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Prolog
Internet. Sociala medier. Digitalisering. Men miljön då? År 2016 tog jordens naturliga
resurser slut redan 8 augusti, efter det levde vi helt på lånat naturkapital. Vi försöker tvinga
vår planet till orimliga och onaturliga gränser utan att ta hänsyn till konsekvenserna. För att
minska klimatpåverkan krävs det att vi ändrar vår konsumtion, framförallt vår
matkonsumtion. Det vi väljer till middag idag påverkar inte enbart framtiden för våra barn och
barnbarn, utan även hela planetens framtid. Växthusgasutsläppen i Sverige har minskat de
senaste 20 åren. Däremot har de utsläpp i andra länder, som beror på den svenska
konsumtionen, ökat med 80%. Sakta, men hyfsat säkert, börjar vi inse att människan inte kan
leva hur som helst. Vår planet hänger inte med.
Digitalisering i all ära, saker måste förändras för att bli bättre. Men vi måste få dem att mötas
på mitten, digitaliseringen och planeten, och låta dem hjälpa varandra. Det borde inte finnas
två sidor; de som tror på det digitala och de som tror på det naturliga. Det digitala är naturligt,
och det naturliga är idag digitalt. Så låt oss tillsammans använda våra digitala resurser för att
skydda vår planets naturliga resurser.
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Sammanfattning
Influencer Marketing är relativt nytt och ingen naturlig del av de flesta företags strategier.
Däremot ökar det i popularitet. Detta innebär att företag behöver ett hjälpmedel, en slags
nybörjarguide, för att förstå grunderna i Influencer Marketing på Instagram. Denna uppsats
ämnar att undersöka hur marknadsföringsstrategin kan användas av företag som vill
marknadsföra miljövänliga livsmedel på Instagram, till Millennials. Med detta är målet att
bidra till forskning och marknadsföring av Influencer Marketing och den hållbara
konsumtionen.
All teori som använts kan på något sätt kopplas till Influencer Marketing. I teoridelen
redogörs det för Stealth Marketing, Product Placement, Celebrity Endorsement, electronic
word-of-mouth, Influencer Marketing, visuell kommunikation samt Two-step flow theory. För
att få både konsumenternas och influencernas åsikter och attityder har en trianguleringsmetod
används. Den kvalitativa datan har utgjorts av intervjuer med influencers, eko-experter och
expert på Influencer Marketing. Den kvantitativa datan samlades in med hjälp av en enkät för
Millennials som följer influencers på Instagram.
Empirin ger bland annat en tydlig bild av vad influencers värdesätter i ett samarbete med ett
företag, vad eko-experterna säger om Influencer Marketing av miljövänliga produkter och hur
påverkade Millennials anser att de blir av strategin.
I analysen sammanfattas intervjuobjektens åsikter och jämförs med Millennials attityder.
Detta diskuteras tillsammans med de teorier som tas upp i studien. Ändringar i den tidigare
strukturen som presenteras i den teoretiska referensramen diskuteras i samband med
Millennials attityd och hur samhället har förändrats. Ett stort fokus ligger på den dolda
marknadsföringen, hur den idag är olaglig och ineffektiv på målgruppen.
Studiens slutsats är att Influencer Marketing är en effektiv strategi för den utvalda
målgruppen, som har en positiv attityd till strategin så länge marknadsföringen är ärlig och
transparent. Studien sammanfattas i en ny demonstrerande figur av den teoretiska referensramen, med förslag på hur teorierna borde diskuteras i framtiden. Dold marknadsföring är inte
längre relevant att diskutera, då både Millennials och influencers har en negativ attityd till en
sådan marknadsföring. Celebrity Endorsement föreslås även ses som en del av Influencer
Marketing, istället för enbart föregångaren, då Influencer Marketing idag skapar nya kändisar
på en ny sorts plattform. Analysen sammanfattas även i en modell vars syfte är att visa hur
företag, influencers och Millennials kommunicerar sinsemellan, följt av rekommendationer till
företag eller andra intresserade som enkelt vill ta del av och använda vad studien kommit fram
till.
Nyckelord och nyckelbegrepp
Celebrity Endorsement, e-Word-of-Mouth, Influencer, Influencer Marketing, Instagram,
Millennials, Product Placement, Produktplacering, Sociala medier, Stealth Marketing, Twostep flow theory och Visuell kommunikation.
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Abstract
Influencer Marketing is a relatively new phenomenon, and is therefore not a natural part of a
company’s marketing strategies. This has resulted in a need for a beginners guide for
companies, to help them understand the basics of the strategy. The purpose of this thesis is to
research how the marketing strategy can be used by companies who want to market their
green food products on Instagram, to Millennials. With this purpose, the goal is to contribute
to the research in the chosen area.
All theory included can in some way be associated to Influencer Marketing. In the theoretical
framework, theories like Stealth Marketing, Product Placement, Celebrity Endorsement,
electronic word-of-mouth, Influencer Marketing, Visual Communication and Two-step flow
theory are being discussed. To get both consumers, experts and influencers opinions on the
matter, a triangulation method has been used. The qualitative data was collected through
interviews with influencers and experts, and the quantitative through a survey on Millennials.
The presentation of the collected data gives a clear answer on what influencers value in a
collaboration with a company, what the eco-experts says about Influencer Marketing of green
products and how affected Millennials think they get by Influencer Marketing.
The analysis summarizes the opinions of the interviewees and compares them to the attitudes
of the Millennials. Changes in the previous structure presented in the theoretical framework
are being discussed and compared to the empirical data, together with the illegality and
inefficiency of Stealth Marketing.
The conclusion is that Influencer Marketing is an efficient strategy for the chosen target
group, who has a positive attitude as long as the marketing is honest and transparent. The
findings are summarized in a new figure, demonstrating the theoretical framework as it should
be presented and discussed in the future. Stealth Marketing is no longer relevant, since both
Millennials and influencers has a negative attitude towards this kind of marketing. Celebrity
Endorsement is suggested to be seen as a part of Influencer Marketing, instead of the
predecessor, since Influencer Marketing creates new celebrities on a new platform. The
analysis is then summarized in a model which purpose is to show how companies, influencers
and Millennials communicate with each other, followed by recommendations to the
companies who in an easy way want to use what this study’s findings.
Keywords
Celebrity Endorsement, e-Word-of-Mouth, Influencer, Influencer Marketing, Instagram,
Millennials, Product Placement, Produktplacering, Social media, Stealth Marketing, Two-step
flow theory och Visual Communication.
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Begreppsförklaringar
Instagram: Instagram är en social medie-plattform, i form av en app, där användarna kan
kommunicera med varandra genom bilder och video (Cambridge Dictionary, 2017; Instagram,
2017).
Millennials: I denna studie definieras Millennials, även kallad Generation Y, som personer
födda mellan år 1982 och 1999. Denna generation skiljer sig från tidigare generationer, då de
växt upp med internet och annan teknologi (Business Dictionary, 2016). Detta har gjort dem
mer mottagliga för interaktion via sociala medier (Oxford Reference, 2016).
Product Placement: Product Placement, produktplacering på svenska, är en teknik som
används av företag när de direkt vill marknadsföra sin produkt eller varumärke. Syftet med
denna metod är att målgruppen ska lägga märke till produkten eller varumärket, utan att känna
att det är direkt marknadsföring från företaget (Business Dictionary, 2016).
Sociala medier: Sociala medier är ett samlingsbegrepp för olika kommunikationskanaler
online. Användarna kan kommunicera direkt med varandra genom bild, text eller ljud.
Skillnaden mellan sociala medier och massmedier är att innehållet på sociala medier
produceras av användarna (Nationalencyklopedin, 2017).
Stealth Marketing: Stealth Marketing, dold marknadsföring på svenska, är en marknadsföringsstrategi vars syfte är att marknadsföra en produkt eller varumärke på ett sätt så att
målgruppen inte är medveten om företagets försöker påverka dem till att köpa en produkt
(Cambridge Dictionary, 2016).
Influencer: En influencer är en individ som genom sin auktoritet, kunskap, ställning eller
relation kan påverka andra personers köpbeslut (Business Dictionary, 2016).
Influencer Marketing: Influencer Marketing är en marknadsföringsteknik som fokuserar på
företags användning av olika typer av nyckelpersoner för att nå ut med varumärkets budskap.
I stället för att marknadsföra till en stor konsumentgrupp, så anlitas en person som kan
inspirera och påverka en specifik grupp (Tapinfluence.com, 2016). Person kan få ersättning i
form av pengar, produkter, i utbyte för att skriva om företaget eller varumärket (Hörnfeldt,
2015, 2 december).
Celebrity Endorsement: Genom Celebrity Endorsement använder sig företag av kända
personer för att marknadsföra en produkt eller ett varumärke (Business Dictionary, 2016).
E-word of mouth: “Any positive or negative statement made by potential, actual, or former
customers about a product or company, which is made available to a multitude of people and
institutions via the Internet" (Hennig-Thurau, Qwinner, Walsh & Gremler, 2004, s. 39).
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
I detta avsnitt följer en introduktion av studiens ämne. Syftet är att ge en grundförståelse för
sociala medier, Instagram, Millennials, Influencer Marketing samt lagar och etik som berör
ämnet. Introduktionen mynnar ut i en problemdiskussion och problemformuleringar, som i sin
tur presenterar syftet med uppsatsen.
1.1.1 Sociala medier idag
Användningen av sociala medier har exploderat och är idag en självklar del av vardagen för
de flesta. Hela 95% av Sveriges befolkning mellan 16 och 25 år använder sig av sociala
medier. Genom att exempelvis dela, gilla och kommentera innehåll som bilder, texter och ljud
kan användarna kommunicera med varandra. Sociala medier används inte bara av
privatpersoner, utan även av bland annat företag, myndigheter och nyhetsmedier. De kan
alltså både användas i underhållningssyfte, men även för att marknadsföra, kommunicera och
förmedla nyheter från företag och organisationer (Statens medieråd, 2016).
I takt med sociala mediers framväxt i samhället, har de blivit en allt mer självklar del i
företags marknadsföring. Ungefär sju av tio små- och medelstora företag1 är aktiva på någon
eller några sociala medier (Karlsson, 2016, 20 juni). Via sociala medier kan företag
kommunicera med sina kunder och bygga upp sitt varumärke. En av de stora fördelarna med
denna typ av marknadsföring är att aktiviteter på internet alltid går att mäta och analysera
(Mackhé, 2016, 10 augusti). Det går exempelvis att se statistik i antal likes, retweets och
följare. Det är viktigt för företag att sätta upp mål med marknadsföringen i sociala medier och
bestämma vilken effekt de vill nå. De olika aktiviteterna kan därefter mätas, vilket kan ske i
olika steg. Detta görs för att kunna analysera olika mått och se vilka samband som finns
mellan dem och hur de korrelerar med den slutliga effekten (Bjerre, 2016, 25 oktober).
1.1.2 Instagram
Instagram är en social medieplattform i form av en app, som låter användare dela sin vardag
med andra genom bilder och filmer (Oxford Reference, 2016). I juni år 2016 hade appen mer
än 500 miljoner användare världen över (Instagram, 2016) och ungefär 73% av dem är mellan
15-35 år gamla (Clasen, 2015, 22 april). En undersökning av Internetstiftelsen (2016)2 visar
att Instagram används av 44% av de svenska internetanvändarna, vilket gör den till Sveriges
nästa största sociala nätverk. Diagrammet och tabellen på nästa sida visar hur Instagram har
ökat i popularitet när det gäller trender online (Google Trend, 2017).

Definitionen av små- och medelstora företag är de som har mellan 10-249 anställda
(Upphandlingsmyndigheten, 2017).
1

Detta är den senaste statistiken från Internetstiftelsen. Den anses fortfarande vara aktuell för denna
studie, då det är rimligt att anta att siffrorna är ungefär samma, eventuellt högre, under år 2017.
2
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Google Trend. Diagram 1, sökord: Instagram.
Många av världens framgångsrika varumärken använder Instagram som marknadsföringskanal. Exempelvis har Nike cirka 70 miljoner följare och Victoria´s Secret cirka 52 miljoner
följare. Statistik visar att den mest populära aktiviteten i appen är att följa varumärken och
kändisar. I mars 2017 fanns det en miljon aktiva marknadsförare i månaden på plattformen,
vilket indikerar att Instagram är en relevant marknadsföringskanal (Statista, 2017)3.
Instagram är en plattform som lämpar sig för till exempel storytelling, då användarna har tio
gånger högre engagemang i denna app jämfört med andra sociala medier som Facebook eller
Twitter (Clasen, 2015, 22 april). En undersökning av Bloglovin (2016) visar att Instagram är
den ledande plattformen för Influencer Marketing. Ur ett marknadsföringsperspektiv är det en
kanal där företag har möjlighet att skapa ett starkt engagemang och bra synlighet hos
konsumenter. För att lyckas med marknadsföring via Instagram är det viktigt att tänka på
innehållet; det ska vara relevant för följarna och varumärket. Att iaktta sina följare genom att
analysera vad de gillar, kommenterar, repostar och taggar är en viktig parameter. Slutligen får
man som företag heller inte glömma att det är en social kanal; prata direkt med
konsumenterna, kommunicera genom frågor och tävlingar (Hillerborg, 2015, december).
1.1.2.1 Instagram och miljövänliga livsmedel
“Wellness [...] is the new luxury status symbol… If five years ago it was a Céline bag, today’s
ultimate status symbol might just be a SoulCycle hoodie and a green juice.” (The Guardian,
2015, 27 juni).
Instagram har inte bara ökat i popularitet som social medie, utan har även blivit en av de
dominerande plattformarna för marknadsföring inom livsmedelsvärlden (Mcgeever, 2015, 30
december). Den mest växande kategorin inom Influencer Marketing har visat sig vara mat och
recept (Tapinfluence, 2016). Freeman (2015, 27 juni) menar att det är lätt att håna fenomenet,
Statistiken är från den globala marknaden. Källan används för att ge en indikation på appens
framgångsrikhet och antaganden har gjorts att den svenska marknaden liknar den globala, i proportion till
den svenska marknaden.
3
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men att det är het bransch idag. Hälsoprofiler får stora summor från bland annat hälsosamma
livsmedelsföretag för att sedan dela deras produkter och varumärke med sina följare.
1.1.3 Millennials
Generationen efter Generation X kallas Generation Y, eller Millennials som används i denna
studie. Det finns idag olika uppfattningar om vilket åldersspann som tillhör generationen.
Enligt Garton och Fromm (2013) är personerna födda mellan år 1977 och 1995, medan Smith
och Nichols (2015) menar att de är födda mellan åren 1980 och 2000. Hershatter och
Epstein’s (2010) studie säger att de första i generationen föddes år 1982, då det är samma
födelseår som det internet som liknar det som finns idag. I denna studie definieras Millennials
som personer födda mellan åren 1982 och 1999 (18-35 år).
Det som skiljer denna generation från tidigare är deras tillgång till internet och annan
teknologi under uppväxten (Business Dictionary, 2016). Detta har gjort dem mer mottagliga
för interaktion på sociala medier (Oxford Reference, 2016). Denna åldersgrupp beskrivs bland
annat som utbildade, tekniskt kunniga och med en stark vilja att förändra (Parment, 2008).
1.1.3.1 Millennials som gröna konsumenter
10% av Millennials köper oftast miljövänliga produkter och över 50% anstränger sig för att
göra det samma (Smith, 2010)4. Produktattribut har visat sig ha en stor påverkan på
Millennials konsumentbeteende gällande miljövänliga produkter. De produktattribut som har
störst positiv påverkan är återvinning, återanvändning, komposterbarhet och positiva
hälsoeffekter (Lu, Bock & Joseph, 2013). Även vissa ord med miljövänligt budskap kan
påverka Millennials köpbeslut; eco-vänlig, återvunnen och miljövänlig (Smith & Brower,
2012). Återvinningssymbolen på förpackningar är den detalj som de flesta associerar till en
miljövänlig produkt (Smith, 2010). Dessutom tenderar Millennials hellre att fokusera på
produkternas miljövänlighet, än varumärkets. Detta gör det ännu viktigare för företag att
fokusera på att skapa miljövänliga produkter och att marknadsförare sedan kommunicera
dessa produktattribut till Millennials (Lu et al., 2013).
Det finns även andra aspekter som kan påverka Millennials uppfattning om hur miljövänligt
ett varumärke är; reklam, företagets rykte, produktens förpackning och vad de har hört från
vänner och bekanta (Smith, 2010). Word-of-Mouth rankas dock som den minst inflytelserika
gällande köp av miljövänliga produkter (Smith & Brower, 2012). Forskarna såg denna
ranking som intressant, eftersom Word-of-Mouth anses vara den mest inflytelserika
kommunikationskanalen.
Det finns fyra skäl till varför Millennials tvekar att köpa miljövänliga produkter. Till att börja
med anser de att miljövänliga produkter är för dyra. Det andra skälet är att de inte kan se
någon skillnad mellan den miljövänliga produkten och den vanliga. De litar inte heller på att
produkten är miljövänlig. Fjärde skälet är att de tror att dessa produkter är av sämre kvalité.
Dessa fyra anledningar visar att marknadsförare på ett tydligare sätt måste kommunicera
skillnaderna mellan miljövänliga och icke-miljövänliga produkter (Lu et al., 2013).

