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Abstract 
Microinfluencers is a relatively new and unexplored field of marketing and is a development of 

the more commonly used term; influencers. Businesses has recently started to raise interest for 

microinfluencers, as they, unlike influencers with a broader range of followers, are expected to 

achieve greater commitment and a greater degree of trust in their specific niche. The niche 

explored in this study is sustainable fashion and focus lies in the subjective opinion of 

microinfluencers. The function of microinfluencers, their information flows and their view on 

collaboration is being studied. To gain insight into this, four semi structured interviews have 

been conducted We have used a qualitative content analysis to process our data. When 

analyzing the data it becomes clear that a microinfluencer has several multifaceted and complex 

functions. Features that have been identified are: To debate and critizise, to inspire, to provide 

information and guidance, to market, and act as a company and brand. These interact with the 

microinfluencer’s information flows where two communicators have been confirmed; followers 

and companies. This study also shines a light on a third important communicator; other 

influencers. In the result of this study, the microinfluencers’ functions are related to their 

information flows, and with this as a basis recommendations and guidelines for companies in 

their collaborations with microinfluencers are presented. 

 

This thesis is written in Swedish. 
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II 

Sammanfattning 
Microinfluencers är ett relativt nytt och outforskat fält inom marknadsföring och är en 

utveckling av den mer frekvent använda termen influencers. Microinfluencers har på senare 

tid väckt företagens intresse då de, till skillnad från influencers med en bredare följarskara, 

bedöms uppnå ett större engagemang och en högre grad av förtroende inom sin specifika 

nisch. I denna studie undersöks nischen hållbart mode och microinfluencers subjektiva 

uppfattning står i fokus. Det som studeras är microinfluencerns funktion, informationsflöden 

och samarbeten. För att få inblick i detta genomförs fyra semistrukturerade intervjuer. En 

kvalitativ innehållsanalys används för att bearbeta vårt datamaterial. När datamaterialet 

analyseras blir det tydligt att en microinfluencer fyller flera mångfasetterade och 

komplicerade funktioner. Funktioner som har kunnat urskiljas är: Att debattera och kritisera, 

att inspirera, att erbjuda information och vägledning, att marknadsföra, samt att agera företag 

och varumärke. Dessa samspelar med microinfluencerns informationsflöden där två 

kommunikatörer har kunnat bekräftas; följare och företag. Denna studie belyser även en till 

kommunikatör; andra influencers. I resultatet av denna studie relateras microinfluencerns 

funktion med dennes informationsflöden och utifrån detta presenteras rekommendationer och 

riktlinjer till företag i sina samarbeten med microinfluencers. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att vissa personer har ett stort inflytande på sin omgivning och därmed kan agera 

nyckelpersoner till en krets av potentiella kunder är ingenting nytt inom marknadsföring. En 

utbredd teori som behandlar denna typ av inflytande kallas Word-of-Mouth(WOM) och 

bygger på idéer om hur nätverk av konsumenter påverkar varandra, traditionellt sätt genom 

muntlig överföring av information (Katz & Lazarsfeld 1955; Brooks 1957). Eftersom 

informationen kommer från tillsynes opartiska källor upplevs den ofta som trovärdig och detta 

har lett till ett stort intresse inom marknadsföring (Dichter 1966).  

 

Till följd av uppkomsten av internet och i förlängningen sociala medier har detta fält fångat 

nytt intresse. Sociala medier har nämligen gett helt nya möjligheter för dessa nätverk att 

formas och för elektronisk Word-of-Mouth(eWOM) att spridas (Hennig-Thurau, Gwinner, 

Walsh & Gremler 2004). Personer som har ett stort nätverk och bedöms ha ett betydande 

inflytande på sin omgivning i sociala medier brukar benämnas som Influencers (Tuten & 

Solomon 2013) och dessa har blivit en allt mer självklar och prioriterad del i företagens 

marknadsföringsstrategier (Berezhna 2018; Woods 2016; IRM 2017).  

 

Influencers finns på flera olika sociala plattformar och i takt med att omfattningen och värdet 

av mediet växer så ökar även komplexiteten vilket har lett till utmaningar, men också 

lösningar. I Sverige synliggörs dessa exempelvis genom aktuella domstolsbeslut och i 

nyhetsrapporteringen men även genom nystartade utbildningar och branschorganisationer 

(Thurfjell 2018; Bränström 2018; Dagens Industri 2018; Influencers of Sweden u. å). En av 

de senaste trenderna inom marknadsföring via sociala medier är så kallade microinfluencers 

(O’Connor 2018). Microinfluencers kan definieras som influencers med en mindre 

följarskara, uppskattningsvis mellan 1000-10 000 följare (Lindgren 2017), inom en nischad 

målgrupp och genre (Brown & Fiorella 2013; Wissman 2018). Microinfluencers har på senare 

tid väckt företagens intresse då de, till skillnad från influencers med en bredare följarskara, 

bedöms uppnå ett större engagemang och en högre grad av förtroende inom sin specifika 

nisch (Lindgren 2017).  

 

Parallellt med den teknologiska utvecklingen som gett upphov till internet och sociala medier 

pågår även en annan omställning i samhället, strävan efter att agera hållbart. Att som företag 

presentera ett hållbart tillvägagångssätt är mycket viktigt och många av företagets intressenter 

ställer krav på ett tydligt hållbarhetsarbete. Ett talande exempel är den lag som trädde i kraft i 

slutet av 2016 som kräver att stora företag ska upprätta en hållbarhetsrapport innehållandes 

information om exempelvis sina arbetsförhållanden och sin miljöpåverkan (Sveriges Riksdag 

2016). Även efterfrågan hos svenska konsumenter är stark och många väljer aktivt produkter 

med olika hållbara attribut exempelvis etisk produktion eller ekologisk odling (Svensk Handel 

2016). Särskilt inom mode har hållbarhet kommit att få stor uppmärksamhet då industrin 

beskrivs som en av de smutsigaste (Regeringskansliet 2017) och branschen är förknippad med 

många olika typer av problematik, exempelvis bomullsodlingens konsekvenser, oetiska 

arbetsförhållanden i fabriker och en ständigt ökande och ohållbar konsumtion (Ellen 

MacArthur Foundation 2017).  

 

I mötet mellan dessa tre områden; den teknologiska utvecklingen, strävan efter hållbarhet och 

utmaningar inom modebranschen, finner vi microinfluencers som har valt nischen hållbart 

mode.  
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1.2 Problemdiskussion 

Influencers påverkan bygger som beskrivet ovan på teorierna kring eWoM men även på 

teorier om para-social interaction(PSI). PSI innebär att influencerns följare utvecklar en 

väldigt stark relation till influencern och innesluter hen i följarens egen sociala cirkel 

(Colliander & Dahlén 2011). PSI är en relation som måste byggas upp och när den finns där 

söker följaren ofta råd från influencern och strävar efter att efterlikna hen (Lee & Watkins 

2016). Relationen påminner därför på många sätt om en vänskapsrelation och då följaren 

upplever relationen som genuin anser hen ofta att rekommendationer från influencern är lika 

värdefulla och äkta som rekommendationer från vänner och bekanta (Colliander & Dahlén 

2011). Den misstänksamheten som konsumenter ofta har mot mer traditionell marknadsföring 

och reklam filtreras bort (ibid). Dessa teorier synliggör den relevans och påverkan som 

influncers kan ha inom marknadsföring. Eftersom microinfluencers förväntas kunna nå en 

ännu högre grad av förtroende och engagemang från följaren än influencers med en bredare 

och större följarskara så blir området av än högre relevans. 

 

Hållbarhet är starkt förknippat med transparens inom många branscher, exempelvis 

modebranschen (Mol 2015; Klug 2017). Transparens kan beskrivas som tillgången till 

information och sägs syfta till att motverka informationsasymmetrier och bidra till en hållbar 

utveckling (Mol 2015). Transparens är väldigt omtalat idag och tas upp som en av de 

viktigaste beståndsdelarna i ett företags hållbarhetsarbete (Mol 2015; Adolfsson 2018). Därför 

blir detta även relevant att diskutera i relation till influencers, särskilt inom diskuterad genre. 

Att influencers inom hållbart mode själva upplever utmaningar kopplat till transparens och 

information är noterbart i deras egna kanaler. Ett exempel är ett blogginlägg i form av ett 

öppet brev till företagen där mer information och högre transparens efterfrågas (Nilsson 

2016), ett annat exempel är i en blogg där förfrågningar om samarbete undanbedes från 

företag som är ute efter att gröntvätta sina produkter (Ekoenkelt u.å.). Det finns även 

indikationer på att det skett en förändring inom genren. Detta genom en podcast producerad 

av två bloggare inom hållbart mode som uttrycker att klimatet inom genren har blivit hårdare 

och att det nu känns som en tävling i vem som är mest miljövänlig och korrekt 

(Ecofashionista 2018).  

 

Sammanfattningsvis så ökar kraven på transparens, intresset för microinfluencers växer och 

den specifika genren tycks möta flera olika utmaningar. Det väcker frågor kring hur 

microinfluencers resonerar och agerar kopplat till hens funktion, flöden av information och 

transparens. 

 

Företagets marknadsföring av sitt hållbarhetsarbete i sociala medier har studerats tidigare, 

exempelvis hur företagets trovärdighet påverkas, hur konsumenten påverkas och om 

fenomenet gröntvätt minskat eller ökat till följd av marknadsföring i sociala medier (Nyilasy, 

Gangadharbatla & Paladino 2014; Ballew, Omoto & Winter 2015; Lyon and Montgomery 

2013). Dessa fokuserar främst på företagets kommunikation i sina egna kanaler, något som 

inte är en självklarhet i och med uppkomsten av influencers och senare microinfluencers. 

Genom sociala medier har företagen förlorat en del av den kontroll som de tidigare hade över 

sin kommunikation (Mangold & Faulds 2009).  

 

Eftersom microinfluencers är ett relativt nytt begrepp som främst blivit uppmärksammat 

under det senaste året så finns det ett gap i forskning som är inriktat på just denna typ av 

marknadsföring. Influencers har däremot studerats, exempelvis deras påverkan, inflytande och 

trovärdighet som marknadsföringskanal (Sandell Stålsjö & Skoglund 2017; Lee & Watkins 

2016; Colliander & Erlandsson 2015). Dock har endast forskning med ett 
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konsumentperspektiv eller ett företagsperspektiv på marknadsföring via influencers hittats 

(Zietek 2016; Woods 2016; De Veirman, Cauberghe och Hudders 2017; Sandell Stålsjö & 

Skoglund 2017; Lee & Watkins 2016; Colliander & Erlandsson 2015). Det görs inte heller 

någon skillnad på influencers och microinfluencers i dessa studier. Däremot så har studier 

tidigare gjorts som studerat specifika aktörer i sociala medier, såsom bloggare (Pedroni 2015; 

Uzunoğlu & Misci Kip 2014). Flera av dessa bygger på djupintervjuer. Då bloggare nu är en 

del av marknadsföring via influencers och bloggen som medium ständigt utvecklas finns det 

anledning att undersöka vilken funktion bloggaren som microinfluencer har.  Någon forskning 

som studerar microinfluencers inom en specifik genre har inte hittats. Sandell Stålsjö och 

Skoglund (2017) efterfrågar även det som denna studie ämnar att bidra med; influencerns eget 

perspektiv.  

 

Funktioner, eller roller, i sociala medier har studerats tidigare, exempelvis av Hara och 

Sanfilippo (2016) som studerar medskapare av information i sociala medier och finner roller 

såsom givare, domare och support. Studien fokuserar dock på olika individers funktion på 

utvalda plattformar medan denna studie avser att få förståelse för en individs olika funktioner. 

Bloggarens funktion som skapare av journalistik har även studerats tidigare vilket är relaterat 

till hur bloggaren söker, värderar och vidareförmedlar information (Ji & Sheehy 2010). Flödet 

av information är något som denna studie ämnar att undersöka. Dock inte hur det är relaterat 

till funktionen som journalist, då det är en särskild debatt (Lowrey 2006). Fokus för denna 

studie är inte heller enbart bloggare. 

 

Lehne (2016) undersöker hur den hållbara bloggaren resonerar kring sitt ansvar för sin 

kommunikation med fokus på den information de delger och även hur detta upplevda ansvar 

tar sig uttryck i deras bloggar. Studien är nära relaterad till det som denna studie ämnar att 

undersöka men vissa väsentliga skillnader finns. Denna studie undersöker den bredare termen 

microinfluencers, som även inkluderar andra forum än bloggar. Den öppnar också upp till ett 

friare resonemang kring microinfluencerns kommunikation samt att ett smalare segment, 

hållbart mode, har valts.  

 

Utifrån detta bedömer vi att det som denna studie ämnar undersöka inte har studerats tidigare 

men är efterfrågat och att vi därmed fyller ett gap i forskningen. 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att få insyn i och förståelse för hur microinfluencers inom hållbart mode 

resonerar kring och agerar i sin kommunikation samt undersöka hur detta är relaterat till 

microinfluencerns funktion och dennes informationsflöden. Detta ämnar till att ge riktlinjer 

för utveckling och förbättring av företagets samarbete med influencers. 

 

• Vilka funktioner upplever microinfluencers med inriktning mot hållbart mode att de 

har? 

• Hur upplever microinfluencers med inriktning mot hållbart mode att deras 

informationsflöden ser ut? 

• Hur kan dessa informationsflöden relateras till microinfluencerns upplevda 

funktioner? 

• Vad bör företag ta hänsyn till i ett samarbete med microinfluencers inom hållbart 

mode? 
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1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till svenska microinfluencers inom hållbart mode som är aktiva på minst 

två plattformar inom sociala medier varav ett är en blogg. 

2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket. En litteraturöversikt har genomförts där vi 

lokaliserat nyckelbegrepp som sociala medier, word-of-mouth, multi-step flow theory, 

bloggar, varumärkessamarbeten, grön marknadsföring och gröntvätt som ligger till grund för 

vår inriktning mot marknadsföring via microinfluencers inom hållbart mode. 

2.1 Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva uppkopplade plattformar 

som ger möjlighet till interaktion, nätverkande och utbyte av information mellan användare. 

Viktiga attribut hos sociala medier är att de består av användargenererat innehåll (Kaplan & 

Haenlein 2010) och har låga inträdeshinder (Colliander 2012). Termen användare i sociala 

medier inkluderar både privatpersoner och organisationer (Colliander 2012).  

 

För att få en överblick av vad termen sociala medier innefattar kan Tsimonis och Dimitriadis 

(2014) kategorisering användas, denna är; socialt nätverkande, professionellt nätverkande, 

videodelning, bilddelning, socialt bokmärkande, socialt kunskapsdelande, microbloggar, 

bloggar och diskussionsforum. Idag kombinerar dock flera av dessa plattformar de olika 

kategorierna, exempelvis Instagram, en tjänst som från början främst var inriktad på 

bilddelning men nu även erbjuder videodelning och socialt bokmärkande. Närvaro på sociala 

medier ökar kontinuerligt och under 2017 var ca 71 % av Sveriges invånare i åldrarna 16-76 

aktiva på någon av de tillgängliga sociala plattformarna (Statistiska Centralbyrån 2017). Ofta 

är privatpersoner och företag närvarande på flera av dessa plattformar och länkar även mellan 

sina konton. Exempelvis är Instagram ett av de viktigaste sociala nätverk bloggare använder 

för att hålla kontakt med sina följare (Ramos-Serrano & Martínez-García 2016). Detta gör att 

de olika plattformarna integreras med varandra.  

2.2 Word-of-mouth (WOM) 

Word-of-mouth (WOM) är grundstenen i marknadsföring via sociala medier och influencers 

(Brown & Fiorella 2013). Innan företag använde sig av WOM som en marknadsföringsteknik 

uppstod fenomenet organiskt mellan konsumenter utan övertalan eller påverkan från företaget 

och motivationen till informationsspridningen var endast att hjälpa andra (Kozinets, De 

Valck, Wojnicki & Wilner 2010).  

 

När marknadsföringen utvecklades och blev mer komplex förstod företag vikten av att 

påverka så kallade opinionsbildare i WOM-processen (Kozinets et al 2010). WOM via 

internet benämns ofta electronic word-of-mouth (eWOM), vilket är alla positiva eller negativa 

påståenden om en produkt eller ett företag som är tillgängliga för många personer och 

organisationer via Internet och skapade av potentiella, faktiska eller tidigare konsumenter 

(Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004, p. 39). Med hjälp av teknikens 

utveckling har modellen för hur WOM fungerar utvecklats. Företag kan idag direkt styra sin 

WOM genom att aktivt så ett frö hos opinionsbildare och målstyra kommunikationsprogram 

(Kozinets et al 2010). Med hjälp av Internets tillgänglighet, räckvidd och transparens kan 

företag påverka och övervaka sin eWOM mycket lättare än innan (ibid).  
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På ytan kan styrningen av bloggare och andra opinionsbildare verka väldigt lik användandet 

av PR och andra former av betald reklam. Men på grund av de många tidigare okända 

kontextstyrda och institutionella elementen som generellt inte existerar inom traditionell 

journalistik eller traditionella reklamrelationer är WOM-kampanjer mindre etablerade, svårare 

att definiera och innehåller mer komplexa kulturella relationer (Kozinets et al 2010).  

