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 I 

SAMMANFATTNING 

 

Digitaliseringen inom marknadsföring har resulterat i att företagen numera lägger stor 

vikt vid att synas på sociala medier, vilket gett upphov till en omfattande användning av 

Influencer Marketing. Detta används särskilt effektivt vid marknadsföring av kläder mot 

målgruppen millennials, via Instagram. Samtidigt ger klädbranschenupphov till 

omfattande miljöproblem, vilket tyder på att konsumtionen av kläder i dagens samhälle 

inte är hållbar, varken miljömässigt eller socialt. Inom området för Influencer Marketing 

identifierades därmed ett kunskapsgap gällande avsaknaden av ett hållbarhetsperspektiv 

på konsumtion. Utifrån detta kunskapsgap formulerades innevarande studiens 

frågeställning till hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk konsumtion 

bland millennials. Därmed fokuseras studien till en generation med hög betydelse både 

inom Influencer Marketing och hållbarhet. Målsättningen var att ta reda på hur Influencer 

Marketing av kläder kan bidra till ett mer hållbart samhälle, istället för mindre hållbart, 

som det gör i nuläget genom överdriven klädkonsumtion med tillhörande konsekvenser 

för miljö och samhälle.  

 

Syftet med studien är att skapa djupare förståelse av Influencer Marketings betydelse för 

hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials. På så sätt ska undersökningen 

hitta faktorer i influencers offentliga livsstil och i reklamsamarbeten på Instagram, som 

påverkar millennials attityder till hållbarhet, etisk klädkonsumtion positivt. Genom att 

studera dessa attityder i en kvalitativ ansats, kan Influencer Marketings påverkan på 

millennials konsumtionsbeteende undersökas, utifrån den teoretiska ramen för 

innevarande studie.  

 

Den teoretiska ramen inkluderar Influencer Marketing, hållbarhet och etisk 

klädkonsumtion, samt millennials utmärkande konsumentbeteende. Utifrån denna ram 

genomfördes åtta semistrukturerade djupintervjuer med kvinnliga millennials. Trots detta 

urval är inte målet med studien att begränsa resultatet endast till kvinnliga millennials. 

Det empiriska resultatet analyserades i förhållande till den teoretiska ramen med en 

tematisk analys. Denna analys ledde till slutsatser om att Influencer Marketing har hög 

potential att påverka millennials till hållbarhet och etisk konsumtion, men att det krävs 

specifika åtgärder hos både företag och influencers. Dessa åtgärder sammanfattas i en ny 

strategi för Influencer Marketing. Strategin visar på specifika beteenden och egenskaper 

hos influencers, samt företagens åtgärder och val av influencers, som kan göra att 

Influencer Marketing bidrar till hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials. 

Studiens praktiska bidrag är således ökade förutsättningar för en utveckling mot ett 

hållbart samhälle, både bland konsumenter och företag, genom etisk klädkonsumtion. 

Teoretiskt bidrar studien med en omfattande teoretisk ram för hur Influencer Marketing 

kan bidra till hållbarhet, genom en strategi inom Influencer Marketing med ett 

hållbarhetsperspektiv som tidigare saknades.  

  



 

 II 

TACK TILL  

 

Vi vill tillägna ett stort tack till samtliga individer som har bidragit till studien genom 

vägledning och stöd. Ett särskilt tack tillägnas vår handledare Erik Lindberg för 

uppmuntran och handledning som har bidragit till studiens upplägg och genomförande. 

Vidare vill vi givetvis ägna ett tack till de respondenter som deltagit i studien, som delat 

med sig av åsikter och upplevelser, vilket lett till att studiens frågeställning och syfte 

besvarats. Avslutningsvis vill vi även tacka vår seminariegrupp, som har bidragit till 

givande diskussioner som har varit till stor hjälp på vägen.  
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1.Introduktion 
Introduktionen börjar med en bakgrundsbeskrivning av sociala mediers tillväxt och 

därmed uppkomsten av marknadsföringsfenomenet Influencer Marketing, vilket följs av 

Influencer Marketings framfart samt dess betydande förmåga att påverka konsumenter. 