Trots att studien är från 2010 och utförd på den amerikanska marknaden, anses den ge en bild av den
miljövänliga konsumtionen då det inte finns några nyare vetenskapliga källor på liknande siffror. Den
miljövänliga konsumtionen antas enbart ha ökat, om en förändring skett.
4

11

Sofia Malmberg & Therése Josefsson

1.1.3.2 Millennials attityd mot marknadsföring i sociala medier
Millennials är den målgrupp som i störst utsträckning påverkas av sociala medier. De
spenderar cirka fem timmar om dygnet på olika digitala plattformar (Capcito, 2016). De är
dessutom aktiva användare, då de både delar och söker information (Bolton et al., 2013). De
är inte lika mottagliga för traditionell reklam som tidigare generationer, vilket gör det ännu
viktigare för marknadsförare att anpassa sina marknadsföringsstrategier för att nå denna
målgrupp (O'Connor, 2015, juli). Om företag ska lyckas med sin marknadsföring, som riktas
mot Millennials, måste de också vara aktiva på sociala medier. En av de största skillnaderna
mellan Millenials och tidigare generationer är att Millennials inte påverkas lika starkt av
“direkt sälj”. De värderar äktheten och påverkas istället av rekommendationer från
konsumenter. Detta syns på sociala medier då företag istället anställer influencers för att
sprida sina budskap (Agrawal, 2016, augusti).
Parkinson (u.å.) frågade 22 inflytelserika personer online “what's your best advice for
businesses trying to connect with millennials?” och summerade svaren i ett blogginlägg.
Svaren han fick var väldigt lika varandra. Det svar som flest angav var att vara genuin, ärlig
och transparent i sin marknadsföring, eftersom Millennials är bra på att genomskåda lögner
och falsk marknadsföring.
1.1.4 Influencer Marketing
En marknadsföringsstrategi som växer i popularitet är Influencer Marketing. 77% av alla
konsumenter skulle låta sitt köpbeteende påverkas av rekommendationer från en influencer,
vän, familjemedlem eller online-recensioner, vilket visar vikten av e-WOM och influencers
(Nielsen, 2013). Detta gör marknadsföringsstrategin till en av de mest effektiva för att nå
Millennials (Jade, 2016, 15 november), vilket kan användas för att öka medvetenheten kring
miljövänliga produkter. Diagrammet nedan visar hur intresset för Influencer Marketing har
ökat de senaste sex åren (Google Trend, 2017).


Diagram 2, Google Trend. Sökord: Influencer Marketing.
Som nämnt börjar den traditionella marknadsföringen bli mindre användbar i dagens
mediebrus och syftet med marknadsföring behöver idag inte enbart vara att generera direkta
sälj. Mediebruset innebär att en konsument utsätts för ett stort antal budskap, från många olika
företag. En influencer kan hjälpa konsumenter att filtrera och sortera ut användbar information
bland alla dessa budskap. Fördelen är att de lättare kan skapa en starkare relation med
konsumenterna än vad företagen kan, eftersom konsumenterna litar mer på influencern än på
företaget (Brown & Hayes 2008). Influencer Marketing har också lett till nya förhållningssätt
inom branschen. Lagar, regler och etik är något som har förändrats i samband med strategins
framväxt. Detta är något som både företag och influencers måste förhålla sig till.
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1.1.4.1 Influencer Marketing och Millennials
För att hitta den senaste informationen om Millennials och Influencer Marketing krävs det att
se till icke vetenskapliga källor. Det publiceras otroliga mängder information om ämnet varje
dag, men på grund av alla snabba förändringar, är det inte ens en bråkdel av det som
publiceras vetenskapligt. Därför utgörs detta kapitel av blogginlägg skrivna av relevanta
personer inom området.
På sin blogg skriver WOM-experterna Mavrck (2016, 11 maj) att trots att Millennials har en
hög närvaro på sociala medier, ökar inte sannolikheten att de klickar på företagens
onlineannonser. Detta på grund av att endast 6% anser att onlineannonser är trovärdiga.
Däremot har de ett stort förtroende för personer de känner eller följer på sociala medier.
Mullis (2017, 7 februari) samlade ett antal tips till företag som ska starta en Influencer
Marketing-kampanj; välj rätt influencer, var relevant och låt influencern vara kreativ. Hon
menar att det är viktigt att noga ha tänkt igenom vilka följare influencern har och om hen
matchar företaget, för att inte råka ut för en missmatchning, då det kan minsta trovärdigheten
för båda parterna. Se också till att innehållet är relevant och riktigt. Det viktigaste är dock att
låta influencern vara kreativ. Influencers har blivit just influencers på grund av deras
personligheter och om de plötsligt marknadsför något som inte är deras vanliga stil kommer
följarna att märka det snabbt. Därför är det viktigt att låta influencern själv bestämma hur
budskapet ska utformas, för att följarna ska ta till sig budskapet så bra som möjligt.
1.1.5 Lagar och etik
I samband med den tekniska utvecklingen och ökad användning av Influencer Marketing har
branschen fått utmaningar när det gäller vilka lagar och regler som företag och influencers är
skyldiga att följa. Får en person ersättning i form av pengar eller produkter, i utbyte mot att
skriva om ett företag eller varumärke, räknas det som marknadsföring (Hörnfeldt, 2015, 2
december). I 9 § i 1 kap. av Marknadsföringslagen (2008:486) står att “all marknadsföring ska
utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska
också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen…”. Det måste alltså alltid framgå
via influencern att det är marknadsföring (Hörnfeldt, 2015, 2 december).
Advokaten Alexander Jute, specialiserad på marknadsrätt, anser att det viktigaste för ett
företag att tänka på vid användandet av Influencer Marketing är att det är företaget som har
legalt ansvar för hur influencern marknadsför produkten och att detta aldrig kan avtalas bort
(Nilsson, 2016, 26 maj). Enligt influencern Cecilia Folkesson (personlig kommunikation, 7
april 2017), ett av intervjuobjekten i studien, är det många företag som utnyttjar mindre
influencers som är nya i branschen genom att erbjuda “gratis” produkter i utbyte mot att de
visar upp dem i sin sociala kanal. Vad influencers, och även ibland företagen, missar är att
produkterna räknas som en inkomst enligt Skatteverket och att influencers kommer behöva
skatta. Detta gäller även om den sociala kanalen drivs som en hobby (Skatteverket, 2017).
Folkesson (personlig kommunikation, 7 april 2017) menar att detta är ett sätt för företag att
komma undan kostnaden för Influencer Marketing, då företag ofta vill tro att den typen av
marknadsföring är gratis. Istället hamnar kostnaden på influencern, som ofta är ovetande om
skatten, vilket skapar ett etisk dilemma.
Då medielandskapet håller på att förändras, är skatteverket mer uppmärksamma på influencers
roll inom marknadsföring. De har börjat granska detta i större utsträckning och undersöker
frekvent publicerade inlägg från influencers. Ett av de senaste exemplen är den kända
influencern Alexandra Nilsson, även kallad Kissie, som fick böter av Skatteverket på 160 000
kr (Hörnfeldt, 2017, 4 januari).
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1.2 Problemdiskussion
Instagram är idag det näst största sociala nätverket i Sverige, efter Facebook. 44% av alla
internetanvändare över 12 år använder någon gång plattformen och 26% gör det dagligen
(Internetstiftelsen, 2016). Millennials är en så pass stor konsumentgrupp att marknadsförare
tvingas tänka om och anpassa sina marknadsföringsstrategier gentemot dem. Sociala medier
används flitigt bland Millennials och 56% av dem pratar om produkter via sociala medier
(Smith, 2013). Tidigare marknadsföringsstrategier, som har varit lyckade mot tidigare
generationer, är inte lika effektiva på Millennials, eftersom de har växt upp i ett annan tid.
Detta gör Influencer Marketing till en effektiv strategi. Anledning till den ökade populariteten
av Influencer Marketing är bland annat att konsumenterna själva kan välja vilka som får
påverka dem. De har förtroende för de influencers de följer och litar på att deras budskap är
relevant (MAVRCK, 2016, 11 maj; Brown & Hayes, 2008; Chin-Lung Hsu, Judy ChaunChaun Lin och Hsiu-Sen Chiang, 2013).
En tydlig skillnad mellan tidigare generationer och Millennials, är att Millennials föredrar
produkter från företag som hjälper människor, samhället eller miljön (Smith, 2012). Som
tidigare nämnt så anstränger 50% av Millennials sig för att köpa miljövänliga produkter, men
endast 10% gör det ofta (Smith, 2010). Konsumentgruppen som bara köper miljövänligt
ibland, men ändå bryr sig om miljön, är en viktig målgrupp att nå. Det är viktigt att
livsmedelsföretagen förstår varför konsumenter väljer bort de miljövänliga produkterna när de
ska forma sina strategier. Då kan de fokusera på att skapa budskap och innehåll, som
motverkar eventuell negativ inställning hos Millennials, och att nå dem på rätt plattform.
Rätt plattform för Millennials är definitivt sociala medier, med tanke på deras höga närvaro
och engagemang (Statens medieråd, 2016). Målgruppens mottaglighet för budskap från
influencers, jämfört med från företag (O'Connor, 2015, juli), gör Influencer Marketing till en
intressant strategi att undersöka i denna studie. Tidigare forskning inom ämnet, kopplat till
Instagram och miljövänliga produkter, har upplevts begränsad. Strategins växande popularitet
gör det viktigt att skapa en större kunskapsbas för företag som vill nyttja den.
Livsmedelsföretag som vill använda sig av Influencer Marketing, på Instagram, för att
marknadsföra sina miljövänliga produkter, gynnas av mer kunskap inom området vid
framtagandet av strategier. Det finns studier och kunskap kring Influencer Marketing i andra
sammanhang (Brown & Hayes, 2008; Chin-Lung Hsu et al., 2013; Pang, Yingzhi Tan, SongQi Lim, Yue-Ming Kwan & Bhardwaj Lakhanpal, 2016) vilket kan ses som för generellt.
Kopplingen till miljövänliga livsmedelsprodukter är som tidigare nämnt väldigt begränsad,
vilket gör studiens bidrag till kunskapsområdet stort.
1.3 Problemformulering
Bakgrund och problemdiskussion har visat vikten av mer kunskap kring Influencer Marketing.
Det är en välanvänd strategi bland marknadsförare och Millennials är en väldigt mottaglig
målgrupp. Det finns en klar möjlighet för företag att använda sig av influencers på Instagram
när de marknadsför sina miljövänliga livsmedel till Millennials. Därför undersöker denna
studie vad de ska tänka på vid användning av strategin och vad målgruppen har för attityd till
det. Detta resonemang gav följande problemformuleringar;
Problemformulering 1: Hur är svenska Millennials attityd till Influencer Marketing i
allmänhet och vid marknadsföring av miljövänliga livsmedel?
Problemformulering 2: Vad är viktigt för företag att tänka på när de ska använda Influencer
Marketing på Instagram, för att marknadsföra miljövänliga livsmedel till Millennials i
Sverige?
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1.4 Syfte
Efter analys av existerande forskning har en forskningslucka identifieras. Den forskning som
finns har gjorts utanför Sverige och fokus i denna studie är den svenska marknaden. Miljön
och miljöpåverkan är ett hett ämne, däremot har det inte studerats ur ett marknadsföringsperspektiv där fokus ligger på Influencer Marketing på Instagram och målgruppen
Millennials. Denna forskningslucka ger skäl för fortsatt undersökning av ämnet.
Syftet med studien är att undersöka hur företag kan använda Influencer Marketing på
Instagram för att marknadsföra sina miljövänliga livsmedel till Millennials. En modell har
framtagits som vägledning för företagen vid skapandet av sina strategier och för att ge en
tydligare bild av hur Influencer Marketing kan användas i deras ändamål och vilken nytta det
kan ge. Den ska ge inspiration till företags framtida marknadsföringsstrategier, som i
slutändan ska generera konkurrensfördelar.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Instagram, Millennials, Product
Placement, visuell kommunikation på Instagram, Stealth Marketing, e-Word-of-mouth,
Celebrity Endorsement och Two-step flow theory är de nyckelord som används vid insamling
av sekundärdata. Dessa olika teorier leder sedan vidare till den slutliga teorin, som är
Influencer Marketing.
2.1 Product Placement
Product Placement, eller produktplacering som kommer användas vidare i studien, är en
strategi som används av företag som diskret vill marknadsföra sin produkt eller sitt
varumärke. Det var tidigare vanligt att företag använde denna metod i TV eller film. Genom
en överenskommelse, som oftast initieras av företaget bakom produkten, kan mediaföretaget
tjäna pengar. De kan exempelvis ta betalt av ett företag för att visa en produkt i en långfilm.
Syftet med denna typ av reklam är att åskådarna ska lägga märke till produkten, utan att känna
att den direkt kommer från företaget (Business Dictionary, 2016). Med hjälp av ny teknik, via
mobilen och internet, anses produktplacering idag vara en av de viktigaste strategierna (Liu,
Chou, & Liao, 2015). Metoden har blivit ett effektivt sätt för marknadsförare att influera sin
målgrupp (Homer, 2009). För att öka effektiviteten av denna strategi är det viktigt för
marknadsförare att inte glömma en viktig aspekt inom området; “If you notice it, it’s bad. But
if you don’t notice, it’s worthless” (Ephron 2006, s. 87). Om produktplaceringen blir för
tydlig, försämras konsumenternas attityd till varumärket (Homer, 2009).
Traditionell marknadsföring, så som TV-reklam, har fått allt mer kritik. Det är vanligt att
konsumenter aktivt väljer bort att titta på reklam, vilket har minskat möjligheterna för företag
att nå sin målgrupp (Jin & Luntz, 2013). Marknadsförare har därför blivit tvungna att ändra
sina strategier, vilket har lett till ökad användning av produktplacering (Chan, Lowe &
Petrovici, 2015). Det finns två typer av strategier vid produktplacering; framträdande
placering (prominent placement) och diskret placering (subtle placement) (Ferraro & Avery,
2000). Vid framträdande produktplacering används, visas eller pratas det om produkten eller
varumärket. Vid diskret produktplacering visas det inte lika tydligt, då informationen om
produkten eller varumärket finns i bakgrunden. Diskret produktplacering anses vara mer
effektiv än framträdande (Law & Braun, 2000). Framträdande produktplacering ökar
konsumenternas intryck av produkten eller varumärket, men en diskret produktplacering
indikerade på en mer positiv respons (Homer, 2009).
2.1.1 Produktplacering på sociala medier
Sociala medier har gjort det möjligt för marknadsförare att promota produkter och
varumärken på ett effektivare sätt via produktplacering. Det är enkelt att genomföra, då det
exempelvis endast innefattar en person som skriver en säljande text, för att marknadsföra
produkten eller varumärket.
Medielandskapet har ändrats i takt med sociala mediers framkomst. Hörnfeldt (2015, 7
februari)5 jämför och påpekar de skillnader som idag finns mellan annonsering hos
tidningsförlagen och en influencer online. Hos tidningsförlagen är det en självklarhet att det
finns en annonsavdelning som sköter annonseringen och att det är viktigt att journalisterna
behåller sin objektivitet. Pressetiken säger att journalisten inte får influeras av vilka
annonsörer som betalar stora annonspengar, då de själva väljer det redaktionella innehållet.
Vid försäljning av annonser hos influencern uppstår motsatsen; influencern säljer själv
annonser och skriver det redaktionella innehållet. Influencern har inte samma krav när det
5