2.2.1 Two-step flow theory 

Two-step flow theory av Katz och Lazarfeld (1955) visar att individer formar åsikter baserat 

på information från opinionsbildare, som i sin tur får information från massmedia. 

Information flödar genom en eller fler individer som anses vara inflytelserika opinionsbildare. 

All kommunikation från massmedia når därmed inte hela befolkningen då opinionsbildare 

endast delar med sig av det de anser är viktigt. Individer litar i regel mer på opinionsbildare än 

på massmedia. De tre viktigaste aspekterna som en opinionsbildare innehar är; personlighet, 

kompetens och räckvidd i det sociala nätverket. I denna teori är en gemensam geografisk 

placering och ansikte-mot-ansikte kommunikation viktig (Katz & Lazarfled 1955; Uzunoglu 

& Misci Kip 2014). 

2.2.2 Multi-step flow theory 

Two-step flow theory baseras på den analoga världen, och idag är det tydligt att personlig 

interaktion inte längre kräver en gemensam geografisk placering utan kan istället genereras i 

den digitala miljön. När Uzunoglu & Misci Kip (2014) applicerade two-step flow theory på 

den digitala världen utvecklade de istället multi-step flow theory, då varje mottagare är en 

potentiell sändare i sociala medier. Uzunoglu & Misci Kip (2014) har identifierat 

bloggare/influencers som de digitala opinionsbildare. De får ofta sin information direkt från 

varumärken, företag eller organisationer snarare än massmedia och därför har varumärket 

ersatt massmedia i den utvecklade modellen. Precis som i teorin om two-step flow där 

individer litar mer på opinionsbildare än massmedia, litar läsarna och konsumenterna mer på 

bloggaren än på varumärket. Digitaliseringen har underlättat kommunikation och 

Figur 1. Multi-step flow model 

Uzunoglu & Misci Kip (2014), 599 
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informationsdelning, flödet av information kan inte längre ses som linjärt utan flödar både 

“nedåt” (från varumärke till konsument) och “uppåt” (från konsument till varumärke) och 

mellan konsumenter/följare. Det budskap som förs vidare behåller sällan varumärkets egen 

formulering utan är istället sändarens tolkning av originalbudskapet, som i sin tur avkodas av 

läsaren och tolkas om för att föras vidare igen (Uzunoglu & Misci Kip 2014).

 

2.3 Bloggens funktion 

Bloggar är den äldsta formen av social media (Kaplan och Haenlein 2010) och en blogg är ett 

exempel på en vanlig plattform för en influencer även idag. Begreppet influencer kan därmed 

vara detsamma som bloggare, men behöver inte nödvändigtvis vara det då en influencer inte 

är begränsad endast till mediet blogg. Därav är det av hög relevans för denna studie att 

redogöra för teorier från tidigare forskning rörande bloggar.  

 

Bloggar kan definieras som hemsidor som möjliggör publicering av inlägg (i form av text, 

bild, videos etc.), skrivna i en ofta uttrycksfull och autentisk karaktär, som visas i en motsatt 

kronologisk ordning. En viktig aspekt är också möjligheten att interagera med läsare genom 

kommentarsfunktionen som är kopplat till varje inlägg (Fieseler, Fleck & Meckel 2010).  

 

Pedersen (2010) sammanfattar i sin studie sju anledningar till att personer bloggar, dessa är: 

att bidra till samhällsdebatt, ventilera sina åsikter och känslor, söka stöd hos sina följare, träffa 

nya vänner, tjäna pengar, sortera i information och skapa sig ett namn. Några av dessa delas 

med Nardi, Schiano, Gumbrecht och Swartz (2004) men där finns även kategorierna: 

dokumentation av sitt liv, utveckla förmågan att formulera sig i text och att skapa nätverk med 

likasinnade. Flera studier har även visat att den kunskapsdelning som sker i bloggar främst 

sker av altruistiska skäl (Hsu & Lin 2008; Ma & Chan 2014). Detta finner stöd i de teorier 

som utgör grunden för WOM där personer delar information enbart för att hjälpa andra. 

Bloggarnas position i förhållande till journalism tycks ha varit debatterat sedan bloggens 

uppkomst (Lowrey 2006). Debatten kan sammanfattas kring två frågor, dessa är huruvida 

bloggar ändrar de regler som finns för journalistik och om bloggare kan ses som en form av 

journalister alternativt kunskapsskapare och “gatekeepers of information” (Ji & Sheehy 2010; 

Pedroni 2015). 

 

Siles (2011) beskriver att bloggens utveckling har gått från att fungera som ett filter och 

sammanställning av information för läsare, vidare till en form av journal eller dagbok, för att 

idag anta en mer varierad form. Med detta har mediet även utvecklats och nya genres har 

uppstått, exempelvis intressebloggar (så som modebloggar), politiska bloggar och 

företagsbloggar. I och med att dessa genrer har skapats så har det även lett till att nya fält att 

studera uppkommit. Pedroni (2015) argumenterar för att modebloggar kan definieras som ett 

eget fält enligt de lagar som Bourdieu (1993) tidigare presenterat. Dessa lagar kan 

sammanfattas med att det inom ett fält uppstår en intern konflikt där en hierarkisk ordning, en 

strävan efter att behålla sin plats och särskilda regler går att identifiera inom det specifika 

området. Pedroni (2015) konstaterar även att modebloggar uppfyller dessa krav och på så vis 

är att betrakta som ett eget fält med egna normer och interna mekanismer.  

 

Då en avgränsning för denna studie är hållbart mode kommer teorier kring funktionen hos 

specifikt modebloggar att presenteras nedan. Även bloggar rörande hållbar livsstil presenteras 

då det anses kunna vara relevant för denna studie. 
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2.3.1 Modebloggens funktion 

Fokuset hos de första modebloggarna, vilka drevs av privatpersoner med ett modeintresse, var 

att dela med sig av sina egna modepreferenser i kombination med länkar och bilder från 

hemsidor och andra forum (Engholm och Hansen-Hansen 2014). Inom kort tid uppstod dock 

flera undergenrer som fortfarande idag fyller olika typer av funktioner, så som professionella 

modebloggar med lite interaktion med följare som reproducerar traditionell 

modekommunikation, till det motsatta där bloggaren har en relation till läsarna och beskrivs 

fylla funktioner såsom redaktör, stilförebild och modell (ibid). Då olika sociala medier blir allt 

mer integrerade och bloggare agerar influencers är de idag aktiva även på andra forum. Till 

exempel ger Instagram stora möjligheter för modebloggare att etablera sitt eget, personliga 

varumärke (Liu & Suh 2017). Engholm och Hansen-Hansen (2014) argumenterar att 

modebloggare möter samma problematik som traditionella kanaler inom mode, vilket de 

väljer att formulera som “You cannot bite the hand that feeds you” med betydelsen att 

modebloggare inte kan kritisera eller vara för negativa om aktörerna i sin omgivning då de 

blivit en integrerad del av den ekonomiska och konsumentfokuserade modebranschen. Dock 

argumenterar Pedroni (2015) att så inte är fallet och att modebloggar, i motsats till traditionell 

media, kan kritisera sin bransch. 

2.3.2 Hållbar livsstil-bloggens funktion 

Lehne (2016) har genom intervjuer med bloggare inom hållbar livsstil lyft några av 

bloggarens funktioner. Exempelvis argumenteras att bloggarna, genom att erbjuda ett forum 

för diskussion och information, kan utbilda läsarna och därigenom skapa mer engagerade 

medborgare. De intervjuade anger att de tar sin information från trovärdiga källor, såsom 

vetenskapliga journaler, böcker, artiklar och även från sina egna nätverk när de skapar inlägg. 

De lägger betoning på att detta är deras ansvar och av stor betydelse. Bloggarna ger även 

rekommendationer för alternativa sätt att konsumera, exempelvis förslag på hållbara 

produktalternativ (Lehne 2016).  

 

Lehne (2016) argumenterar även för att de redaktionella valen som bloggaren gör bidrar till 

agendaskapande inom den hållbara bloggosfären och lyfter även att vissa av de intervjuade ser 

det som ett sätt att sätta agendan i politik och samhälle och uppmuntra till aktivism. Här 

nämner även bloggarna att de vill inspirera för att nå förändring (ibid). Lehne (2016) väljer att 

sammanfatta detta som att bloggen kan fungera som ett verktyg för transformation. Att dessa 

bloggar kan fungera som en plats som ger möjligheter till organisering och miljöaktivism och 

ger konsumenter tillgång till information stöds även i en tidigare studie (Luck och Ginanti 

2013). Lehne (2016) argumenterar vidare för att de hållbara livsstilsbloggarna har potentialen 

att hjälpa individer att definiera sin egen uppfattning av hållbarhet och sitt eget ansvar.  

2.4 Marknadsföring via influencers  

Marknadsföring via influencers (fritt översatt från influencer marketing) är en strategi där 

personer med breda sociala nätverk och starka personliga varumärken används för att 

marknadsföra ett varumärke eller produkt för personens följare, vilka hen har makt att 

påverka (Tuten & Solomon 2013). Marknadsföring kan uppstå organiskt, då influencern väljer 

att marknadsföra företagets produkt utan ersättning, eller genom sponsrade inlägg. Influencers 

påverkan kan beskrivas utifrån teorin kring para-social interaction (PSI) vilket innebär att 

influencern utvecklar en relation som påminner om en vänskapsrelation med sina följare (Lee 

& Watkins 2016). Konsumenter litar ofta mer på och relaterar mer till personer som har blivit 

kända genom sociala medier jämfört med mer traditionella celebriteter (Djafarova & 

Rushworth 2017). 
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De tre huvudsakliga fördelarna med marknadsföring via influencers kan definieras som; 

räckvidd, relevans och relation (Hörnfeldt 2015). Influencers har ett stort antal följare som 

oftast tar del av deras innehåll regelbundet (ibid). Influencers når ut till en specifik målgrupp 

på grund av deras nischade varumärke, vilket gör deras innehåll relevant för följarna (ibid). 

Många konsumenter ser till influencers för att få inspiration och köptips och marknadsföring 

via influencers påverkar därför konsumentens köpbeslut (Woods 2016). Den allra mest unika 

fördelen med marknadsföring via influencers är relationen som följare har för den influencer 

de följer (Hörnfeldt 2015) vilket går att koppla till PSI (Lee & Watkins 2016; Colliander & 

Dahlén 2011). Konsumenter reagerar ofta mer positivt på inlägg från influencers jämfört med 

inlägg direkt från företaget (Woods 2016). Detta går att relatera till den skepsis som många 

känner inför företagsbloggar (Kaye och Johnson 2011) då båda kan tänkas vara relaterade till 

den partiskhet och kommersiella syfte som företagen har. 

 

För att behålla den genuina känslan får många influencers fria händer med innehållet till 

annonser (Woods 2016). Några företag berättar att de inte kan påverka vad influencern postar, 

medan vissa företag berättar att inläggen alltid kontrolleras innan det publiceras (Woods 

2016). För att uppnå en verklig genuin känsla i inlägget bör varumärket sträva efter att bygga 

en god, långsiktig relation med influencern (Uzunoglu & Misci Kip 2014). 

 

Traditionellt använder sig varumärken ofta av The Fisherman’s Influence Marketing Model 

när de marknadsför via influencers (Brown & Fiorella 2013). Det innebär att varumärket 

sätter influencern i centrum och skapar en kampanj för att influencers med stora följarskaror 

ska sprida varumärkets budskap vidare (ibid). Då kastar varumärket ut ett brett nät och hoppas 

att potentiella konsumenter ska “fångas” (ibid). The Customer-Centric Influence Marketing 

Model placerar istället konsumenten i centrum och utgår från hens sociala sfär (ibid). Utifrån 

konsumentens sociala sfär kan sedan microinfluencers lokaliseras och marknadsföringen kan 

centreras kring den interaktionen (ibid). Brown och Fiorella (2013) argumenterar för att denna 

metod påverkar konsumenten i större utsträckning än den mer traditionella modellen. Även 

De Veirman et al (2017) argumenterar för att de influencers med flest följare inte alltid är rätt 

väg att gå, då detta minskar varumärkets upplevde exklusivitet.  

 

Att skapa innehåll till sina kanaler kräver både tid och pengar för influencern och att 

samarbeta med företag är ett vanligt sätt för influencers att generera inkomst (Brown & 

Fiorella 2013). Vid ett samarbete kontaktar antingen företaget influencern eller vice versa 

(ibid). Samarbeten sker i varierande grad, alltifrån att recensera enskilda produkter till längre 

samarbeten (ibid). Ersättningen varierar också, alltifrån produkter till stor ekonomisk 

ersättning (Lehne 2016).  

2.5 Varumärkessamarbeten 

Ett varumärke kan beskrivas som resultatet av ett företags strategi för att differentiera sig 

inom ett marknadssegment (Kapferer 2008). Ett varumärke är därmed en samling attribut som 

skiljer en viss produkt från konkurrentens (ibid). Varumärkessamarbeten (fritt översatt från 

co-branding) är en strategi där två, eller fler, enskilda varumärken gemensamt presenterar 

samma produkt (Abratt & Motlana 2002). Varumärkessamarbeten kan också benämnas 

gemensam marknadsföring, gemensamt varumärkesbyggande, varumärkesallianser, och 

symbiotisk marknadsföring (Abratt & Motlana 2002). Att samarbeta är ofta fördelaktig för 

båda de involverade parterna (Abratt & Motlana 2002; Washburn, Till & Priluck 2000).  

 

Forskningen inom varumärkessamarbeten berör ofta begreppet upplevd lämplighet, eller 

perceived fit. I en studie av Ahn och Sung (2011) delas begreppet in i funktionell och 
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symbolisk upplevd lämplighet. Symbolisk lämplighet, attribut kopplade till varumärkets 

personlighet, har visat sig ha större påverkan än den funktionella lämpligheten (ibid). Det 

betyder att likartad symbolik hos de samarbetande företagen är av stor vikt och bör tas i 

beaktning vid val av partnerföretag. Abratt och Motlana (2002) konstaterar att tidsaspekten 

också påverkar varumärkessamarbetens utfall, långsiktiga samarbeten tenderar att ge större 

framgång jämfört med mer kortsiktiga samarbeten.  

 

Konsumenter ser celebriteter som mänskliga varumärken och de kan därmed ses som ett 

potentiellt partnervarumärke (Seno & Lukas 2007). En influencer kan definieras som en 

celebritet då hen är välkänd för en större grupp människor. Även vid ett varumärkessamarbete 

med en celebritet är det viktigt att ta hänsyn till den symboliska lämpligheten (Ilicic & 

Webster 2013). Om konsumenten inte upplever att de två varumärkenas personligheter 

stämmer överens kommer det att påverka båda parterna negativt i termer av varumärkesvärde 

och köpintention (ibid). Utöver detta är det också viktigt att celebriteten bidrar med passande 

information vid ett reklamsamarbete (ibid) vilket kan kopplas till funktionell upplevd 

lämplighet (Ahn & Sung 2011). Om konsumenten upplever att celebriteten inte har kunskap 

eller erfarenhet att uttala sig om varumärkets eller produktens attribut påverkas även då båda 

varumärkena negativt (Ilicic & Webster 2013).  

 

När ett företag ska bestämma vilken influencer de ska samarbeta med är det många faktorer 

som måste övervägas, men Woods (2016) beskriver att det allra viktigaste är att influencers 

röst och värderingar stämmer bra överens med företagets värderingar. Detta stämmer väl 

överens med tidigare forskning och rekommendationer angående upplevd lämplighet (Ahn & 

Sung 2011) (Ilicic & Webster 2013). För att företaget ska nå ut till potentiella konsumenter 

måste också influencerns följare matcha företagets målgrupp (Woods 2016). Utöver 

kongruens mellan varumärkena är det viktigt för företaget att influencern är attraktiv och 

trovärdig (Seno & Lukas 2007).  

 

Lehne (2016), som har intervjuat bloggare med inriktning mot hållbar livsstil, konstaterar att 

de intervjuade tycker att det är svårt att avgöra huruvida de ska samarbeta med ett företag. De 

kräver att företaget i fråga har ett genuint hållbarhetsarbete och att hållbarhet finns i företagets 

kärna. Det uppstår dock svårigheter i ställningstagandet angående om företaget har ett genuint 

hållbarhetsarbete då det råder brist på information. De reflekterar även över hur företagets 

varumärke kommer att reflekteras på deras eget innan de initierar ett samarbete. Dessa 

ställningstaganden kan också kopplas till upplevd lämplighet.  

