponsrad av ett 
skidmärke. Denna omedvetna påverkan kan utgöras av att konsumentens bild av 
företagets image blivit bättre vilket kan leda till att mottagaren av meddelandet köper 
företagets produkter.  
 

7.2 Rekommendationer för fortsatt forskning 
I och med att vi genomfört en explorativ studie inom en ny kontext lägger vi en grund 
för fortsatt forskning. Vi anser att en undersökning kan bedrivas som har för avsikt att 
genomföra en studie med motsvarande innehåll som vår, fast med ett större antal 
respondenter inom respektive åldersgrupp, för att se om likartade resultat påvisas. 
Denna studie kan förslagsvis genomföras med respondenter från en annan plattform än 
freeride.se med respondenter som också har intresse i extremsport eftersom det kan vara 
intressant att se om skillnader finns mellan personer som är intresserade av olika 
extremsporter, vilka kan nås genom att använda en annan plattform. Vidare kan en 
studie som undersöker vad som gör att människor väljer att följa vissa extremsportare i 
sociala medier men inte andra, är det atletens livsstil, image eller personliga egenskaper 
som är avgörande, eller är det något helt annat?  
 
Det vore intressant att genomföra ytterligare studier för att verkligen undersöka om 
generation Y är homogen som teorin antyder. Våra resultat tyder på att det finns vissa 
skillnader inom generation Y och att dessa skillnader medför att generation Y, i och 
med sitt stora åldersspann (18 - 35 år), lyssnar till olika saker. Våra resultat tyder på att 
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så är fallet men vår studie kan inte bekräfta dessa indikationer. Vi ser dock ett 
undersökningsvärde i denna fråga eftersom våra resultat tyder på att generation Y, i sin 
helhet, inte är homogen vilket kan bero på att generation Y inbegriper personer med 
stora åldersskillnader och med skilda intressen. 
 
Vår studie bidrar även med resultat som utgör underlag för fortsatt forskning i och med 
att den teori vi belyst i vår ämneskontext inte undersökts tidigare. Vi har således kunnat 
visa en kommunikationsprocess över sociala medier som genererar återkoppling från 
generation Y, med ett intresse i extremsport. Därmed anser vi att det finns en potential i 
att undersöka generation Y i en annan miljö för att se om de resultat vi kunnat redovisa 
motsvarar generation Y inom andra intresseområden. En stor del av 
undersökningsvärdet anser vi ligger i att generation Y anses vara en målgrupp som 
identifierar sig med livsstilar. I och med att vi enbart undersökt en specifik livsstil 
(extremsport) finns det ett stort oupptäckt fält som bör studeras närmare. Exempelvis 
kan det vara intressant att genomföra vår studie i en kontext bestående av respondenter i 
generation Y som har ett intresse i mode och på sociala medier följer modeller som 
representerar olika klädföretag. Det är något vår studie inte kan svara på, men som vi 
anser utgör en intressant infallsvinkel mot generation Y och vad de som målgrupp kan 
motsvara för ett företag. 
 
Det kan även vara intressant vara intressant att studera hur mottagarna av meddelanden i 
sociala medier påverkas av de inlägg extremsportare postar på sociala medier, samt 
vilka typer av reaktioner och återkopplingar som uppstår förutom dem vi tagit upp. 
 
Ett intressant förslag till vidare forskning kan vara de etiska aspekterna av 
marknadsföring i sociala medier vilka vi lyfter i kapitel 9. 
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8. Sanningskriterier 
I denna avslutande del av studien kommer vi att ta upp tre begrepp; reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet vilka tillsammans utgör sanningskriterierna. Dessa 
begrepp ligger till grund för att kritiskt granska en kvantitativ studie. Begreppen och 
dess innebörd ligger även till grund för att ge en ökad förståelse till de vetenskapliga 
val vi har gjort samt för att påvisa trovärdigheten i sin helhet för studien. 
 

8.1 Reliabilitet 
Hur väl mätinstrumentet motstår slumpinflytande av olika typer är vad reliabilitet 
handlar om (Patel & Davidson, 2011, s. 103). De slumpmässiga felens effekt kan ses 
som den variation vilken uppstår när samma element mäts vid upprepade tillfällen där 
det förutsätts att egenskapen inte förändras mellan mättillfällena. Den variation som 
uppstår mellan mättillfällena visar mätningens grad av tillförlitlighet och kallas även 
mätprocessens reliabilitet, och det är således önskvärt att mätningarna har hög 
reliabilitet vilket betyder att slumpvariationerna är små. (Dahmström, 2011, s. 368) 
Enligt Patel och Davidson (2011, s. 104) är enda fallen där forskaren kan utläsa ett mått 
på reliabiliteten är när ett mätinstrument som resulterar i att varje individ får en poäng 
(till exempel attitydskalor) används. För att mäta stabiliteten hos ett mått kan ett test-
retest vilket betyder att en grupp får genomföra ett test vid två tillfällen och sedan mäta 
korrelationen mellan de två testtillfällena (Bryman, 2011, s. 161). Vi har i denna studie 
inte haft de resurser som krävs för att genomföra ett test-retest och har istället säkerställt 
den interna reliabiliteten. Den interna reliabiliteten rör mått med multipla indikatorer 
där varje respondents svar på respektive fråga slås ihop till en totalpoäng för att 
säkerställa att indikatorerna är relaterade till samma mått (Bryman, 2011, s. 161f). Ett 
mått för att mäta intern reliabilitet är Cronbach alfa där 1 är perfekt intern reliabilitet 
och 0 ingen intern reliabilitet där siffran 0,8 används som en tumregel men även 0,7 är 
godkänt (Bryman, 2011, s. 162). Vi utförde ett Cronbach alfatest på vår pilotstudie där 
resultaten låg mellan 0,83 och 0,91 vilket visar att indikatorerna är korrelerade med 
varandra och således mäter samma sak. Forskaren har vid enkätundersökningar den 
minsta möjligheten att på förhand kontrollera reliabiliteten, och kan endast försöka 
försäkra sig om att individerna som ska besvara enkäten uppfattar enkäten som det är 
tänkt (Patel & Davidson, 2011, s. 105). Enkäten måste utformas så att den är lätt att 
besvara samt att frågornas formuleringar inte går att missuppfatta. För att kontrollera 
detta kan enkäten provas på en grupp som motsvarar den tänkta gruppen eller på andra 
utomstående personer (Patel & Davidson, 2011, s. 105). I denna studie har vi gjort vårt 
yttersta för att konstruera enkäten på ett sätt som gör den enkel att förstå och besvara. Vi 
har dels utfört en pilotstudie på en utomstående grupp personer som fick ge feedback, 
samt diskuterat enkätens utformning med vår handledare vid ett flertal tillfällen för att 
säkerställa att enkäten går att förstå och besvara av respondenterna. Vi har under tiden 
enkäten legat ute mottagit kritik på enkätens utformning då den av vissa anses diffus. 
Det är något vi varit medvetna om under utformningen av enkäten och arbetat för att 
motverka i den mån det är möjligt. Dock har det inte varit möjligt att utforma enkäten 
på annat vis eftersom frågorna måste mäta vissa saker, dels för att frågorna måste svara 
till den teori som används samt att vi följer en bestämd tidsplanering. 
 

8.2 Validitet 
För att i denna studie säkerställa att det vi mäter är det som ska mätas har vi lagt stort 
fokus på att uppfylla kravet av att undersökningen genomsyras av innehållsvaliditet. 
Innehållsvaliditet handlar om att täcka det problemområde som ska studeras samt att 
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teorin som används översätts till frågor. Ett sätt att säkerställa innehållsvaliditeten är att 
samarbeta med någon som har kunskap inom problemområdet. (Patel & Davidson, 
2011, s. 102f) Vi har i denna studie dels genomfört en pilotstudie samt diskuterat 
enkätfrågornas utformning ett flertal gånger med vår handledare, som är verksam inom 
marknadsföring, för att säkerställa att våra frågor mäter det som ska mätas sett till 
teorin. På grund av vår tidsram har vi inte haft möjligheten att säkerställa den samtidiga 
validiteten vilket enligt Patel och Davidson (2011, s. 103) betyder att vi som forskare 
exempelvis genomför både en enkätundersökning samt i efterhand genomför intervjuer 
med samma frågor vilket genomför för att jämföra utfallen.  
 

8.3 Generaliserbarhet 
I vår studie bestod populationen av personer som använder freeride.se, är i åldern 18 - 
35 år (generation Y), har ett intresse i extremsport och på sociala medier följer kända 
extremsportare. Vi tog därför ett stickprov ur denna population och således kan vi enligt 
Holme och Solvang (1991, s. 305) enbart generalisera resultaten på den valda 
populationen. Det var i vårt fall inte möjligt att använda ett sannolikhetsurval då vår 
population inte finns i några register men genom det strategiska valet att samarbeta med 
freeride.se för att komma i kontakt med vår tänka population anser vi att 
representativiteten har stärkts i vårt urval. Att inte ha möjlighet att definiera urvalet är 
enligt Holme och Solvang (1991, s. 305) en anledning till att använda ett annat typ av 
urval. Då vi använt oss av ett urval som inte är ett sannolikhetsurval kan vi inte 
statistiskt garantera att våra resultat är generaliserbara enligt Holme och Solvang (1991, 
s. 305) vilka även menar att den typ av urval vi gjort kan ge användbara 
generaliseringar trots att de inte är statistiskt säkerställda. Vi anser därför att våra 
resultat bör ses som generaliserbara för den population vi definierat ovan då det inte är 
möjligt att veta hur stor den är, populationen kan bestå av de 123 personer som 
besvarade enkäten, men den kan även bestå av många fler, hur många fler är något vi 
inte kan veta.  