Bloggar används när det är den senaste informationen som ännu inte kommit i publicerad form.
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gäller objektivitet. Vid produktplacering hos en influencer är det viktigt att skilja på två delar;
PR och annonsering. Annonsering innebär att influencern får ekonomisk ersättning av
företaget. Detta måste märkas ut i inlägget, exempelvis som “annons” eller “sponsrat inlägg”,
annars bryts marknadsföringslagen. Influencern är också skyldig att betala skatt för inkomsten
från annonsörerna. PR syftar till att influencern får produkter från ett företag gratis.
Influencern har då ingen skyldighet att skriva om produkten i sina sociala kanaler (Hörnfeldt,
2015, 7 februari).
2.1.2 Produktplacering av miljövänliga produkter
Green Product Placement är det första företaget i USA6 som hjälper företag att marknadsföra
sina miljövänliga produkter genom produktplacering. De använder en strategi som de kallar
Positive Placement. Målet med denna typ av marknadsföring är att använda medieindustrins
kraft för att påverka målgruppens värderingar och öka deras konsumtion av miljövänliga
varor. Genom att använda produktplacering vid marknadsföring av miljövänliga produkter,
kan ett företag inte enbart öka sin försäljning, de har även möjlighet att nå de personer som
ännu inte hakat på trenden för en hållbar livsstil. Genom att introducera dem för de
miljövänliga produkterna via produktplacering, kan företagen nå dem och förändra deras
konsumtion till det bättre (CSR News, 2012, 5 juli). Med tanke på hur hälsoprofilerna och
kategorin mat och recept växer i popularitet på Instagram (Tapinfluence, 2016; Freeman,
2015, 27 juni) blir det extra viktigt för företag att tänka på hur de framställer sina produkter
vid Positive Placement. Speciellt på Instagram där syftet är att framhäva det visuella
(Russman & Svensson, 2016).
2.2 Visuell kommunikation på Instagram
Visuell kommunikation är ett effektivt verktyg för att skapa känslor och forma attityder
(Abidin & Thompson, 2012). Bilder uppfattas och tolkas snabbare och enklare än texter, de
sparas djupt i minnet och människan reagerar ofta starkare på meddelanden i bildform än i
textform (Geise & Baden, 2015). Vår hjärna analyserar visuell kommunikation mycket
snabbare än text (Nilsson, 2014, 14 maj).
Tidigare har textbaserad marknadsföring via sociala medier används i störst utsträckning. Men
i takt med ökat fokus på bild och video i sociala medier, har det skett en förändring. Numera
är det bilder och videor som står i störst fokus. På Instagram är det primära syftet att sprida ett
visuellt innehåll. Här kan influencers publicera välarbetade och etiskt tilltalande bilder, vilket
gör den till effektiv marknadsföringskanal för visuell kommunikation (Russmann &
Svensson, 2016).
Livsmedelsbranschen har möjlighet att utnyttja den visuella kommunikationen till sin fördel.
Det har visat sig vara populärt att gilla, kommentera, samla och dela matbilder på sociala
nätverk. Den visuella kommunikationen är därför extra viktigt för livsmedel, om det görs på
rätt sätt kan bilden både inspirera och påverka (Tapinfluence, 2016). Influencers kan visa en
produkt från ett företag tydligt i inlägget eller så kan de välja att göra det mer dolt
(Ferraro & Avery, 2000).
2.3 Stealth Marketing
Stealth Marketing, eller dold marknadsföring på svenska, definieras som en strategi där syftet
är att marknadsföra en produkt på ett sätt så att målgruppen inte är medveten om att företaget
försöker påverka dem till att köpa produkten (Cambridge Dictionary, 2016). Denna metod är
Trots att denna studie fokuserar på den svenska marknaden, användes den amerikanska källan då
teorin antas kunna tillämpas hos svenska företag.
6
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dock olaglig i Sverige idag (Marknadsföringslagen 2008:486) och konsumentverket är extra
noga när det gäller marknadsföring på sociala medier (Hallå Konsument, 2016). Syftet med
denna teori är därför att redogöra för grunderna och ge förståelse, då den diskuteras senare i
studien.
För att lyckas med denna typ av marknadsföringsstrategi är det viktigt att förstå målgruppens
beteende (Wells, 2003, 1 september). Dold marknadsföring har sin grund i tron om att wordof-mouth är ett effektivt sätt att marknadsföra ett varumärke eller en produkt. Nästan alla
företag har någon gång använt traditionell marknadsföring, som har skapat ett konstant
mediabrus för konsumenter, vilket har gjort dem mer cyniska och defensiva när
marknadsförare försöker sälja en produkt. Dold marknadsföring är en lösning för att minska
bruset, eftersom det är ett diskret sätt att nå konsumenterna (Kaikati, A.M & Kaikati, J.G.,
2004). Syftet med denna strategi är inte att direkt öka försäljningen, utan att öka
medvetenheten och intresset som ska skapa ett önskan av att köpa produkten. Effekten av
detta blir att konsumenterna påverkas i ett senare skede (Marketing-Schools, 2012).
Det har blivit mer populärt att använda dold marknadsföring som en marknadsföringsstrategi.
Det finns tre faktorer som har minskat effekten av reklam i TV och andra traditionella
plattformar och ökat användandet av dold marknadsföring. Den första faktorn är den
övergripande negativa kritiken mot reklamindustrin. Till exempel har “hierarchy-of-effects”modellen7, som sägs vara en helig modell för marknadsförare, öppet kritiserats. Den andra
faktorn är att det blir allt svårare för marknadsförare att kartlägga sina potentiella kunder,
eftersom segment blir allt mer splittrade. Till exempel har antalet TV-kanaler och
radiostationer ökat drastiskt, vilket gör målgrupper mindre och mer precisa. Detta gör det inte
bara svårare, utan även dyrare för marknadsförare att hitta och nå sin målgrupp. När
mediabruset ökar och segmenten blir allt mindre, har det blivit mindre lönsamt för
marknadsförare att använda sig av traditionell marknadsföring, eftersom det kostar mer än vad
det genererar. Den tredje faktorn som bidrar till minskad effekt av traditionell marknadsföring
är den växande marknaden för “personlig TV”, såsom TiVo, vilket innebär att konsumenter
kan hoppa över reklampauserna. Trots att traditionell marknadsföring minskar och dold
marknadsföring ökar, så betyder det inte att de är utbytbara mot varandra. Det är viktigt att
marknadsförare analyserar styrkor och svagheter innan de väljer att lansera en dold
marknadsföringskampanj. Alla dessa styrkor och svagheter kan summeras till dessa faktorer;
meddelandets innehåll, kostnad och räckvidd, typ av produkt, situation och möjligt bakslag
(Kaikati A.M & Katikati J.G, 2004).
Dold marknadsföring gör det svårare att kontrollera innehållet av ett meddelande. Vid
traditionell marknadsföring kan man välja exakt vilket meddelade man vill nå ut med,
eftersom det skapas av företaget. Dold marknadsföring är svårare att kontrollera, eftersom
marknadsförarna exempelvis använder sig av kändisar som ska sprida budskapet. Det är då
svårare att förutsäga exakt hur de kommer att presentera varumärket eller produkten (Kaikati,
A.M & Kaikati J.G, 2004).
Effekten av dold marknadsföring kan påverkas av vilken typ av produkt som säljs eller vilken
situation det gäller. Vissa produkter kan vara immuna mot dold marknadsföring (Kaikati, A.M
& Kaikati J.G, 2004). Generellt sett så passar produkter av högt intresse dold marknadsföring,
medan produkter som skapar lägre intresse inte gör det (Dye, 2000, november). Vilken typ av
Hierarchy-of-effects är en marknadsföringsterm som syftar till de fem stegen en konsument genomgår
från introduktion av produkten till köpbeslutet; awareness, interest, evaluation, conviction, och purchase
(Businessdictionary, 2016).
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situation som råder är också viktigt att ta hänsyn till. En produkt som inte är speciellt “buzzworthy” kan ändå bli det, om det är rätt typ av situation. Vid dold marknadsföring finns det
dock en stor risk för att produkten eller varumärket kan få ett bakslag, att marknadsföringen
istället får en negativ effekt. Ifall konsumenterna förstår att de exponeras för dold
marknadsföring kan de få känslan av svek och ilska (Kaikati, A.M & Kaikati, J.G, 2004).
2.4 Electronic Word-of-Mouth
Word-of-mouth (WOM) är ett väl undersökt ämne som har studerats under många år. Däremot
är den elektroniska versionen, så kallad electronic word-of-mouth (e-WOM), inte lika väl
undersökt eftersom den blev populär för bara några år sedan, men som nu står för 10% av all
WOM (Schütze, 2014). Därför är det viktigt att förstå att e-WOM ofta hänvisas till litteratur
och studier där traditionell WOM har undersökts, vilket gör det extra viktigt att se det unika
som karaktäriserar e-WOM. Hennig-Thurau, Qwinner, Walsh and Gremler (2004, s. 39)
definierar e-WOM som “Any positive or negative statement made by potential, actual, or
former customers about a product or company, which is made available to a multitude of
people and institutions via the Internet".
Konsumenter ofta är mer mottagliga för e-WOM eftersom de aktivt söker upp informationen.
De är mer målmedvetna i sitt sökande och vill gärna läsa om andra personers åsikter och
upplevelser. Istället för att kommunicera öga mot öga, så använder de tangentborden. En
annan egenskap som skiljer användningen av WOM och e-WOM, är vart kommunikationen
sker. WOM sker ofta privat, medan e-WOM är mer publikt. WOM kan också anses vara en
färskvara, medan e-WOM sparas och lagras för senare användning (Andreassen & Streukens,
2009).
Enligt Kozinets, de Valck, Wojnicki and Wilner (2010) finns det tre modeller som kan
användas vid olika situationer (se figur 1, nästa sida). Dessa tre förklarar tillsammans
utvecklingen av teorin kring WOM. Den första modellen är The Organic Interconsumer
Influence Model som syftar till “[...] the earliest and simplest understanding of consumer WO-M as a model of organic interconsumer influence” (Kozinets et al., 2010, p. 72). De
använder ordet organic eftersom WOM sker mellan två konsumenter, utan någon påtryckning
eller påverkan från marknadsförare. Den är helt enkelt baserad på mänskligt behov att hjälpa
och varna varandra, eller att kommunicera status (se figur 1, panel A). Den andra modellen
skapades några år senare när marknadsförare började studera konsumenter med särskilt
inflytande, det vill säga opinionsbildare, och deras påverkan på andra konsumenter (se figur 1,
panel B). Marknadsförare såg en möjlighet att genom traditionella marknadsföringsstrategier,
såsom promotion och reklam, påverka dessa kraftfulla konsumenter och få en mer positiv
WOM, där en vän kunde rekommendera en produkt, istället för en säljare som endast bryr sig
om att sälja sina produkter (Kozinets et al., 2010).
Den tredje och sista modellen, The Network Coproduction Model (se figur 1, panel C), är den
senaste som har skapats tillsammans med utvecklingen av internet. Tidigare har forskningen
kring marknadsföring varit mer baserad på affärsuppgörelser, men är nu mer relationsbaserad
då den istället baseras på kunskap om konsumenters nätverk och samhällets syn av värde och
mening. Internet är inte den viktigaste kraften i denna modell. Marknadsförare har börjat att
använda “one-to-one seeding programs” för att hoppas kunna kontrollera WOM och påverka
opinionsbildare (Kozinets et al., 2010). Detta är det som idag kallas Influencer Marketing,
alltså att företag påverkar en nyckelindivid, som i sin tur påverkar sitt följarskap
(Tapinfluence.com, 2016).
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Figur 1. The evolution of WOM Theory, (Kozinets et al., 2010).
2.5 Celebrity Endorsement
Celebrity Endorsement är en typ av dold marknadsföringsteknik (Kaikati, A.M & Kaikati,
J.G, 2004) där företag använder sig av kända personer för att marknadsföra sina produkter
(Business Dictionary, 2016). Personen som representerar produkten kan exempelvis vara en
skådespelare, musiker, atlet eller en seriefigur. Det viktigaste är inte att denna person är
världskänd, utan att hen är välkänd för målgruppen. Nyckeln till en framgångsrik kampanj är
valet av kändis, det är viktigt att det finns en bra matchning mellan produkten och personen
(Marketing-Schools, 2012)8 . Genom Celebrity Endorsement kan målgruppen skapa en ökad
medvetenhet av marknadsföringen, vilket leder till högre igenkänning och association till
varumärket, som tillslut kan påverka köpbeslut och köpbeteende (Spry, Pappu & Cornwell,
2009). För att fånga målgruppens intresse är det viktigt att kändisen och produkten eller
varumärket talar samma språk, de ska associeras med varandra. Är matchningen mellan
produkten och kändisen lyckad, ökar intresset hos målgruppen, vilket i sin tur kan leda till
köp (Li et al., 2012). Genom kändisar ökar önskan att ha en produkt och konsumenten minns
marknadsföringen som trovärdig. Det är också viktigt att vara medveten om att Celebrity
Endorsement kommer med vissa risker; det är dyrt och det finns en risk att få negativ
publicitet (Wei & Lu, 2012).

Icke vetenskapliga källor används endast vid brist på publicerat vetenskapligt underlag om ämnet.
Innehållet har granskat kritiskt och jämförts med andra liknande källor för att bedöma relevansen.
8
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Utvecklingen av sociala medier har ökat möjligheterna för kändisar att interagera med sina
fans online, de kan exempelvis enkelt publicera foton på produkter eller platser de besöker.
Sociala medier har gjort det möjligt för dem att kontrollera sin image i media (McCormick,
2016). Som tidigare nämnts är Millennials inte lika mottagliga för traditionell marknadsföring
som tidigare generationer (Valentine & Powers, 2013). På grund av allt mediabrus är de inte
lika lättpåverkade, men med hjälp av Celebrity Endorsement på sociala medier finns det en
större chans att fånga deras intresse (McCormick, 2016). Genom denna strategi ökar
trovärdigheten av marknadsföringen, vilket gör den mer effektiv (Biswas, D., Biswas, A., &
Das, 2006). När Millennials hittar en känd person som de kan identifiera sig med, kan det
påverka deras köpbeteende (McCormick, 2016), då kända personer får målgruppen att se en
produkt som bättre (Dotson och Hyatt, 2015).
2.6 Influencer Marketing
“Influencer marketing is the art and science of engaging people who are influential online to
share brand messaging with their audiences in the form of sponsored content.” (Sammis,
Lincoln & Pomponi, 2016, kap 1)
Marknadsförare har på ett eller annat sätt länge använt sig av Influencer Marketing, trots att
namnet inte uppstod för speciellt längesedan. En tidigare version av fenomenet är Celebrity
Endorsement, som beskrivs i stycket ovan, vilket är en välbeprövad metod av marknadsförare.
Konsumenter tenderar att lita på kändisar som de ser upp till och därför har marknadsförare
använt dem som ett sätt att öka konsumenternas kännedomen och påverka deras uppfattning
av en produkt eller ett varumärke. Influencer Marketing är väldigt snarlikt, men skiljer sig i
definitionen av “kändis”. Förr förknippades kändisar med filmstjärnor, artister och atleter,
men det nya tillskottet är kändisar i den sociala medie-världen. Dessa nya kändisar med sina
stora, engagerade följarskap har skapat en ny slags Celebrity Endorsement. Influencer
Marketing är en av delarna inom inom Stealth Marketing, som innebär att företag använder
sig inflytelserika personer på sociala medier för att påverka deras följare (Tuten & Salomon,
2013).
Influencer Marketing anses vara en relativt ny marknadsföringsstrategi. Brown och Hayes
(2008) tror att den traditionella marknadsföringen inte längre är lika effektiv, eftersom den
inte bidrar till ökad försäljning på samma sätt som förr. Därför har marknadsförare behövt
hitta nya strategier. Dessutom exponeras dagens konsumenter för marknadsföringsbudskap i
en mycket större utsträckning än tidigare, vilket tillslut leder till att de inte är mottagliga för
reklamen. Däremot har konsumenterna ett större förtroende för influencers, då de filtrerar
marknadsföringsbudskapen åt dem och ökar på så sätt trovärdigheten (Brown & Hayes,
2008). En studie från 2013 (Chin-Lung Hsu et al.) visar att konsumenter känner en tillit till en
influencers rekommendationer, vilket i sin tur leder till att deras attityd och köpbeteende
påverkas.
Vid Influencer Marketing samarbetar företag med nyckelindivider på sociala medier. Dessa
personer marknadsför företagens produkter eller varumärke till sina följare. Istället för att de
ska köpa annonser, så ger de influencers ersättning (Talavera, 2016, 28 juni). Influencern är en
person som har ett stort socialt inflytande och som kan påverka målgruppens tankar och
handlingar (Li et al., 2012). Med hjälp av Influencer Marketing har företag större möjlighet att
nå ut till sin målgrupp. En konsuments köpprocess kan också påverkas av Influencer
Marketing; konsumenten behöver inte längre själv göra research om en produkt eller ett
varumärke då de istället följer en influencer som de har tillit till (Schaefer, 2012). För att
företag ska lyckas med Influencer Marketing behöver de fastställa vilka mål och resultat de
vill uppnå. Till att börja med måste de analysera vilken målgrupp de vill nå och sedan se vilka
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influencers som passar för ett samarbete. Nästa steg är att bestämma vilka strategier de ska ha
i samarbetet med influencern, vilka tillvägagångssätt som är bäst. Slutligen kan företagen hitta
sina slutliga strategier, för att på bästa sätt förmedla sitt budskap (Brown & Hayes, 2008). En
studie från 2016 (Pang et al.) gav liknande resultat som ovanstående. Författarna identifierade
tre faktorer som influencers borde ha i åtanke när de ska börja samarbeta med ett företag. Till
att börja med är det viktigt att samarbetet ska vara intressant för influencerns följare, det vill
säga att företaget och influencern ska ha samma typ av intresse. Innehållet får inte påverka
influencerns trovärdighet. Innehållet ska också vara intressant, det bör gälla en intressant
produkt eller ett aktuellt ämne. Slutligen ska de ekonomiska och sociala aspekterna
diskuteras, det måste vara lönsamt för influencern att samarbeta med ett företag. Vinsten av
detta kan exempelvis vara en ekonomisk ersättning eller att det på något sätt är socialt
givande.
Utveckling av teknik har förbättrat möjligheterna för företag att använda sig av Influencer
Marketing. Det är nu enklare att nå ut och och kommunicera till en större målgrupp via
sociala medier. Sociala medier gör det också möjligt för människor att interagera med
varandra online på många olika sätt; via bilder, text, ljud och video. Därför är det ingen slump
att Influencer Marketing och e-WOM ökar i takt med den tekniska utvecklingen (Brown &
Hayes, 2008). Den största skillnaden mellan sociala medier och traditionell media är att
sociala medier handlar om att skapa relationer och möjliggöra kontakter på marknaden.
Företag kan inte kontrollera ryktet som sprids om dem via sociala medier, men de har
möjlighet att influera det (Booth & Matic, 2011). Instagram är en av de största plattformarna
som används för Influencer Marketing (Bloglovin, 2016). Att använda Instagram som
marknadsföringskanal vid Influencer Marketing har olika fördelar, exempelvis kan influencers
skapa snyggt visuellt innehåll som är lätt att ta till sig, produkterna kan på så sätt bli mer
tilltalande genom enkla och snygga bilder (Russmann & Svensson, 2016).
Det har visats att Influencer Marketing är ett framgångsrikt sätt för varumärken inom
livsmedelsbranschen att nå ut till sin målgrupp. Under år 2016 ökade visningar och
engagemang i form av gillningar, kommentarer och delningar, av livsmedelsinnehåll med
59% på sociala medier. Detta tros bland annat bero på att mat är ett av de mest populära
ämnena på sociala medier, att människor har ett stort intresse för mat och att influencers som
nischat sig inom mat och recept är den snabbast växande kategorin inom branschen
(Tapinfluence, 2016).
2.7 Two-step flow theory
Two-step flow theory skapades år 19559 av Katz och Lazarsfeld för att förklara hur
information sprids. Modellen beskriver hur opinionsledare, som i denna studie kallas
influencers, tolkar massmedias budskap och vidarebefordrar det till andra, vilket gör
budskapet mer trovärdigt. Modellen visar även att folket inte påverkas lika starkt av ett
budskap från massmedia, som de gör av samma budskap från en influencer (Uzunoǧlu &
Misci Kip, 2014). Sammanfattningsvis hävdar de att en liten grupp av influencers ansvarar för
all spridning av information. Detta på grund av deras förmåga att påverka ett stort antal
människors omdöme och tycke. Nyare forskning har utvecklat den grundläggande modellen
och föreslår att det inte bara är influencers som kan påverka, utan att samma påverkan kan
uppstå när lättpåverkade människor interagerar och kommunicerar med varandra (Tuten &
Solomon, 2015).