2.6 Grön marknadsföring i sociala medier 

Marknadsföring av hållbara produkter benämns ofta som grön marknadsföring och grön 

marknadsföring måste ha budskap som attraherar den miljövänliga konsumenten, med dennes 

behov och önskan i åtanke (Minton, Lee, Orth, Kim & Kahle 2012). Ett problem för 

konsumenten kan dock vara det överflöd av information som finns rörande hållbarhet som 

dessutom kan vara motsägelsefull (Marien 1994). Traditionell media tenderar att vara för 

simplistisk för att kunna förmedla komplexiteten i hållbarhetsfrågor, istället har sociala 

medier visat sig vara att föredra när det kommer till grön marknadsföring (Williams, Page & 

Petrosky 2014). 

 

Konsumenter av gröna produkter tenderar att använda digitala medier mer än konsumenter 

som inte konsumerar gröna produkter. På grund av detta är det viktigt för företag att 

marknadsföra sina gröna produkter digitalt (Nyilasy & Gangadharbatla 2016). Innehåll från 

miljöorganisationer, eko-aktivister och gröna modevarumärken på sociala medier bidrar till en 
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mer positiv attityd gentemot hållbart mode bland unga konsumenter och aktivitet på sociala 

medier ökar också deras intention att köpa hållbart mode (De Lenne & Vandenbosch 2017). 

Dock använder inte gröna varumärken sociala medier i någon större utsträckning (Lee, Oh & 

Kim 2013; De Lenne & Vandenbosch 2017). Gröna modevarumärken bör därför utveckla 

strategier för att bättre nå ut i sociala medier (De Lenne & Vandenbosch 2017; Muk 2013). 

Detta kan till exempel uppnås genom att samarbeta med influencers (Muk 2013).  

 

Williams et al (2014) har undersökt gröna sociala nätverk och positionerat dem i modellen för 

hållbarhetsinitiativ, där de kan ha antingen ett internt eller extern fokus och ett innovativt 

fokus eller ett effektivt fokus. Med ett internt fokus lägger det sociala nätverket tonvikt på de 

individuella konsumenterna och deras hushållsbehov. Om det sociala nätverket istället har ett 

externt fokus riktar det in sig på den mer breda sociala, miljömässiga och politiska aspekten 

av att bli miljövänlig. Vid ett innovativt fokus fokuserar nätverket på att förändra helheten 

med signifikant förändring och drastiska handlingar. Om nätverket istället har ett effektivt 

fokus görs förändring och handling mer lättillgänglig och bekväm (William et al 2014).  

 

 

 
 

Figur 2. Green Social Networking 

Williams et al (2014), s. 20 

 

Vissa gröna nätverk som Williams et al (2014) undersökte är väldigt omfattande och är 

närvarande i alla kvadranter genom en uppsjö av olika sociala medier. Hemsidor eller bloggar 

är framstående när det gäller att utbilda och rekommendera gällande det komplexa 

helhetsperspektivet inom hållbarhetsfrågor. Hemsidor och bloggar kan dock också fokusera 

på mindre, steg-för-steg förändringar istället för helhetsbilden. Idén är då att hitta behändiga, 

bekväma och små förändringar och förbättringar för att hjälpa individer eller hushåll att bli 

mer miljövänliga (Williams et al 2014).  

2.6.1 Vilseledande marknadsföring inom hållbarhet 

I takt med att konsumenterna efterfrågar gröna produkter försöker vissa företag, medvetet 

eller omedvetet, att framstå som mer hållbara än vad de är, vilket benämns gröntvätt (fritt 

översatt från greenwashing) (Dahl 2010). Lyon och Maxwell (2011) definierar gröntvätt som:  

 

“...the selective disclosure of positive information about a company’s environmental 

or social performance, without full disclosure of negative information on these 

dimensions, so as to create an overly positive corporate image”.   

       (Lyon & Maxwell 2011, s. 9) 
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Sammanställningen över de sju synderna av gröntvätt adapterade av Dahl (2010) och 

Williams et al (2014) från TerraChoice Environmental Marketing (2009) beskriver tydligt 

vilka olika aspekter av gröntvätt som finns:  

 

1. Den gömda kompromissen: Påstå att en produkt är grön baserad på orimligt smala och 

specifika attribut, utan att uppmärksamma andra viktiga miljöproblem. 

2. Inget bevis: Ett miljömässigt anspråk som inte kan bevisas genom lättillgänglig 

stödjande information eller genom en pålitlig tredje parts certifiering. 

3. Otydlighet: Påståenden som är så dåligt definierade eller breda att dess faktiska 

betydelse sannolikt blir missförstådda av konsumenterna. 

4. Irrelevans: Ett miljömässigt anspråk som kan vara sant, men inte är viktigt eller 

hjälpsamt för en konsument som letar miljövänliga produkter. 

5. Det minst onda av två onda ting: Begås med påståenden som kan vara sanningsenliga 

inom produktkategorin , men riskerar att distrahera konsumenten från den större hälso- 

eller miljöpåverkan av kategorien som helhet. 

6. Den vita lögnen: Begås genom att göra miljömässiga påståenden som helt enkelt är 

falska. 

7. Falsk märkning: Begås genom att utnyttja konsumenters krav på tredjepartscertifiering 

med en falsk märkning eller genom att påstå att det finns stöd från en tredje part. 

 

Gröntvätt har pågått i varierad grad väldigt länge, men det har ökat drastiskt de senaste åren 

då konsumenters efterfrågan för gröna produkter har växt (Dahl 2010). När ett företag ägnar 

sig åt gröntvätt blir konsumenter skeptiska och bildar en negativ uppfattning gentemot 

företaget, vilket också leder till en minskad köpintention (Nyilasy, Gangadharbatla & 

Paladino 2014). På grund av den stora spridning av gröntvätt är många konsumenter 

misstroende gentemot grön marknadsföring och tror sällan på det som sägs (Dahl 2010). 

Sociala medier har dock visat sig göra det lättare för konsumenter att upptäcka om det finns 

en annan sida av den gröna marknadsföringen som företaget har undanhållit (Lyon & 

Montgomery 2013). I och med sociala medier och enklare informationsdelning tvingas 

företag att agera mer transparent vilket förbättrar företagets gröna kommunikation och 

minskar risken för gröntvätt (ibid).  

2.7 Resumé 

I detta kapitel ges inledningsvis en grundläggande förståelse för teorierna bakom 

inflytelserika personer och opinionsbildare i sociala nätverk. Även utvecklingen och 

betydelsen av sociala medier med en fördjupning i bloggar presenteras då detta bedöms ha en 

stor betydelse för området. Vidare beskrivs uppkomsten av influencers och dennes 

marknadsföring med fokus på påverkan och relation. Då influencers blir allt mer av en 

profession samt har välkända personliga varumärken lyfts även teorier och strategier för 

varumärkessamarbeten. Vidare fördjupas ramverket inom studiens inriktning, marknadsföring 

av hållbara produkter på sociala medier. Här berörs även problematik som är välkänd inom 

denna typ av marknadsföring; gröntvätt. Sammanfattningsvis utgör teorier rörande sociala 

medier, marknadsföring via influencers, varumärkessamarbeten och grön marknadsföring 

grunden för analysen. Dessa teorier är av stor vikt i vår analys men då denna studie studerar 

ett nytt område kommer kapitel 4-6 att presenteras utifrån den kategoriserade empirin.   
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3 Forskningsmetod 
I detta kapitel beskrivs studiens design och vilka ställningstaganden som har format den. Vi 

beskriver och redogör för vårt målstyrda urval, genomförandet av semistrukturerade 

djupintervjuer samt vår kvalitativa innehållsanalys. Vi kommer även att redogöra för hur 

studien uppnår kriterierna för trovärdighet och äkthet.  

3.1 Semistrukturerade djupintervjuer 

Studiens första forskningsfråga fokuserade på vilken funktion microinfluencern upplevde att 

hen har. En inblick i microinfluencerns subjektiva uppfattning krävdes, för att förstå hur hen 

resonerade kring och agerade i sin kommunikation. Även studiens andra forskningsfråga 

krävde förståelse för microinfluencerns subjektiva uppfattning för att kartlägga hens 

informationsflöden. För att kunna förstå hur microinfluencerns informationsflöden är 

relaterade till hens funktion återupprepas behovet av att förstå individens subjektiva 

uppfattning. I utformningen av riktlinjer och rekommendationer till företag som vill utveckla 

sina samarbeten med microinfluencers inom hållbart mode ville microinfluencerns egen 

uppfattning framföras. För denna typ av studie, där respondenternas subjektiva uppfattning 

och upplevelse är i fokus, argumenterar Bryman och Bell (2015) att en kvalitativ metod är att 

föredra. Att respondenterna själva ska kunna bidra med nya riktningar och ämnesområden att 

utforska för att på så vis nå en djupare förståelse för ämnet önskades också. Med detta som 

grund har fyra semistrukturerade djupintervjuer med microinfluencers som själva definierar 

att de har ett fokus på hållbart mode genomförts.  

3.1.1 Urval 

Vi har gjort ett målstyrt urval vilket Bryman och Bell (2015) beskriver som att välja 

respondenter på ett strategiskt sätt för att kunna besvara de ställda forskningsfrågorna. 

Kriterier som respondenten skulle uppfylla var att; ha fått ersättning för att ha marknadsfört 

minst ett företag eller en produkt via något socialt media, definiera sin egen nisch som 

hållbart mode, samt vara verksam i Sverige. Då det inte fanns någon urvalsram för hela vår 

population använde vi oss av ett snöbollsurval där vi kontaktade microinfluencers som 

uppfyllde våra kriterier och gav dem även möjlighet att föreslå potentiella intervjuobjekt. De 

fyra valda respondenterna uppfyllde våra kriterier och föll inom ramen för microinfluencers 

då de har ett följarantal, alternativt läsarantal, på 1000 - 5000 personer. Deras olikheter gick 

att finna i exempelvis antalet följare, fokusområde inom ramen för hållbart mode och antalet 

aktiva år inom nischen. Detta var ett medvetet val då det tillgängliggjorde flera olika 

perspektiv. 

3.1.2 Genomförande 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer där vi utgått från en intervjuguide men även 

låtit den intervjuade svara fritt och vidareutveckla sina svar. Intervjuerna har haft ett 

tidsintervall på 40-90 minuter. Vår intervjuguide har följt Bryman och Bells (2015) 

rekommendationer med introducerande frågor, uppföljande frågor, mer specifika frågor, 

direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor och tystnad. Se intervjuguiden i sin 

helhet i Bilaga 1. Trots att vi använt en guide har vi försökt behålla strukturen på en 

miniminivå för att ha möjligheten att se situationen ur respondentens perspektiv. När 

respondenten själv har lett in på ämnen vi har tänkt ta upp har dess frågor hoppats över. Då vi 

har känt behovet av att få något utvecklat eller om respondenten har nämnt något intressant 

och relevant för vår studie som vi inte har förutsett har vi lagt till spontana frågor.  

 

Vi har båda deltagit vid samtliga intervjuer vilket har gett oss möjligheten att ta stöd av 
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varandra i förtydligande och diskussion kring frågor och vi upplever också att detta har 

bidragit till en mer avslappnad miljö för respondenten, vilket överensstämmer med Bryman 

och Bells (2015, s. 459) beskrivning. Det har även gett oss möjligheten att dela upp 

arbetsuppgifterna där en har lett frågorna och haft huvudansvar för att alla ämnen diskuteras, 

medans den andra har kunnat föra anteckningar gällande uppföljningsfrågor. Detta beskriver 

Bryman och Bell (2015) som en fördel. Vi har turats om att vara intervjuledare. Vi har rest till 

de platser där våra respondenter befunnit sig.  

3.1.3 Analys 

Vårt material har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Stegen i processen var en 

förberedande fas, en organiserande fas och en rapporterande fas. Vår process presenteras i 

figur 3 och är en bearbetad version av Elo och Kyngäs (2008) modell. I den förberedande 

fasen så bestämdes enheter för analys i form av transkribering av intervjuerna i sin helhet. 

Detta rekommenderas av Graneheim och Lundman (2004). Vi tog beslutet att endast 

analysera manifest innehåll, det vill säga att vi uteslöt latent innehåll såsom pauser, skratt eller 

liknande. Vi läste sedan våra transkriberingar flertalet gånger för att fördjupa oss i och bli 

vana vid texterna. I nästa steg i processen, den organiserade fasen, så följdes tre steg; öppen 

kodning, kategorisering och abstraktion (Elo & Kyngäs 2008). I vår öppna kodning så gjorde 

vi anteckningar i transkriberingen där olika teman berördes som ansågs relevanta för vår 

frågeställning. Exempel på rubriceringar var inspirera, söker information, utövar källkritik, 

annonserar etc. Efter denna första kodning så kategoriseras rubrikerna under huvudrubriker 

såsom samarbete mellan influencers och dess 

informationsflöden. I det sista steget, abstraktion, så 

gjordes en slutlig kategorisering av tidigare funna 

kategorier vilka är Funktion och Samarbeten och 

Informationsflöden. Ett exempel på vår 

abstraktionsprocess illustreras i bilaga 2 och är en 

bearbetad version av modell från Elo och Kyngäs 

(2008). Det sista steget, vår rapporterande fas, är 

presenterad i två delar. I empirikapitlet presenteras vår 

kategoriserade data och i analyskapitlet presenteras den 

abstraherade och slutliga kategoriseringen. De två 

abstraherade kategorierna diskuteras i förhållande till 

varandra, då detta är en del av vår frågeställning, och 

diskuteras även utifrån vårt teoretiska ramverk. Vi har 

valt att presentera empirin efter inspiration från Nyléns 

(2005) framställningsstrategi “Den sammanhållna 

fallbeskrivningen” som innebär att datan presenteras 

som en sammanställd helhet och mycket citat 

förekommer för att empirin röst ska vara tydlig. 

 
Figur 3. Vår analysprocess. 

 Anpassad och fritt översatt efter förlaga av Elo & Kyngäs (2008, s. 110) 

3.2 Trovärdighet och äkthet 

Vi har valt att utvärdera vår studie utefter Lincoln och Gubas huvudkriterier för kvalitativa 

studier beskrivna av Bryman och Bell (2015); trovärdighet och äkthet.  
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3.2.1 Trovärdighet 

Bryman och Bell (2015) beskriver att trovärdighet består av fyra kriterier; pålitlighet, 

överfarbarhet, tillförlitlighet, och konfirmering och bekräftelse. 

3.2.1.1 Pålitlighet  

Vi har valt att inte göra en respondentvalidering då vi har presenterat vår data samlad och inte 

var respondent för sig. Vi bedömde därmed att det fanns en risk att våra respondenter önskade 

ändra sina svar baserat på andra respondenters uttalanden.  

3.2.1.2 Överförbarhet  

Då vi har eftersträvat att noga redogöra för vårt tillvägagångssätt och vår data kan det hjälpa 

andra att avgöra om vår studie går att generalisera på ett annat socialt sammanhang än det 

undersökta. Vi kommer dock själva inte att dra några generella slutsatser då vi har få 

respondenter. När vi kopplar överförbarheten till extern validitet rekommenderas där att 

studien inte bör generaliseras och överföras till andra områden än just det undersökta då vårt 

urval är litet och endast redogör för hur yrkesrollen som microinfluencer fungerar i just det 

sociala sammanhanget vi undersöker. Att vi har få respondenter beror på vår korta tidsram. 

3.2.1.3 Tillförlitlighet 

Vi har eftersträvat att tydligt redogöra för hela forskningsprocessens tillvägagångssätt och 

metod. Detta ämnar till att höja studiens tillförlitlighet. Semistrukturerade intervjuer kan vara 

svåra att återskapa då det finns utrymme för spontana frågor och följdfrågor, samt att redan 

besvarade frågor hoppas över. Vi spelade in och transkriberade våra intervjuer för att vara så 

transparenta som möjligt i vår process vilket även följer Bryman och Bells (2015) 

rekommendationer. Då vi genomförde semistrukturerade intervjuer där respondenten får stort 

utrymme att uttrycka sina åsikter utan att bli styrd mot ett specifikt svar anser vi att vårt 

datamaterial är tillförlitligt. Vi inser dock att det finns en risk för att våra respondenter 

påverkas av oss och försöker svara på det sätt de tror att vi vill. Då våra respondenter inte 

heller är anonyma, på önskan från respondenterna själva samt av praktiska skäl, finns en risk 

för att respondenten inte är helt ärlig i sina svar. För att detta inte ska påverka svaren har vi 

frågat först efter intervjun om respondenten vill vara anonym eller inte. I våra möten med 

respondenterna har vi inte upplevt några försök till att undanhålla sanningen, de har varit 

väldigt öppna och nyanserade i sina diskussioner. Vi har även presenterat vår empiri genom 

citat för att undvika feltolkningar. Detta möjliggör en stark kongruens mellan våra 

observationer och de koncept vi utvecklar baserat på dessa vilket ökar vår tillförlitlighet.  