9. Etisk diskussion 
 
Som våra resultat indikerar kan marknadsföring på sociala medier via sponsrade atleter 
vara ett effektivt sätt för att nå generation Y. Vi är även medvetna om att vissa etiska 
aspekter går att hänföras denna typ av marknadsföring. Som vi lyft upp tidigare i 
studien, angående Kevin Bäckström, representerar vissa atleter en relativt kontroversiell 
livsstil i sociala medier. Exempelvis gör Kevin Bäckström reklam för sina sponsorer 
men han har även lagt upp bilder från en strippklubb. Även surfaren Alana Blanchard 
lägger upp utmanande bilder på sig själv i sociala medier och medvetet trycker på sitt 
utseende för att bland annat marknadsföra sina bikinisponsorer. I och med att dessa 
atleter anses vara förebilder är det viktigt att ta i beaktning den bild och livsstil de visar 
upp för sina fans även påverkar fansen. Det finns en negativ aspekt med att framställa 
kvinnor som objekt och det är något som förekommer och som vi anser utgör baksidan 
med denna typ av marknadsföring och egentligen all typ av marknadsföring. Hur långt 
kan en atlet gå för att marknadsföra sin livsstil och sina sponsorer utan att anses oetisk? 
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Appendix 
 
 

Appendix 1: Red Bull och Armada gör reklam för sponsrade atleter 

 
Källa: facebook.com Hämtat: Hämtat: 2013-05-14 

 
  



	  

 
 

Appendix 2: Jon Olsson och Alana Blanchard på Facebook och Instagram 
Facebook: 

 
Källa: Facebook.com Hämtat: 2013-05-14 

 
Källa: Facebook.com Hämtat: 2013-05-14 
Instagram: 

 
Källa: Instagram.com Hämtat: 2013-05-14 

 
Källa: Instagram.com Hämtat: 2013-05-14 

 
 
 
  



	  

Appendix 3: Jon Olsson visar sin livsstil och sponsorer 

 
Källa: Instagram.com Hämtat: 2013-05-14 

 
Källa: Instagram.com Hämtat: 2013-05-14 
 
 
  



	  

Appendix 4: Jon Olsson marknadsför Head och Audi 

 
Källa: Instagram.com Hämtat: 2013-05-14 

 
Källa: Instagram.com Hämtat: 2013-05-14 
 
  



	  

Appendix 5: Shaun White och Geoff Ogilvy Twitter 

 
Foto: Twitter.com Hämtat: 2013-05-14 

 
Källa: Twitter.com Hämtat: 2013-05-14 
 
  



	  

Appendix 6: Olika former av sponsring 
The North Face och Swatch huvudsponsorer världscupen i friåkning 

 
Källa: freerideworldtour.com Hämtat: 2013-05-14 
Vattenfall huvudsponsor svenska alpina skidlandslaget 

 
Källa: skidor.com Hämtat: 2013-05-14 
Sponsring av individ, Reine Barkered regerande världsmästare i friåkning 

 
Källa: freerideworldtour.com Hämtat: 2013-05-14 
 
  



	  

Appendix 7: Extremsportare på Twitter 

 
Källa: Twitter.com Hämtat: 2013-05-14 

 
Källa: Twitter.com Hämtat: 2013-05-14 

 
Källa: Twitter.com Hämtat: 2013-05-14 



	  

 
Appendix 8: Jon Olsson visar upp sin livsstil, evenemang och sponsorer 
Livsstil: 

 
Källa: Instagram.com Hämtat: 2013-05-14 
Evenemang: 

 
Källa: Instagram.com Hämtat: 2013-05-14 
Sponsorer: 

 
Källa: Instagram.com Hämtat: 2013-05-14 
 



	  

Appendix 9: SPSS-analyser 
 
SPSS analyser för pilotstudien  
Internt reliabilitetstest (cronbach alpha) gjordes för att se om faktorerna inom 
egenskaperna attraktivitet, trovärdighet och expertis tillsammans mäter det som ska 
mätas. 
Atlet postar meddeland/inlägg som innehåller reklam för en sponsor som ÄR relaterad 
till atletens sport: 
Attraktivitet 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,832 ,834 5 

 
Trovärdighet 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,910 5 

 
Expertis 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,871 5 

 
 
Atlet postar meddeland/inlägg som innehåller reklam för en sponsor som INTE ÄR 
relaterad till atletens sport: 
Trovärdighet 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,957 5 

 
  



	  

 
 
SPSS analyser för enkätundersökningen 
Demografiska aspekter 
Hur många extremsportare respondenterna följer i sociala medier: 
(Angående medelvärden är 1-5 = 1, 6-10 = 2, 11-15 = 3, 16-20 = 4, 21och mer = 5) 

Descriptives 
MängdFöljExtremS 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 2,51 1,273 ,163 2,18 2,83 1 5 
24-29 46 2,22 1,332 ,196 1,82 2,61 1 5 
30-35 16 2,50 1,317 ,329 1,80 3,20 1 5 
Total 123 2,40 1,298 ,117 2,17 2,63 1 5 

ANOVA 
MängdFöljExtremS 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 2,408 2 1,204 ,711 ,493 

Within Groups 203,072 120 1,692     

Total 205,480 122       

 
Avsändare (sponsrade atleten) 
Passformens betydelse (Mellan atlet och sponsor): 

Descriptives 
PassformBetyd 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 5,25 1,260 ,161 4,92 5,57 2 7 
24-29 46 4,96 1,264 ,186 4,58 5,33 2 7 
30-35 16 4,94 2,081 ,520 3,83 6,05 1 7 
Total 123 5,10 1,387 ,125 4,85 5,35 1 7 

ANOVA 
PassformBetyd 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

2,667 2 1,334 ,689 ,504 

Within Groups 232,162 120 1,935     

Total 234,829 122       

 
  



	  

Imageöverensstämmelse (Mellan atlet och sponsor): 
Descriptives 

ImageÖverensstämmelse 
        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 4,57 1,668 ,214 4,15 5,00 1 7 
24-29 46 5,54 1,110 ,164 5,21 5,87 2 7 
30-35 16 4,81 2,136 ,534 3,67 5,95 1 7 
Total 123 4,97 1,609 ,145 4,68 5,25 1 7 

ANOVA 
ImageÖverensstämmelse 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 25,101 2 12,551 5,180 ,007 

Within Groups 290,769 120 2,423     

Total 315,870 122       

Multiple Comparisons 
Dependent 
Variable:  

ImageÖverensstämmel
se 

     Bonferroni 
      

(I) Ålder 

Mean 
Differenc

e (I-J) 

Std. 
Erro

r Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lowe

r 
Boun

d 

Uppe
r 

Boun
d 

18-23 24-29 -,970* ,304 ,005 -1,71 -,23 

30-35 -,239 ,437 1,00
0 

-1,30 ,82 

24-29 18-23 ,970* ,304 ,005 ,23 1,71 

30-35 ,731 ,452 ,325 -,37 1,83 

30-35 18-23 ,239 ,437 1,00
0 

-,82 1,30 

24-29 -,731 ,452 ,325 -1,83 ,37 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Egenskapers (attraktivitet, trovärdighet,expertis) påverkan på trovärdigheten i ett 
meddelande/inlägg atleten postar som innehåller reklam för en sponsor som ÄR 
relaterad till atletens sport: 
Attraktivitet 

Descriptives 
GrupppAttraktivitet1 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 4,4557 1,10159 ,14104 4,1736 4,7379 0,00 6,40 
24-29 46 3,9174 1,35093 ,19918 3,5162 4,3186 1,00 6,40 
30-35 16 3,6125 1,46691 ,36673 2,8308 4,3942 1,00 5,20 
Total 123 4,1447 1,28045 ,11545 3,9162 4,3733 0,00 6,40 
	   	  



	  

 
 

ANOVA 
GrupppAttraktivitet1 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 12,810 2 6,405 4,105 ,019 

Within Groups 187,214 120 1,560     

Total 200,024 122       
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:  GrupppAttraktivitet1 
     Bonferroni 

      

(I) Ålder 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 24-29 ,53835 ,24391 ,088 -,0539 1,1306 
30-35 ,84324 ,35083 ,053 -,0086 1,6951 

24-29 18-23 -,53835 ,24391 ,088 -1,1306 ,0539 
30-35 ,30489 ,36252 1,000 -,5753 1,1851 

30-35 18-23 -,84324 ,35083 ,053 -1,6951 ,0086 
24-29 -,30489 ,36252 1,000 -1,1851 ,5753 

 
Trovärdighet 

Descriptives 
GruppTrovärd1 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 4,9738 1,19302 ,15275 4,6682 5,2793 0,00 7,00 
24-29 46 4,6783 1,54257 ,22744 4,2202 5,1363 0,00 7,00 
30-35 16 4,5000 2,17624 ,54406 3,3404 5,6596 ,80 7,00 
Total 123 4,8016 1,48069 ,13351 4,5373 5,0659 0,00 7,00 