Källa anses vara relevant, trots att den skapades år 1955. Syftet är att visa hur länge teorier om
opinionsledare har existerat.
9
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Figur 2. Two-step flow modellen (Katz & Lazarsfeld, 1955).
2.7.1 Multi-step flow theory
År 2014 studerade Uzunoğlu och Misci Kip influencers roll i ett företags varumärkeskommunikation och utvecklade därefter Katz och Lazarsfelds (1955) Two-step flow theory till
en Multi-flow teori där digitala influencers, i form av bloggare, är opinionsledare. Den visar
hur företag kan jobba med bloggare för att skapa engagemang genom att influencers får sina
följare att gilla, kommentera och dela. Deras slutsats blev att företag får en möjlighet att
sprida sina budskap och påverka konsumenter i en digital miljö, genom att använda en
bloggares position och nätverk. Mycket fokus ligger även på att följare/konsumenter idag inte
enbart tar emot information och budskap, de sprider även vidare och delar budskapen
sinsemellan, det vill säga e-WOM.
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2.8 Sammanfattning teoretiskt ramverk
De nyckelord som har använts vid insamling av sekundärdatan är Stealth marketing, Product
Placement, Celebrity Endorsement, Influencer Marketing, Visuell kommunikation, e-Word-ofMouth och Two-step flow theory. I figuren nedan sammanfattas de i den ovan presenterade
ordningen.

Figur 3. Sammanfattning av den teoretiska referensramen.
Figuren är konstruerad av författarna.
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3. Metod
I denna del av arbetet kommer den vetenskapliga metoden som används i studien att
beskrivas. Här kommer den insamlade primärdatan att presenteras. Det kommer att föras en
diskussion kring varför de olika undersökningarna har gjorts och vilken relevans de haft för
studien. Slutligen presenteras även källornas tillförlitlighet och giltighet.
3.1 Val av metod
Studien utgörs av en deduktiv metod, då den utgår från teorin. Detta gjordes för att först samla
in kunskap om ämnet och därifrån kunna samla in relevant information till empirin. Vid
insamling av data har både en kvalitativ och kvantitativ metod används, vilket kallas
triangulering. Om studien innefattar olika typer av datainsamling, där insamlingen sker från
olika synvinklar, kan giltigheten stärkas om det råder en samstämmighet mellan dem
(Jacobsen, 2002). I denna studie genomfördes den kvantitativa ansatsen före den kvalitativa.
Denna ordning valdes för att den, i denna studie, enklare kvantitativa metoden skulle agera
guide för den djupare insamlingen av kvalitativ data.
Trianguleringsmetoden innebär alltså att flera olika datainsamlingstekniker används för att få
en mer omfattande primärdata. Metoden ger en djupare förståelse, ett mer omfattande resultat
och högre validitet på den insamlade datan (Jacobsen, 2002). Bell (2014) väljer att beskriva
triangulering genom att citera Laws (2013, s. 143) som säger att: “nyckeln till trianguleringen
är att betrakta samma sak utifrån olika synvinklar för att på så sätt bekräfta eller ifrågasätta de
resultat man fått med hjälp av olika metoder”.
Den kvalitativa metoden är beskrivande och ger mer specifika svar då följdfrågor kan ställas,
medan den kvantitativa metoden är mer statistisk och ger mer standardiserade resultat
(Risjord, Moloney & Dunbar, 2001). Om en enbart kvantitativ eller kvalitativ metod hade
valts, hade det varit svårt att få både konsumenternas och experternas perspektiv samtidigt.
3.2 Datainsamlingsmetod
Primärdatan i denna studie utgörs av djupintervju via Skype med en influencer och intervjuer
via mail med tre andra influencers, en expert inom Influencer Marketing och två eko-experter
på Instagram. Frågebatteri för samtliga intervjuer hittas i bilaga 2.
3.2.1 Kvalitativ datainsamling
Vid kvalitativ datainsamling är man enligt Bell (2014) mer intresserad av hur respondenten
upplever sin värld och målet är oftare att få insikt i ämnet än att få statistik på det, vilket var
anledningen till att trianguleringsmetoden valdes för denna studie. När man vill ha svar på
specifik fakta lämpar sig intervjuer bäst, då man har möjlighet att intervjua experter
(Ejvegård, 2009). En av fördelarna med djupintervjuer är flexibiliteten. Det är mycket enklare
att ställa följdfrågor och på så sätt få djupare svar än vid enkätfrågor (Bell, 2014). Bell (2014,
s. 190) säger också att intervjutekniken kan “ge kött åt de ben som enkäten bidragit med”. För
att få en helhetsbild utgörs denna studiens intervjuobjekt av personer med olika kunskap och
infallsvinklar.
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3.2.1.1 Presentation av intervjuobjekten
Kontonamn

Antal
följare

Startade
konto år

Information
Influencer Marketing-byrå i Stockholm.
Arbetar med att hjälpa influencers att växa
genom samarbeten med företag.

Experter Influencer Marketing
Ruby Jankkila, Project Manager
littleeco.se

6450

2015

Säljer ekologiska produkter i webbshoppen
littleeco.se. Använder Instagram i sin
marknadsföring.

Influencer
Cecilia Folkesson

ceciliafolkesson

20 600

2013

Diver bland annat sin blogg, ekologisk
webbshop & Instagram-konto.

Influencer
Jennie Laitinen

levagiftfritt

6100

2014

Engagerar sig i frågor kring hälsa och miljö.
Startade år 2015 ett företag med syfte att
göra skillnad i kemikaliefrågor & föreläser
numera om ämnet.

Influencer
Nicolina Forsvall

cleanfoodpepp

2900

2015

Stort intresse för hälsa och läkande kost.
Jobbar på Life och promotar till stor del
företaget och de varumärken som säljs där.

Influencer
Miranda Ragnarsson

juicy_smoothie

12 100

2014

Stort intresse för matlagning, tror på en
hälsosam livsstil.