3.2.1.4 Konfirmering och bekräftelse 

Vi diskuterade intervjun direkt efteråt med varandra för att säkerställa att vi har samma 

uppfattning om vad vi har sett och hört för att inte låta våra personliga värderingar påverka 

tolkningen i allt för stor grad. Vi är medvetna om att vi har olika sociala uppfattningar och 

därför har svårt att tolka respondenten helt objektivt, vilket kan göra att vi kan ha olika 

uppfattningar om vissa delar av intervjun. Vid våra diskussioner efter intervjuerna har vi inte 

upplevt att våra observationer och uppfattningar skiljer sig markant från varandra och 

bedömer inte att de små skillnaderna som finns har påverkat studien. Eftersom att vi har 

semistruktuerade intervjuer så har vår teoretiska inriktning fått en betydelse för utformningen 

av intervjuguiden men då vi ställt öppna frågor och låtit respondenterna diskutera fritt så 

bedömer vi inte att det har styrt datainsamlingen i övrigt.  
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3.2.2 Äkthet  

För att uppnå en rättvisande bild har vi en viss spridning bland våra respondenter, exempelvis 

skiljer sig antalet följare, fokusområde inom ramen för hållbart mode och antalet aktiva år i 

nischen. Under våra intervjuer eftersträvade vi att inte styra våra respondenters svar utan lät 

dem reflektera fritt vilket kan hjälpa respondenterna att forma en bättre bild av deras sociala 

situation och den sociala miljö de lever i. Detta ger studien ontologisk autencitet. Från start 

har vi ämnat till att respondenterna ska kunna ta del av studiens resultat för att utvecklas och 

få en ökad förståelse för deras funktioner då de får ta del av andra aktörers reflektioner. Detta 

bidrar till pedagogisk autencitet. Studien har katalytisk autencitet då den syftar till att utveckla 

företagets kontakt med microinfluencers, vilket kan bidra till en positiv utveckling av 

microinfluencers situation och respondenterna ges möjlighet att uttrycka sina åsikter.  

3.3 Metodreflektion  

Med det syfte denna studie har bedömer vi att semistrukturerade djupintervjuer är mest 

passande. Vi har dock diskuterat alternativa metoder och funderat på kompletterande metoder. 

Vi övervägde att komplettera intervjuerna med en innehållsanalys på antingen inlägg i något 

forum eller den självbiografiska sidan alla microinfluencers har på sin blogg. Som vårt syfte 

ser ut nu anser vi dock inte att detta skulle ha bidragit. Diskussionen kring alternativa metoder 

skedde i ett tidigt stadie, då syftet ännu inte var fullständigt formulerat.  

 

Vi inser att ett snöbollsurval inte kan betraktas som slumpmässigt och att det inte är sannolikt 

att vårt urval representerar hela populationen. Då det inte fanns någon urvalsram var dock 

detta ett lämpligt sätt för oss att gå tillväga. Det medför också mindre problematik i en 

kvalitativ studie, jämfört med en kvantitativ studie (Bryman & Bell 2015). I ett försök att 

identifiera en urvalsram kontaktades branschorganisationen Influencers of Sweden, men 

tyvärr utan framgång. Vi övervägde också att utgå från ett företag som jobbar med hållbart 

mode, och intervjua ett urval av de microinfluencers de samarbetar med. Vi befarade dock att 

detta skulle upplevas som att vi undersökte på uppdrag åt företaget och att detta skulle 

påverka respondentens ärlighet i sina svar.  

 

Även om vi försökte se ur respondentens perspektiv inser vi att vi inte har kunnat agera helt 

objektivt. Kvalitativa resultat grundas i forskarens ofta osystematiska och subjektiva åsikt om 

vad som är signifikant och viktigt (Bryman & Bell 2015). Vi har försökt att undvika partiska 

resultat genom att inte inleda personliga relationer till våra respondenter. Vi måste också vara 

medvetna om att våra respondenter kan ha påverkats av oss (Bryman & Bell 2015). För att 

försöka motverka detta har vi försökt uppträtt så neutralt som möjligt genom att inte berätta 

om personliga intressen eller åsikter samt klätt oss neutralt, genom att ha kläder som inte 

avslöjar varumärken eller på något annat sätt visar på ett ställningstagande. Vi lät även 

respondenten välja plats för intervjun för att inte riskera att omedvetet påverka respondenten i 

valet av omgivning.  I ett fall ville inte respondenten själv välja plats och då valde vi. 

 

Etiska överväganden och principer är viktiga att ta hänsyn inom all forskning och vi har utgått 

från Diener och Crandalls huvudområden presenterade av Bryman och Bell (2015) i vår 

diskussion; skada, information, samtycke, konfidentialitet, och nyttjande. Respondenterna har 

inte kommit till skada på något vis, varken fysiskt eller psykiskt. Respondenterna har uttryckt 

åsikt kring vilka företag de vill samarbeta med, och vilka de inte vill samarbeta med. Däremot 

är detta inte några åsikter som respondenterna inte också redan är tydliga med och själva har 

publicerat på publika forum. Därför ser vi inte heller någon risk att studien utgör en skada för 

respondenterna i framtiden. Vi har informerat alla respondenter om studiens syfte och 

publicering. Vid intervjuerna har alla respondenter varit medvetna om att all information de 
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har uppgett har spelats in och kan användas i studien. De har därmed inte lämnat information 

de anser som känslig. De har inte heller nämnt företagsnamn när de diskuterat negativa 

upplevelser.  Respondenterna har själva fått ta beslutet att inte vara anonyma, hade någon av 

respondenterna önskat anonymitet hade all data anonymiserats. All data som har samlats in 

under studien har behandlats enbart för forskningsändamål och i enlighet med 

nyttjandekravet.  

 

I valet av analysmetod finns svårigheter att uppmärksamma och Elo och Kyngäs (2008) 

beskriver några av dessa. Det är ofta stora mängder data som ska analyseras och det är lätt att 

bli överväldigad, det är därför viktigt att behålla fokuset på forskningsfrågan. Det är även 

viktigt att vara uppmärksam på vanliga misstag som att inte skala ner materialet för mycket då 

risken finns att förlora det narrativa elementet samtidigt som det är svårt att behålla stora delar 

då det ofta blir för mycket material och för många olika kategoriseringar för att kunna 

presentera ett tydligt resultat (Elo & Kyngäs 2008). Detta var något vi tog i beaktning i val 

och genomförande av vår analys.  
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4 Empiriska resultat 

4.1 Presentation av intervjuobjekt 

4.1.1 Alejandra Cerda 

Cerda har en blogg och en Instagramprofil under namnet Jandi Heart Eco. Hon har haft sin 

inriktning mot hållbart mode och ekologisk hudvård i fyra år. Hon har 1041 följare på 

Instagram. 

4.1.2 Clara Karpfors  

Karpfors är aktiv via blogg, Instagram, Facebook och Twitter under namnet The Vashion 

Blog. Karpfors har veganskt mode som fokusområde och har haft det sedan starten för cirka 

tre år sedan. Hon har 2073 följare på Instagram. 

4.1.3 Johanna Nilsson  

Nilsson har en blogg, Facebook-, Twitter- och Instagramprofil under namnet Slow Fashion 

och har under de senaste två åren varit inriktad mot hållbart mode i sina forum. Hon har 5148 

följare på Instagram. 

4.1.4 Pernilla Johansson 

Johansson är aktiv via blogg och Facebook under namnet Ekoenkelt. Hon lägger mest fokus 

på sin blogg som handlar om hållbar livsstil, framförallt kopplat till miljöfrågor men även 

med ett bredare perspektiv. Johansson var en av de första att blogga om hållbar livsstil och har 

haft samma inriktning i cirka tio år. Hon har 7000 unika läsare på sin blogg varje vecka.  

4.2 Presentation av datamaterial 

Här följer en presentation av hur de intervjuade microinfluencerna ser på sin funktion och sina 

samarbeten samt informationsflöden. Empirin presenteras i form av utdrag ur intervjuerna där 

respondenterna har berört ämnen som tillhör samma kategori.  

4.2.1 Debattera och kritisera 

En ideologisk strävan, politiskt intresse och att vara en del av en samhällsförändring är tydligt 

hos samtliga respondenter.  

  

“Eftersom att jag drivs av en ideologisk bas från början så gör jag inte det här för att 

tjäna pengar.” 

-  Clara Karpfors 

“Bloggen har alltid varit min kanal att prata om saker som jag går och tänker på 

kring hållbarhet och livsstilsfrågor [...] eftersom att jag har en så gedigen utbildning 

inom hållbarhetsfrågor så blir det aldrig ‘det har har jag gått och köpt idag’-

bloggandet utan mer funderingar kring politik och hur man ska leva. Den typen av 

djupare frågeställningar.” 

- Pernilla Johansson 
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“..och sen är det ju min egna ideologiska övertygelse att det här är viktigt” 

 - Alejandra Cerda 

  

“...det är väl just den grundläggande tanken om solidaritet. Jag tycker att det här är 

supernödvändiga saker och jag tycker att vi måste prata mer om det och om folk inte 

vill lyssna så är uppdraget [...] hur man ska förmedla sitt budskap och det är min 

utmaning, det är det jag funderar på.” 

- Johanna Nilsson 

  

Nilsson beskriver också detta som något som är utmärkande för nischen, att alla, inklusive 

företag och följare/läsare, strävar mot ett gemensamt mål. Hon syftar då på en strävan mot en 

hållbar framtid. Dock beskriver hon även att det även görs på olika sätt inom nischen. Det 

beskrivs även av Johansson som lyfter att det kan vara problematiskt. Problematiken blir 

synlig i benämningen “infekterad debatt”.  

  

“…men vi [microinfluencers inom hållbart mode] har också ganska olika nischer. 

Olika i form av angreppssätt är en sak men sen också hur hård man är och vad man 

har för kriterier för vad man tycker är ett tillräckligt bra företag till exempel. Det 

finns dom som är mycket hårdare än mig som är kanske minimalister men det finns 

också dom som tycker att allting som har någon slags grön etikett är bra och man 

attraherar väl olika läsare och så.” 

- Johanna Nilsson 

  

“Sen tycker jag att det är jättesvårt att prata om konsumtionsfrågor, vilket jag kanske 

gör mest, för att det är en sådan infekterad debatt. Det finns dem som tycker att man 

inte ska konsumera alls, vilket blir väldigt snurrigt att försöka lösa den världsbilden 

inom kort och de som har åsikter om att man inte ska tipsa om konsumtion, det vill 

säga vissa produkter som jag tycker är bra och gärna rekommenderar. Vissa tycker 

att jag inte borde syssla med det alls och andra tar till sig och tycker att det är 

jättebra att någon annan har valt ut åt dem. Den biten är också supersvår.” 

- Pernilla Johansson 

  

Nilsson väljer att lyfta opinionsbildning som den främsta definitionen av den roll hon har. Att 

opinionsbilda ämnar till att förändra uppfattningar och ageranden hos andra och erbjuda nya 

perspektiv, detta går att relatera till att skapa debatt. Cerda benämner sin roll som 

debattör  och att debattera nämns även av Johansson. 

  

“Jag börjar inse när man ser blogginlägg eller grejer jag har debatterat i bloggen 

dyka upp i andra sammanhang, till exempel vet jag att det är mycket företag som 

håller koll på det jag skriver för att jag antagligen är livsfarlig. Skriver jag att företag 

A gör det här och det är skit utifrån de här premisserna då tar alla mina läsare till sig 

den här informationen. Så på samma sätt som en influencer kan bygga upp ett 

varumärke genom att vara en reklampelare så kan man också rasera. Jag har haft 

debatter i kommentarsfälten med företag som är skitsura för att jag har lyft något. Jag 

har inte haft fel i det jag skrivit men de tycker inte att jag ska gå ut och skriva det.“ 

- Pernilla Johansson 

  

Att som microinfluencer kunna kritisera och granska företag är något som återkommer i de 

andra intervjuerna. Cerda nämner ett företag som hon tidigare kritiserat på grund av bristen på 

förtroende hon känner inför dem. Nilsson berättar att hon planerar att göra granskningar av 
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företag i framtiden då hon bedömer det som något som följarna skulle uppskatta men förklarar 

att hon inte gjort det än då det tar mycket tid. 

  

I en diskussion kring hur de skulle hantera en potentiell situation där företaget delgivit 

felaktig information om en produkt så svarar samtliga att de skulle vara transparenta och 

vidareförmedla den informationen till sina följare för att behålla sin trovärdighet och det 

förtroendet som de har hos sina följare/läsare. 

“Jag vill inte sälja in en produkt som sedan inte visar sig leva upp till det jag har 

påstått. Då vill jag rätta mig själv så att mitt förtroende finns kvar. Om den 

situationen skulle komma skulle jag försöka vara så transparent jag kan. Jag har fått 

fel information, här är korrekt information för alla att ta till sig.” 

- Pernilla Johansson 

  

“Säg att det är ett företag som gör smink och så visar det sig att har barnarbete och 

så har dom kallat sig för ett etiskt märke eller så, då skulle det ta hus i helvete liksom, 

jag skulle ju bli jätteupprörd och göra allt jag kan för att uppmärksamma det.” 

- Alejandra Cerda 

  

“... i höstas så var det Uppdrag Granskning granskade löshår och hon [en annan 

bloggare] har jobbat med det företaget och gjort ganska mycket betalda samarbeten 

och då skrev hon och föregick all kritik och skrev ett inlägg och [...] jag tyckte att det 

var så jävla bra, det var så sjukt trovärdigt och jag fick en ytterligare ‘fan, man kan 

lita på henne’ och jag tänker att den typen av krishantering eller vad man ska säga är 

föredömlig. Och även om det är asjobbigt att göra den så tänker jag att jag hoppas att 

jag gör det därför att det är återigen den här transparensen och trovärdigheten i att 

vara öppen, erkänna sina fel, är superviktigt.” 

- Johanna Nilsson 

  

“Om jag pratar om ett märke så skriver jag ett inlägg om märket och då hade jag 

korrigerat i blogginlägget i alla fall. Hade jag raljerat mycket över det på Instagram 

hade jag förmodligen fått lägga ut en bild och korrigera. ‘Ni som har sett den här 

tidigare, det var fel det är såhär…’. Både korrigera i efterhand och säkert lägga ut 

något nytt“ 

- Clara Karpfors 

4.2.2 Inspirera 

Att inspirera och att vara en inspiratör är något som flera väljer att lyfta. Även begreppet “att 

peppa” används av Nilsson, något som kan användas synonymt till att inspirera. 

“Min ambition är att vara en inspiratör.” 

- Clara Karpfors 

  

“…så det var mer en kanal för att själv lära mig samtidigt som jag inspirerade 

andra” 

- Pernilla Johansson 
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Johansson nämner sin ambition att inspirera flera gånger under intervjun. Nilsson nämner att 

inspirera som en del av det uppdraget hon känner att hon har. Hon beskriver det som en del av 

att tillgängliggöra och problematisera kring de frågor som hon arbetar med. 

  

“...det uppdraget jag känner att jag har är att inspirera och tillgängliggöra de här 

frågorna, men absolut inte förenkla dem. För det är den nischen jag vill ha för att jag 

tycker att väldigt ofta så blir det ganska ytligt eller att man har någon slags snabb 

lösning på saker, men jag vill visa på komplexitet, jag vill öppna upp för diskussion, 

jag vill ha olika perspektiv och jag vill gärna vara den som driver de perspektiven, jag 

kan vara den som sitter och gör de där timmarna av research som folk inte klarar av 

själva.” 

- Johanna Nilsson 

“...snarare än att prata politik och ekologi så har jag mer inriktat mig bara mot 

livsstilsaspekten för det är lättare att inspirera och de andra bitarna blir så 

faktabaserade att jag behöver inte sitta och skriva om det på ett annat sätt för att 

någon ska kunna läsa det utan den informationen finns ändå. Jag tror att det är 

viktigare idag att försöka inspirera folk än att lära ut information som egentligen 

redan finns tillgänglig.” 

 

 

- Pernilla Johansson 

  

Både Nilsson och Johansson diskuterar också den balansgång som det innebär att både 

inspirera men också problematisera kring hållbarhetsfrågor. 

  

“Jag vill ju peppa folk att ta ett första steg, men jag vill ju inte heller att dom ska 

tänka att dom är klara för att dom har lämnat kläder i en återvinningsbox [...]. Jag 

vill ju problematisera kring det, men jag kan ju inte problematisera så mycket att folk 

tappar peppen” 

- Johanna Nilsson 

  

“Det har jag blivit bättre på med åren, just för att jag försöker hålla en ton som är 

lagom om man säger så. Så att folk får känna att de får jobba på i sin egen takt med 

sin hållbarhetsbit, eftersom att jag inte vill vara alltför politiskt eller alltför snäv. Så 

att man känner när man går in och läser att ‘shit, det här är ingenting för mig för att 

jag har inte kommit såhär långt’. Då tappar vi folk som faktiskt är intresserade av att 

leva hållbart och det tror jag är det farligaste att göra, att skälla på människor för att 

de inte gör tillräckligt bra istället för att faktiskt vara med och hjälpa även den som 

precis har börjat. 