ANOVA 
GruppTrovärd1 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

3,963 2 1,982 ,902 ,408 

Within Groups 263,516 120 2,196     

Total 267,480 122       

 
Expertis 

Descriptives 
GruppExpertis1 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 5,2852 1,23960 ,15871 4,9678 5,6027 0,00 7,00 
24-29 46 5,0783 1,62616 ,23976 4,5954 5,5612 0,00 7,00 
30-35 16 4,3875 2,01126 ,50281 3,3158 5,4592 1,00 7,00 
Total 123 5,0911 1,52062 ,13711 4,8196 5,3625 0,00 7,00 
	   	  



	  

ANOVA 
GruppExpertis1 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

10,228 2 5,114 2,257 ,109 

Within Groups 271,872 120 2,266     
Total 282,100 122       
 
Egenskapers (attraktivitet, trovärdighet,expertis) påverkan på trovärdigheten i ett 
meddelande/inlägg atleten postar som innehåller reklam för en sponsor som INTE ÄR 
relaterad till atletens sport: 
Attraktivitet 

Descriptives 
Gruppattraktivitet2 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 4,3311 1,23011 ,15750 4,0161 4,6462 1,00 6,40 
24-29 46 3,7522 1,55560 ,22936 3,2902 4,2141 0,00 7,00 
30-35 16 3,4125 2,28557 ,57139 2,1946 4,6304 1,00 7,00 
Total 123 3,9951 1,54993 ,13975 3,7185 4,2718 0,00 7,00 

ANOVA 
Gruppattraktivitet
2 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 15,034 2 7,517 3,244 ,042 

Within Groups 278,043 120 2,317     

Total 293,077 122       
Multiple Comparisons 

Dependent 
Variable:  

Gruppattraktivitet
2 

     Bonferroni 
      

(I) Ålder 

Mean 
Differenc

e (I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 24-29 ,57897 ,2972
4 

,161 -,1427 1,300
7 

30-35 ,91865 ,4275
5 

,101 -,1194 1,956
7 

24-29 18-23 -,57897 ,2972
4 

,161 -
1,3007 

,1427 

30-35 ,33967 ,4418
0 

1,00
0 

-,7330 1,412
4 

30-35 18-23 -,91865 ,4275
5 

,101 -
1,9567 

,1194 

24-29 -,33967 ,4418
0 

1,00
0 

-
1,4124 

,7330 

 
  



	  

Trovärdighet 
Descriptives 

GruppTrovärd2 
        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 4,7082 1,33395 ,17080 4,3666 5,0498 1,40 7,00 
24-29 46 4,2000 1,68338 ,24820 3,7001 4,6999 0,00 7,00 
30-35 16 2,8875 1,84748 ,46187 1,9030 3,8720 1,00 6,00 
Total 123 4,2813 1,63964 ,14784 3,9886 4,5740 0,00 7,00 

ANOVA 
GruppTrovärd2 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

42,504 2 21,252 8,933 ,000 

Within Groups 285,483 120 2,379     
Total 327,987 122       

Multiple Comparisons 
Dependent 
Variable:  

GruppTrovärd
2 

     Bonferroni 
      

(I) Ålder 

Mean 
Differenc

e (I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Boun

d 
Upper 
Bound 

18-23 24-29 ,50820 ,3012
0 

,282 -
,2231 

1,239
5 

30-35 1,82070* ,4332
3 

,000 ,7688 2,872
6 

24-29 18-23 -,50820 ,3012
0 

,282 -
1,239

5 

,2231 

30-35 1,31250* ,4476
7 

,012 ,2256 2,399
4 

30-35 18-23 -1,82070* ,4332
3 

,000 -
2,872

6 

-,7688 

24-29 -1,31250* ,4476
7 

,012 -
2,399

4 

-,2256 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Expertis 

Descriptives 

GruppExpertis2 
        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 4,5443 1,47654 ,18905 4,1661 4,9224 1,00 7,00 
24-29 46 3,8043 1,31216 ,19347 3,4147 4,1940 0,00 6,20 
30-35 16 3,3375 2,22916 ,55729 2,1497 4,5253 1,00 6,60 
Total 123 4,1106 1,58935 ,14331 3,8269 4,3943 0,00 7,00 

	   	  



	  

ANOVA 
GruppExpertis2 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

25,349 2 12,675 5,378 ,006 

Within Groups 282,827 120 2,357     

Total 308,176 122       

	  
 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:  GruppExpertis2 
     Bonferroni 

      

(I) Ålder 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 24-29 ,73991* ,29979 ,045 ,0120 1,4678 
30-35 1,20676* ,43121 ,018 ,1598 2,2537 

24-29 18-23 -,73991* ,29979 ,045 -1,4678 -,0120 
30-35 ,46685 ,44558 ,891 -,6150 1,5487 

30-35 18-23 -1,20676* ,43121 ,018 -2,2537 -,1598 

24-29 -,46685 ,44558 ,891 -1,5487 ,6150 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

T-test på om egenskaperna skiljer sig i betydelse för trovärdigheten i 
meddelandet/inlägget när sponsorn ÄR relaterad till atletens sport med trovärdigheten i 
meddelandet/inlägget när sponsorn INTE ÄR relaterad till atletens sport: 

Group Statistics 

DummieGrupp1 N Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

GrupppAttraktivitet
1 

atlete
n 

123 4,144
7 

1,28045 ,11545 

spons
or 

123 3,995
1 

1,54993 ,13975 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower 
Uppe

r 
GrupppAttraktivit
et1 

Equal 
variances 
assumed 

2,96
9 

,086 ,825 244 ,410 ,14959 ,18127 -
,2074

7 

,5066
6 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    ,825 235,6
10 

,410 ,14959 ,18127 -
,2075

3 

,5067
2 

	   	  



	  

Group Statistics 

DummieGrupp1 N Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

GruppTrovärd1 atleten 123 4,8016 1,48069 ,13351 
spons
or 

123 4,2813 1,63964 ,14784 

 
 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower 
Uppe

r 
GruppTrovärd1 Equal 

variances 
assumed 

,968 ,326 2,612 244 ,010 ,52033 ,19920 ,1279
5 

,9127
0 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,612 241,50
6 

,010 ,52033 ,19920 ,1279
3 

,9127
2 

Group Statistics 

DummieGrupp1 N Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

GruppExperti
s1 

atleten 123 5,091
1 

1,52062 ,13711 

sponsor 123 4,110
6 

1,58935 ,14331 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
GruppExpert
is1 

Equal 
variance
s 
assume
d 

,002 ,965 4,944 244 ,000 ,98049 ,19833 ,5898
2 

1,3711
5 

Equal 
variance
s not 
assume
d 

    4,944 243,525 ,000 ,98049 ,19833 ,5898
2 

1,3711
6 

 
  



	  

Skandaler kopplade till atleten och dess påverkan på atletens och sponsorns 
trovärdighet: 

Descriptives 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lowe
r 

Boun
d 

Up
per 
Bo
und 

SkandalAtletTrovärdighet 18-23 61 3,92 1,509 ,193 3,53 4,3
0 

1 7 

24-29 46 4,96 1,475 ,217 4,52 5,3
9 

1 7 

30-35 16 5,13 2,062 ,515 4,03 6,2
2 

1 7 

Total 123 4,46 1,656 ,149 4,17 4,7
6 

1 7 

SkandalSponsorTrovärdi
ghet 

18-23 61 2,82 1,533 ,196 2,43 3,2
1 

1 7 

24-29 46 4,11 1,538 ,227 3,65 4,5
7 

1 7 

30-35 16 4,00 2,658 ,665 2,58 5,4
2 

1 7 

Total 123 3,46 1,816 ,164 3,13 3,7
8 

1 7 

 
ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 

Mean 
Squar

e F 
Sig

. 
SkandalAtletTrovärdigh
et 

Between 
Groups 

36,332 2 18,16
6 

7,309 ,00
1 

Within 
Groups 

298,253 120 2,485     

Total 334,585 122       
SkandalSponsorTrovär
dighet 

Between 
Groups 

49,031 2 24,51
6 

8,323 ,00
0 

Within 
Groups 

353,473 120 2,946     

Total 402,504 122       
Multiple Comparisons 

Bonferroni 
       

Dependent Variable 

Mean 
Differenc

e (I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lowe

r 
Boun

d 

Uppe
r 

Boun
d 

SkandalAtletTrovärdigh
et 

18-23 24-29 -1,038* ,308 ,003 -1,79 -,29 
30-35 -1,207* ,443 ,022 -2,28 -,13 

24-29 18-23 1,038* ,308 ,003 ,29 1,79 
30-35 -,168 ,458 1,000 -1,28 ,94 

30-35 18-23 1,207* ,443 ,022 ,13 2,28 
24-29 ,168 ,458 1,000 -,94 1,28 

SkandalSponsorTrovär
dighet 

18-23 24-29 -1,289* ,335 ,001 -2,10 -,48 
30-35 -1,180* ,482 ,047 -2,35 -,01 

24-29 18-23 1,289* ,335 ,001 ,48 2,10 
30-35 ,109 ,498 1,000 -1,10 1,32 

30-35 18-23 1,180* ,482 ,047 ,01 2,35 
24-29 -,109 ,498 1,000 -1,32 1,10 



	  

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
T-test på skillnaden mellan skandalens påverkan på 
atletens trovärdighet och sponsorns trovärdighet. 