Eko-experter
Maria & Linda, ägare

Tabell 1. Sammanfattning av presentation av intervjuobjekt.
Som ovan nämnt intervjuades ett företag specialiserade på Influencer Marketing, två ekoexperter och fyra influencers. Intervjuer med influencerna presenteras som en
sammanslagning, fullständiga intervjuer hittas i bilaga 3. De fyra influencerna hade alla olika
många följare och olika inriktning. Gemensamt var att de alla, på något sätt, har en
Instagramprofil som riktar in sig på miljövänlighet. Cecilia, som intervjuades muntligt, är den
mest erfarna influencern med flest följare och var den person som bäst passade den önskade
profilen på intervjuobjekten. Miranda har näst flest följare och har specialiserat sig på nyttiga
och miljövänliga smoothies. Hon kallar inte sig själv för influencer, men har samarbeten med
företag. Jennie har riktat in sig på en giftfri livsstil och är relativt ny som influencer och
Nicolina har minst antal följare och är relativt oerfaren inom Influencer Marketing.
Eko-experter
Eko-experterna utgörs av två tjejer, Maria och Linda, som driver webbshoppen och
Instagramprofilen LittleEco. De startade företaget tillsammans eftersom de upplevde att det
var svårt att hitta fina miljövänliga produkter. Idag säljer de produkter som de anser är de
bästa och snyggaste giftfria och miljövänliga produkterna på marknaden. Företagets målgrupp
är till största del barnfamiljer, men de försöker även attrahera yngre “trendmedvetna”. För att
nå ut till sin målgrupp även de sig bland annat av Instagram och Facebook i sin
marknadsföring. Deras bidrag till studien var kunskap av miljövänliga produkter och
Influencer Marketing ur ett företagsperspektiv, då de själva använder sig av strategin.
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Influencer Marketing-expert
Experten på Influencer Marketing utgörs av Ruby Jankkila som är anställd på företaget United
Influencers, en Influencer Marketing-byrå i Stockholm. Ruby arbetar som Agent Talent/
Project manager. United Influencers agerar som en mellanhand mellan företag och influencers,
i syfte att hjälpa influencers växa genom samarbeten. Hennes bidrag var kunskap om
samarbeten mellan influencers och företag, men även kunskap om Influencer Marketing och
Millennials.
Influencers
Cecilia Folkesson, instagramkonto: ceciliafolkesson
Cecilia är en svensk influencer som bland annat driver sin blogg, en miljövänlig webbshop
och sitt Instagramkonto. Hennes karriär som influencer började via hennes blogg. Instagram
har hon haft i cirka fyra år, men det är först från förra året som hon har insett att det är en
viktig kanal ur ett företagsmässigt perspektiv. På Instagram har hon idag cirka 20 600 följare
och har ungefär fyra samarbeten i månaden med olika företag.
Cecilia är 36 år och bor på landet tillsammans med sin familj. Hon är utbildad licensierad
kostrådgivare inom LCHF och Paleo och brinner för naturlig kost och hälsa, miljövänliga
produkter och träning.
Jennie Laitinen, instagramkonto: levagiftfritt
Jennie är en tvåbarnsmamma på 28 år och bor i ett mindre samhälle. Hon är utbildad
hållbarhetssamordnare, men arbetar just nu som förskollärare. Hon engagerar sig mycket i
frågor kring hälsa och miljö på sin fritid. Sedan 2014 har hon haft sitt Instagramkonto
levagiftfritt och hennes följarantal började öka under våren 2015. Idag har hon cirka 6100
följare. Under hösten 2015 startade hon ett företag i syfte att göra skillnad i kemikaliefrågor
och föreläser nu om ämnet och vad konsumenter kan göra för att undvika farliga kemikalier.
Idag samarbetar Jennie med ett företag, Gröna Gredelina, som säljer miljövänliga och
naturliga hem- och hudvårdsprodukter. Hennes följare är generellt konsumenter, men även
företag, som är intresserade av att engagera sig mer för miljö- och hälsofrågor. De flesta av
hennes följare är yngre, men hon märker en ökning av att fler äldre personer följer henne.
Miranda Ragnarsson, instagramkonto: juicy_smoothie
Miranda är 26 år och bor i Dalarna. Hon arbetar som arbetsterapeut. Hennes stora
fritidsintresse är matlagning, som hon delar med sig av på Instagram och sin blogg. Det är
viktigt för henne att äta så hälsosamt som möjligt, hon tror på en hälsosam livsstil med en bra
balans. I början av 2014 startade hon sitt Instagramkonto, med det var först år 2016 som hon
började dela med sig av sitt intresse för mat. Nu vill hon inspirera andra med hjälp av recept
och bilder. Idag har hon cirka 12 100 följare. Hon uppfattar att hennes målgrupp är 25-35 år.
Nicolina Forsvall, instagramkonto: cleanfoodpepp
Nicolina är 23 år och har ett stort intresse för hälsa och läkande kost. Intresse startade när hon
efter en sjukdom för tre år sedan ville förbättra sin egen hälsa på naturlig väg med läkande
kost. När hon började med Instagram vad syftet att motivera och peppa sig själv i form av en
matdagbok. Hon älskar att hon genom mat kan inspirera andra till ett hälsosammare liv och få
andra att förstå att det inte behöver vara så svårt. Idag har hon ungefär 2700 följare. Hennes
följare består till största del av kvinnor i åldern 25-35 år. En stor del är dem är intresserade av
hälsa i olika former och vill ha tips och idéer på en hälsosammare livsstil, en lite mindre del är
veganer.
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Nicolina jobbar på Life och marknadsför till största del bara företaget och de varumärken som
säljs där genom att visa att hon använder deras produkter i sina recept. Hon tycks inte ha
några konkreta samarbeten med företag där hon får ersättning för att marknadsföra deras
produkter.
3.2.1.2 Förtroendevariabler i den kvalitativa datainsamlingen
Giltighet
Giltighet (nämns som validitet i den kvantitativa datan) kan delas in i extern giltighet och
intern giltighet. Extern giltighet syftar till hur väl det går att generalisera resultatet. Intern
giltighet är ett mått på om studien mäter det den avser att mäta, hur väl frågeställningen
besvaras och hur väl syftet undersöks (Jacobsen, 2002).
Den externa giltigheten kan påverkas negativt av antalet intervjuobjekt. Totalt genomfördes
sex intervjuer, varav en via Skype och resterande över mail. För att försöka få fler intervjuer
kontaktades ett stort antal influencers och företag, ett flertal gånger, utan resultat. Detta har
gjort att tidsaspekten har kommit att påverka studiens antal intervjuobjekt och även urvalet av
dem. Samtal över Skype har alltid föreslagits, men på grund av tidsbrist hos intervjuobjekten
har mail föredragits. En avvägning gjordes mellan att ha färre, fast istället muntliga intervjuer,
eller fler intervjuer via mail. Fler intervjuer ansågs höja den externa giltigheten desto mer och
valdes därför.
Viss kritik kan alltså riktas mot att fem av sex intervjuer skedde via mail. Det har resulterat i
att en del av datan är tolkningar, då följdfrågor inte gick att ställa i samma mån som vid den
muntliga intervjun. Att alla intervjuer inte skedde via samma forum har lett till att Cecilia,
som var den enda muntliga intervjun, utgör en större och mer detaljerad del av empirin, än de
andra influencerna.
Jacobsen (2002) anser att öppenhet är en fördel med kvalitativa undersökningar som kan
stärka den interna giltigheten. Öppenhet innebär bland annat att respondenterna inte tvingas
svara till fasta svarsalternativ. Alla intervjufrågor har varit öppna, utan krav på svar.
Intervjuerna kan därför ses som något som medför högre intern giltighet till studien.
Med hänsyn till ovanstående kritik har den insamlade datan analyserats ut ett objektivt och
kritiskt perspektiv. Trots att giltigheten har påverkats negativt, anses den fortfarande tillräcklig
för ett mättat resultat.
Tillförlitlighet
Tillförlitlighet (nämns som reliabilitet i den kvantitativa datan), det vill säga om resultatet
hade blivit detsamma vid upprepade mätningar oberoende av vem som utför testet, är speciellt
viktigt att diskutera vid genomförandet av kvalitativ datainsamling (Jacobsen, 2002). Vid den
kvalitativa forskningen kan två huvudsakliga problem uppstå; intervjuareffekt och
kontexteffekt. Med intervjuareffekt menar Jacobsen (2002) huruvida undersökaren har haft en
effekt på resultatet och med kontexteffekt att sammanhanget där informationen insamlats kan
påverka resultatet.
Den som intervjuar kan utan att tänka på det påverka intervjuobjektet genom att vara sig själv.
En aggressiv intervjuare kan få helt andra resultat än en som framstår som oengagerad
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(Jacobsen, 2002). För att minimera risken för denna bias10 under den muntliga intervjun, var
det enbart en person som höll i intervjun, för att intervjustilen skulle vara densamma genom
hela.
Om intervjuobjektet befinner sig i en obekväm eller onaturlig miljö, till exempel på
undersökarens kontor, kan objektet ändra beteende och ge annorlunda svar än om hen hade
befunnit sig i sin naturliga miljö. Därför, för att minska denna bias, har alla intervjuer skett på
en plats som intervjuobjektet själv valt då de hölls över Skype och mail. Dock är det viktigt
att ta hänsyn till att de intervjuade kan ha störande inslag runt sig i sin naturliga miljö, som
familj eller kollegor. Vid de intervjuer som skedde via mail har miljön inte kunnat påverkas,
vilket kan ha påverkat svarens tillförlitlighet negativt. Det är okänt hur miljön kring
intervjuobjektet såg ut, vilket kan öka risken att svaren hade varierat vid upprepad
undersökning. Många av intervjuobjekten uttryckte även att de var stressade eller hade ont om
tid, vilket också kan ha haft en negativ påverkan på svaren.
3.2.2 Kvantitativ metod
Vid kvantitativ datainsamling ligger fokus på råfakta och det som är mätbart. Målet är ofta att
kunna dra generaliserbara slutsatser. Bell (2014) menar att syftet med en enkätundersökning
är att från ett stort antal personer få svar på en och samma fråga. Det möjliggör att man inte
bara kan beskriva utan även jämföra sina svar, det vill säga få ett generaliserat resultat. Enligt
Ejvegård (2009) passar enkäter bäst när man vill få fram attityder och åsikter bland vanligt
folk såsom konsumenter, vilket denna studie gör.
Den kvantitativa undersökningen utgörs av en enkätundersökning av de Millennials som
använder Instagram och följer någon Influencer. Hela enkäten samt respondenternas svar kan
ses i bilaga 1. Målet med undersökningen var att få konsumenternas perspektiv och attityd
kring Influencer Marketing på Instagram. Enkäten skapades via Surveyanyplace.com och var
utformad på ett sätt så att respondenterna endast tillhörde målgruppen; Millennials som
använder Instagram och följer någon influencer.
Genom enkätundersökningen, som publicerades på sociala medier, ökade möjligheten att nå
ut till många respondenter. Konfidensgraden valdes till 95%, och konfidensintervallet till 8.
Populationen, alltså alla män och kvinnor i åldern 18-35, var 2 330 866 (SCB, 2016) vilket
gav en minsta urvalsstorlek på 150. Enkäten fortsattes att spridas några dagar efter att denna
gräns nåtts, då den riskerade att få en del bortfall.
Genom ett högre antal respondenter är det möjligt att applicera resultatet på en större
folkmassa och därmed generalisera (Jacobsen, 2002) vad majoriteten av Millennials anser om
Influencer Marketing på Instagram. Det är viktigt att vara kritisk till enkätens antal
respondenter, då fler hade varit att föredra för att minska konfidensintervallet. Dock antas det
att den kvantitativa datainsamlingen gav tillräckligt med information för att nå ett mättat
resultat.
Av de 163 respondenterna blev det första bortfallet två personer, då de inte passade målgruppen. Nästa bortfall blev 21 personer som inte följde någon influencer på Instagram. Detta
var en risk som försökte minimeras genom att tydligt presentera vilka enkäten riktades mot
vid spridningen. Totalt blev antalet användbara respondenter 137 stycken. Av de respondenter
som tillhörde målgruppen blev det inga bortfall.
Med bias menas en snedvridning i resultatet på grund av ett fel i undersökningsprocessen (Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017)
10
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För att undvika biases i form av att personer som inte tillhörde målgruppen svarade på
enkäten, var de första frågorna målgruppsanpassade. Respondenterna behövde inte uppge
varken kön eller ålder; det behövde inte definieras då det inte ingår i studiens syfte. Passade
respondenten inte målgruppen, avslutades enkäten och personen svarade inte på fler frågor.
Enkäten bestod av stängda frågeställningar, syftet med detta var att minimera risken för
ofullständiga svar och missförstånd. Öppna frågor hade kunnat leda till att respondenten inte
färdigställde enkäten eller uppfattade frågorna på fel sätt.
Enkäten bestod av fjorton frågor. För att öka sannolikheten att få in många svar, var det färre
men väl genomtänkta frågor. Alla frågor där respondenterna skulle gradera sitt svar, utgjordes
av en likertskala från 1-5. Med hjälp av en skattningskala kan respondenternas attityd och
beteende mätas på ett effektivt sätt (Wärneryd, 1990). De fick även ta ställning till scenarion
för att se deras reaktion utan att behöva fråga dem rakt ut, då det ökar risken för biases. Båda
scenarion var kopplade till en kontrollfråga där respondenterna fick svara på egen hand om de
ansåg att de blev påverkade av influencers.
3.2.2.1 Reliabilitet och validitet i den kvantitativa undersökningen
Validitet
Jacobsen (2002) menar att studiens interna giltighet kan undersökas i tre olika steg; låta andra
granska studien, att forskarna själva granskar den kritiskt och att kontrollera studien mot
tidigare studier. Den kvantitativa undersökningen har flertal gånger granskats av andra
oberoende personer, genom en pilotstudie. Testpiloterna bestod av personer som tillhörde den
valda målgruppen för enkäten. De undersökte och genomförde enkäten innan den
publicerades. Efter pilottestet utvärderades och åtgärdades vissa fel, därefter testades enkäten
igen innan den publicerades.
Under studiens gång har alla val som gjorts ifrågasatts och kontrollerats. Att kontrollera denna
studie med andra har varit svårare, då det inte hittats någon som behandlar ett tillräckligt likt
ämne. Däremot har tidigare forskning inom de olika delområdena undersökts, såsom
Millennials, Instagram och Influencer Marketing. Detta har visat att studien är relevant och att
den går i samma spår som dessa studier.
Då denna studie innefattar en kvantitativ undersökning ökar den externa giltigheten. Eftersom
det är många uppgiftslämnare, blir möjligheten att generalisera till alla som tillhör
målgruppen, det vill säga Millennials, större. Enkäten delades på sociala medier i ungefär två
veckor, och delades ett flertal gånger. En avvägning gjordes att den antagligen inte skulle få
fler respondenter och stängdes för svar. Däremot har studiens externa giltighet ändå granskats
kritiskt, då den hade varit betydligt högre ifall enkäten hade haft fler respondenter.
Reliabilitet
Vid insamling av den kvantitativ datan är det viktigt att inte ställa ledande, dubbla eller oklara
frågor. Respondenter kan påverkas av hur frågorna är formulerade, vilka svarsalternativ som
finns och i vilken ordning frågorna kommer (Jacobsen, 2002). Enkätens pilotstudie
minimerade risken för att sådana frågor i enkäten, då frågorna diskuterades tillsammans med
testpiloterna efter de genomfört den. För att minimera risken att respondenterna svarade
falskt, gjordes enkäten anonym och innehöll inte några personliga frågor om respondenten.
Syftet var att få respondenterna att känna sig bekväma med att svara sanningsenligt.
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3.3 Operationaliseringsprocess
För att ge teorin och empirin en plattform att jämföras på, har en operationalisering skett. För
att på ett enkelt sätt skapa denna plattform och säkerställa att båda problemformuleringar
besvaras, har de fått utgöra grunden för presentationen av empirin.
Problemformulering 1: Hur är svenska Millennials attityd till Influencer Marketing i
allmänhet och vid marknadsföring av miljövänliga livsmedel?
För att göra andra problemformuleringen mätbar behövdes frågan delas upp i kategorier som
var lättare att undersöka och mäta. Kategorierna kopplades till teorier relevanta för frågan och
var sedan utgångspunkten för frågorna i enkäten. För att få data på problemformulering två,
undersöktes följande:
• Millennials medvetenhet av Influencer Marketing
• Millennials syn på den etiska aspekten
• Millennials uppfattning av visuell kommunikation
Problemformulering 2: Vad är viktigt för företag att tänka på när de ska använda Influencer
Marketing på Instagram, för att marknadsföra miljövänliga livsmedel till Millennials i
Sverige?
Problemformulering ett syftar till hur influencers inom den miljövänliga kategorin vill att ett
samarbete ska gå till, och vad ett företag ska tänka på och ta hänsyn till när de börjar med
Influencer Marketing. Därför undersöktes följande:
• Samarbetet mellan företag och influencer
• Förhållningssätt till lagar och etik
• Influencer Marketing av miljövänliga livsmedel
Kategorierna utgjorde sedan intervjufrågorna till de olika intervjuobjekten.
3.4 Analysmetod
För att koppla samman analysen med den empiriska presentationen på ett sätt som gör den
enkel att följa, samt för att säkerställa att båda problemformuleringar samt syftet besvaras, har
kategorierna i operationaliseringsprocessen fått agera ett första analysschema. I de olika
kategorierna har den insamlade datan jämförts sinsemellan och med den tidigare forskningen.
Varje kategori har granskats kritiskt, för att avgöra om resultatet är giltigt. För att förstå den
insamlade datan, är det viktigt att jämföra med tidigare forskning. Om den insamlade datan
inte har stämt överens med sekundärdatan har ett kritiskt resonemang förts om varför.
Kategorierna från operationaliseringsprocessen delades sedan in i mindre kategorier som
presenteras i analysen, då de berörde samma teorier och behövde analyseras tillsammans.
Two-step flow teorin har funnits i åtanke under hela analysprocessen, då det är en av de första
och mest välkända teorierna som kan liknas vid det som idag kallas Influencer Marketing.
Därför ansågs den vara rimlig att jämföra med det som framgår i analysen. Vid
genomförandet av analysen framgick det tydligt att modellen behövde moderniseras och
modifieras, vilket gjordes och presenteras i slutsatsen. Tidigare studier har också modifierat
Two-step flow teorin på liknande sätt men denna studie har haft ett annat, mer nischat fokus
då både målgrupp och produktkategori är bestämda redan i syftet. Detta gör denna studiens
bidrag till forskningen lika relevant som andra studier som modifierat samma modell.
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4. Empiri
I detta kapitel presenteras den insamlade kvalitativa och kvantitativa datan. Datan
presenteras i enlighet med de kategorier som återfinns i operationaliseringsprocessen. Först
presenteras den kvalitativa datan som utgörs av en djupintervju med influencern Cecilia
Folkesson, mailintervjuer med influencerna Nicolina Forsvall, Miranda Ragnarsson och
Jennie Laitinen samt mailintervju med företagen United Influencers och LittleEco. Därefter
presenteras den kvantitativa datan, där information om Millennials syn på Influencer
Marketing på Instagram har samlats in.

Kontonamn

Antal
följare

Startade
konto år

littleeco.se

6450

2015

Influencer
Cecilia Folkesson

ceciliafolkesson

20 600

2013

Influencer
Jennie Laitinen

levagiftfritt

6100

2014

Influencer
Nicolina Forsvall

cleanfoodpepp

2900

2015

Influencer
Miranda Ragnarsson

juicy_smoothie

12 100

2014

Experter Influencer Marketing
Ruby Jankkila, Project Manager
Eko-experter
Maria & Linda, ägare

Tabell 2. Förkortad version av Tabell 1.
4.1 Kvalitativ metod
Syftet med intervjufrågorna var att få data på de kategorier som framgick i operationaliseringsprocessen under problemformulering två. På så sätt kan alla frågor direkt kopplas till
problemformuleringen och teorin.
4.1.1 Intervju med Ruby Jankkila, Agent Talent/Project manager på United Influencers
Samarbetet mellan företag och influencer
Matchningen av företag och influencers kan ske på olika sätt hos United Influencers; en del
influencers vill ha flera olika samarbeten i olika kategorier, medan andra är mer selektiva och
väljer med omsorg vilka varumärken de vill samarbete med. För United Influencer är det
alltså viktigt att veta vilket behov influencern har och vad de vill uppnå. Däremot brukar de
rekommendera influencers att inte välja vissa samarbeten, eftersom de har en annan insikt
eller att de ser en vinkling som de tror kan passa influencern och dess plattform.
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Hur United Influencers mäter om samarbeten är lyckade skiljer sig från varje kampanj. Är
målet ren konvertering så kan man enkelt genom länkar se statistik på om målet blev uppnått
eller ej. Däremot berättar de att de flesta kampanjer de gör är varumärkesbyggande, vilket de
beskriver som ett mjukt värde som är svårare att mäta. För att bedöma om dessa kampanjer är
lyckade kan de exempelvis analysera engagemanget hos målgruppen. e-WOM är något som
de tror är starkt kopplat till Influencer Marketing på Instagram; att det är viktigare än att nå
direkt försäljning. United Influencer ser skillnad på hur Millennials mottar Influencer
Marketing jämfört med tidigare generationer. Däremot tillägger de att Influencer Marketing är
något som är nytt, men som ändå ligger till grund för något som i princip alltid funnits;
“Människor lyssnar till människor, ej varumärken”. De tror att Millennials lever på sociala
medier på ett helt annat sätt än tidigare generationer, vilket innebär att de påverkas mer av
influencers. De hänvisar till en studie som visar att 92% av dem helst lyssnar på en
rekommendation av en annan person vid ett köpbeslut.
Lagar och etik
United Influencer har bra koll på de lagar och regler som finns kring Influencer Marketing. De
är alltid uppdaterade inom ämnet och håller koll på den senaste informationen. Dessutom är
det viktigt för dem att informera sina influencers och påminner dem alltid under kampanjer.
Vid sponsrade inlägg kräver United Influencers att de ska annonsmärkas. Detta är en faktor
som de sett tillhör de bästa samarbeten, vilket de också tar hänsyn till när de väljer
influencers.
Influencer Marketing av miljövänliga livsmedel
Influencer Marketing inom miljövänliga livsmedel är något som de ser öka i popularitet. De
tror att det bland annat beror på att influencers är vanliga människor, som lever vanliga liv,
och därför är det populärt att visa vart de handlar och äter.
Något United Influencers anser är viktigt vid Influencer Marketing av miljövänliga livsmedel
är transparens. Detta är en faktor som de menar skapar de bästa samarbetena. När de väljer ut
influencers är detta något de alltid tar hänsyn till. De tror att de mest inflytelserika influencers
är de som är genuina, de som vill visa det liv de lever och prata om viktiga frågor.
4.1.2 Intervju med eko-experterna Maria & Linda, företag och instagramkonto: LittleEko
Samarbetet mellan företag och influencer
LittleEco använder sig ofta av Influencer Marketing i sin marknadsföring. I takt med att
företaget har växt har de blivit allt mer kräsna när de väljer ut sina influencers. Det är viktigt
att personerna de samarbetar med har många följare. När de väljer influencers är de noga med
att det miljövänliga inte ska hamna i ett “trist, mossigt och skogsmulle”-fack. Därför vill de
ha influencers som har varit i branschen ett tag, någon som konsumenter litar på, som är en
stor inspirationskälla, som är kunnig inom ämnet och har ett gott öga för mode och trender.
Eftersom de endast har samarbeten med större influencers påpekar de att det är väldigt viktigt
att det sker på rätt sätt, både för deras och influencerns skull. Uppläggen i deras samarbeten
börjar oftast med att de skickar en förfrågan och kommer med önskemål till influencern. Det
kan exempelvis handla om hur lång tid samarbetet ska pågå, hur många inlägg som ska
publiceras, vilja tider de ska publiceras och med vilka hashtags. Ersättning till influencers sker
oftast i pengar, men de berättar att influencers ibland också önskar att få ersättning i
produkter. I båda fallen så har LittleEco budgeterat detta i sin marknadsföringsbudget.
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LittleEcos mål med marknadsföring genom Influencer Marketing är att attrahera så många
olika människor som möjligt. Därför behöver också olika typer av människor som använder
produkterna, ta bilder och recensera dem. Influencer Marketing ger också produkterna en
möjlighet att synas i en snygg miljö, och även olika miljöer. De menar att det är stor skillnad
på att se en produktbild på en hemsida, jämfört med att se produkten i ett snyggt och
inspirerande hem.
Lagar och etik
LittleEco är medvetna om de lagar som finns kring Influencer Marketing och tycker att det är
viktigt att följa. När de exempelvis har tävlingar med andra företag ska det tydligt framgå om
det är sponsring eller ej. De är också noga med att influencerna märker ut sina inlägg med “i
samarbete med” eller “sponsrat inlägg”. De tillägger att de har lärt sig alla lagar och regler
under tiden företaget växt, vid företagsstarten hade de inga kunskaper om detta.
Influencer Marketing av miljövänliga livsmedel
LittleEco upplever att intresset för miljövänliga livsmedel är stort och växer snabbt. De
berättar att de tror att många inte alltid vet vad som är bättre med miljövänliga produkter, men
att de ändå köper det på grund av att det pratas allt mer om värdet i dessa produkter.
De tror att det är extra viktigt att vara genuin vid marknadsföring av miljövänliga produkter.
Om deras marknadsföring inte hade varit genuin och äkta, hade det påverkat dem som säljare.
De väljer sina produkter med omsorg och har mycket produktkännedom som de vill förmedla,
därför måste målgruppen lita på dem och se deras trovärdighet.
Produktplacering av miljövänliga livsmedel tror de kan vara ett sätt för människor att lägga
märke till produkterna. De tror att konsumenter idag är kräsna och medvetna, men att få är det
av rätt anledning. Allt fler söker det miljövänliga, i kombination med det snygga, och där tror
de att produktplaceringen kommer in i bilden; konsumenten får det serverat för sig, en
kombination av miljövänliga produkter i en snygg miljö.
LittleEco ser en stor skillnad på hur mottagliga de olika generationerna är för Influencer
Marketing. Millennials anser de är mottagliga för all typ av reklam och marknadsföring, då de
använder sig av sociala medier och internet på ett annat sätt än tidigare generationer. De
menar att Millennials använder sociala medier för att hitta inspiration, de äldre generationerna
har inte samma behov av att inspireras av personer de inte känner. LittleEco har märkt att
Millennials älskar snygga miljöer, bilder och produkter. De uppskattar att cirka 20 % av deras
kunder köper produkterna för att de är miljövänliga och giftfria, resten köper produkter för
designen och för att de kan passa in i snygga miljöer, som sedan kan visas på Instagram.
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4.1.3 Intervjuer med influencers