- Pernilla Johansson 

 

Johansson beskriver vidare hur hon anstränger sig för att inte framställa den hållbara livsstilen 

som ouppnåelig, samtidigt som hon har en helt annan livsstil jämfört med många av hennes 

följare vilket kan skapa problematik. Hon exemplifierar genom att förklara att hon skulle 

kunna klara sig utan bil, då hon bor i en urban miljö med nära till jobbet, medan en följare på 

landet med barn inte kan klara sig utan bil. 
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4.2.3 Informera och vägleda 

Nilsson beskriver att hon söker och sorterar information åt sina följare/läsare och vill vara 

någon som läsaren/följaren känner förtroende för. Det är något som hon återkommer till flera 

gånger under intervjun och även ett sätt som hon väljer att beskriva influencers roll på. 

 

“..hela poängen med att vara en influencer handlar ju om att man får andra källor till 

sin produkt. Och att man verifierar en produkt eller får ett annat perspektiv på en 

tjänst, produkt eller företag.” 

- Johanna Nilsson 

  

“..rollen är att hålla dom i handen lite grann. Det är någonting som jag tänker på mer 

och mer på att, alla människor vill ju göra gott liksom, det är bara det att det är så 

jävla mycket budskap och man är så himla förvirrad och förhoppningsvis då, eller det 

har jag också fått input på men, så kan jag vara någon som man kanske kan lita på” 

 

- Johanna Nilsson 

 

Johansson kontrasterar där till viss del genom att snarare uppmana till egen reflektion än att 

hon verifierar en produkt och att hon fokuserar mer på att inspirera än att erbjuda information. 

Cerda belyser också att hon vill att läsaren främst ska reflektera. 

 

“Men det jag kan känna mycket när jag försöker inspirera folk är att få folk att fatta att 

man kan inte bara lyssna på mig och ta förgivet att det jag säger är helt rätt och till 

hundra exakt så som man ska göra saker och ting utan att man ska försöka läsa på själv 

och försöka lära sig mer hela tiden. Det tror jag är den enda vägen att gå. Det är inte 

helt lätt. Man behöver inte kunna allting men man behöver vara nyfiken och kanske 

snarare kritiserande mot den informationen man tar in.” 

- Pernilla Johansson 

 

“...jag vill inte heller säga åt folk vad dom ska göra utan jag vill typ säga att såhär ser 

det ut, såhär resonerar jag, det här tycker jag är viktigt. Men sen så vill jag att folk ska 

fatta egna beslut och det är också en grej som jag märkt att många vill ha enkla svar, 

dom vill veta ‘vilka klädmärken ska jag köpa, säg till mig, ge mig en lista’[…]Så jag 

försöker hela tiden vara så transparent som möjligt och visa min egen tankegång och 

förklara mina resonemang...” 

- Alejandra Cerda 

 

Att söka information åt sina följare och sprida kunskap återfinns även hos de andra 

respondenterna. Cerda beskriver att hon söker kunskap för att kunna förmedla den vidare till 

sina följare/läsare. Även Karpfors beskriver detta. 

“Jag vill gärna svara på det [frågor från följare] själv om jag upplever att 

informationen finns. Just för att jag vill vara deras källa till kunskap. 

- Clara Karpfors 

“Så jag hoppas och tror att det är det jag uppfattas som, kunskapsspridare inom det 

hållbara modet.” 

- Clara Karpfors 
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Nilsson beskriver också att hennes roll är att agera mellanhand mellan företagen och följarna 

och att hennes egna efterforskningar därför är nödvändiga.  

4.2.4 Marknadsföra 

Nilsson beskriver att styrkan med marknadsföring via influencers ligger i att de har fria 

händer i sin utformning och att budskapet upplevs som ett tips från en kompis. Johansson 

poängterar även vikten för företag att inse att det inte är endast följarantalet som är viktigt i 

valet av influencer för marknadsföra, utan även följarnas engagemang. 

”Det är inte antalet läsare som spelar roll utan läsarnas engagemang också. Den 

biten tror jag att man som företag behöver tänka mer på. Hur man vill nå ut och vad 

man vill göra. Där är bloggarna redan krattat banan, vill du nå dem som är 

intresserade av ett visst nischat ämne så är det en nischad blogg du ska in på snarare 

än att försöka göra en Facebook-annons som du ska försöka nå denna typen av läsare 

på.” 

- Pernilla Johansson 

“Nej, jag har fått fria händer på alla mina samarbeten. [...] Jag tänker att det är 

också för att jag jobbar med företag som har förstått influencergrejen, man 

skräddarsyr ett budskap som passar sammanhanget och det här ‘tips från en kompis’- 

tänket mer än en reklamkampanj. De företag som förstår det, de ger fria händer för att 

de fattar att det är där styrkan ligger.” 

- Johanna Nilsson 

I samtal kring utformningen av inlägg beskriver Karpfors att hon ibland fått mindre riktlinjer 

att hålla sig till, och hon berättar att det inte har varit saker hon skulle ha gjort naturligt men 

att det ändå inte påverkar hennes röst. 

  

”Det var någon gång som någon sa att det är viktigt att vi har färgglada bilder så att 

behåll färgerna i bilderna så att det är vibrant colours. Sista jag gjorde samarbete 

med,[…] hon ville gärna att jag använde fyra olika hashtags i Instagram-inläggen. 

Men det är så långt det har sträckt sig.” 

- Clara Karpfors 

“Jag har väldigt fria händer. Jag har aldrig blivit styrd på något sätt. [...] Många vill 

inte ens se ett utkast, de är rätt nöjda med en kort beskrivning med vad jag tänker mig 

och sen kan jag få publicera bäst jag vill. Andra vill se ett utkast men petar sällan i 

texten. Just för att man vill att det ska få vara genuint. Men det är väldigt olika från 

företag till företag.” 

- Pernilla Johansson 

Vidare diskuterades huruvida respondenterna önskade riktlinjer eller om de hellre jobbade 

fritt. De uttryckte en förståelse för att vissa företag ibland ville framhäva specifika 

produktattribut och såg inte någon större problematik i detta men tryckte på att de inte 

önskade att bli för styrda. 

  

” … om vi kommer överens om en ersättning att ‘Du får 5000 för ett Instagraminlägg 

och då vill vi att du ska lyfta dom här grejerna’ då kan det ju såklart vara det men jag 

skulle inte copypasta en text eller så, för att jag vill ändå skapa innehållet själv. För 
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det är det jag tycker om och tycker är roligt och sen tror jag att det blir bäst om det 

håller samma tonalitet och min egen person i den.” 

 - Alejandra Cerda 

“Jag tycker att det är kul att ha en konversation tillsammans [med företaget] om vad 

man ska göra. [...] Får jag skriva väldigt fritt och bara får ett godkännande på att 

detta är en text vi gillar, det tycker jag är det roligaste. Det bästa är att få lyfta 

aspekter som företaget i sig kanske inte har tänkt på, men som jag vet att jag och mina 

läsare ser och kommer gilla. Det är den roligaste biten, att få vara kreativ kring hur 

man presenterar något.” 

- Pernilla Johansson 

Vidare diskuteras också olika strategier och tankar kring att utforma sina inlägg. 

 

“Jag har gått från typ att jag aldrig någonsin ska göra ett reklamsamarbete för att det 

är att vara en sellout, det var kanske två år sen[..]För att det som fanns då var ju 

ganska dåliga samarbeten. Men ju mer jag processat mer i huvudet, till att sett hur 

andra gör, till att diskutera det här med andra, bloggare eller influencers, har gjort 

att jag har landat i exakt det här. Att de det handlar om egentligen är en typ av 

matchmaking och om man gör det så blir det genuint och riktigt” 

- Johanna Nilsson 

Jag har lite olika koncept på bloggen med tex varumärkesinlägg där jag bara skriver 

om märket, eller att jag gör ett outfitinlägg där jag har på mig en produkt eller en 

produktrecension eller att jag gör ett samlingsinlägg med till exempel ‘de snyggaste 

sneakerserna just nu’ och det kan vara med där. Så jag har lite olika alternativ. 

- Clara Karpfors 

  

“…i mina sociala kanaler, då försöker jag skapa innehåll som ska vara engagerande 

och informerande så då […] försöker jag vara transparent och personlig, för att jag 

tror att, eller jag vet, att det engagerar fler om jag är mer personlig.” 

- Alejandra Cerda 

“Jag har oftast idéer om produkten i fråga, även om det är något helt nytt för mig som 

de [företaget] hör av sig med. Hur skulle jag vilja kommunicera detta till mina läsare, 

deras kunder förhoppningsvis. Då försöker jag se hur jag kan vinkla det så att det får 

bli min text och min tanke kring produkten eller tjänsten och varför jag tror att 

läsarna skulle uppskatta det.” 

- Pernilla Johansson 

 

Utöver frihet i skapandet av inlägg lyfts även vikten av att se på samarbeten med 

microinfluencers som varumärkesbyggande snarare än snabb konvertering. Både Nilsson och 

Johansson trycker hårt på att de jobbar med varumärkesbyggande och inte konvertering. 

Johansson berättar att hon därför tror att långsiktiga samarbeten är bättre ur ett 

företagsperspektiv. När Nilsson diskuterar långsiktiga samarbeten berättar hon om sin tipslista 

där företag kan vara representerade ett helt år. Hon upplever att kombinationen av en tillfällig 
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kampanj, i form av ett inlägg, tillsammans med den mer långsiktiga tipslistan ger bättre 

avkastning för investeringen för företaget. 

 

“Långsiktiga samarbeten tror jag mer på, både för min del och för företaget i fråga. 

För att influencer marknadsföring skulle jag säga är mer varumärkesbyggande än att 

man ska konvertera försäljning utifrån ett blogginlägg.[...] De företagen som 

kommunicerar mycket, det känns som att de har fattat också att vill man synas på 

Ekoenkelt så är det för att man vill kopplas samman med Ekoenkelt och inte 

nödvändigtvis att ett blogginlägg ska leda till att man får 100 nya kunder på en 

produkt.” 

- Pernilla Johansson 

“Till exempel om någon skulle höra av sig och ‘vi är intresserade av snabb 

konvertering’ då är det inte mig du ska jobba med, jag jobbar med 

varumärkesbyggande, det är inte klick.” 

-Johanna Nilsson 

 

4.2.5 Driva företag och bygga varumärke 

Cerda lyfter det faktum att rollen som hon har ter sig olika beroende på kontext och att hon i 

vissa sammanhang tar positionen som ett företag. 

  

“... gentemot företag så tänker jag att jag försöker vara så tydlig, professionell och 

yrkesmässig som möjligt. Och då är jag ett företag på andra sidan, även fast jag 

fortfarande är personlig så är jag en yrkesperson.” 

 - Alejandra Cerda 

  

Rollen som ett företag, influencer som en yrkesroll och att förstå sitt eget värde som 

marknadsförare nämns även av de andra respondenterna och så även beskrivningen av det 

egna varumärket. 

“..jag är ju mest rädd om min trovärdighet och mitt varumärke därför måste man lita 

på mig. Jag förlorar ju mest på att göra ett dåligt samarbete eller på att ha reklam 

varje vecka och sådär.” 

-Johanna Nilsson 

“För 10 år sedan köpte man en banner på en hemsida men det gör man inte idag utan 

det är verkligen ett samarbete mellan två olika varumärken.” 

- Pernilla Johansson 
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“Det kanske är en ännu viktigare aspekt för dem som gör väldigt mycket samarbeten, 

att tänka på vilka man gör det med och hur det passar ihop med ens eget varumärke 

eftersom att bloggen och jag är ett varumärke också” 

- Pernilla Johansson 

 

 

“Då sa jag faktiskt nej för att jag kände att jag har ju inte ens provat er produkt, och 

sen ska de vila på mitt varumärke som jag har utan någon motprestation från deras 

sida.” 

 - Clara Karpfors 

Många respondenter beskriver också vikten av att få betalt. Ekonomiska förutsättningar är 

grundläggande för att kunna driva företag och att bygga varumärket. 

“Ska jag skriva fler inlägg som är läsvärda behöver min tid få kosta något.” 

- Pernilla Johansson 

“Det var där någonstans som jag insåg att jag kanske borde ta betalt och jag började 

tänka lite mer kring min blogg som en business och inte något bara är kul som jag 

gör. För någonstans får jag inse att företagen får ju gratis marknadsföring, ganska 

bra sådan, och jag lägger ner ganska mycket tid på att fota, knyta kontakter och skriva 

inlägg. Det var tack vare Influencers of Sweden som jag började förstå att det ens är 

en möjlighet för mig också.” 

- Clara Karpfors  

  

Att balansera denna företagsamhet med det kreativa är något som Cerda lyfter som en 

svårighet i rollen som influencer. 

 

“Jag tycker det svåraste är att balansera företagsamheten med det kreativa. Och sen 

också känna att jag får ut någonting utav det. Antingen att jag får en lön eller att jag 

får något eget.[…] Det är väl det jag tycker är svårast, att fortsätta hitta inspiration 

och samtidigt tänka företagsamt. Det är ändå väldigt mycket tid jag lägger ner på det 

och det måste betala sig på något sätt för att jag ska kunna motivera för mig själv att 

jag fortsätter lägga tid på det.” 

- Alejandra Cerda   

 

Betydelsen av sin egen trovärdighet är något som både Nilsson och Karpfors berör flertalet 

gånger och Nilsson beskriver trovärdigheten som den enda tillgången och valutan som hon 

har. 

  

“Den enda tillgången jag har är min trovärdighet. Det är den valutan man har att 

spela på. Då vill man inte bränna den på fel saker.” 

- Johanna Nilsson 

Respondenterna resonerar också kring vilka plattformar de väljer att använda i sin 

kommunikation. Något som går att koppla till att bygga sitt varumärke då de olika 

plattformarna ger olika möjligheter att kommunicera och fokus ligger på olika saker. Här 

finns skillnader mellan respondenterna. Johansson upplever att Instagram inte fyller någon 
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funktion för hennes typ av kommunikation då det fokuserar för mycket kring bilder medan 

både Karpfors och Nilsson ser det som ett framgångsrikt sätt att marknadsföra sina bloggar då 

de upplever att de når fler personer.   

“Facebook var för att läsarna ville gärna ha så att de kunde se när det var nya 

blogginlägg. Jag använder den inte i något annat syfte än att bara säga ‘nytt 

blogginlägg’[..]YouTube förstår jag mig inte på alls.[...]Och Instagram känns totalt 

irrelevant när man bloggar med text och inte bild. Så där av bara dem två kanalerna.” 

- Pernilla Johansson 

“När jag startade bloggen så tänkte jag okej, jag behöver ju marknadsföra mig på 

nått sätt och vad är bästa kanalen att göra det och då valde jag Instagram som min 

största marknadsföringskanal för min blogg. Sen har jag även Facebook och Twitter 

som sociala plattformar”         

- Clara Karpfors 

“Det kändes mest naturligt därför att mode, det är någon slags kreativitet och man 

talar i bildspråk, då kändes Instagram mest naturligt. Instagram var också mitt största 

forum för att hitta märken till exempel och hitta andra influencers inom samma 

område. Jag märkte att det fanns ett väldigt naturligt sätt genom hashtags att klicka 

sig vidare och hitta sitt community.” 

         - Clara Karpfors 

 

“Bloggen för att det är den enda kanalen som jag alltid kommer att äga, alltså utifrån 

algoritmer och ändringar och sådär, eftersom jag är egen domän, för jag bloggar från 

egen plattform, och sen Instagram och Facebook för att det är där det är mest folk“ 

 

- Johanna Nilsson 

 

Karpfors utvecklar senare hur hennes inlägg har förändrats på dessa plattformar över tid för 

att nå ut till fler. 

”Både bloggen och Instagram ville jag inte synas från början. Om man tittar bak i 

tiden så har jag inga bilder på mig själv överhuvudtaget nästan utan jag delade bara 

kläder, märken och skor[...] Men så insåg jag ju att det är det som når ut mest. Det är 

att få lära känna personen bakom, folk gillar att se ett ansikte och knyta ann 

personligen så därför började jag testa det mer och mer för att jag ville ju nå ut med 

det här budskapet. Från början var det inte alls att jag ville bli känd, jag bara såhär 

vad är bästa sättet att nå så många som möjligt så att fler får upp ögonen för detta 

och lära sig något.” 

- Clara Karpfors 

 

4.2.6 Samarbete mellan influencers och dess informationsflöde 

Vidare ställs frågor kring hur influencers olika samarbeten ser ut och alla diskuterar 

samarbetet influencers emellan. 