Group Statistics 

DummieGrupp1 N 
Mea

n 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

SkandalAtletTrovär
dighet 

atlete
n 

123 4,46 1,656 ,149 

spons
or 

123 3,46 1,816 ,164 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lower 
Upp
er 

SkandalAtletTrovär
dighet 

Equal 
variances 
assumed 

1,39
5 

,239 4,5
49 

244 ,000 1,008 ,222 ,572 1,44
5 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    4,5
49 

241,94
6 

,000 1,008 ,222 ,572 1,44
5 

 
Sociala medier (kommunikationskanal) 
Respondenternas användning av sociala medier (frekvens): 

Facebook2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 119 32,3 96,7 96,7 

Nej 4 1,1 3,3 100,0 
Total 123 33,4 100,0   

Missing System 245 66,6     
Total 368 100,0     

Twitter2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 48 13,0 39,0 39,0 

Nej 75 20,4 61,0 100,0 
Total 123 33,4 100,0   

Missing System 245 66,6     
Total 368 100,0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Instagram2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 101 27,4 82,1 82,1 

Nej 22 6,0 17,9 100,0 
Total 123 33,4 100,0   

Missing System 245 66,6     
Total 368 100,0     

Bloggar2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 54 14,7 43,9 43,9 

Nej 69 18,8 56,1 100,0 
Total 123 33,4 100,0   

Missing System 245 66,6     
Total 368 100,0     

Youtube2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 91 24,7 74,0 74,0 

Nej 32 8,7 26,0 100,0 
Total 123 33,4 100,0   

Missing System 245 66,6     
Total 368 100,0     

Vimeo2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 82 22,3 66,7 66,7 

Nej 41 11,1 33,3 100,0 
Total 123 33,4 100,0   

Missing System 245 66,6     
Total 368 100,0     

ANNATsocMed 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 19 5,2 15,4 15,4 

Nej 104 28,3 84,6 100,0 
Total 123 33,4 100,0   

Missing System 245 66,6     
Total 368 100,0     

 
De sociala medier som respondenterna tar del av: 

Statistics 

  Facebook Twitter Instagram Bloggar Youtube Vimeo Annat2 
N Valid 123 123 123 123 123 123 37 

Missing 245 245 245 245 245 245 331 

Mean 5,45 2,48 5,07 3,67 4,35 4,23 4,05 

 
 
 
 



	  

Vad som väcker respondenternas uppmärksamhet på sociala medier: 
Statistics 

  Bilder Video Text BildOText 
N Valid 123 123 123 123 

Missing 245 245 245 245 

Mean 5,78 5,62 4,13 5,43 

Respondenternas skattning angående om sociala medier är mer genuint än traditionella 
medier: 

Descriptives 
MarknadsföringSocMedGenuin 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 61 4,26 1,570 ,201 3,86 4,66 0 7 
24-29 46 4,02 1,757 ,259 3,50 4,54 0 7 
30-35 16 3,25 1,915 ,479 2,23 4,27 1 6 
Total 123 4,04 1,705 ,154 3,74 4,35 0 7 

ANOVA 
MarknadsföringSocMedGenuin 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 13,015 2 6,508 2,285 ,106 

Within Groups 341,782 120 2,848     

Total 354,797 122       

 
Meddelande och mottagare 
Hur viktigt respondenterna anser att det är att atleten på sociala medier visar upp en 
livsstil de ser upp till: 

Descriptives 
AtletLivsstilSerUpp 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 60 4,50 1,809 ,233 4,03 4,97 1 7 
24-29 46 4,02 2,049 ,302 3,41 4,63 1 7 
30-35 16 3,50 2,033 ,508 2,42 4,58 1 7 
Total 122 4,19 1,947 ,176 3,84 4,54 1 7 

ANOVA 
AtletLivsstilSerUpp 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 14,686 2 7,343 1,968 ,144 

Within Groups 443,978 119 3,731     

Total 458,664 121       

 
  



	  

Hur viktigt respondenterna anser att det är att atleten på sociala medier visar upp en 
livsstil dem identifierar sig med: 

Descriptives 
AtletLivsstilIdentifikation 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 60 4,43 1,640 ,212 4,01 4,86 1 7 
24-29 46 4,02 1,745 ,257 3,50 4,54 1 7 
30-35 16 3,75 1,949 ,487 2,71 4,79 1 7 
Total 122 4,19 1,726 ,156 3,88 4,50 1 7 

ANOVA 
AtletLivsstilIdentifikation 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 7,952 2 3,976 1,342 ,265 

Within Groups 352,712 119 2,964     

Total 360,664 121       

 
I vilken grad respondenterna anser att meddelanden/inlägg från atleter som visar upp sin 
livsstil och det atleten är känd för väcker deras uppmärksamhet: 

Descriptives 
InläggAtletLivsstilKändUppmärk 

        

  N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Boun

d 

Upper 
Boun

d 
18-23 61 5,34 1,302 ,167 5,01 5,68 2 7 
24-29 46 5,13 1,424 ,210 4,71 5,55 0 7 
30-35 16 4,69 1,401 ,350 3,94 5,43 3 7 
Total 123 5,18 1,367 ,123 4,93 5,42 0 7 

ANOVA 
InläggAtletLivsstilKändUppmär
k 

     

  

Sum of 
Square

s df 

Mean 
Squar

e F Sig. 
Between Groups 5,640 2 2,820 1,521 ,223 

Within Groups 222,425 12
0 

1,854     

Total 228,065 12
2 

      

 
  



	  

A) Hur respondenternas bild av ATLETENS image påverkas respektive hur 
respondenternas bild av SPONSORNS image påverkas: 

Descriptives 

  N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lowe
r 

Boun
d 

Uppe
r 

Boun
d 

AtletImageLivsstilKändSocMed 18-
23 

61 5,08 1,418 ,182 4,72 5,45 1 7 

24-
29 

46 5,20 1,185 ,175 4,84 5,55 3 7 

30-
35 

16 4,56 1,590 ,398 3,72 5,41 2 7 

Total 123 5,06 1,363 ,123 4,81 5,30 1 7 
SponsorImageLivsstilKändSoc
Med 

18-
23 

61 4,20 1,740 ,223 3,75 4,64 1 7 

24-
29 

46 4,35 1,269 ,187 3,97 4,72 1 7 

30-
35 

16 4,13 1,893 ,473 3,12 5,13 1 7 

Total 123 4,24 1,591 ,143 3,96 4,53 1 7 

ANOVA 

  

Sum of 
Square

s df 

Mean 
Squar

e F Sig. 
AtletImageLivsstilKändSocMe
d 

Betwee
n 
Groups 

4,835 2 2,417 1,30
8 

,27
4 

Within 
Groups 

221,76
7 

12
0 

1,848     

Total 226,60
2 

12
2 

      

SponsorImageLivsstilKändSo
cMed 

Betwee
n 
Groups 

,859 2 ,429 ,167 ,84
6 

Within 
Groups 

307,82
4 

12
0 

2,565     

Total 308,68
3 

12
2 

      

 
Hur viktigt respondenterna anser att det är att atleten är kontroversiell: 

Descriptives 
ViktigtAtletKontrov 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 60 3,70 1,680 ,217 3,27 4,13 1 7 
24-29 46 2,87 1,939 ,286 2,29 3,45 1 7 
30-35 16 2,06 1,692 ,423 1,16 2,96 1 5 
Total 122 3,17 1,862 ,169 2,84 3,51 1 7 

	   	  



	  

ANOVA 
ViktigtAtletKontrov 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 40,630 2 20,315 6,383 ,002 

Within Groups 378,755 119 3,183     

Total 419,385 121       
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:  ViktigtAtletKontrov 
     Bonferroni 

      

(I) Ålder 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 24-29 ,830 ,350 ,057 -,02 1,68 
30-35 1,638* ,502 ,004 ,42 2,86 

24-29 18-23 -,830 ,350 ,057 -1,68 ,02 
30-35 ,807 ,518 ,365 -,45 2,06 

30-35 18-23 -1,638* ,502 ,004 -2,86 -,42 
24-29 -,807 ,518 ,365 -2,06 ,45 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
I vilken grad respondenterna anser att meddelanden/inlägg från atleter som visar upp en 
kontroversiell livsstil väcker deras uppmärksamhet: 

Descriptives 
InläggAtletKontroversiellUppmärk 

        

  N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Boun

d 

Upper 
Boun

d 
18-23 60 4,88 1,195 ,154 4,57 5,19 2 7 
24-29 46 5,00 1,174 ,173 4,65 5,35 2 7 
30-35 16 4,25 1,807 ,452 3,29 5,21 1 7 
Total 122 4,84 1,292 ,117 4,61 5,08 1 7 

ANOVA 
InläggAtletKontroversiellUppmär
k 

     

  

Sum of 
Square

s df 

Mean 
Squar

e F Sig. 
Between Groups 6,858 2 3,429 2,09

0 
,12

8 
Within Groups 195,183 11

9 
1,640     

Total 202,041 12
1 

      

 
  



	  

A) Hur respondenternas bild av ATLETENS image påverkas respektive hur 
respondenternas bild av SPONSORNS image påverkas: 

Descriptives 

  N 
Mea

n 
Std. 