Därefter diskuteras konsumtion inom klädbranschen, där både företagens och 

konsumenternas påverkan tas upp i förhållande till etisk konsumtion. Fortsättningsvis 

beskrivs millennials, vilka utgör en särskild generation inom både etisk konsumtion och 

Influencer Marketing. Utifrån denna bakgrundsbeskrivning diskuteras den sammantagna 

problematiken med influencers påverkan på millennials i förhållande till etisk 

konsumtion. Detta för att påvisa det forskningsgap som existerar gällande nyare attityder 

hos millennials inom etisk klädkonsumtion, i relation till Influencer Marketing. 

Avslutningsvis presenteras frågeställning och syfte som innevarande studie ämnar 

besvara och uppnå. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

Svenskarnas användning av internet och sociala medier utgör en fantastisk möjlighet hos 

företag att marknadsföra sig digitalt. Internet är en förutsättning för sociala mediers 

räckvidd, och därmed är användningen av internet en grundorsak till marknadsföring via 

sociala medier. Statistik visar att 95 procent av svenskarna har tillgång till internet i 

hemmet (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 10), vilket förväntas öka till 100 procent under 

2025 (Post- och telestyrelsen, 2017). Nästan alla i åldern 16–35 i Sverige äger en smart 

mobiltelefon, och cirka 97 procent av den totala dagliga användningen av internet sker i 

mobilen (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 21). Utifrån internetanvändningens 

omfattning är det inte konstigt att användningen av sociala medier följer samma spår. 

Under 2017 använde 81 procent av internetanvändarna sociala medier (Davidsson & 

Thoresson, 2017, s. 41–42). Instagram är den sociala plattform som växer mest just nu 

(Rainie et al., 2012, s. 3), vilket gör denna allt mer intressant ur ett 

marknadsföringsperspektiv för att nå ut till konsumenter.  

 

Följaktligen har företagens marknadsföring av produkter och tjänster förändrats. Det är 

viktigt att synas på sociala medier (Bedard & Tolmie, 2018, s. 1394) och en tydlig trend 

för detta är att använda sig av influencers (se Bakker, 2018 och Johnstone & Lindh, 2017). 

Faktum är att marknadsföring via influencers på sociala medier är mer resultatrik än andra 

onlinestrategier (Chang et al., 2015; Colliander & Dahlén, 2011, s. 318; Pandey et al., 

2018, s. 157), samt en vinnande strategi inom grön konsumtion (Bedard & Tolmie, 2018, 

s. 1394). Samtidigt har traditionell marknadsföring via TV, tidningar och tryckt media 

minskat (Brown och Hayes, 2008, s. 4–5; Uitz, 2012, s. 11–12), vilket ytterligare stärker 

sociala mediers roll. Mycket av befintlig teori inom traditionell marknadsföring går att 

tillämpa även på sociala medier (Alves et al., 2016, s. 1031; Uitz, 2012, s. 11–12), 

däremot finns det aspekter av marknadsföring på sociala medier som inte täcks in av dessa 

teorier, till exempel användningen av influencers. Det finns få teoretiska ramverk (Li et 

al., 2011; Johnstone & Lindh, 2017 och Bakker, 2018) för Influencer Marketing. Därmed 

är det svårt att hitta professionella sätt att applicera det på varumärken, i syfte att påverka 

konsumenternas beslut (Bakker, 2018, s. 84), vilket tyder på ett kunskapsgap inom 

området, med hög relevans för företag. Detta relativt nya marknadsföringsfenomen som 

kallas Influencer Marketing kommer att beskrivas mer utförligt nedan. 
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1.1.2 Influencer Marketing 

Historiskt sett har ordet influencer och dess betydelse använts länge. Redan i en artikel 

från år 1957 beskriver Katz (1957, s. 73) att en influencer bör ha tre speciella 

karaktärsdrag; åsikter, kompetens och en strategisk social plats. Weimann (1991, s. 276) 

instämde att man måste ha en viktig position och vara accepterad i sociala nätverk för att 

kunna influera andra. Idag är det enkelt att tro att en influencer är en populär person som 

verkar på sociala medier, men de tidigare studierna visar att influencers är ett fenomen 

som erkänts långt innan internet och sociala medier uppstod. Beskrivningarna av dessa 

influencers egenskaper är emellertid fortfarande relevanta för influencers som verkar på 

sociala medier idag. Beträffande Katz (1957, s. 73) karaktärsdrag kan det konstateras att 

dagens influencers alltid befinner sig på en strategisk plats, det vill säga digitala 

plattformar som når ut till en stor publik. Den fysiska platsens begränsningar försvinner 

således genom digitaliseringen, vilket ger en förmåga att påverka fler. Samtidigt gör 

digitaliseringen att det blir enklare för konsumenten att reagera på influencers promotion, 

då kläder kan beställas via internet och levereras hem. Detta gör det tydligt att influencers 

förutsättningar att påverka aldrig har varit större. 