 

- 27 - 

 

“Dels andra bloggar, superviktiga har jag insett. Och det är där jag får mest 

inspiration, att träffa andra likasinnade med olika inriktningar men som ändå är på 

samma spår som jag själv. Dom är jätteviktiga för mig att samarbeta med och stötta.” 

- Clara Karpfors   

“Snarare att bloggnätverket i sig, alla som bloggar om hållbarhet, är de viktigaste.  

- Pernilla Johansson 

 

”… jag är medlem i Influencers of Sweden vilket gör att jag har ju liksom daglig 

kontakt med olika personer.” 

- Johanna Nilsson 

 

Alla nämner branschorganisationen Influencers of Sweden som en knutpunkt. Karpfors och 

Johansson tar upp andra influencers i diskussionen kring samarbetspartners, och båda 

argumenterar för att de är deras viktigaste samarbetspartners. De beskriver att de även 

samarbetar organiserat med andra influencers. 

“Jag är med i ett bloggkollektiv som gemensamt bloggar om samma ämne i perioder.” 

- Pernilla Johansson 

”Dels inspiration dels så går man [bloggare] ihop typ på Instagram i så kallade pods, 

poddar, att man går ihop i grupper och likar och kommenterar på varandras bilder 

får att få upp engagemanget och få bättre spridning och det gör man ofta med 

personer inom samma nisch som en själv. Jag får jättemycket inspiration av att vara i 

den här gruppen med andra veganska och hållbara modebloggare men också rent 

krasst att vi praktiskt stöttar varandra i att sprida varandras budskap.” 

- Clara Karpfors 

 

Karpfors berättar även att andra influencers kan rätta henne om hon gör ett påstående som är 

felaktigt eller missvisande. Detta är dock något hon uppskattar då hon vill ge korrekt 

information. Hon beskriver även att normer skapas mellan microinfluencers inom nischen. 

“..sen såklart inom branschen, inom min nisch hållbara modebloggare, det är klart att 

det finns inga uttalade riktlinjer men jag upplever att det skapas normer kring hur 

man delar, vad man delar, hur man uttalar sig det blir ganska viktigt att man säger 

rätt” 

- Clara Karpfors 

Johansson beskriver att hon hänvisar till andra influencers om hon bedömer att de kan svara 

på frågan på ett bättre sätt. Cerda beskriver även att influencers hjälper och stödjer varandra.  
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“Sen försöker vi också influencers emellan, till exempel är jag medlem i Influencers of 

Sweden som är en förening, där sinsemellan så pratar vi mycket om ‘hur ska vi vara 

tydligare på att göra det tydligt för läsaren och följaren när det är betalt och när det 

är ett pressutskick eller när det är bara vi själva.’” 

- Alejandra Cerda 

 

“Vad det gäller just den balansen mellan kreativitet och företagsamhet där hittar jag 

stöd bland vänner som håller på med samma saker, jag frågar dem om ‘hur gör du 

med det här’ eller ‘hur ska man fakturera med det här’ eller ‘fan va deppigt det känns 

när det är det här händer.’” 

- Alejandra Cerda 

Johansson nyanserar bilden av samarbetet och beskriver en förändring i agerandet mellan 

influencers. Hon tror att det beror på en ökande konkurrens. 

  

“I perioder så länkar bloggar varandra rätt mycket, och i perioder inte alls. Det var 

väldigt mycket mer förr att man var generös med vilka andra bloggar man själv läste 

och länkade mycket till andra. Jag tror att i och med att bloggen har blivit ett företag 

för väldigt många så ser man andra bloggare som konkurrenter[..]Det har blivit 

konkurrensutsatt, har man flest läsare själv så får man flest samarbeten.” 

- Pernilla Johansson 

Kontakten mellan influencers är viktig för alla respondenter men ser annorlunda ut för alla 

och utbyte mellan bloggare sker i varierad utsträckning.  

4.2.7 Samarbete med följare och dess informationsflöde 

Följare är något som två respondenter också diskuterar inom ramen för viktiga 

samarbetspartners. Som svar på frågan om vilka de viktigaste samarbetspartnerna är svarar 

Nilsson direkt ”mina läsare, följarna”. Hon beskriver att den enda valuta hon har är hennes 

följares tillit. Cerda beskriver också ett ge och ta förhållande gentemot följare, men 

klassificerar det inte som ett samarbete. Hon beskriver att följare ger henne utmaning och 

motiverar henne att förbättras genom positiv feedback. 

4.2.8 Samarbete med företag och dess informationsflöde  

I diskussionen kring viktiga samarbetspartners diskuterar även alla företag. Cerda är noga 

med att uttrycka att företag inte är hennes viktigaste samarbetspartner. För henne handlar det 

om att hon i dagsläget inte har några betalda samarbeten. Johansson diskuterar företag som 

viktiga samarbetspartners men hon inte kan peka ut något företag som mer viktigt än något 

annat. 

”Och sen såklart märkena som jag samarbetar med! Det är ju dem som ändå skapar 

mitt innehåll i slutändan.” 

- Clara Karpfors 
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“Ett reklamsamarbete handlar egentligen om att [ett] jättegrymt företag behöver visa 

upp sig för människor som letar efter det och mina läsare letar efter det, så att koppla 

ihop dem är fantastiskt kul” 

- Johanna Nilsson 

”Men ett litet företag eller en förening eller så som jag upplever står för de 

värderingar som jag har, dem skulle jag kunna göra ett samarbete med. Så de är väl 

de viktigaste [samarbetspartnerna].” 

 - Alejandra Cerda 

  

”Sen har jag gjort samarbeten med jättesmå företag och jättejättestora. Båda är 

riktigt kul! Det är jätteroligt att lyfta dem som är små och behöver lyftet, samtidigt 

som det är schysst att visa på de stora som också gör bra grejer.” 

- Pernilla Johansson 

 

Att samarbeta med företag uttrycker alla som en viktig del. De uttrycker dock också att de inte 

samarbetar med vilket företag som helst, samtliga är noga med att företaget ska falla inom 

deras specifika nisch. Det finns också andra aspekter som är viktiga för dem, vilka tydligt 

visar sig i uttalanden nedan. 

“Allt [samarbeten] som inte har funkat för mig, att jag personligen inte kan ställa mig 

bakom det, har jag sagt nej till. [...] Jag har tackat nej till otroligt mycket samarbeten 

för att det känns som att de försöker gröntvätta sitt varumärke genom min blogg och 

det går jag inte med på.” 

- Pernilla Johansson 

 

“Att de [företaget] har en väldigt genuin och trovärdigt arbete kring hållbarhet. Mitt 

kriterium där handlar om transparens i form av att man är kunnig på det man håller 

på med vilket gör att jag måste lära känna dom som jag jobbar med. [...] Men jag 

gillar att jobba med de som har magkänslan, att man har samma värderingar, och 

man har samma tankar om och att man är öppen kring utmaningar och processer och 

den typen av saker, det är kul.“ 

- Johanna Nilsson 

  

“Jag vill ha transparens och det blir för svårt för mig att jobba med någon som jag 

inte har en transparent relation med.” 

  

- Alejandra Cerda 

“Gärna lite mindre märken [...] För dem är också drivna av något annat än vinst, de 

drivs på samma ideologiska grund som jag gör så därför känner jag att jag hellre 

fokuserar på att hjälpa dem att få en push.” 

- Clara Karpfors 
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Alla respondenter lyfter att det finns viss problematik i att samarbeta med företag. Det rör sig 

till stor del kring faktumet att alla företag inte är genuina och transparenta i deras 

hållbarhetsarbete.  

“Jag gör väldigt få reklamsamarbeten på bloggen. Det är nog mest för att jag är så 

pass nischad att jag är svår att plocka ut för företag. Det har tagit jättejättelång tid 

för företag att fatta att influencers, även om man inte har ca 300 000 läsare om dagen, 

är sjukt viktiga. Är man nischad inom hållbarhet så blir det ännu svårare därför att 

det finns färre företag som jag med gott samvete kan göra reklam för.” 

- Pernilla Johansson 

Nilsson beskriver då också att hon tidigare har agerat kund för att se hur företaget 

kommunicerar kring sina produkter med kunder och genom det avgjort om det är ett företag 

hon vill samarbeta med.  

 

“Vissa har jag fulat med lite och mailat deras kundtjänst och frågat någonting om 

någon produkt som konsument såhär: ‘Hej, tänkte bara kolla hur tänker ni kring den 

här produkten?’ och sen när jag inte fått något bra svar då bara ‘Nej då kommer jag 

inte höra av mig med ett samarbete’. Då har jag strukit dom på min 

samarbetsönskelista. Då räcker inte det.“ 

- Johanna Nilsson 

 

Respondenterna lyfter även problematik kring hur företaget inleder kontakt. Att företag vill ha 

gratis marknadsföring är ett återkommande problem  

 

“det är många företag som är lite sådär luriga och försöker skicka saker till en i hopp 

om att man ska göra gratis marknadsföring för dem och ibland gör jag det för att jag 

tyckte någon grej var nice eller tyckte att någon grej var jättedålig eller så och det är 

någonting jag vill skriva om. “ 

- Alejandra Cerda 

Respondenterna gör inte bara ett val av företag att samarbeta med utan också val av produkter 

att marknadsföra eller lyfta. Här skiljer sig ställningstagandena något. Nilsson beskriver att 

hon aldrig marknadsför produkter som hon själv inte använder eller har användning av för att 

detta inte blir relevant för hennes målgrupp. Även Cerda väljer att endast marknadsföra 

produkter hon själv använder. Karpfors beskriver att hon kan lyfta företag som hon själv inte 

använder men att hon då är tydlig med den informationen. Johansson beskriver att hon kan 

tänka sig att marknadsföra produkter som hon inte har användning för, eller egen erfarenhet 

av, om hon tror att hennes följare är intresserade. Dock är det inte något hon gjort än. 

Respondenterna berör även ämnet om produktval i förhållande till företagets hållbarhetsarbete 

som helhet. 

“..jämfört med en jätte […] jag kanske skulle kunna marknadsföra deras conscious 

collection som använder ekologisk bomull men i det stora hela är inte det ett koncept 

som jag kan stå bakom i min ideologi.” 

- Clara Karpfors 
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“Men jag har också tänkt på till exempel att det finns ett företag som heter Eoe som 

gör glasögon, [...] det är ett svenskt företag som grundarna bor i Norrland och dom 

har kollektioner som är ekologiska, det skulle jag tycka var jätteroligt att få göra en 

kampanj med ett glasögonföretag.” 

- Alejandra Cerda 

“Där är jag supernoga med att kolla upp mer om företaget som hör av sig för att se 

vad det är för typ av företag. Vissa är så stora att de har så mycket underföretag. Där 

får man spåra uppåt, vem som sitter högst upp i näringskedjan. Där kan det bli skitfel. 

Där kan det vara ett företag som gör så mycket illa att även om de har ett litet 

dotterbolag som gör bra grejer så är det såhär, vänta här nu, funkar det här alls?” 

- Pernilla Johansson 

I diskussionen kring det optimala samarbetet för influencern själv är även där mer långsiktiga 

samarbeten ett genomgående tema för alla respondenter. Nilsson beskriver att ett 

ambassadörskap är något som skulle vara det optimala samarbetet då det ger stabilitet och 

långsiktighet. Att ha en företagslogga på bloggen och att kunna lyfta in företaget kontinuerligt 

i sina inlägg nämns här som en del av det upplägget. Här nämner hon också att man genom 

detta kan få möjligheter att synas i företagets kanaler. Även de andra lyfter ambassadörskap 

och även talesperson som kan användas synonymt. 

  

“Jag är öppen för att till exempel ha ett ambassadörskap med ett företag eller så, och 

att man till exempel skriver ett inlägg i månaden om dom, regelbundet.” 

- Alejandra Cerda 

“Absolut, jag har pratat lite med några om det [ambassadörskap]. Jag skulle kunna 

tänka mig att bli det. Men då märkte jag också att det var viktigt på vilket sätt, att det 

känns schysst, för då ska jag ha deras namn kanske på bloggen och på min 

Instagramprofil och prata om dem mycket. Då vill jag verkligen att det är ett schysst 

samarbete.” 

- Clara Karpfors 

“Jag skulle gärna göra mer långsiktiga samarbeten för att jag själv tycker att det är 

bättre. Jag kan jättegärna vara talesperson för ett företag eller en tjänst, eller en 

produkt som jag gillar.” 

- Pernilla Johansson 

 

Att kunna lita på de företag som respondenterna samarbetar med, oavsett samarbetets 

utsträckning, är viktigt för alla respondenter.  

“Ja, men oftast finns det [förtroendet] redan där från början. Jag vet att de gör bra 

grejer i mångt och mycket och då är det väldigt lätt att välja. Är det en helt ny grej 

som jag inte känner till sen innan får jag oftast en väldigt bra säljpitch och sedan gör 

jag mina egna efterforskningar, ‘håller det hela vägen?’” 

- Pernilla Johansson 
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“Förtroendet blir absolut viktigt, för mig är det ändå en liten relation man skapar med 

dem man samarbetar med faktiskt.” 

- Clara Karpfors 

 

Diskussionen kring hur förtroende byggs upp förs också, kommunikation och äkthet är ett 

genomgående tema.   

  

“... då träffade jag dem och ställde massa frågor och kände att jag ändå fick 

förtroende för att de var tydliga, transparenta. Så att det handlar ju om hur deras 

kommunikation med mig är och vilken information de delar med sig av.” 

 - Alejandra Cerda 

  

“några har ju kontaktat mig själv och då har jag ju liksom jobbat upp det förtroendet 

genom att vi har mailat fram och tillbaka att vi har haft ett skypemöte, jag har frågat 

frågor och fått ett svar” 

- Johanna Nilsson 

“Jag vet inte vad som hände där men i det läget kan jag känna att vi borde kanske ha 

byggt upp något först, och inte bara ‘hej, vill du ha en jacka?’ med en gång utan att vi 

ska börja prata lite ‘ska vi samarbeta? hur tänker ni? hur tänker jag?’.” 

- Clara Karpfors 

 

“Ett bilföretag som ställer om från fossila bränslen helt till något som är rätt hållbart, 

då har de gjort något enormt och det är värt att lyfta. Det är inte så att företag ska 

behöva gå under för att vi ska börja jobba med hållbarhet, utan alla behöver ju ställa 

om och göra så bra de bara kan. Definitivt att man kan växa med förtroende.“ 

- Pernilla Johansson 

Inom ramen för samarbeten med företag diskuteras också vikten av att företaget bistår 

influencern med produktinformation. Respondenterna upplevde att de fick produktinformation 

i varierad utsträckning. Karpfors beskriver att det hade hjälpt henne i sin marknadsföring om 

företaget bidragit med mer produktinformation och förklarat exempelvis fördelar. Hon 

beskriver att om företaget själva bidrar med information där de problematiserar kring sin 

verksamhet så bedömer hon de som trovärdigt och att hon då känner sig bekväm med att 

använda informationen rakt av. 

4.2.9 Informationsflöden från övriga källor 

Överlag ser respondenterna positivt på att företagen ger information och en viss önskan om mer 

information framkommer, men alla gör det tydligt att detta inte skulle påverka deras egna 

efterforskningar. Karpfors beskriver att hon först går in på företagets hemsida och sedan söker 

vidare information från andra källor om hon känner att hon behöver det. Om ingen information 

finns beskriver hon istället fritt sin upplevelse av produkten. Alla respondenter söker 

information från andra källor vilket görs tydligt i citaten nedan. 

 

“Det är en hjälp att få den produktinformationen men jag skulle aldrig stanna där, jag 

vill inte göra det för jag vill ha ryggen fri så jag vill ta in andras perspektiv också när 

jag fattar beslut.” 

- Johanna Nilsson 
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“Jag kollar på deras egen hemsida och sen brukar jag googla också för att se om det 

är andra som har skrivit om den [produkten]” 

- Alejandra Cerda 

“Alla jobbar ju med sälj på något sätt, så det blir väldigt mycket information som 

förklarar varför detta borde vara intressant för mig. Ibland mer än jag faktiskt 

behöver för att förstå att det funkar och det är bra. Sen är jag nördig på mitt sätt, så 

jag sitter och läser på och försöker hitta ännu mer information. Också för att hitta 

kryphålen. Vissa företag kan man fundera på vem ligger bakom det här från början? 

Och då får man verkligen sitta och spåra sig bakåt för att se vem som äger företaget i 

slutändan. Det kan också påverka vem man vill göra ett samarbete med. 

- Pernilla Johansson  
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5 Analys 
I detta kapitel analyserar vi våra abstraherade kategorier av data samt diskuterar dessa i 

förhållande till det teoretiska ramverket.  