Deviation 

Std. 
Erro

r 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maxim
um 

Low
er 

Bou
nd 

Upp
er 

Bou
nd 

AtletImageInläggKontrLivsstil 18-
23 

60 4,65 1,400 ,181 4,29 5,01 2 7 

24-
29 

46 4,70 1,474 ,217 4,26 5,13 2 7 

30-
35 

16 3,50 1,592 ,398 2,65 4,35 1 6 

Tot
al 

122 4,52 1,495 ,135 4,25 4,78 1 7 

SponsorImageInlägg_Atlet_Kontr
Livsstil 

18-
23 

60 3,87 1,443 ,186 3,49 4,24 1 6 

24-
29 

46 4,09 1,279 ,189 3,71 4,47 1 7 

30-
35 

16 2,88 1,668 ,417 1,99 3,76 1 5 

Tot
al 

122 3,82 1,455 ,132 3,56 4,08 1 7 

ANOVA 

  

Sum 
of 

Squar
es df 

Mean 
Squa

re F Sig. 
AtletImageInläggKontrLivsstil Betwee

n 
Groups 

19,078 2 9,539 4,51
5 

,01
3 

Within 
Groups 

251,38
9 

11
9 

2,113     

Total 270,46
7 

12
1 

      

SponsorImageInlägg_Atlet_Kon
trLivsstil 

Betwee
n 
Groups 

17,697 2 8,849 4,41
8 

,01
4 

Within 
Groups 

238,33
6 

11
9 

2,003     

Total 256,03
3 

12
1 

      

	   	  



	  

Multiple Comparisons 
Bonferroni 

       

Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

AtletImageInläggKontrLivsstil 18-
23 

24-
29 

-,046 ,285 1,000 -,74 ,65 

30-
35 

1,150* ,409 ,017 ,16 2,14 

24-
29 

18-
23 

,046 ,285 1,000 -,65 ,74 

30-
35 

1,196* ,422 ,016 ,17 2,22 

30-
35 

18-
23 

-1,150* ,409 ,017 -2,14 -,16 

24-
29 

-1,196* ,422 ,016 -2,22 -,17 

SponsorImageInlägg_Atlet_KontrLivsstil 18-
23 

24-
29 

-,220 ,277 1,000 -,89 ,45 

30-
35 

,992* ,398 ,042 ,02 1,96 

24-
29 

18-
23 

,220 ,277 1,000 -,45 ,89 

30-
35 

1,212* ,411 ,011 ,21 2,21 

30-
35 

18-
23 

-,992* ,398 ,042 -1,96 -,02 

24-
29 

-1,212* ,411 ,011 -2,21 -,21 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
	  
I vilken grad respondenternas anser att meddelanden/inlägg från atleter som innehåller 
reklam för en sponsorn och dess produkter där dessa ÄR relaterade till atletens sport 
väcker deras uppmärksamhet:  

Descriptives 
InläggAtletReklamSponsorÄrUppmä
rk 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lowe
r 

Boun
d 

Uppe
r 

Boun
d 

18-23 60 4,57 1,240 ,160 4,25 4,89 1 7 
24-29 46 4,39 1,308 ,193 4,00 4,78 2 7 
30-35 16 3,19 1,559 ,390 2,36 4,02 1 5 
Total 122 4,32 1,374 ,124 4,07 4,57 1 7 

ANOVA 
InläggAtletReklamSponsorÄrUpp
märk 

     

  

Sum of 
Square

s df 

Mean 
Squar

e F Sig. 
Between Groups 24,405 2 12,20

3 
7,11

4 
,00

1 
Within Groups 204,12

7 
11

9 
1,715     

Total 228,53
3 

12
1 

      



	  

	  
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:  InläggAtletReklamSponsorÄrUppmärk 
     Bonferroni 

      

(I) Ålder 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 24-29 ,175 ,257 1,000 -,45 ,80 
30-35 1,379* ,369 ,001 ,48 2,27 

24-29 18-23 -,175 ,257 1,000 -,80 ,45 
30-35 1,204* ,380 ,006 ,28 2,13 

30-35 18-23 -1,379* ,369 ,001 -2,27 -,48 
24-29 -1,204* ,380 ,006 -2,13 -,28 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
A) Hur respondenternas bild av ATLETENS image påverkas respektive hur 
respondenternas bild av SPONSORNS image påverkas: 

Descriptives 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lowe
r 

Boun
d 

Upp
er 

Boun
d 

AtletImageInläggReklamSpons
Är 

18-
23 

60 4,52 1,255 ,162 4,19 4,84 2 7 

24-
29 

46 4,13 1,276 ,188 3,75 4,51 0 7 

30-
35 

16 3,56 1,788 ,447 2,61 4,52 1 6 

Tot
al 

122 4,25 1,369 ,124 4,00 4,49 0 7 

SponsorImageInläggReklamSp
onsÄr 

18-
23 

60 4,58 1,394 ,180 4,22 4,94 0 7 

24-
29 

46 3,98 1,238 ,183 3,61 4,35 0 6 

30-
35 

16 3,56 1,931 ,483 2,53 4,59 1 7 

Tot
al 

122 4,22 1,457 ,132 3,96 4,48 0 7 

ANOVA 

  

Sum of 
Square

s df 

Mean 
Squar

e F Sig. 
AtletImageInläggReklamSpon
sÄr 

Betwee
n 
Groups 

12,485 2 6,242 3,46
9 

,034 

Within 
Groups 

214,13
8 

119 1,799     

Total 226,62
3 

121       

SponsorImageInläggReklamS
ponsÄr 

Betwee
n 
Groups 

17,525 2 8,763 4,35
4 

,015 

Within 
Groups 

239,49
9 

119 2,013     

Total 257,02
5 

121       

Multiple Comparisons 



	  

Bonferroni 
       

Dependent Variable 

Mean 
Differen
ce (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lowe

r 
Boun

d 

Uppe
r 

Boun
d 

AtletImageInläggReklamSpon
sÄr 

18-
23 

24-
29 

,386 ,263 ,433 -,25 1,02 

30-
35 

,954* ,377 ,038 ,04 1,87 

24-
29 

18-
23 

-,386 ,263 ,433 -1,02 ,25 

30-
35 

,568 ,389 ,442 -,38 1,51 

30-
35 

18-
23 

-,954* ,377 ,038 -1,87 -,04 

24-
29 

-,568 ,389 ,442 -1,51 ,38 

SponsorImageInläggReklamS
ponsÄr 

18-
23 

24-
29 

,605 ,278 ,095 -,07 1,28 

30-
35 

1,021* ,399 ,035 ,05 1,99 

24-
29 

18-
23 

-,605 ,278 ,095 -1,28 ,07 

30-
35 

,416 ,412 ,944 -,58 1,42 

30-
35 

18-
23 

-1,021* ,399 ,035 -1,99 -,05 

24-
29 

-,416 ,412 ,944 -1,42 ,58 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
	  
I vilken grad respondenternas anser att meddelanden/inlägg från atleter som innehåller 
reklam för en sponsorn och dess produkter där dessa INTE ÄR relaterade till atletens 
sport väcker deras uppmärksamhet: 

Descriptives 
InläggAtletReklamSponsINteÄrUppmä
rk 

        

  N 
Mea

n 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Erro

r 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Boun

d 

Upper 
Boun

d 
18-23 60 3,80 1,286 ,166 3,47 4,13 1 7 
24-29 46 3,54 1,295 ,191 3,16 3,93 1 7 
30-35 16 2,25 1,342 ,335 1,54 2,96 1 5 
Total 12

2 
3,50 1,380 ,125 3,25 3,75 1 7 

	   	  



	  

ANOVA 
InläggAtletReklamSponsINteÄrUppmär
k 

     
  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 30,487 2 15,243 9,069 ,000 

Within Groups 200,013 119 1,681     

Total 230,500 121       
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:  InläggAtletReklamSponsINteÄrUppmärk 
     Bonferroni 

      

(I) Ålder 

Mean 
Differenc

e (I-J) 

Std. 
Erro

r Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Boun

d 

Upper 
Boun

d 
18-23 24-29 ,257 ,254 ,94

4 
-,36 ,87 

30-35 1,550* ,365 ,00
0 

,66 2,44 

24-29 18-23 -,257 ,254 ,94
4 

-,87 ,36 

30-35 1,293* ,376 ,00
2 

,38 2,21 

30-35 18-23 -1,550* ,365 ,00
0 

-2,44 -,66 

24-29 -1,293* ,376 ,00
2 

-2,21 -,38 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
A) Hur respondenternas bild av ATLETENS image påverkas respektive hur 
respondenternas bild av SPONSORNS image påverkas: 

Descriptives 

  N 
Mea

n 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Erro

r 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lowe
r 

Boun
d 

Uppe
r 

Boun
d 

AtletImageInläggReklamSponsINteÄ
r 

18-
23 

60 4,13 1,171 ,151 3,83 4,44 2 6 

24-
29 

46 3,91 1,112 ,164 3,58 4,24 1 6 

30-
35 

16 2,81 1,601 ,400 1,96 3,67 1 5 

Tot
al 

12
2 

3,88 1,276 ,116 3,65 4,11 1 6 

SponsorImageInläggReklamSponsI
NteÄr 

18-
23 

60 3,72 1,290 ,167 3,38 4,05 1 6 

24-
29 

46 3,93 1,218 ,180 3,57 4,30 1 6 

30-
35 

16 2,19 1,515 ,379 1,38 2,99 1 5 

Tot
al 

12
2 

3,60 1,400 ,127 3,35 3,85 1 6 

	   	  