 

Bakker (2018) definierar Influencer Marketing som “en process inom digital 

marknadsföring där opinionsledare (influencers) identifieras och sedan integreras med 

ett varumärkes kommunikation på sociala medier” (Bakker, 2018, s. 80). Begreppet 

Influencer Marketing har diskuterats av flera olika forskare med liknande resonemang. 

Alfalahi et al (2014, s. 162) beskriver en influencer som en person med många följare på 

sociala medier och därmed kan påverka samhället och konsumentens köpbeslut. De är 

både produktions- och distributionskanaler, eftersom det samarbetande företaget 

förväntar sig att de publicerar ett säljande innehåll på sociala kanaler (Alfalahi et al., 2014, 

s. 164; Carter, 2016, s. 2). Vidare menar More & Lingham (2017, s. 1) att influencers är 

till för att hjälpa och vägleda konsumenter att köpa produkter och tjänster, eftersom de 

maximerar spridning av information. Utifrån beskrivningarna ovan är det tydligt att 

Influencer Marketing är ett relevant begrepp för marknadsföring via influencers, och 

kommer därför användas genomgående i denna studie med betydelse enligt 

beskrivningarna ovan.  

 

Influencer Marketing har blivit alltmer populärt och växer idag snabbare än andra digitala 

investeringar. Under 2016 investerades 500 miljoner kronor i området, vilket är en ökning 

med 40 procent sedan 2015 (Thor, 2017) och 2017 ökade investeringarna ytterligare till 

650 miljoner kronor (Frick, 2018). Bakker (2018, s. 84) konstaterar att Influencer 

Marketing är effektivt för företag som vill bryta igenom mängden av reklam som 

konsumenter utsätts för dagligen, och därmed kunna bygga starkare relationer med 

specifika målgrupper. Influencers blir således effektivare och billigare än traditionell 

marknadsföring, eftersom de kan nå ut till fler och rätt konsumenter trots 

marknadsföringsbruset, vilket förklarar varför de används mer än någonsin av företag, 

enligt investeringarna ovan. Ytterligare en fördel är att reklam som influencers skapar 

ofta inte är tidsbegränsad som andra kampanjer är, vilket gör investeringen mer värdefull 

och långvarig, eftersom produkter eller tjänster som influencers marknadsför via deras 

sociala medier finns kvar tillgängligt och sökbart för konsumenten (Solomon et al., 2016, 

s. 649). Sammanfattningsvis är Influencer Marketing en effektiv strategi med stort värde 

för företagen idag. 
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1.1.3 Hållbarhet och etisk konsumtion av kläder 

Inom Influencer Marketing är kläder är en central produktkategori (Djafarova, 2017, s. 5) 

som effektivt marknadsförs på Instagram genom att influencers lägger ut bilder på dem 

själva i kläderna. Samtidigt har klädkonsumtionens negativa inverkan på miljömässig och 

social hållbarhet för planeten vi bor på blivit allt mer uppenbar (se Caniato et al., 2012, s. 

659; De Brito, 2008, s. 535; Hill & Lee, 2012, s. 480; Hiller Connell, 2010, s. 279). 

Följaktligen har klädföretagen stor betydelse för en hållbar utveckling i samhället, och 

etisk konsumtion blir extra intressant inom klädbranschen. WaterAid (2019) presenterade 

nyligen att kläder som importeras av rikare länder innefattar en vattenförbrukning så hög 

att tillgången till rent dricksvatten i fattigare länder drabbas allvarligt, och situationen 

förväntas bli värre. Detta är endast ett av de sociala problem som klädkonsumtionen 

orsakar, som visar att konsumtionen i rikare länder måste minska. 