Dessa fyra bilder är kopierade från intervjuobjektens Instagramflöde.
Bilderna visar exempel på hur dessa fyra influencers på olika sätt visar
sina följare att inläggen är publicerade i marknadsföringssyfte.
Samarbetet mellan företag och influencer
Något som de flesta influencers nämner är vikten av en god relation mellan influencer och
företag. För att ett företag ska lyckas med Influencer Marketing på Instagram tror Cecilia att
det är till ett företags fördel att bygga upp relationer med influencers. Hon menar att det är bra
med ett långvarigt förhållande, så att de tillsammans kan bygga upp en helhet. Detta tror hon
dessutom skapar möjlighet till att följa upp marknadsföringen, vad den har genererat och på så
sätt bygga ett starkare varumärke. Korta samarbeten tror hon kan uppfattas som negativa då
de kan bli allt för ”produktiga”. Hon tror att Instagram är en mer varumärkesuppbyggande
plattform och att det därför kan vara viktigt att följaren ser fler inlägg av samma samarbete.
Jennie tycker också att det är viktigt att kommunikationen mellan henne och företagen flyter
på och att hon respekteras. Hon ser gärna att företag hjälper henne sprida hennes budskap
över andra medier än hennes blogg och Instagramkonto.
Nicolina tycker att det viktigaste att fundera på vid samarbete med företag är vad hennes
målgrupp vill se, vad för produkt företaget vill att hon ska marknadsföra och om det är en god
matchning mellan influencer och företaget. Hennes tips är att se till personens livsstil,
följarskap och vilka bilder som brukar delas. Miranda ser inte sig själv som en influencer,
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trots att hon har några samarbeten. Däremot är hennes tips att göra ett samarbete med en
influencer så personligt som möjligt, det ska vara en bra relation mellan företaget och
influencern.
Lagar och etik
Jennie berättar att det är oerhört viktigt att det direkt framgår att en influencers inlägg är
sponsrat. Hon brukar alltid skriva först i inlägget och hon väljer även att tagga företaget i
inlägget. Efteråt kommer den säljande texten där hon är noga med att väva in sina egna tankar
och åsikter. Cecilia märker också alla sina sponsrade inlägg tydligt, oftast skriver hon ”i
samarbete med” först i texten. Hon poängterar att det är jätteviktigt att det direkt syns att det
är en annons och att det kan uppstå problem om det istället skulle skrivas i en hashtag.
Miranda märker däremot ut sina samarbeten genom länkar, hashtags och taggning av företag i
bilden. Även Nicolina använder denna metod. Hon berättar att när hon publicerar inlägg med
produkter från ett företag brukar hon oftast tagga dem eller använda sig av hashtags.
Miranda publicerar ungefär två inlägg i månaden som är samarbeten. Hon har inte märkt av
att hennes följare reagerat negativt på sponsrade inlägg. När Nicolina taggar företag i sina
inlägg märker hon inte heller av någon negativ respons eller att hon tappar följare. Jennie
lägger upp ungefär fyra sponsrade inlägg i månaden, vilket hon tycker känns lagom. De
sponsrade inläggen brukar få minst likes. Men, precis som Miranda och Nicolina, upplever
hon inte att hon tappar följare. Däremot har hon märkt att det kommenteras ganska mycket på
inläggen med Gröna Gredelina, företaget hon samarbetar med just nu. Cecilia har inte heller
märkt av att hennes följare har reagerat negativt på de sponsrade inläggen. Hon tror att det är
kopplat till hennes urval av företag; inläggen är relevanta för hennes målgrupp. Däremot
upplever hon att följarna kommenterar och gillar mindre vid sponsrade inlägg. Cecilia ser
också en skillnad mellan beteendet av olika generationer på Instagram; Millennials påverkas
inte lika starkt av sponsrade inlägg. Detta tror hon kan ha och göra med att denna generation
är uppväxt med den nya tekniken. Hon tror att föregående generationer kan ha svårare att
acceptera att influencer är ett yrke, utan att de bara ser det som en hobby. Hon har däremot
märkt att när personer avföljer henne, så kan det bero på att hon publicerar för många
sponsrade inlägg. Hon påpekar därför att det är viktigt att varva sponsrade inlägg med vanliga
inlägg.
Gemensamt för alla intervjuade influencers är att de bara samarbetar med företag som delar
deras värderingar. När Miranda samarbetar med ett företag är det de som är allra viktigast,
samt att produkterna är något hon själv vill använda. Vid förfrågningar om nya samarbeten är
detta avgörande. Cecilia berättar att hon hade kunnat ha fler samarbeten än vad hon har idag,
men att hon är kräsen när det gäller vilka produkter hon ska marknadsföra. Hon skulle aldrig
publicera ett inlägg med produkter från företag som går emot hennes egna värderingar. Hon
nämner tre frågor som hon anser är bra för en influencer att ha i åtanke vid förfrågningar från
företag; “vad är det för vara?”, “kan jag rekommendera produkten och må bra inombords?”
och “är det något som intresserar mina läsare?”. Jennie menar att hon aldrig skulle samarbeta
med ett företag som inte jobbar med hållbarhet, miljö- eller hälsofrågor. Nicolina tillägger
dock att hon förstår om det inte alltid går att få en matchning till 100 %.
När intervjuobjekten diskuterar ersättning för ett samarbete ser svaren lite olika ut, vilket
skulle kunna kopplas till att de alla är olika rutinerade och har olika stora kanaler. Alla verkar
dock ense om att pengar är en rimlig ersättning. Cecilia, som har flest följare av de
intervjuade, anser att diskussionen om ersättning till influencers är viktig att ta upp. Hon
menar att företag tror att de kan marknadsföra sina produkter gratis genom att skicka
produkter till influencers. Hon tror att det tyvärr finns bristande kunskap i skatteregler
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gällande gratisprodukter, att influencers måste skatta för produkternas värde. Hon berättar att
det i slutändan kan bli dyrare för influencers att publicera inlägget, än vad det är för företaget.
Cecilia tror att det är vanligt att företag vill marknadsföra sina produkter gratis via yngre och
mer oerfarna influencers. Istället för att betala en större summa till en välkänd influencer, så
väljer de flera små influencers som inte har lika bra koll på marknadsföringslagarna. Många
företag hon haft kontakt med tror att det inte är några speciellt stora kostnader att annonsera
via influencers. Hon tror att företagen inte har rätt uppfattning om hur lång tid det tar att
arbeta fram sponsrade inlägg; text, foto, redigering, delningar och länkar ingår i arbetet. Ett
sponsrat inlägg uppskattar hon tar ungefär fyra timmar. Hon påpekar att influencers ska ha en
skälig timlön för detta och företagen ska betala en rätt summa för att få marknadsföras i de
olika kanalerna.
Jennies drömsamarbete är ett värdefullt samarbete, det vill säga att de delar värderingar och
jobbar för samma frågor, och att hon får betalt i pengar. Hon understryker vikten av att ge
ordentlig ersättning för att influencers ska kunna fortsätta arbeta med sina kanaler. Nicolinas
drömsamarbete hade varit med ett företag som har produkter hon kan stå för och där hon
gärna får vara med och utforma produkten. Hon ser gärna att hon får både pengar och
produkter.
Influencer Marketing av miljövänliga produkter
Cecilia har märkt att det blir allt vanligare med samarbeten mellan influencers och företag på
Instagram. Hon tror att Instagram är en viktig social kanal som kan ha stor påverkan på
konsumenter. Många av hennes samarbeten marknadsförs både via hennes blogg och
Instagramkonto. Jennie har oftast kortare samarbeten med företag, förutom det hon har just nu
med Gröna Gredelina. Hon väljer samarbete efter vad som känns mest lockande, till exempel
de företag som hon själv handlar från eller brukar dela självmant.
Influencerna ser positivt på att använda Influencer Marketing vid marknadsföring av
miljövänliga produkter. Jennie tror att det kan vara en effektiv metod och Cecilia ser en stor
trendökning av miljövänliga livsmedel. Jennie påpekar att det är otroligt viktigt att företagen,
som ska marknadsföra sina miljövänliga livsmedel, tänker igenom hur de utformar sin
marknadsföring; det ska vara ärligt och genuint, men den miljövänliga livsstilen ska kännas
självklar och naturlig, och inte som ett jobbigt steg att ta. Hon menar att de företag som
verkligen är miljövänliga och hållbara inte brukar ha några problem med ärlig
marknadsföring. Dock är det viktigt för de företag som tillverkar eller säljer både miljövänliga
och icke-miljövänliga produkter att jobba på sin genuinitet, för att inte hamna i greenwashträsket11. Cecilia diskuterar kring hur viktigt det är för miljövänliga företag att också behålla
det “goda” i sin marknadsföring. Med detta syftar hon till etik- och lagproblematiken som
tidigare diskuterats. Hon påpekar att det även ska gå rätt till vid marknadsföring av
produkterna.
Miranda tror att produktplacering kan vara en bra strategi för att marknadsföra miljövänliga
livsmedel. Hon berättar att hon själv fastnar för produkter som marknadsförs på detta sättet
och provar därefter gärna produkterna. Att använda Influencer Marketing som metod för att
öka konsumenters intresse av miljövänliga livsmedel tror hon är ett effektivt sätt. Hon
påpekar att människor idag ägnar mycket tid på sociala medier, vilket kan påverka effekten.
Nicolina tror även att Influencer Marketing är ett bra sätt att motivera andra till att leva mer

Greenwashing är när icke miljövänliga företag utgör sig för att vara miljövänliga genom till exempel
marknadsföring (Greenwashing Index, 2017).
11
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miljövänligt eller hälsosamt. Hon menar att om ett företag har en bra produkt och en ärlig
inställning kan de lyckas väldigt bra med denna typ av marknadsföring.
Visuell kommunikation
Att ta hänsyn till vad följarna vill se är A och O enligt Jennie. En bra bild till ett sponsrat
inlägg har produkten i fokus och livar upp hennes flöde. Bilden ska alltså vara säljande, men
även estetisk. När Miranda skapar sponsrade inlägg är det viktigaste att produkten syns. Om
det gäller ett recept där varumärket inte framgår, visas detta i stället genom taggningar. Hon
lägger störst vikt vid den visuella utformningen, bilderna ska vara färgglada och snygga.
Nicolina tänker också mycket på bildens utformning. Hon är mån om att de ska se fina och
inbjudande ut för att fler ska känna att de vill ta del av hennes recept. När Cecilia utformar
sina sponsrade inlägg försöker hon inte att titta på hur andra gör. Hon tror att det är viktigt att
utgå från sig själv. Utseendet på bilderna försöker hon göra intresseväckande, men att de inte
ska se för redigerade ut. Hon tror att följarna kan relatera till det som känns som verkligheten.
De företag Cecila samarbetar med kan ibland ge önskemål på taggar och hashtags, och även
komma med önskemål om att de vill att produkten ska synas tydligt. Annars brukar hon ha
väldigt fria händer vid utformningen.
4.2 Kvantitativ metod
Syftet med frågorna i enkäten var att få data på de kategorier som framgick i
operationaliseringsprocessen under problemformulering ett. På så sätt kan alla frågor direkt
kopplas till problemformuleringen och teorin. I de frågor som besvarats på en Likert-skala är
1 alltid lägst (minst viktigt/minst påverkan) och 5 är alltid högst (mycket viktigt/stor
påverkan). För fullständiga frågor, svar och diagram, se bilaga 1.
Alla slutliga 137 respondenter är mellan 18-35 år och följer någon typ av influencer på
Instagram. Enkätundersökningen visade att ungefär 85% av respondenterna använder
Instagram dagligen, vilket antyder att denna sociala medie har ett väldigt högt engagemang av
användarna.

Hur ofta använder du Instagram?

Diagram 3. Hur ofta Millennials använder Instagram.
4.2.2 Millennials medvetenhet av Influencer Marketing
Respondenterna fick kategorisera de influencers de följer (se tabell på nästa sida), där det
fanns flera olika alternativ att välja. De tre mest populära kategorierna var mode och skönhet,
träning och livsstil. Den fjärde mest populära kategorin var hälsosam och miljövänlig livsstil,
där 39% av respondenterna svarade att de följer en influencer inom området.
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Kategori

Antal svar

Procentenheter

Mode och skönhet

83

61 %

Hälsosam & miljövänlig livsstil

53

39 %

Träning

76

55 %

Livsstil

66

48 %

Hem och inredning

46

34 %

Karriär & jobb

41

30 %

Bakning & matlagning

29

21 %

Kändisskap

53

39 %

Resor

41

30 %

Musik

26

19 %

Foto & konst

30

22 %

Teknik

3

2%

Sport

33

24 %

Annat

10

7%

Tabell 3. Kategorisering av influencers som Millennials följer.
Respondenterna bads att själva gradera hur påverkade de blir av Influencer Marketing på
Instagram, genom frågan “Om en Influencer visar att hen använder produkter från ett specifikt
varumärke, hur starkt påverkar det din attityd till varumärket?”. Undersökningen visar att
endast 27% av respondenterna låg på den övre delen av likertskalan, 39% i mitten och 35% på
den undre delen 12, vilket gav ett medelvärde på 2,88.

Diagram 4. Hur påverkade Millennials varumärkesattityd blir
när en influencer visar en produkt hen använder.

12

Siffrorna är avrundade uppåt och blir därför tillsammans 101%.
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För att kontrollera hur Millennials egentligen påverkas fick respondenterna ta ställning till två
scenarion. Det första scenariot var: “Om en Influencer visar upp en produkt, och du i
efterhand får reda på att hen fått ersättning för att marknadsföra produkten, hur skulle du
reagera?”. 44% av respondenterna svarade att de inte bryr sig, men av de respondenter som
brydde sig svarade 31% att de fortsatte följa influencern, men att de tappade förtroende för
hen. 10% av respondenterna svarade att de fortsatte följa influencer, men vägrade köpa
produkten som marknadsfördes. Resultatet visade även att 8% av respondenterna blev
intresserade av att köpa produkten.
Svarsalternativ

Antal svar

Procentenheter

Jag slutar följa personen på Instagram.

3

2.19 %

Jag fortsätter följa personen på Instagram,
men tappar förtroendet för personen.

42

30.66 %

Jag fortsätter följa personen på Instagram,
men vägrar köpa den marknadsförda produkten.

14

10.22 %

Jag fortsätter följa personen på Instagram,
och blir intresserad av produkten.

11

8.03 %

Jag fortsätter följa personen på Instagram,
och köper produkten inom en snar framtid.

1

0.73 %

Jag bryr mig inte

60

43.80 %

Annat

6

4.38 %

Totalt

137

100 %

Tabell 4. Reaktion från Millennials om en influencer visar upp en produkt
och det i efterhand framgår att hen fått ersättning för att marknadsföra produkten.
För att undersöka om reaktionerna hade varit annorlunda om produkten i föregående scenario
hade varit en miljövänlig matvara ställdes följdfrågan: “Om produkten i föregående scenario
var en ekologisk matvara, hur hade du då reagerat?”. 48% av respondenterna svarade att de
inte bryr sig. 19% av respondenterna svarade att fortsätter följa influencer, men att de tappar
förtroendet och 19% svarade att de fortsätter följa influencern och blir intresserade av
produkten.
Det andra scenariot som respondenterna fick ta ställning till var: “Om en influencer visar upp
en produkt, och det tydligt framgår att hen fått ersättning för att marknadsföra produkten, hur
skulle du reagera?” (se tabell på nästa sida). 56% av respondenterna svarade att de inte bryr
sig. Däremot svarade 31% av respondenterna att de fortsätter följa influencer och blir
intresserade av produkten. 5% svarar fortfarande att de tappar förtroendet.
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Svarsalternativ

Antal svar Procentenheter

Jag slutar följa personen på Instagram.

2

1.46 %

Jag fortsätter följa personen på Instagram,
men tappar förtroendet för personen.

7

5.11 %

Jag fortsätter följa personen på Instagram,
men vägrar köpa den marknadsförda
produkten.

4

2.92 %

Jag fortsätter följa personen på Instagram, och
blir intresserad av produkten.

43

31.39 %

Jag fortsätter följa personen på Instagram, och
köper produkten inom en snar framtid.