	  

ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
AtletImageInläggReklamSponsINteÄr Between 

Groups 
22,133 2 11,066 7,524 ,001 

Within 
Groups 

175,023 119 1,471     

Total 197,156 121       
SponsorImageInläggReklamSponsINteÄr Between 

Groups 
37,894 2 18,947 11,306 ,000 

Within 
Groups 

199,425 119 1,676     

Total 237,320 121       
Multiple Comparisons 

Bonferroni 
       

Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

AtletImageInläggReklamSponsINteÄr 18-
23 

24-
29 

,220 ,238 1,000 -,36 ,80 

30-
35 

1,321* ,341 ,001 ,49 2,15 

24-
29 

18-
23 

-,220 ,238 1,000 -,80 ,36 

30-
35 

1,101* ,352 ,007 ,25 1,96 

30-
35 

18-
23 

-1,321* ,341 ,001 -2,15 -,49 

24-
29 

-1,101* ,352 ,007 -1,96 -,25 

SponsorImageInläggReklamSponsINteÄr 18-
23 

24-
29 

-,218 ,254 1,000 -,83 ,40 

30-
35 

1,529* ,364 ,000 ,64 2,41 

24-
29 

18-
23 

,218 ,254 1,000 -,40 ,83 

30-
35 

1,747* ,376 ,000 ,83 2,66 

30-
35 

18-
23 

-1,529* ,364 ,000 -2,41 -,64 

24-
29 

-1,747* ,376 ,000 -2,66 -,83 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

	  
  



	  

I vilken grad respondenterna anser att atletens image överförs på atletens sponsorer när 
de syns i meddelanden/inlägg atleten gör på sociala medier: 

Descriptives 
ImageÖverförAtletSponsorInläggSoc
Med 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Erro

r 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lowe
r 

Boun
d 

Uppe
r 

Boun
d 

18-23 60 3,97 1,583 ,204 3,56 4,38 0 7 
24-29 46 4,35 1,233 ,182 3,98 4,71 1 7 
30-35 16 3,88 2,062 ,515 2,78 4,97 1 7 
Total 122 4,10 1,534 ,139 3,82 4,37 0 7 

ANOVA 
ImageÖverförAtletSponsorInläggSo
cMed 

     

  

Sum of 
Square

s df 

Mean 
Squar

e F Sig. 
Between Groups 4,702 2 2,351 ,99

9 
,37

1 
Within Groups 280,11

8 
11

9 
2,354     

Total 284,82
0 

12
1 

      

 
Mottagare 
I vilken grad respondenterna använder varumärken och produkter relaterade till 
extremsport för att visa vilka de är: 

Descriptives 
AnvVarumärkProdRelateExtremspo
rt 

        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lowe
r 

Boun
d 

Uppe
r 

Boun
d 

18-23 60 3,83 1,843 ,238 3,36 4,31 1 7 
24-29 46 3,85 1,646 ,243 3,36 4,34 1 6 
30-35 16 3,69 2,301 ,575 2,46 4,91 0 7 
Total 122 3,82 1,823 ,165 3,49 4,15 0 7 

ANOVA 
AnvVarumärkProdRelateExtrems
port 

     

  

Sum of 
Square

s df 

Mean 
Squar

e F Sig. 
Between Groups ,327 2 ,164 ,04

8 
,95

3 
Within Groups 401,70

6 
11

9 
3,376     

Total 402,03
3 

12
1 

      

 



	  

I vilken grad respondenterna använder varumärken och produkter relaterade till 
extremsport för att visa vilken livsstil de är: 

Descriptives 
AnvVarumärkeProdRelateExtremVisaLi
vsstil 

        

  N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lowe
r 

Boun
d 

Uppe
r 

Boun
d 

18-23 60 4,32 1,771 ,229 3,86 4,77 1 7 
24-29 46 4,04 1,591 ,235 3,57 4,52 1 7 
30-35 16 3,81 2,073 ,518 2,71 4,92 1 7 
Total 12

2 
4,15 1,742 ,158 3,84 4,46 1 7 

ANOVA 
AnvVarumärkeProdRelateExtremVisa
Livsstil 

     

  

Sum of 
Square

s df 

Mean 
Squar

e F 
Sig

. 
Between Groups 4,010 2 2,005 ,65

7 
,52

0 
Within Groups 363,33

4 
11

9 
3,053     

Total 367,34
4 

12
1 

      

 
I vilken grad respondenterna väjer varumärken och produkter baserat på det atleter, de 
ser upp till, visar i sociala medier: 

Descriptives 

VarumärkProduktAtletSocMed 
        

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

18-23 60 3,88 1,795 ,232 3,42 4,35 1 7 

24-29 46 3,15 1,475 ,218 2,71 3,59 1 6 
30-35 16 3,13 2,217 ,554 1,94 4,31 1 7 
Total 122 3,51 1,769 ,160 3,19 3,83 1 7 

ANOVA 

VarumärkProduktAtletSocMed 
     

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Between Groups 16,624 2 8,312 2,733 ,069 

Within Groups 361,868 119 3,041     

Total 378,492 121       

 



	  

I vilken grad respondenterna anser att atletens image överförs till dem själva när de 
använder varumärken och produkter atleten använder: 

Descriptives 
ImageÖverförDuAnvVarumärkPro
d 

        

  N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Boun

d 

Upper 
Boun

d 
18-23 60 3,48 1,467 ,189 3,10 3,86 1 6 
24-29 46 3,30 1,518 ,224 2,85 3,76 1 7 
30-35 16 3,13 2,306 ,576 1,90 4,35 1 7 
Total 122 3,37 1,607 ,145 3,08 3,66 1 7 

ANOVA 
ImageÖverförDuAnvVarumärkPr
od 

     

  

Sum of 
Square

s df 

Mean 
Squar

e F Sig. 
Between Groups 1,929 2 ,965 ,37

0 
,69

2 
Within Groups 310,472 11

9 
2,609     

Total 312,402 12
1 

      

 
Återkoppling och reaktion 
Respondenternas skattningar medför ett värde mellan ett och sju där innebörden av 
medelvärdet är: 1=Aldrig, 4=Ibland, 7=Alltid. Respondenten kan välja att återkoppla 
genom att gilla, kommentera eller dela och de kan reagera genom att deras bild av 
atleten och/eller sponsorns image blir bättre samt att de kan reagera genom att köpa en 
produkt eller ett varumärke vid påståendena. För alla nedanstående analyser gäller 
ovanstående. 
När respondenterna ser ett meddelande/inlägg där atleten dem följer visar upp sin 
livsstil och det atleten är känd för, återkopplar och reagerar respondenterna på följande 
sätt: 

Statistics 

  
ÅterGill

a 
ÅterKommenter

a 
ÅterDel

a 
ReakAtletImag

e 
ReakProduktKö

p 
ReakImageSponso

r 
N Valid 123 123 123 123 123 123 

Missin
g 

245 245 245 245 245 245 

Mean 4,22 1,81 2,06 4,26 2,92 4,01 

 
  



	  

När respondenterna ser ett meddelande/inlägg där atleten dem följer visar upp 
evenemang och aktiviteter där atleten deltagit/har deltagit i som ÄR kopplat till atletens 
idrott, reagerar och återkopplar respondenterna på följande sätt: 

Statistics 

  
ÅterGill

2 
ÅterKommenter

a2 
ÅterDela

2 
ReakAtletImag

e2 
ReakProduktKö

p2 
ReakSponsorImag

e2 
N Valid 123 123 123 120 123 121 

Missin
g 

245 245 245 248 245 247 

Mean 4,28 1,92 2,12 4,08 2,89 3,72 

 
När respondenterna ser ett meddelande/inlägg där atleten dem följer visar upp 
evenemang och aktiviteter där atleten deltagit/har deltagit i som INTE ÄR kopplat till 
atletens idrott, reagerar och återkopplar respondenterna på följande sätt: 

Statistics 

  
ÅterGilla

3 
ÅterKommenter

a3 
ÅterDela

3 
ReakAtletImag

e3 
ReakKöpProdu

kt3 
ReakSponsorImag

e3 
N Valid 123 123 123 123 123 123 

Missin
g 

245 245 245 245 245 245 

Mean 3,21 1,53 1,72 3,28 2,48 3,03 

 
När respondenterna ser ett meddelande/inlägg där atleten dem följer visar upp sponsorn 
och des produkter där dessa ÄR relaterade till atletens sport, reagerar och återkopplar 
respondenterna på följande sätt: 

Statistics 

  
ÅterGilla

4 
ÅterKommenter

a4 
ÅterDela

4 
ReakAtletImag

e4 
ReakKöpProdu

kt4 
ReakSponsorImag

e4 
N Valid 123 123 123 123 123 123 

Missin
g 

245 245 245 245 245 245 

Mean 3,48 1,81 1,97 3,27 3,11 3,77 

 
  



	  

När respondenterna ser ett meddelande/inlägg där atleten dem följer visar upp sponsorn 
och des produkter där dessa INTE ÄR relaterade till atletens sport, reagerar och 
återkopplar respondenterna på följande sätt: 

Statistics 

  
ÅterGilla

5 
ÅterKommenter

a5 
ÅterDela

5 
ReakAtletImag

e5 
ReakKöpProdu

kt 
ReakSponsorImag

e5 
N Valid 123 123 123 123 123 123 

Missin
g 

245 245 245 245 245 245 

Mean 3,02 1,60 1,76 2,95 2,51 2,94 
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Appendix 11 - Enkätfrågor 

Enkätundersökning 
Hej! 