 

I Pedronis (2015) analys av huruvida modebloggen är att betrakta som ett eget fält är denna 

definition beroende av fyra lagar. Dessa lagar kan sammanfattas med att det inom ett fält 

uppstår en intern konflikt där det finns en hierarkisk ordning och en strävan efter att behålla 

sin plats. Fältet ska även ha egna normer och interna mekanismer. Dessa attribut går även att 

finna hos respondenterna. Karpfors beskriver att hon upplever att normer finns för hur man 

delar, vad man delar, hur man uttalar sig och att den information man delar är korrekt. 

Johansson beskriver att hon upplever en ökad konkurrens och en minskad generositet 

bloggare emellan, något som tyder på en strävan efter att behålla sin plats. Det finns även 

indikationer på att interna konflikter existerar i form av olika förhållningssätt till konsumtion 

och val av produkter och det finns även olika inställning till kriterier för företagssamarbete, 

något som diskuteras i kommande avsnitt. Även hierarkier går att finna exempelvis i en 

beskrivning av att den som har flest läsare får flest samarbeten. Här bildas då en hierarki i 

följarantal. Då microinfluencers inom hållbart mode genom detta kan betraktas som ett eget 

fält finns det anledning för företag att få förståelse för hur aktörerna inom just detta fält 

resonerar och agerar för att kunna ta detta i beaktning i framtida samarbeten.  

5.1 Microinfluencerns funktion 

Cerda beskriver sig som en debattör. Nilsson beskriver sig som en opinionsbildare. Båda 

aktiviteterna syftar, som tidigare beskrivet, till att förändra uppfattningar och ageranden hos 

andra och erbjuda nya perspektiv. Samtliga respondenter berör i någon grad en ideologisk 

eller politisk drivkraft och ett samhällsengagemang. Denna funktion finner stöd i Lehnes 

(2016) studie inom hållbar livsstil där författaren beskriver att bloggaren kan agera verktyg 

för transformation för följaren. Respondenterna beskriver att de är öppna för att kritisera 

företag. Cerda exemplifierar genom att nämna företag som hon valt att lyfta just på grund av 

bristen på förtroende hon känner inför företaget och Nilsson beskriver att granskningar av 

företag är något hon planerar att göra i framtiden. På frågan hur de skulle agera om ett 

samarbetsföretag delgivit felaktig produktinformation så uttrycker samtliga att detta skulle 

uppmärksammas och förmedlas vidare till följarna. Att behålla sin trovärdighet, transparens 

och sitt förtroende nämns som anledningar till detta. Johansson beskriver att hon bedömer att 

hon har ett stort inflytande på sina följare men även på företag och hon märker att hennes 

inlägg får stor spridning utanför hennes kontroll. Det kan visa sig genom att företag hör av sig 

och ber henne att inte publicera negativ kritik, något som hon inte ger uttryck för att 

tillmötesgå. Respondenterna verkar därmed inte agera efter principen som Engholm och 

Hansen-Hansen (2014) beskriver finns inom modebloggar, “You cannot bite the hand that 

feeds you”, utan lägga större vikt vid relationen till följarna än till företagen. Detta finner stöd 

i Pedronis (2015) resonemang att modebloggare, till följd av att de är helt fristående, har 

möjlighet att kritisera det fält de tillhör. En funktion som respondenterna fyller kan därmed 

beskrivas som debattör och kritiker.  

 

Att inspirera och att agera inspiratör är något som flera respondenter väljer att lyfta som 

funktioner som de fyller för sina följare. Det som de intervjuade vill inspirera till är 

exempelvis att ta ett första steg mot en hållbarare modekonsumtion och till en hållbar livsstil. 

Att inspirera är en aspiration som finner stöd i Lehnes (2016) studie av hållbara aktörer i 

sociala medier. Respondenterna vill även inspirera stilmässigt, en motivation som återfinns 

inom modebloggar (Engholm och Hansen-Hansen 2014). Detta görs av respondenterna till 
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exempel genom att förse följarna med topplistor baserat på stilmässiga attribut. En åsikt som 

framkommer är att då mycket information om hållbarhet redan finns att tillgå för de som 

söker den så har fokus skiftat från att informera till att inspirera.  

 

En grundsten i sociala medier är att individer delar med sig av information och kunskap 

(Kaplan & Haenlein 2010) genom organisk WOM (Kozinets et al 2010). Att detta är en viktig 

funktion för respondenterna i denna studie är väldigt tydligt. Nilsson beskriver att hon vill 

vara ett stöd för följaren genom att sortera i information och olika budskap. Detta kan vara 

svårt för läsaren då tillgången på information rörande hållbarhet är stor och det kan vara svår 

att sortera i (Marien 1994). Karpfors uttrycker också att hon vill agera kunskapsspridare och 

att hon ser det som en service hon vill erbjuda sina följare att söka och förmedla information. 

Nilsson beskriver även att hennes val av produkter att marknadsföra fungerar som en 

verifikation för följarna som har förtroende för hennes omdöme. Detta stämmer väl överens 

med tidigare forskning för motivation för bloggare (Pedersen 2010) och även det som Siles 

(2011) kallar för att agera filter. Johansson och Cerda lägger större vikt vid att vägleda och att 

få sina följare att själva resonera kring vad som passar för dem. Att dela med sig av 

kunskap och vägleda är funktioner som aktörer inom hållbarhet i sociala medier fyller finner 

även stöd i Lehnes (2016) studie där några av de intervjuade ser det som sin främsta uppgift 

att informera och utbilda sina läsare.  

 

Företagens intresse för influencers i sociala medier kommer av deras möjlighet att nå ut till 

potentiella kunder. Influencerns inflytande kan förklaras genom teorierna electronic Word-of-

mouth och Para-Social Interaction (Brown & Fiorella 2013; Lee & Watkins 2016). De 

intervjuade visar på stor medvetenhet om detta inflytande i diskussioner kring sin målgrupp, 

skapandet av det personliga meddelandet och värdet av sin trovärdighet. Nilsson benämner 

det som att hon utformar inlägg som att det vore ett “tips från en kompis”. Johansson 

poängterar att inte endast antalet läsare är avgörande när det kommer till en influencers 

effektivitet för företaget och genomslagskraft vid ett samarbete, utan även läsarnas 

engagemang. Hon beskriver att microinfluencers är en del av konsumentens sociala sfär och 

ett mer effektivt sätt för företag att marknadsföra produkter inom samma nisch jämfört med 

mer breda strategier. Detta stämmer även väl överens med Brown och Fiorellas (2013) modell 

“Customer-Centric Influence Marketing Model” som även de argumenterar är mer effektiv än 

det mer breda tillvägagångssättet  “The Fisherman’s Influence Marketing Model”. 

 

Att agera marknadsförare i samarbete med företag är relativt nytt för influencers, speciellt 

microinfluencers som först på senare år fått uppmärksamhet från företagen (Brown och 

Fiorellas 2013). Detta är tydligt hos respondenterna. I diskussioner på ämnet synliggörs den 

betydelse som organisationen Influencers of Sweden har haft för denna utveckling, 

exempelvis genom att få microinfluencern att förstå sitt eget värde som 

marknadsföringskanal. Förändringen synliggörs exempelvis av Nilsson då hon förklarar att 

hon för två år sedan helt motsatte sig att göra sponsrade inlägg då hon ansåg det vara att sälja 

ut sitt forum men förklarar vidare att det förändrats då hon nu ser den typen av 

marknadsföring hon gör som att matcha sina följare som letar efter köptips med rätt företag.  

 

I funktionen som marknadsförare finns vissa utmaningar. Marknadsföring av hållbara 

produkter har nämligen visat sig vara komplicerat och är förknippat med olika typer av 

gröntvätt från företag (Dahl 2010). Med anledning av detta är det relevant att lyfta i kontexten 

av dessa microinfluencers då de är en del av den marknadsföringen. Johansson beskriver att 

hon upplever att företag försökt gröntvätta sitt varumärke genom hennes kanaler. Lyon och 

Montgomery (2013) argumenterar för att ökad informationsdelning genom sociala medier 
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tvingar företag att agera mer transparent, förbättrar företagens gröna kommunikation och 

därmed minskar risken för gröntvätt. Att respondenterna ställer krav på ökad transparens från 

företag är tydligt. De söker även information från olika källor och problematiserar kring olika 

val, såsom val av material, vilket underlättar konsumentens möjlighet att förstå både positiva 

och negativa aspekter av olika frågor. De är även öppna för att kritisera och ifrågasätta 

företag. Detta tyder på att respondenterna kan bidra till att minska gröntvätt såsom “den 

gömda kompromissen”, “otydlighet”, “irrelevans”, “det minsta av två onda ting”, “den vita 

lögnen och falsk märkning”. Då de är öppna och transparenta mot sina följare, och kräver 

transparens från företag, kan de även minska risken för att synden “inget bevis” går obemärkt 

förbi hos konsumenter. Detta, med stöd i Lyon och Montgomerys (2013) studie, tyder på att 

microinfluencers kan bidra till en minskad utbredning av gröntvätt från företag. 

 

Dock går det även att argumentera för motsatsen. Då respondenterna beskriver att de får fria 

händer i utformningen av sina inlägg, marknadsföringen av hållbara produkter är komplicerad 

(Dahl 2010) och det finns mycket information rörande hållbarhet att tillgå (Marien 1994) så 

uppstår även risker. Som beskrivet av Uzunoglu & Misci Kip (2014) behålls sällan 

varumärkets egen formulering utan det är sändarens tolkning av originalbudskapet som 

förmedlas för att i sin tur avkodas av läsaren. Detta beskrivs även av respondenterna som vill 

förmedla sin egen tonalitet och vinkel. En risk skulle här kunna vara att budskapet blir 

otydligt eller inte presenterar ett bevis för sitt påstående (Dahl 2010). Några respondenter 

beskriver även att de är öppna för att marknadsföra enskilda hållbara produkter som ett 

företag erbjuder. Här kan även uppstå en risk för “den gömda kompromissen” eller “det 

minsta av två onda ting” (Dahl 2010) då företaget även kan erbjuda produkter som inte är 

hållbara men att detta inte uppmärksammas i samma inlägg. Det är viktigt för både 

microinfluencer och företag att vara uppmärksamma på att inläggen inte utgör någon risk för 

gröntvätt då detta har en dokumenterat negativ effekt på inställningen till företaget och 

köpintention hos konsumenten (Nyilasy, Gangadharbatla & Paladino 2014). Respondenterna 

för denna studie visar på medvetenhet om dessa risker och beskriver att det är därför de gör 

sina noggranna efterforskningar.  

 

Att bygga och vårda det personliga varumärket är en aktivitet som de intervjuade beskriver. 

Även att se på den egna verksamheten som ett företag diskuteras. Här blir en förändring 

tydlig. Att tänka på sin egen verksamhet som företag och ett varumärke är något som flera 

uttrycker som något nytt. Detta skulle kunna bero på utvecklingen av området till ett eget fält 

med flera aktörer och en ökad konkurrens. Respondenterna beskriver att de måste få betalt för 

sin tid som de lägger i att producera bra inlägg. Cerda beskriver sin influencer-verksamhet 

som ett företag och beskriver även att den främsta svårigheten är att balansera 

företagsamheten med det kreativa. Cerda kopplar även att agera influencer till copywriting 

och journalistik, vilket båda är funktioner som är socialt accepterade som yrken. Detta går att 

relatera till debatten som har förts i tidigare forskning angående relationen mellan bloggande 

och journalistik (Lowrey 2006; Ji & Sheehy 2010; Pedroni 2015). Även Woods (2016) 

beskriver att rollen som influencer blir allt mer etablerad som en yrkesroll. 

 

Även strategier för att driva företaget och bygga varumärket beskrivs. Karpfors beskriver hur 

hon tidigare inte har publicerat bilder på sig själv, då hon inte har något behov av att 

uppmärksamma sig själv. Hon har dock upptäckt att hennes följare vill lära känna henne som 

person, och att det lockar fler följare. På grund av detta har hon ändrat strategi och är mer 

personlig. Karpfors följares beteende stämmer väl överens med Lees et al (2015) 

konstaterande om att personer använder Instagram för att ha möjligheten att blicka in i 

celebriteters liv.  Karpfors vilja att öka sin följarskara för att nå ut till fler stämmer överens 
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med Sheldon och Bryants (2016) motiv för att använda Instagram samt Liu och Suhs (2017) 

konstaterande att Instagram är ett bra forum för bloggare att marknadsföra sitt personliga 

varumärke. Dock skiljer sig motivet till att vilja ha en stor följarskara åt; enligt Sheldon och 

Bryants (2016) studie grundar det sig i att validera sin popularitet och status medan det för 

Karpfors handlar om att nå ut med sitt budskap och inte att bli känd. Karpfors är tydlig med 

att grunden för ändringen i strategi är att hon vill nå ut med sitt budskap om hållbart mode. En 

anledning till dessa skillnader kan vara att Karpfors är en influencer och sedd som celebritet, 

medans Sheldon och Bryants (2016) studie undersöker den gemene Instagram-användaren. 

 

Respondenterna beskriver att det är viktigt att det varumärke de samarbetar med måste passa 

ihop med deras egna varumärke. Detta visar på att de intervjuade reflekterar över hur deras 

samarbetspartners varumärke kommer att reflekteras på deras eget. Överföringen av en 

varumärkesbild till ett annat varumärke är något som tidigare har utforskats ur ett 

företagsperspektiv inom ramen för varumärkessamarbeten (Abratt & Motlana 2002; 

Washburn et al 2000). I intervjuerna kan vi se att även microinfluencern anser att deras 

samarbetspartner måste upplevas som lämplig gentemot deras personliga varumärke då de har 

kriterier som företagen måste uppnå; såsom att Karpfors endast marknadsför veganska 

produkter och att ett genuint hållbarhetsarbete är viktigt för alla. Detta stämmer väl överens 

med teorier om upplevd lämplighet som är ett tidigare väl utforskat ämne från ett 

företagsperspektiv, se till exempel (Ahn & Sung 2011; Ilicic & Webster 2013). Även Lehne 

(2016) noterar att bloggare reflekterar över hur företagets varumärke kommer att reflekteras 

på deras eget innan de initierar ett samarbete. 

 

Genom de skilda funktioner som presenterats i denna analys så har microinfluencers inom 

hållbart mode placerats i modellen för hållbarhetsinitiativ. Respondenterna är centrerade kring 

den individuella konsumenten och hur kring hen kan förändra sin konsumtion. Fokus ligger 

till stor del på att inspirera och vägleda. Respondenterna diskuterar att de vill göra 

tillgängliggöra och förenkla en förändring för följaren samtidigt som de också är noggranna 

att poängtera att de inte vill simplifiera debatten. De diskuterar även hur dessa förändringar 

kan påverka samhället i stort. På grund av detta alternerar de mellan ett internt och ett externt 

fokus, även om tonvikten ligger på det interna fokuset. När vi ser till den andra axeln stämmer 

microinfluencernas agerande med ett effektivt fokus, då respondenterna fokuserar på att 

tillgängliggöra. Detta stämmer överens med Williams et al (2014) konstaterande att bloggar är 

framstående på att både utbilda och rekommendera kring det komplexa helhetsperspektivet 

som hållbarhetsfrågor har, samtidigt som de ofta lyfter fram de behändiga och små 

förändringarna som hjälper individer och hushåll att bli mer miljövänliga steg för steg.  

 

Figur 4. Microinfluencerns placering i det gröna nätverket 

Anpassad efter förlaga av Williams et al (2014), s. 20 
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5.2 Samarbeten och informationsflöden 

Alla respondenter undersöker företaget och dess produkter innan ett samarbete inleds. 

Johansson beskriver också att hon vill veta vem som äger företaget och att det kan påverka 

huruvida hon väljer att samarbeta eller inte. Nilsson beskriver att anledningen till hennes 

efterforskningar är att hon ha “ryggen fri”. De upplever oftast inte att informationen som 

företagen de samarbetar med delger är bristande, men vill ändå säkerställa att den stämmer 

genom sekundära källor. Detta stämmer inte överens med Lehnes (2016) undersökningar där 

de intervjuade upplevde företagens information som bristfällig. En förklarande orsak till detta 

skulle kunna vara att våra respondenter värdesätter och upplever en relation till de företag de 

samarbetar med vilket inte framkommer i Lehnes (2016) undersökningar. Det är tydligt att 

relationen till samarbetspartners är viktig för respondenterna. Nilsson berättar att hon måste 

ha en relation med dem hon samarbetar med för att kunna förstå de val företaget har gjort. 

Ibland finns inte några formella krav från företaget på vad respondenten ska prestera utan 

förhållandet bygger på ömsesidig tillit. Detta bekräftar Kozinets et al (2010) konstaterande att 

styrning av influencers är mer komplex än traditionell journalistik och traditionella 

reklamrelationer.   