1

0.73 %

Jag bryr mig inte

77

56.20 %

Annat

3

2.19 %

Totalt

137

100 %

Tabell 5. Reaktion från Millennials om en influencer visar upp en produkt
och det tydligt framgår att hen fått ersättning för att marknadsföra produkten.
Till detta scenariot ställdes samma följdfråga som ovan: Om produkten i föregående scenario
var en ekologisk matvara , hur hade du då reagerat?. Ungefär samma procentenheter, i detta
fall 57%, brydde sig inte, men det var fortfarande 29% av respondenterna som var
intresserade av att köpa produkten. När scenariot gällde en miljövänlig matvara så var det 4%
av respondenterna som skulle köpa produkten inom en snar framtiden, jämfört med endast 1%
av respondenterna när varan inte var specificerad.
4.2.3 Millennials syn på den etiska aspekten
För att få respondenterna att ta ställning till den etiska aspekten av Influencer Marketing, fick
de gradera hur viktigt det är att det framgår att ett inlägg publicerat av en influencer är i
samarbete med ett företag (se diagram på nästa sida). Resultatet visar att 54% av
respondenterna la sig på den övre delen av likertskalan, det vill säga att det var viktigt
respektive mycket viktigt. Trots att det visade sig vara väldigt viktigt att det framgår att det är
ett sponsrat inlägg, visar respondenternas svar att det inte får förekomma för många sponsrade
inlägg från influencern. 45% av respondenterna svarade att de hade avföljt en influencer för
att hen hade publicerat för många sponsrade inlägg.
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Om ett inlägg av influencer du följer sker i samarbete med ett varumärke (företag),

hur viktigt är det för dig att det tydligt framgår?

Diagram 5. Likert-skala som visar Millennials attityd till annonsmärkning.
1 = inte så viktigt, 5 = mycket viktigt.
När respondenterna fick ta ställning till hur viktigt de anser det vara att influencern och
företaget som influencern samarbetar med delar värderingar, svarade 35% fem på likertskalan,
det vill säga mycket viktigt, och 30% svarade fyra. Som följdfråga ställdes i vilka olika
kategorier det är viktigast att influencern och företaget delar värderingar. Här svarade 76% att
det är viktigast inom hälsosam och miljövänlig livsstil. På andra plats kom träning och
därefter livsstil.
4.2.4 Millennials uppfattning av visuell kommunikation
Den sista frågan i enkäten syftade till att undersöka vikten av den visuella kommunikationen
vid marknadsföring av miljövänliga livsmedel. På likertskalan svarade 20% av respondenterna att det var mycket viktigt (fem) att bilden i det sponsrade inlägget var snygg och
professionellt utförd. 27% av respondenterna svarade att det var viktigt (fyra) och 26% la sig i
mitten på skalan (tre). Den visuella kommunikationen visade sig alltså i detta sammanhang
vara väldigt viktigt för konsumenterna, då nästan hälften (47%) valde att lägga sig på den
övre delen av likert-skalan.
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5. Analys
I detta kapitel kommer studiens teori jämföras med den kvalitativa och kvantitativa
undersökningen. Datan kommer diskuteras och jämföras för att hitta likheter och skillnader
gentemot teorin och mellan respondenterna. Kapitlet sammanfattar empirin och teorin genom
att återkoppla till bakgrunden.
5.1 Millennials
Undersökningen i studien visar att 39% av respondenterna följer en influencer på Instagram
inom kategorin hälsosam och miljövänlig livsstil. Detta tyder på att det är ett populärt ämne
hos Millennials. Däremot säger en studie av Smith (2010) att bara 10% av Millennials köper
miljövänliga produkter. Millennials är alltså intresserade av dessa produkter och ser gärna att
influencers marknadsför dem, men de köper inte produkterna i samma utsträckning. Syftet
med Stealth Marketing anses dock inte vara att direkt öka försäljningen, utan att öka
medvetenheten och intresset hos målgruppen (Marketing-Schools, 2012). Agrawal (2016,
augusti) menar att detta stämmer in på Millennials då de inte påverkas lika starkt av direkt sälj
som tidigare generationer, utan att rekommendationer från andra personer har större inflytande
på deras köpbeslut. Detta indikerar att e-WOM är mycket mer effektivt än vad Stealth
Marketing är, på grund av att de själva väljer att aktivt söka upp information (Andreassen &
Streukens, 2009). Däremot visar en annan studie (Smith & Brower, 2012) att WOM inte är
lika inflytelserikt gällande köp av miljövänliga varor. Dock visar som ovan nämnt att e-WOM
inte handlar om att generera köp, utan att bygga upp varumärken, vilket gör att Smith och
Browers (2012) forskning antagligen fått ett annat resultat om de undersökte
varumärkesuppbyggande istället för köp.
United Influencer stärker denna teori, då många av deras kampanjer är varumärkesbyggande.
När de ska utvärdera samarbeten mäter de alltså inte i direkt försäljning, utan istället de mjuka
värdena. De kan exempelvis analysera engagemanget hos målgruppen; hur mycket e-WOM
som har skapats. Kaikati, A.M., et al. (2004) säger att grunden i Stealth Marketing är WOM
och att det är ett effektivt sätt att marknadsföra en produkt, vilket stämmer överens med
United Influencers tro. Detta kan vara en direkt förklaring till varför Smiths studie (2010)
endast säger att 10% av Millennials köper miljövänliga produkter, trots att intresset är större.
Sammanfattningsvis indikerar resultaten att det är relativt orelevant att diskutera hur e-WOM
genererar köp. Det är desto viktigare att diskutera hur fenomenet hjälper företag att bygga upp
sina varumärken och istället mäta de mjuka värdena.
Undersökningen i studien visar att Millennials inte anser sig bli speciellt påverkade av
Influencer Marketing på Instagram, då endast 27% låg på den övre delen av likertskalan, det
vill säga påverkade respektive mycket påverkade. Som tidigare nämnts i studien handlar
Stealth Marketing, Influencer Marketing, men även e-WOM i stor utsträckning om
varumärkesbyggande. Då respondenterna i undersökningen är konsumenter och inte experter
inom ämnet, kan det finnas en bristfällig kunskap kring syftet med denna
marknadsföringsstrategi vilket gör att de omedvetet blir påverkade av influencers. Det är inte
orimligt att anta att respondenterna tänker att “påverkan” syftar till köpbeslutet.
För att undersöka djupare hur Millennials egentligen påverkas av Influencer Marketing fick de
ta ställning till och ange hur de hade reagerat i ett par scenarion. I båda scenarion svarade
ungefär hälften att de inte brydde sig, vilket kan tyda på en negativ inställning till Influencer
Marketing, eftersom de anser att de inte blir påverkade av strategin. Denna reaktion kan
mycket väl bero på att det mediebrus Millennials levt med hela sina liv, vilket har gett dem en
negativ inställning till all sorts marknadsföring, och därmed förnekar att de blir påverkade.
Som nämnt vill Millennials inte känna sig lurade, vilket de kan göra om de erkänner att
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marknadsföringen påverkar dem. Även detta visar att Influencer Marketing är en framgångsrik strategi, då de tänker att de själva kontrollerar vilka som får lov att påverka dem, och
i vilken utsträckning.
Första scenariot rörde diskret produktplacering som en typ av Stealth Marketing. Datan visade
att Millennials reagerade negativt om det i efterhand framgick att de utsatts för Influencer
Marketing. Dessa reaktioner kan kopplas till Parkinsons (u.å.) teori om att Millennials vill ha
ärlig och transparent marknadsföring, då de är bra på att genomskåda lögner och falsk
marknadsföring. Även majoriteten av intervjuobjekten menar att Millennials uppskattar
ärlighet, speciellt vid marknadsföring av miljövänliga livsmedelsprodukter. Återigen stärks
tidigare antaganden om att Millennials vill ha ärlig och tydlig marknadsföring, eftersom de då
tror att de har kontroll över hur de påverkas, när de i själva verket undermedvetet påverkas.
Om det däremot direkt framgår att det är ett sponsrat inlägg, skulle en tredjedel av
respondenterna bli intresserade av att köpa produkten, jämfört med ovanstående scenario där
endast 8% blev intresserade. Även detta visar att Millennials värdesätter ärlighet och
transparens hos influencers. Detta bekräftar att Chin-Lung Hsu et al. studie (2013) stämmer,
Millennials känner en tillit till en influencers rekommendationer, vilket påverkar deras
köpbeslut.
Som följdfrågor på båda ovanstående scenarion frågades det om reaktionen hade varit
annorlunda om varan i scenariot var en miljövänlig livsmedelsprodukt. Om det i efterhand
framgick att det var sponsrade inlägg ökade intresset av att köpa produkten från 8% till 19%
och antal respondenter som skulle vägra köpa produkten sjönk från 10% till 4%. Detta
påstående är motsatsen till studiens tidigare resultat, som säger att Millennials föredrar tydlig
marknadsföring. Smiths (2010) studie säger att 50% vill anstränga sig för att köpa
miljövänliga produkter. Detta kan vara en anledningen till ett ökat intresse av miljövänliga
livsmedelsprodukter när de i efterhand får veta att det var ett sponsrat inlägg, då de har en
vilja och drivkraft att köpa sådana produkter. Lu et al. (2013) studie säger också att
Millennials intresse ökar när produkten är miljövänlig, snarare än när varumärket är det. Det
stämmer överens med ovanstående scenario, då Millennials istället skiftar fokus från
marknadsföringen av varumärket till produkten. Detta visar att Millennials vilja att köpa
miljövänligt väger tyngre än själva utformningen av marknadsföringen, då det kan antas vara
moraliskt fel att vägra köpa miljövänligt.
Däremot är det tydligt att ärlighet och transparens fortfarande är viktigt för Millennials, då det
går att urskilja en skillnad i resultatet om det direkt framgick att det var ett sponsrat inlägg av
en miljövänlig livsmedelsprodukt, respektive om det i efterhand framgick. Den största
skillnaden är att färre enbart blev intresserade av produkten och istället faktiskt övervägde att
köpa den inom en snart framtid. Det visar att ärlighet alltid varar längst för Millennials.
Det är svårt för konsumenten att avgöra hur påverkade de blir i varumärkessammanhang, men
desto lättare att säga hur ofta marknadsföringen de utsätts för leder till köp. Dessa resultat
visar hur väl Influencer Marketing egentligen fungerar. Marknadsföringen är tydlig och laglig,
men konsumenterna förstår inte hur påverkade de egentligen blir. Resultaten indikerar att de
tror att de förstår hur de påverkas, för att det tydligt visas för dem att de utsätts för
marknadsföring, men att de omedvetet påverkas mer än de tror. Tidigare antogs det att dold
marknadsföring genererade dolda reaktioner för Millennials och var därför lyckad, men denna
studie visar att även att tydlig marknadsföring ger omedvetna reaktioner från Millennials.
Detta bekräftar att Influencer Marketing till Millennials är en framgångsrik strategi för att
generera e-WOM. Sammanfattningsvis visar datan att respondenterna, det vill säga
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Millennials, är relativt medvetna om när de utsätts för Influencer Marketing. Däremot verkar
de inte inse det egentliga syftet med strategin; att den är mer varumärkesbyggande än
säljinriktad. De verkar mindre medvetna om hur de påverkas och även hur de reagerar.
En tidigare studie visade att det finns ett antal skäl till varför Millennials inte köper
miljövänliga produkter; det första var att de inte ser skillnad på miljövänliga och ickemiljövänliga produkter och den andra att de inte litar på att produkten är miljövänlig (Lu et
al., 2013). Som tidigare nämnt väljer konsumenter att följa influencers för att de litar på att de
delar relevant och ärlig information. Pat Parkinson (u.å.) fick samma resultat i sin studie; att
det viktigaste är att vara genuin, ärlig och transparent i sin marknadsföring, just för att
Millennials är bra på att genomskåda lögner och falsk marknadsföring. Även detta resultat
visar tydligt vikten av ärlighet i marknadsföring mot Millennials.
Homer (2009) menar att konsumentens attityd blir sämre om produktplaceringen är för tydlig.
Tidigare forskning har visat att konsumenter har ett förtroende för de influencers de följer, för
att de själva valt att ta del av informationen (Brown & Hayes, 2008). Citatet “If you notice it,
it’s bad. But if you don’t notice, it’s worthless” (Ephron 2006, s. 87) verkar inte vara speciellt
tillämpbart på Millennials i Sverige, speciellt inte idag när lagar ändrats och förtroende är A
och O för en influencer. Citatet syftar till dold marknadsföring i form av produktplacering.
Millennials reagerar i de flesta fall väldigt negativt på denna typ av marknadsföring, vilket gör
den ineffektiv jämfört Influencer Marketing, vars effektivitet har bevisats.
Genom analysen av Millennials attityd går det att bekräfta att dold marknadsföring inte bara
är olagligt, den är även ineffektivt på Millennials i Sverige vid marknadsföring av
miljövänliga livsmedel. De väger ärlighet och transparens för högt för att kunna motta en
sådan marknadsföring på rätt sätt. Däremot visar resultaten att produktens miljövänlighet i
vissa situationer väger tyngre än marknadsföringen av produkten, men i slutändan är det alltid
ärlighet i kombination med miljövänlighet som får bäst resultat.
5.2 Lagar och etik
Det har klargjorts att Millennials har en negativ attityd till dold marknadsföring, men vad
säger intervjuobjekten, och hur påverkar en produkts miljövänlighet deras åsikter?
Till att börja med är utformningen av de sponsrade inläggen viktigt att diskutera i samband
med Influencer Marketing. Som nämndes tidigare i studien är lagar, regler och etik något som
har förändrats i samband med den ökade populariteten av Influencer Marketing. Både
Marknadsföringslagen (2008:486) och Hörnfeldt (2015, 7 februari) säger att annonsering på
sociala medier, genom en influencer, måste märkas på något sätt så följarna förstår att det är
marknadsföring. Att sponsrade inlägg ska annonsmärkas är ett krav hos United Influencers, de
tror dessutom att det är en av de viktigaste faktorerna för att få ett lyckat samarbete. Även
LittleEco är medvetna om betydelsen av annonsmärkning. Som företag i branschen påpekar
de att det tyvärr inte är självklart att kunna alla lagar och regler i början, utan att det är något
som man får lära sig med tiden. Det är dock viktigt för företag att ha i åtanke att det är de
själva som har det legala ansvaret för hur influencern marknadsför produkten (Nilsson, 2016,
26 maj).
Två av fyra influencers nämner att det är oerhört viktigt att respektera lagarna och att det
tydligt ska framgå när det rör sig om ett samarbete. De som inte nämner lagen är Nicolina,
influencern med minst följare, och Miranda, som inte anser sig själv vara en influencer. De
använder sig istället av hashtags och taggning av olika företag, vilket kan ses som otydlig
märkning enligt Marknadsföringslagen. Det är sådana influencers som Cecilia menar att
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företag ofta utnyttjar. Hörnfeldt (2015, 7 februari) berättar precis som Cecilia (och
Skatteverket) att influencers som får produkter som ersättning måste skatta för produktens
värde, vilket alla influencers inte verkar vara medvetna om. Det är dock viktigt att ha i åtanke
att intervjuerna med Miranda och Nicolina skedde via mail, vilket kan vara anledningen till att
de inte diskuterar lagen. Risken finns att frågan har misstolkats eller glömts svara på. Vid en
personlig intervju hade följdfrågor kunnat ställas.
Influencer Marketing är en relativt ny marknadsföringsstrategi. Lagarna har på senare tid
kommit upp i diskussion och har därmed setts över och stärkts. Detta har resulterat i att
mindre och mer oerfarna influencers inte har den kunskap som krävs för att marknadsföra
produkter åt företag efter de lagar som finns. Oerfarenheten kan vara det som gör att den
dolda marknadsföringen ännu lever kvar. Detta syftar till de sponsrade inlägg som publiceras
av influencers, men som inte annonsmärks.
Vid diskussion kring etik är det viktigt att ta upp värderingar. Den kvantitativa datan visar att
det är viktigt för konsumenter att företag och influencers delar värderingar. På frågan i vilken
kategori det är som viktigast att dela värderingar svarade 76% inom hälsosam och miljövänlig
livsstil. Här instämmer LittleEco och säger att de tror att det är extra viktigt att vara ärlig och
genuin i sin marknadsföring när det rör sig om miljövänliga produkter. De väljer sina
produkter som de säljer med omsorg och därför vet deras följare och köpare att de kan lita på
deras omdöme. Även Cecilia och Jennie instämmer och menar att marknadsföring av
miljövänliga livsmedelsprodukter måste vara “god” och genuin och spegla en naturlig livsstil,
för att inte verka falsk.
Den kvalitativa datan visar också på vikten av överensstämmande värderingar mellan företag
och influencer. Alla influencers menar att det är viktigt att företagen de samarbetar med ska
dela deras värderingar och åsikter, i alla fall till en viss del. De nämner också vikten av en
personlig relation och bra kommunikation mellan dem och företagen.Värderingar kan också
diskuteras i samband med influencers trovärdighet. En anledning till varför Millennials inte
köper miljövänliga produkter är på grund av bristande tillit, de tvekar på om produkten
faktiskt är miljövänlig (Lu et al., 2013). Detta indikerar att om det finns det ett bra samspel
mellan en influencer och ett företag, visas även detta utåt.
Vid produktplacering hos en influencer på sociala medier ska ersättning alltid ges (Hörnfeldt,
2015, 7 februari). Detta är något som Cecilia menar att många företag inte ser som en
självklarhet. Nicolina ser att hon gärna får ersättning i form av pengar, men att hon även vill
ha produkter (en tolkning har gjorts att hon inte är medveten om att hon kommer behöva
skatta för dem). Både Jennie och Cecilia uttrycker att de vill ha pengar för sitt utförda arbete,
då deras sociala kanaler är deras yrke och att företagen faktiskt köper en annonsplats hos dem.
LittleEco ger oftast sina influencers pengar i ersättning, förutom när de själva ber om
produkter.
Resultaten från den kvalitativa datan visar att det inte alltid är en självklarhet att influencers
ska få ersättning i pengar och inte heller rätt summa. På grund av att strategin är så pass ny,
finns det inga tydliga ramar för vad för typ och hur mycket ersättning som är rimlig. Detta gör
det enklare för företag att utnyttja de influencers som inte har så bra koll själva. Här uppstår
en problematik då många influencers har sina sociala kanaler som heltidsjobb, men får kämpa
för att få rätt ersättning. Därför är det viktigt att studier som denna lyfter fram problemen och
ökar både företagens samt influencers kunskap om ämnet.
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Ovanstående diskussion stärker tidigare insikter att dold marknadsföring inte är en lämplig
strategi. Det kan anses vara onödigt för företag att försöka använda sig av den, då den är
olaglig och inte ger lika bra resultat. Att försöka använda Influencer Marketing på ett oetiskt
eller till och med olagligt sätt är inte heller rätt väg att gå. Därför blir det otroligt viktigt för
företag som är nya användare av strategin (men också de som redan använder) att öka sina
kunskaper om vad som anses moraliskt rätt och vad som ger bäst resultat; ärlig eller oärlig
marknadsföring. Millennials vill att företag ska vara transparenta, influencers vill ha
värdefulla och ärliga samarbeten och marknadsföring av miljövänliga livsmedels kräver
uppriktighet.
5.3 Influencer Marketing
Den visuella kommunikationen är starkt kopplad till Influencer Marketing på Instagram.
Instagrams främsta syfte är att sprida ett visuellt innehåll (Russmann & Svensson, 2016) och
genom bilder har influencers möjlighet att skapa känslor och forma attityder hos sina följare
(Abidin & Thompson, 2012). Att gilla, dela och kommentera matbilder anses vara en av de
mest populära kategorierna på Instagram (Tapinfluence, 2016). När Cecilia utformar sina
sponsrade inlägg tänker hon på att skapa intresseväckande och snygga bilder. Däremot
reflekterar hon över att bilderna inte ska vara för perfekta, då hon vill att följarna ska kunna
relatera till dem. Detta är ett exempel på Positive Placement, där det viktigaste är att få
konsumenter som inte ännu hittat den miljövänliga livsstilen att bli intresserade (CSR News,
2012, 5 juli). Jennie lägger stor vikt vid att bilden ska vara säljande och estetisk. Mirandas
och Nicolinas största fokus är bildkvalitén, de publicerar endast snygga och färgglada bilder.
Samtliga influencers är alltså överens om att den visuella kommunikationen är en av de
viktigaste faktorerna när de publicerar inlägg i samarbeten med företag, även om de gör det på
lite olika sätt. Millennials anser att bilderna som publiceras av influencers, i samband med
samarbeten, ska se snygga och professionella ut. Deras attityd gentemot den visuella
kommunikationen av miljövänliga livsmedel visar sig genom denna studie vara viktig och
stämma överens med influencernas syn.
Statistik visar att Influencer Marketing är ett framgångsrikt och populärt sätt för företag inom
livsmedelsbranschen att marknadsföra sina produkter på (Tapinfluence, 2016) och alla fyra
influencers ser positivt på att använda strategin vid marknadsföring av miljövänliga livsmedel.
Både Jennie, Cecilia och LittleEco ser en stor trendökning av miljövänliga livsmedel, bland
annat på Instagram. United Influencers har också märkt av den ökade populariteten och tror
att det kan bero på att influencers är vanliga människor som genuint kan visa vad de äter och
handlar. Detta kan vara en av anledningarna till varför Influencer Marketing är en
framgångsrik strategi för företagen; att Millennials ser sina influencers som “vanliga
människor”.
Brown och Hayes (2008) diskuterar teknikens utveckling i samband med den ökande
populariteten av Influencer Marketing. Millennials har växt upp med sociala medier och
spenderat en stor del av sitt vuxna liv på dessa plattformar. Tidigare vid till exempel Celebrity
Endorsement, som nämns som grundaren till Influencer Marketing (Tuten & Salomon, 2013),
har företagen valt ut vilka kändisar som ska bli opinionsbildare och få sprida
marknadsföringen till målgruppen. I samband med sociala mediers framgång har Millennials
fått möjligheten att själva välja vilka som får influera dem och på så sätt skapa sina egna
kändisar efter intresse. Detta innebär att Influencer Marketing har skapat en ny slags Celebrity
Endorsement, med andra egenskaper och möjligheter än den traditionella. Som tidigare
diskuterats anses det vara viktigt att ha en bra matchning mellan influencers och företagets
värderingar. Vid Celebrity Endorsement är nyckeln till en framgångsrik kampanj valet av
kändis, det ska finnas en matchning av varumärket och kändisen (Marketing-Schools, 2012).
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Detta visar också en likhet mellan Influencer Marketing och Celebrity Endorsement,
matchningen och målet är detsamma. Är matchningen mellan produkten och kändisen lyckad
kan marknadsföringen attrahera målgruppen (Li et al., 2012).
Sammanfattningsvis anser denna studie att det inte längre är nödvändigt att diskutera
Celebrity Endorsement och Influencer Marketing som två teorier skilda från varandra. Istället
borde Influencer Marketing nämnas som en modernare version av Celebrity Endorsement,
anpassad till de nya marknadsföringsstrategierna som uppstått med utvecklingen av sociala
medier.
5.4 Two-step flow theory
Trots att Katz och Lazarsfelds modell är över 60 år gammal, är den fortfarande relevant vid
diskussion om opinionsledares förmåga att påverka andra. Denna studie är en av de som
tydligt visar att modellen inte går att fullt ut applicera på dagens samhälle och
kommunikationskanaler. Datan visar att kommunikationen inte längre enbart flödar nedåt i
modellen, utan även mellan konsumenter och tillbaka till sändarna av budskapen. De
genererar alltså e-WOM. Den kvalitativa datan har tydligt visat på vikten av ett bra samarbete
mellan influencers och företag och att influencern är den som borde stå i modellens centrum,
inte företaget eller massmedia. Den kvantitativa datan visar också hur viktigt det är för företag
att välja rätt influencer, då Millennials själva kontrollerar vilka de kan påverkas av. För att nå
företagets önskade målgrupp måste influencern matcha både företaget, och viktigast av allt;
sitt följarskap.
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6. Slutsats och rekommendationer
Problemformulering 1: Hur är svenska Millennials attityd till Influencer Marketing i
allmänhet och vid marknadsföring av miljövänliga livsmedel?
Millennials har överlag en positiv attityd till miljövänliga livsmedel och Influencer Marketing
på Instagram. Tidigare forskning visar att om marknadsföringen blir för tydlig är den inte lika
effektiv, då det skapar en negativ inställning hos mottagaren. Detta stämmer inte på
Millennials. Det viktigaste för denna konsumentgruppen är att marknadsföringen är ärlig,
genuin och transparent, så att de inte känner sig lurade. De anser inte själva att de blir speciellt
påverkade denna typ av marknadsföring, men studien visar att de påverkas omedvetet. De är
som konsumentgrupp måna om miljön och värdesätter en produkts miljövänlighet högre än
vilken typ av marknadsföring som används. Däremot ger en ärlig strategi ändå bästa resultat,
vilket indikerar på att en blandning av de båda (ärlighet och miljövänlighet) är att eftersträva.