Vi läser sista året på civilekonomprogrammet på Umeå universitet med inriktning mot 
marknadsföring och skriver nu vårt examensarbete med fokus på sponsrade 
extremsportare och sociala medier. Vi vill undersöka hur du ser på marknadsföring i 
sociala medier kopplat till sponsrade extremsportare. 

Vi är väldigt tacksamma om du kan avvara ca 10 minuter att svara på våra frågor. Dina 
åsikter är oerhört värdefulla för oss och vår studie. Svaren kommer att behandlas helt 
anonymt och du väljer själv om du vill delta. 

När du besvarar denna enkät ska du tänka dig att du tar emot/ser ett inlägg/meddelande 
en extremsportare du följer sänder/postar via sociala medier. 

När du svarat på enkäten kan du om du vill fylla i information för att vara med i 
utlottningen av en t-shirt. Dessa uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och det 
är enbart vi som har tillgång till dem. 

EXTREMSPORT: enligt teorin vi utgår ifrån definieras de av att de är oftast 
individuella, riskfyllda och präglas av en karakteristisk stil men det är inte det viktiga, 
tänk hur ni definierar extremsport och svara på frågorna utifrån detta. 

Tack på förhand. 

Vänligen 

Johan Sandberg (jsandberg90@gmail.com) 

Christoffer Fjellström (christoffer.fjellstrom@gmail.com) 

Inledande frågor 
1. Ålder  

 
  
2. Kön  
Här skulle respondentern välja antingen man eller kvinna. 
 
3. Nationalitet  

 
  
4. Boendeort  

 
  



	  

5. Utbildningsnivå (Din högsta avklarade utbildning)  
Här skulle respondenterna välja ett av följande alternativ: Grundskola (1an - 9an) - 
Gymnasieutbildning - Högskoleutbildning - Annan eftergymnasial utbildning. 
 
6. Sysselsättning  
Här skulle respondenterna välja ett av följande alternativ: Arbetar – Studerar – 
Arbetslös - Annan sysselsättning. 
 
7. Årsinkomst  
Här skulle respondenterna välja ett av följande alternativ: 0 - 100 000 SEK - 100 000 - 
200 000 SEK - 200 000 - 300 000 SEK - 300 000 - 400 000 SEK - 400 000 - 500 000 
SEK - 500 000 - 600 000 SEK - Mer än 600 000 SEK. 
 
8. Använder du sociala medier? (Om du svarar nej, gå vidare till sista sidan) 

• Ja  

• Nej  

9. Vilka sociala medier använder du?  

• Facebook  

• Twitter  

• Instagram  

• Bloggar  

• Youtube  

• Vimeo  

• Annat  

10. Om du i föregående fråga kryssat i annat, vilken/vilka i sådana fall?  

 
  
11. I vilken grad använder du sociala medier? (exempel på sociala medier är 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Vimeo, bloggar) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

12. Hur frekvent använder du sociala medier (Uppskattat antal timmar per vecka) 

 
  
13. Är du intresserad av extremsport? (Om du svarar nej, gå vidare till sista sidan) 

• Ja  

• Nej  



	  

14. I vilken grad är du intresserad av extremsport?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
15. Vilka extremsporter utövar du? (markera alla som du utövar) 

• Skidåkning (friåkning, freestyle osv)  

• Snowboard  

• Cykling (BMX, Downhill osv)  

• Skateboard  

• Surfning  

• Motocross  

• Snöskoter  

• Annan extremsport  

16. Om du i föregående fråga kryssat i "Annan extremsport", vilken/vilka i sådana 
fall?  

 
  
17. I vilken grad utövar du själv extremsport?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
18. Hur många extremsportare följer du på sociala medier?  

• 1-5  

• 6-10  

• 11-15  

• 16-20  

• 21-  

19. I vilken grad följer du någon extremsportare på sociala medier?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
 
  



	  

20. Inom vilka extremsporter är de extremsportare du följer aktiva?  

• Skidåkning (Friåkning, freestyle osv)  

• Snowboard  

• Cykling (BMX, Downhill osv)  

• Skateboard  

• Surfning  

• Motocross  

• Snöskoter  

• Annan extremsport  

21. Om du i föregående fråga kryssat i "Annan extremsport", vilken/vilka i sådana 
fall?  

 
  
22. Hur frekvent följer du dessa?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

Passform 
23. I vilken grad anser du att passformen mellan sponsor och den sponsrade har 
betydelse? (hur sponsorn och den sponsrade överenstämmer/matchar med 
varandra, till exempel skidåkare sponsrade av skidtillverkare är bra passform) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
24. I vilken grad anser du att det är viktigt att atletens och sponsorns image 
överensstämmer?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         

 
        

25. I vilken grad anser du att skandaler kopplade till atleten påverkar hennes/hans 
trovärdighet negativt?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 



	  

         
26. I vilken grad anser du att skandaler kopplade till atleten påverkar det 
sponsrade företagets trovärdighet negativt?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
27. I vilken grad anser du att nedanstående egenskaper påverkar trovärdigheten i 
ett meddelande/inlägg atleten postar som innehåller reklam för en sponsor som 
ÄR relaterad till atletens sport? (exempel skidåkare som är sponsrad av 
skidtillverkare) 

• Kryssa ej i här, markera i skalorna nedan  

 1 2 3 4 5 6 7  
Oattraktiv 

       

Attraktiv 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte stilig 

       

Stilig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Ful 

       

Vacker 

 1 2 3 4 5 6 7  
Oelegant 

       

Elegant 

 1 2 3 4 5 6 7  
Osexig 

       

Sexig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Opålitlig 

       

Pålitlig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Oärlig 

       

Ärlig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte tillförlitlig 

       

Tillförlitlig 

 
         

 1 2 3 4 5 6 7  
 

Inte uppriktig 
       

Uppriktig 



	  

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte trovärdig 

       

Trovärdig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte expert 

       

Expert 

 1 2 3 4 5 6 7  
Oerfaren 

       

Erfaren 

 1 2 3 4 5 6 7  
Okunnig 

       

Kunnig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Okvalificerad 

       

Kvalificerad 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte yrkesskicklig 

       

Yrkesskicklig 

         
28. I vilken grad anser du att nedanstående egenskaper påverkar trovärdigheten i 
ett meddelande/inlägg atleten postar som innehåller reklam för en sponsor som 
INTE ÄR relaterad till atletens sport? (exempel skidåkare som är sponsrad av 
godistillverkare) 

• Kryssa ej i här, markera i skalorna istället  

 1 2 3 4 5 6 7  
Oattraktiv 

       

Attraktiv 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte stilig 

       

Stilig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Ful 

       

Vacker 

 1 2 3 4 5 6 7  
Oelegant 

       

Elegant 

 1 2 3 4 5 6 7  
Osexig 

       

Sexig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Opålitlig 

       

Pålitlig 



	  

 1 2 3 4 5 6 7  
Oärlig 

       

Ärlig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte tillförlitlig 

       

Tillförlitlig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte uppriktig 

       

Uppriktig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte trovärdig 

       

Trovärdig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte expert 

       

Expert 

 1 2 3 4 5 6 7  
Oerfaren 

       

Erfaren 

 1 2 3 4 5 6 7  
Okunnig 

       

Kunnig 

 1 2 3 4 5 6 7  
Okvalificerad 

       

Kvalificerad 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte yrkesskicklig 

       

Yrkesskicklig 

Meddelanden - kopplat till återkoppling och spridning 
29. När du ser ett inlägg/meddelande där atleten du följer visar upp sin livsstil och 
det hon/han är känd för, hur frekvent reagerar och återkopplar du på något av 
följande sätt? (1 = Aldrig, 4 = Ibland, 7 = Alltid) 

• Kryssa ej i här, markera i skalorna istället  

Jag ÅTERKOPPLAR genom att "gilla" meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
 
 
 



	  

Jag ÅTERKOPPLAR genom att kommentera meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
 
Jag ÅTERKOPPLAR genom att dela meddelandet vidare  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att min syn på atletens image blir bättre  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att jag köper produkter av atletens sponsorer  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att jag får en bättre bild av företag atleten är sponsrad av  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
30. När du ser ett inlägg/meddelande där atleten du följer visar upp evenemang 
och aktiviteter där hon/han deltar/har deltagit i som ÄR kopplat till sin idrott, hur 
frekvent reagerar och återkopplar du på något av följande sätt? (t.ex. skidåkare 
sponsrad av skidtillverkare och deltar i evenemang/aktiviteter skidtillverkaren 
anordnar) (1 = Aldrig, 4 = Ibland, 7 = Alltid) 