 

Johansson upplever att det har tagit lång tid för företag att förstå hur viktiga influencers är att 

samarbeta med, speciellt när det kommer till microinfluencers som ofta har färre följare och 

läsare men mer engagerade läsare/följare. Detta kan vara en anledning till De Lenne och 

Vandenboschs (2017) konstaterande; att unga konsumenter sällan möts av innehåll från gröna 

varumärken på sociala medier. Muk (2013) rekommenderar gröna varumärken att samarbeta 

med influencers för att förbättra detta. De intervjuade ser överlag mycket positivt på att 

samarbeta med företag som har ett genuint hållbarhetsarbete, vilket stödjer Muks (2013) 

förslag.  

 

Ett tema som tydligt uppstod under intervjuerna var önskan att agera ambassadör och ha mer 

långsiktiga samarbeten. Respondenterna argumenterar för att det är det mest fördelaktiga både 

för dem och för de varumärken de samarbetar med. Respondenterna upplever att 

marknadsföring via influencers bör grundas i varumärkesbyggande, vilket kräver tid. Nilsson 

förklarar också att långsiktiga samarbeten skulle bidra till stabilitet i finanserna kring hennes 

verksamhet. Cerda och Johansson diskuterar aspekten av att ha mer kontinuitet i sitt innehåll 

som en fördel. Även Karpfors är intresserad av att agera ambassadör, men trycker på att det 

då är av ännu större vikt att samarbetet är “schysst” vilket innebär att företaget ska passa 

hennes kriterier och att villkoren gällande ersättning ska vara acceptabla för båda parter. 

Enligt Uzunoglu och Misci Kip (2014) ligger det även i företagets intresse att skapa en god 

och långsiktig relation, då detta resulterar i en än mer genuin känsla för läsaren. Detta 

påverkar i sin tur marknadsföringens effektivitet. Även Abratt och Motlana (2002) konstaterar 

att långsiktiga varumärkessamarbeten tenderar att ha större framgång och generera mer 

positiva effekter för båda de involverade parterna.  

 

Kopplat till funktionen att debattera och kritisera så beskriver Cerda situationer då hon 

kritiserat produkter hon fått som pressutskick och bedömt som undermåliga. Detta flöde av 

information från företaget leder då till negativ publicitet istället för det tänka, positivt. 

Johansson beskriver det som att på samma sätt som influencers kan höja ett företag så kan de 

även rasera det. 

 

Respondenterna bekräftar vissa flöden som finns beskrivna i multi-step flow theory av 

Uzunoglu och Misci Kip (2014), flödet mellan influencer och varumärke och mellan 

influencer och följare. Det framgår också tydligt att flödet går åt båda håll, precis som 
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Uzunoglu och Misci Kip (2014) beskriver. Våra respondenter får information från 

varumärken, och bidrar med nya infallsvinklar och information till varumärket, vilket kan 

relateras till funktionen att informera och vägleda samt inspirera. Respondenterna har dock 

tankar om hur detta skulle kunna utvecklas, Johansson uppskattar att föra en konversation 

kring skapandet av annonsen men poängterar, precis som alla andra respondenter, att det är av 

stor vikt för dem att skapa inläggen själva. Även tidigare studier med andra infallsvinklar 

tyder på att influencerns skapande är viktigt för att behålla konsumentens förtroende 

(Colliander & Dahlén 2011; Eun Lee & Watkins 2016; Woods 2016). Respondenterna 

förmedlar information till sina följare, vilket är en definierad funktion, och respondenterna 

beskriver även att följarna kommunicerar med dem i form av respons och uppmuntran. De 

beskriver dock också ett flöde som Uzunoglu och Misci Kip (2014) inte beskriver i multi-step 

flow theory; informationsflödet från en influencers till en annan. De beskriver att de får 

inspiration och stöd i frågor kring verksamheten samt att de delar information sinsemellan och 

rättar varandra om de ger fel information, men även att de ibland aktivt jobbar ihop såsom i 

bloggkollektiv och grupper där influencers interagerar i varandras inlägg. Alla lyfter 

samarbetet med andra influencers som positivt och viktigt, men Johansson diskuterar även att 

det finns en konkurrens mellan influencers som har ökat i takt med att rollen blir mer 

professionell. Detta kan relatera till funktionen att agera företag och varumärke.  

 

I analysen av vår empiri har microinfluencerns funktioner definierats. Vi har även analyserat 

hur respondenterna upplever att deras samarbeten fungerar och bör fungera samt hur 

informationsflödena kring microinfluencern ser ut. Dessa två kategorier har även relaterats till 

varandra. 
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6 Avslutande diskussion  
I detta avslutande kapitel återvänder vi till studiens frågeställningar och försöker svara på dem 

utifrån studiens syfte. Slutligen följer förslag till vidare forskningsområden. 

6.1 Slutsatser  

Denna studie har syftat till att få insyn i och förståelse för hur microinfluencers, med 

inriktning mot hållbart mode, resonerar och agerar i sin kommunikation samt undersöka hur 

detta är relaterat till microinfluencerns funktion och dennes informationsflöden. Detta har 

ämnat till att ge riktlinjer för utveckling och förbättring av företagets samarbete med 

influencers vilka kommer att presenteras nedan. 

 

Först och främst har studien gett indikationer på att microinfluencers inom hållbart mode är 

att betrakta som ett eget fält. Detta är relevant då företag därav bör ta hänsyn till och ha 

kunskap om interna mekanismer för det specifika fältet. Dessa interna mekanismer 

presenteras i denna studie i form av funktioner och informationsflöden. Studien har även 

bidragit med ett förtydligande av fokus genom det gröna nätverket. Genom placeringen i 

nätverket förtydligas respondenternas fokus som främst är internt och ämnar till att vägleda 

till en hållbar livsstil för individer. Fokus är även på att förenkla och tillgängliggöra en 

förändring.   

 

Studien har synliggjort ett antal mångfasetterade och komplicerade funktioner som en 

microinfluencer fyller. Alla dessa funktioner samspelar men är av olika stor betydelse hos de 

olika respondenterna. Funktioner som har kunnat urskiljas är: Att debattera och kritisera, att 

inspirera, att erbjuda information och vägledning, att marknadsföra, samt att agera företag och 

varumärke. Dessa visar sig i studien genom microinfluencerns resonemang och beskrivningar 

av sitt agerande i sin kommunikation. Kommunikatörer i microinfluencerns informationsflöde 

bekräftas vara både följare och företag i enlighet med multi-step flow theory av Misci Kip och 

Uzunoğlu (2014). Vi belyser även en ytterligare kommunikatör; andra influencers.  

 

Då respondenterna kan beskrivas sträva mot ett gemensamt mål och drivs av en vilja att 

förändra så kan en funktion de fyller definieras som debattör och kritiker. Genom debatt och 

att argumentera för sina ställningstaganden så vill de föra utvecklingen av ett mer hållbart 

samhälle framåt. En del av detta som respondenterna betonar är att de inte endast lyfter 

positiva aspekterna av företaget utan kan även välja att reflektera över negativa aspekter. De 

har inte heller företaget som enda källa till information utan tar del av sekundära 

informationskällor för att bekräfta eller dementera det företaget säger. På grund av detta är det 

av stor vikt att företaget är sanningsenliga och öppna med sina egna utmaningar i flödet av 

information med microinfluencers.  

 

Att inspirera är en funktion som microinfluencern upplever att de har mot sina följare. Det 

kan vara av vikt för företag att förstå att microinfluencern inte endast ämnar att inspirera till 

köp och marknadsföra produkter utan även att inspirera till en mer hållbar modekonsumtion 

och livsstil. Funktionen som inspiratör kan därmed inom fältet även innebära att 

problematisera kring exempelvis konsumtionsmönster. Då relationen mellan influencer och 

följare är en viktig grundsten inom marknadsföring via influencers är det av stor vikt att 

företaget inte hindrar eller begränsar microinfluencerns strävan att inspirera sina följare. 

Interaktionen mellan följare och microinfluencer är ett viktigt informationsflöde.  
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Studien visar även på att företag som vill samarbeta med microinfluencers inom hållbart mode 

måste vara beredda på att dela med sig av mycket information. Det kan här vara av betydelse 

för företaget att reflektera över hur denna information kan komma att användas av 

microinfluencers i dennes vidare kommunikation. Detta eftersom att respondenterna uttrycker 

att de vill vägleda och informera sina följare och i denna kommunikation ha en hög 

transparens för att kunna redogöra för sina tankegångar och resonemang. 

 

Eftersom gröntvätt är ett utbrett problem i marknadsföring av hållbara produkter bör detta 

uppmärksammas av både företag och microinfluencers. Denna studie har visat på att 

microinfluencern ger möjligheter att minska gröntvätt genom att vara källkritisk, tydlig och 

transparent. Det är även viktigt att företaget bidrar med korrekt information, är öppna i sin 

kommunikation och är uppmärksamma på hur microinfluencern delger informationen. Detta 

kan då ge micronifluencern bättre förutsättningar. Dock finns även risker för gröntvätt om 

detta inte uppnås.  

 

I studien har en ökad medvetenheten kring microinfluencerns eget värde som 

marknadsföringskanal synliggjorts. Microinfluencers uttrycker även en önskan att företagen 

ska öka sin förståelse för detta värde och vara villiga att ge ekonomisk kompensation för 

denna marknadsföring. Microinfluencern kan ha nya infallsvinklar och ideér på hur 

produkterna kan marknadsföras vilket är en del av det informationsflöde som går från 

microinfluencer till företag.  

 

Tidigare forskning har till stor del varit centrerad kring endera företagets eller konsumentens 

perspektiv på marknadsföring via influencers (Zietek 2016; Woods 2016; De Veirman et al 

2017; Stålsjö & Skoglund 2017; Lee & Watkins 2016; Colliander & Erlandsson 2015).  

Från företagsperspektivet har flera studier diskuterat betydelsen av att företaget hittar en 

samarbetspartner som passar deras varumärke bra och influencerns ställningstagande kring ett 

samarbete har inte legat i fokus (Ilicic & Webster 2013; Ahn & Sung 2011). I vår studie blir 

det tydligt att microinfluencern kan betraktas som ett företag och gör även samma typ av 

överväganden. De samarbetar endast med de företag som passar deras varumärke och 

målgrupp. Företag kan därmed inte förvänta sig att microinfluencers som de önskar samarbeta 

med är intresserade av detsamma. Studien belyser också att microinfluencer som en yrkesroll 

blir mer etablerat, något som är relaterat till värdet av microinfluencern som 

marknadsföringskanal. 

 

I vår studie blir det tydligt att microinfluencers efterfrågar mer långsiktiga samarbeten i form 

av ambassadörskap. Detta kopplas både till funktionen som företag då aspekter av en stabilare 

ekonomisk situation diskuteras samt till funktionen som varumärke då microinfluencern 

bedömer att det är positivt för hens personliga varumärke att ha mer stabilitet i det innehåll 

som publiceras.  

 

Det finns ett informationsflöde mellan microinfluencers som är kopplat till många av de olika 

funktionerna. De hjälper varandra i frågor kring verksamheten och jobbar ibland ihop vilket 

kan kopplas till deras funktion som företag och varumärke. De delar även med sig av 

information, länkar till varandra och rättar varandra när de skriver fel eller missvisande 

påståenden vilket kan kopplas till funktionen att kritisera och debattera. I och med detta kan 

de i viss mån betraktas som kollegor, samtidigt som de också är konkurrenter då de 

konkurrerar om samma läsare och samarbeten med företag.  
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6.2 Praktiska riktlinjer 

Ett syfte med denna studie var ge riktlinjer för utveckling och förbättring av företagets 

samarbete med microinfluencers inom hållbart mode. Sammanfattningsvis ges därför riktlinjer 

baserat på studiens slutsatser.  

 

• Företag bör vara inställda på att delge mycket information och vara transparenta i 

samarbetet med microinfluencern. De bör även vara medvetna om att denna information 

kan bli officiell.  

• Företaget rekommenderas vara ärliga och öppna med sina egna utmaningar för att på så 

vis kunna bygga förtroende.  

• Företaget måste respektera microinfluencerns strävan att inspirera sina följare.   

• Det är viktigt att företaget bidrar med korrekt information, är öppna i sin kommunikation 

och är uppmärksamma på hur microinfluencern delger informationen för att undvika 

gröntvätt.  

• Microinfluencerna uttrycker en önskan att företag ska öka sin förståelse för deras värde 

som marknadsförare och yrkesperson och efterfrågar även mer långsiktiga samarbeten 

i form av exempelvis ambassadörskap. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Resultatet av denna studie skulle kunna ligga till grund för vidare kvantitativa studier vilka 

har möjlighet att bidra med mer generaliserbara resultat. Exempelvis skulle enkäter eller 

strukturerade intervjuer kunna undersöka hur microinfluencers inom hållbart mode förhåller 

sig till frågor rörande exempelvis marknadsföring av hållbara produkter och relation till 

följare eller företag baserat på våra resultat. Under arbetet med denna uppsats har även flera 

ämnen berörts av respondenterna som inte fallit inom ramen för studien men som kan vara 

intressanta att studera i vidare forskning. Ett sådant ämne är den ökande konkurrensen inom 

fältet som respondenterna upplever. Denna skulle kunna studeras med utgångspunkt i teorier 

om konkurrens.  

 

Respondenterna lyfter även ämnet ambassadörskap, något som skulle kunna fördjupas. Vilka 

typer av ambassadörskap som existerar, vad det skulle innebära för microinfluencern 

uppfattning kring sin funktion eller vad det har för effekt på microinfluencerns varumärke 

exempelvis. Uppfattningar om detta skulle även kunna studeras ur ett konsumentperspektiv 

och ur ett företagsperspektiv. Att genomföra denna studie inom andra nischer för 

microinfluencers för att undersöka likheter och skillnader skulle också vara intressant. 

Slutligen skulle det även vara intressant att göra en innehållsanalys av hållbara 

microinfluencers inlägg i sina forum för att jämföra deras kommunikation med företagets 

kommunikation om samma produkter, för att vidare undersöka relationen till gröntvätt som vi 

berört i denna studie.   
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 

• Vilka forum är du aktiv på (Instagram, blogg etc).  

• Varför har du valt just dessa forum?  

• Vilka var ditt första forum? 

• Varför började du blogga/instagramma? 

 

• Vad betyder hållbarhet för dig? 

 

• Har du alltid haft den inriktning som du har nu? 

 

• Hur skulle du beskriva din roll? 

• Ser du dig som expert inom något specifikt område? 

• Vilket område? 

 

• Vad tycker du är svårast i din roll? 

• Hur hanterar du dessa svårigheter? Vad motiverar dig att fortsätta?   

 

• Vilka bedömer du är dina viktigaste samarbetspartners?  

 

• Gör du sponsrade inlägg i dina forum? 

• Varför/Varför inte? 

 

 

• Hur fungerar dina samarbeten med företag? 

• Hur kontaktar företaget dig?  

• Vad får du för information från företaget? 

• Kontaktar du själv företag? 

• Kan du beskriva hur det går till? 

• Kan du ge ett exempel på ett företag som du valt att marknadsföra utan 

ersättning? 

• Hur valde du det företaget och deras produkter? 

 

• Föredrar du kortsiktiga eller långsiktiga samarbeten?  

• Varför? 

• Vad är kortsiktigt/långsiktigt för dig?  

• Kan du ge ett exempel på när du haft ett långsiktigt/kortsiktigt samarbete? 

 

• Samarbetar du med alla företag som hör av sig? 

• Varför/varför inte?  

• Beskriv ett scenario där du har tackat nej till ett samarbete. 

 

• Får du riktlinjer från företaget i utformningen av dina inlägg?  

•  Kan du beskriva ett scenario/ge exempel.  

•  Om inte, hade du velat ha det? Varför/varför inte? 

 

• Har du några andra riktlinjer att förhålla dig till? 
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• Får du produktinformation från företaget i samband med ett samarbete?  

•  Kan du beskriva ett scenario/ge exempel.  

•  Om inte, hade du velat ha det? Varför/varför inte? 

 

• Söker du information om produkten själv?  

• Var söker du då information? 

 

• Om det under eller efter ett samarbete visar sig att företaget inte angett korrekt 

information om sina produkter, hur tror du att du skulle reagera? 

• Varför? 

 

• Om det under eller efter ett samarbete visar sig att företaget inte angett korrekt 

information om sina produkter, hur tror du att du skulle agera? 

• Varför? 

 

• Om du får frågor om ett företags produkter från en följare, hänvisar du till företaget 

eller besvarar du frågan själv? (Söker du svaret själv om du inte kan det?) 

 

• Brukar du marknadsföra produkter som du själv har användning av?  

• Varför/varför inte? 

 

• Är det viktigt för dig att känna förtroende för företaget? 

• Känner du förtroende för de företag du samarbetar med?  

• Om Ja, Hur upplever du att detta förtroende har byggts upp? 

• Om Nej, Hur skulle företaget kunna bygga förtroende hos dig? 

 

• Beskriv hur ditt drömsamarbete skulle se ut. 
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Bilaga 2 

 
Exempel på abstraktionsprocessen 
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