Figur 4. Ny teoretisk referensram. Figuren är konstruerad av författarna.
Analysen visar även att den struktur som presenterades i den teoretiska referensramen inte
fungerar för denna typ av produkter eller för den valda konsumentgruppen. Studien bekräftar
att dold marknadsföring inte längre är aktuell att diskutera, då varken Millennials, influencers,
eko-experter eller experter på Influencer Marketing anser att strategin är användbar. Med dold
marknadsföring utesluts även den diskreta produktplaceringen, eftersom även den är dold.
Som diskuteras i analysen är Influencer Marketing på sociala medier en modernare version av
Celebrity Endorsement. Med det menas att Celebrity Endorsement fortfarande är en relevant
teori att diskutera, då influencers idag är kändisar men som skapats på ett annat sätt. e-WOM
har visats sig relevant då Millennials kommunicerar mycket med varandra och med
influencers på sociala medier, och sprider på så sätt vidare företagens budskap sinsemellan.
Two-step flow modellen kommer att utgöra grunden för en ny modell som ska svara på den
andra problemformuleringen. Därför diskuteras den vidare i samband med den modellen.
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Problemformulering 2: Vad är viktigt för företag att tänka på när de ska använda Influencer
Marketing på Instagram, för att marknadsföra miljövänliga livsmedel till Millennials i
Sverige?
I syfte att ge kunskap till företag som vill använda Influencer Marketing, har en ny modell
utvecklats. Modellen är ämnad för de företag som marknadsför miljövänliga livsmedel till
Millennials på Instagram, men antas även gå att använda vid andra produkter om hänsyn tas
till det ursprungliga syftet. Modellen innefattar ett antal viktiga delar som företag bör tänka på
för att lyckas med sin marknadsföring av miljövänliga livsmedels genom Influencer
Marketing. Detta kommer presenteras i en ny modell som är utvecklad genom Two-step-flow
modellen, som tidigare beskrivits i studiens teoretiska referensram. I modellen beskrivs hur
samarbeten kan utformas och hur budskap kan spridas.
Modellen är en förenkling av Influencer Marketing på Instagram och visar hur företag kan
samarbeta med flera influencers samtidigt för att sprida sina budskap i flera kanaler.
Influencern kan i sin tur även samarbeta med flera företag samtidigt. Figuren demonstrerar
även hur följare kommunicerar med influencers och med varandra. Som diskuterat skapar
Influencer Marketing nya kändisar, vilket visas i modellen där en följare blir en influencer.

Figur 5. Kommunikation vid Influencer Marketing på Instagram.
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Slutligen sammanfattas den för företaget relevanta informationen i sex punkter. Målgruppen
är Millennials och produkterna i fokus är miljövänliga livsmedel. Rekommendationerna i
modellen kan användas av företag och andra intresserade, och inte enbart för företag som vill
marknadsföra miljövänliga livsmedel. Modellen är förenklad för att kunna beskriva hur ett
företag kan arbeta med en influencer. Målgruppen är Millennials och produkterna i fokus är
miljövänliga livsmedel.

Figur 6. Steg-för-steg guide till Influencer Marketing på Instagram.
1. Samarbete mellan företag och influencer
Hitta rätt Influencer
För att bygga ett lyckat samarbete krävs det att hitta rätt influencer. Det är viktigt att företaget
och influencern matchar varandra, inte minst vad gäller värderingar. Vid marknadsföring av
miljövänliga livsmedel är det extra viktigt, då Millennials vill veta att de kan lita på att deras
influencers endast marknadsför produkter som matchar influencerns värderingar och då även
följarens.
Kommunicera
För att en influencer ska känna att ett arbete är värdefullt är det viktigt med en personlig
relation och bra kommunikation. Det är lättare för en influencer att leverera önskat resultat till
ett företag om kommunikationen är tydlig från början och om företaget värdesätter en
personlig långvarig relation. Varumärkesbyggande marknadsföring gynnas desto mer av
långvariga relationer med influencers, än med korta.
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Ge rätt ersättning
En influencer vill känna att deras arbete uppskattas av uppdragsgivaren och att hänsyn tas till
den tid och energi som läggs ner på samarbetet för att skapa det som företaget vill ha. Det är
lätt att glömma att många influencers har sina kanaler som heltidsjobb och förtjänar därför en
skälig timpeng för arbetet de utför. Tänk att deras kanaler är som vilken annonsplats som
helst, inte hade någon förväntat sig gratis annonser på Facebook eller i en tidning. Därför är
det rimligt att, utöver timpengen, också betala för annonsplatsen. Vilken summa som är rimlig
beror på antalet följare och vad influencern har för preferenser.
Frihet i samarbetet
Här är det viktigt att kommunicera med influencern för att se vad hen föredrar. Vissa vill ha
mycket frihet i sitt arbete och kanske bara få en önskning på eventuella hashtags från
företaget. Andra vill ha tydliga ramar för att lättare kunna se vad som förväntas. Självklart är
det även upp till företaget hur mycket frihet det ska finnas, men det är inte helt fel att ha i
åtanke på vilket sätt influencern säger att hen kan leverera så bra innehåll som möjligt.
2. Utformning av sponsrade inlägg på Instagram
Bilderna
En bild säger mer än hundra ord sägs det, och just detta är något av Instagrams fördel. Här
kan influencers snabbt fånga målgruppens intresse. Bilderna ska vara säljande, men även
estetiska. Det är viktigt att bilderna är av bra kvalité. Färgglada och kontrastrika bilder är
något som framgår i flödet och väcker intresse. Ge influencern utrymme att använda sin
kreativitet, de kan komma med nya infallsvinklar som gynnar varumärket eller produkten.
Annonsmärkning
Vid utformning av sponsrade inlägg är det viktigt att de annonsmärks. Det måste direkt
framgå att inlägget är publicerat i marknadsföringssyfte. Förslagsvis kan det i början av texten
till inlägget stå: “i samarbete med”, “annons” eller “sponsrat inlägg”. Det är inte tillåtet att
märka sponsrade inlägg i hashtags eller taggningar. Millennials reagerar negativt när det inte
framkommer att inläggen är sponsrade, vilket kan påverka deras relation till varumärket eller
produkten.
Influencer Marketing av miljövänliga livsmedel
Vid marknadsföring av miljövänliga livsmedel på Instagram är det extra viktigt att vara
transparent och genuin. Det kan påverka produkterna och varumärket om marknadsföringen
inte görs efter de lagar och regler som finns. Försök att inte göra marknadsföringen för
komplex; skapa en känsla av att den miljövänliga livsstilen kan vara självklar och naturlig, det
ska inte vara ett jobbigt steg att ta.
3. Millennials mottagande av Influencer Marketing
Påverkan på Millennials
Millennials vill inte känna att någon försöker lura dem, de vill ha transparens och ärlighet från
företag. Därför vill de gärna uttrycka att de inte blir påverkade marknadsföring, och då inte
heller av Influencer Marketing. Det är viktigt komma ihåg att Influencer Marketing, riktat till
Millennials, är som mest effektiv när syftet är varumärkesbyggande, alltså inte när det ska
generera försäljning. Då är det lättare att undermedvetet påverka konsumenterna och att ändå
vara ärlig och genuin.
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4. Kommunikationen mellan Millennials och Influencer
Reaktion på sponsrade inlägg
Sponsrade inlägg får oftast mindre reaktioner än vanliga inlägg. Därför är det viktigt att ha i
åtanke att inte försöka få influencers att publicera för många. När samarbetet utformas är det
bäst att lyssna på vad influencern vill, det är hen som känner sina följare bäst och vet hur de
brukar reagera. Då kan det vara bättre att sprida sina budskap genom flera olika influencers,
och på så sätt synas ofta utan att trötta ut mottagarna.
På grund av Millennials överlag negativa attityd till marknadsföring, och speciellt sådan som
försöker lura dem, är de mer mottagliga för budskap som kommer från företag som tydligt
visar att de marknadsför. Fler Millennials blir intresserade av att köpa produkter om det
förmedlas på ett ärligt sätt, än om företag försöker påverka dem i smyg. Reaktionen blir då
istället negativ och de tappar de förtroendet för influencern.
5. Kommunikationen Millennials sinsemellan
Fördelen med att marknadsföra på en plattform som Millennials ofta befinner sig på, är att det
enkelt och ofta kan dela företagens budskap sinsemellan. På så sätt skapas en större och bättre
spridning av marknadsföringsbudskapet. Detta kan exempelvis göras genom att Millennials
taggar varandra i inläggen, kommenterar eller delar.
Lycka till!
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7. Framtida studier
Denna studie diskuterar hur företag kan nå Millennials vid marknadsföring av miljövänliga
livsmedel på Instagram. Det hade varit intressant att undersöka hur den senaste generationen,
så kallad Generation Z ställer sig till marknadsföring via Instagram. Är denna plattform lika
effektiv hos dem, eller befinner de sig redan på nyare sociala medier? I framtida studier skulle
dessa två generationer, och även generationen före Millennials, kunna jämföras med varandra.
Framtida studier skulle också kunna undersökas djupare kring e-WOM. Hur kommunicerar
Millennials tillbaka till marknadsföringens avsändare, alltså företagen och på vilket sätt kan
företagen föra statistik och mäta Millennials reaktioner.
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