• Kryssa ej i här, markera i skalorna istället  

Jag ÅTERKOPPLAR genom att "gilla" meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Jag ÅTERKOPPLAR genom att kommentera meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 



	  

         
 
Jag ÅTERKOPPLAR genom att dela meddelandet vidare  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att min syn på atletens image blir bättre  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att jag köper produkter av atletens sponsorer  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att jag får en bättre bild av företag atleten är sponsrad av  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
31. När du ser ett inlägg/meddelande där atleten du följer visar upp evenemang 
och aktiviteter där hon/han deltar/har deltagit i som INTE ÄR kopplat till sin 
idrott, hur frekvent reagerar och återkopplar du på något av följande sätt? (t.ex. 
skidåkare sponsrad av godistillverkare och deltar i evenemang/aktiviteter 
godistillverkaren anordnar) (1 = Aldrig, 4 = Ibland, 7 = Alltid) 

• Kryssa ej i här, markera i skalorna istället  

Jag ÅTERKOPPLAR genom att "gilla" meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Jag ÅTERKOPPLAR genom att kommentera meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Jag ÅTERKOPPLAR genom att dela meddelandet vidare  

 1 2 3 4 5 6 7  



	  

Aldrig 
       

Alltid 

         
 
Min REAKTION medför att min syn på atletens image blir bättre  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att jag köper produkter av atletens sponsorer  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att jag får en bättre bild av företag atleten är sponsrad av  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
32. När du ser ett inlägg/meddelande där atleten du följer visar upp sponsorn och 
dess produkter där dessa ÄR relaterade till atletens sport, hur frekvent reagerar 
och återkopplar du på något av följande sätt? (exempel skidåkare som är sponsrad 
av skidtillverkare) (1 = Aldrig, 4 = Ibland, 7 = Alltid) 

• Kryssa ej i här, markera i skalorna istället  

Jag ÅTERKOPPLAR genom att "gilla" meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

 
         

Jag ÅTERKOPPLAR genom att kommentera meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Jag ÅTERKOPPLAR genom att dela meddelandet vidare  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att min syn på atletens image blir bättre  



	  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att jag köper produkter av atletens sponsor  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att jag får en bättre bild av företaget atleten är sponsrad av  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
33. När du ser ett inlägg/meddelande där atleten du följer visar upp sponsorn och 
dess produkter där dessa INTE ÄR relaterade till atletens sport, hur frekvent 
reagerar och återkopplar du på något av följande sätt? (exempel skidåkare som är 
sponsrad av godistillverkare) (1 = Aldrig, 4 = Ibland, 7 = Alltid) 

• Kryssa ej i här, markera i skalorna istället  

Jag ÅTERKOPPLAR genom att "gilla" meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Jag ÅTERKOPPLAR genom att kommentera meddelandet  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Jag ÅTERKOPPLAR genom att dela meddelandet vidare  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
Min REAKTION medför att min syn på atletens image blir bättre  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

         
 
 



	  

Min REAKTION medför att jag köper produkter av atletens sponsor  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

 
         

Min REAKTION medför att jag får en bättre bild av företaget atleten är sponsrad av  

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig 

       

Alltid 

Socialt media 
34. I vilken grad anser du att marknadsföring via sociala medier är mer genuint 
(äkta, trovärdigt och autentiskt) än via traditionell media (traditionell media = 
t.ex. reklam/annonser i till exempel TV, radio, tidningar) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt låg grad 

       

I väldigt hög grad 

         
35. I vilken grad tar du del av nedanstående sociala medier? (Facebook, Twitter, 
Instagram, bloggar, Youtube och Vimeo)  

• Kryssa ej i här, markera i skalorna istället  

Facebook  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
Twitter  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
Instagram  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
Bloggar  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 



	  

         
Youtube  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
Vimeo  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
36. Om du i inledande frågor svarat att du nyttjar andra sociala medier, i vilken 
grad använder du dem?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
37. I vilken grad väcker nedanstående innehåll din uppmärksamhet på sociala 
medier?  

• Kryssa ej i här, markera i skalorna istället  

Bilder  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
Video  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
Text  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
Bild och text  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         



	  

38. I vilken grad anser du att meddelanden/inlägg från atleter som visar upp sin 
livsstil och det hon/han är känd för väcker din uppmärksamhet?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
39. I vilken grad påverkas din bild av ATLETENS image av att hon/han visar upp 
sin livsstil och det hon/han är känd för i sociala medier? (negativt - positivt) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
40. I vilken grad påverkas din bild av SPONSORNS image av att atleten visar upp 
sin livsstil och det hon/han är känd för i sociala medier? (negativt - positivt) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
41. I vilken grad anser du att meddelanden/inlägg från atleter som innehåller 
reklam för sponsorn och dess produkter där dessa ÄR relaterade till atletens sport 
väcker din uppmärksamhet? (exempel skidåkare som är sponsrad av 
skidtillverkare) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
42. I vilken grad påverkas din bild av ATLETENS image av att hon/han i sina 
meddelanden på sociala medier gör reklam för sponsorn och dess produkter när 
dessa ÄR relaterade till atletens sport? (negativt - positivt) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
43. I vilken grad påverkas din bild av SPONSORNS image av att atleten i sina 
meddelanden på sociala medier gör reklam för sponsorn och dess produkter som 
ÄR relaterade till atletens sport? (negativt - positivt) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
 
 
 
 



	  

44. I vilken grad anser du att meddelanden/inlägg från atleter som innehåller 
reklam för sponsorn och dess produkter väcker din uppmärksamhet då dessa 
varumärken/produkter INTE ÄR relaterade till atletens sport? (exempel 
skidåkare som är sponsrad av godistillverkare) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

 
         

45. I vilken grad påverkas din bild av ATLETENS image av att hon/han i sina 
meddelanden på sociala medier gör reklam för sponsorn och dess produkter när 
dessa INTE ÄR relaterade till atletens sport? (negativt - positivt) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
46. I vilken grad påverkas din bild av SPONSORNS image av att atleten i sina 
meddelanden på sociala medier gör reklam för sponsorn och dess produkter som 
INTE ÄR relaterade till atletens sport? (negativt - positivt) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
47. I vilken grad anser du att meddelanden/inlägg från atleter som visar upp en 
kontroversiell livsstil väcker din uppmärksamhet?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
48. I vilken grad påverkas din bild av ATLETENS image av att hon/han i sina 
meddelanden/inlägg på sociala medier visar upp en kontroversiell livsstil? 
(negativt - positivt) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
49. I vilken grad påverkas din bild av SPONSORNS image av att atleten i sina 
meddelanden/inlägg på sociala medier visar upp en kontroversiell livsstil (negativt 
- positivt) 

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

 



	  

Mottagare 
50. Hur viktigt anser du att det är att atleten på sociala medier visar upp en livsstil 
du identifierar dig med?  

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte viktigt 

       

Väldigt viktigt 

 
         

51. Hur viktigt anser du att det är att atleten på sociala medier visar upp en livsstil 
du ser upp till?  

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte viktigt 

       

Väldigt viktigt 

         
 
52. Hur viktigt anser du det är att atleten är kontroversiell?  

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte viktigt 

       

Väldigt viktigt 

         
53. I vilken grad väljer du varumärken och produkter baserat på det atleter, du 
ser upp till, visar i sociala medier?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
54. I vilken grad anser du att atletens image överförs på hennes/hans sponsorer 
när de syns i inlägg/meddelanden atleten gör på sociala medier?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
55. I vilken grad anser du att atletens image överförs till dig när du använder 
varumärken och produkter hon/han använder?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

         
56. I vilken grad använder du varumärken och produkter relaterade till 
extremsport för att visa vem du är?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 



	  

         
57. I vilken grad använder du varumärken och produkter relaterade till 
extremsport för att visa vilken livsstil du har?  

 1 2 3 4 5 6 7  
I väldigt liten grad 

       

I väldigt hög grad 

 

Tack för att du svarade på vår enkät! 
Vill du vara med i utlottningen av en Freeride - Pow Pow Tee White/Black fyll i 
nedanstående information. Vinnaren kontaktas via mail. 
 
Namn  

 
  
Mailadress (Vi kontaktar vinnaren via mail) 

 
  
Storlek och färg på t-shirten  

 
  
  



	  

 
Appendix 12 – Koppling mellan studiens teoretiska referensram och enkätfrågor	  
	  

Enkätfrågor Avsnitt i studiens teoretiska referensram 
1- 22 Demografiska och kontrollfrågor 
23 Sponsring 
24 Sponsring, Konsumentbeteende, Generation Y 
25 - 26 Sponsring, Konsumentbeteende 
27 - 28 Sponsring 
29 – 33 Sociala medier, konsumentbeteende, 

Generation Y, Sponsring, 
Kommunikationsprocessen 

34 Sociala medier 
35 - 36 Sociala medier 
37 Sociala medier, Konsumentbeteende, 

Generation Y 
38 – 49 Konsumentbeteende, Generation Y, 

Sponsring, Sociala medier, 
Kommunikationsprocessen 

50 - 51 Konsumentbeteende, Generation Y, Sociala 
medier, Sponsring 

52 Generation Y, konsumentbeteende, Sponsring 
53 - 55 Konsumentbeteende, Generation Y, Sociala 

medier, Sponsring 
56 - 57 Konsumentbeteende, generation Y 