 

Det framstår som att ett dilemma existerar mellan företagens strävan efter ökad 

försäljning och ekonomisk lönsamhet som klädkonsumtion bidrar till, gentemot 

förbrukningen av jordens resurser, miljöförstöring samt sociala problem. En partiell 

lösning på detta dilemma är att företagens verksamheter och produkter blir mer hållbara, 

för att främja en mer hållbar konsumtion i samhället. Denna utveckling är redan påbörjad 

idag, vilket bland annat demonstreras av klädföretag som Houdini, där det står utskrivet i 

företagspresentationen att företaget kämpar emot överkonsumtion (Houdini, 2018, s. 36), 

och Fjällräven (2018) som också arbetar liknande. Vidare vann modeföretaget Filippa K 

pris för årets mest hållbara butikskedja år 2017, på grund av omfattande engagemang för 

att minska klädernas avtryck på miljön (Offerman, 2017). Uppenbarligen har företag 

inom klädbranschen reagerat på de miljöproblem som konsumtion av kläder ger upphov 

till. I den totala klädkonsumtionen är detta dock bara ett litet steg på vägen och 

klädföretagen behöver utvecklas mer inom hållbarhet.  

 

Samtidigt har konsumenterna stort ansvar, då deras efterfrågan i grunden styr företagens 

verksamheter, speciellt försörjningskedjan. Företagens försörjningskedjor (SCM) 

innefattar transporter, materialflöden, kapitalflöden, inköp, produktion, distribution, att 

öka lönsamhet och möta kundernas efterfrågan (Ahi & Searcy, 2013, s. 339). Om en kund 

i Sverige exempelvis väljer lokalproducerat och miljömärkt istället för massproducerat 

från lågkostnadsländer, innebär kundens produktval bland annat minskad 

transportsträcka, miljövänligt material, bättre arbetsförhållanden i produktionen samt 

vinstbidrag till etiska verksamheter. Detta förtydligar hur konsumenternas efterfrågan är 

med och avgör utvecklingen av hållbara försörjningskedjor inom företag, och därmed är 

konsumentbeteende relevant att studera inom området för hållbarhet. Dock existerar en 

generell uppfattning bland konsumenter att utvecklingen mot hållbar konsumtion är 

företagens ansvar, medan konsumenternas egna beteende är svårare att påverka (De Brito 

et al., 2008, s. 548; Han et al., 2017; s. 163; Johnstone & Lindh, 2017, s. 133). 

 

Konsumentens val av produkter och tjänster kan således klassas som mer eller mindre 

etiska eller hållbara. Johnstone & Lindh (2017, s. 127) menar att både etisk respektive 

hållbar konsumtion innebär samma sak; att ta hänsyn till samhälle, djurens rättigheter, 

miljö och ekologi, samt motverka barnarbete och andra dåliga arbetsförhållanden (se även 

Auger et al., 2003, s. 282). Med andra ord innebär etisk konsumtion att välja produkter 

och varumärken utifrån dessa kriterier. Begreppet används av flertalet författare (Auger 

et al., 2003; Bucic et al., 2012; Johnstone & Lindh, 2017; Davies & Gutsche, 2016), och 

kommer även att användas i denna studie, tillsammans och likställt med hållbar 

konsumtion. Eftersom överkonsumtion innebär ökade påfrestningar på miljö och 
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samhälle är det givet att etisk konsumtion även innefattar att reducera överkonsumtion 

(se Reich & Armstrong Soule, 2016, s. 452), särskilt inom klädbranschen.  

 

Trots utmaningen med att främja etiskt konsumentbeteende, har attityder och beteenden 

hos konsumenter förändrats mycket under senaste decennierna. Redan 1974 konstaterade 

Kinnear et al. (1974, s. 23) att segmentet av konsumenter som är intresserade av 

ekologiska produkter är nog stort för att vara lönsamt för företag att rikta sin 

marknadsföring mot. Idag visar allt fler av dagens konsumenter, precis som företagen, på 

ett omfattande intresse för hållbarhet och miljö (Bhaduri & Ha-Brookshire, 2011, s. 135; 

Bucic et al., 2012, s. 113; Han et al., 2017, s. 164; Hiller Connell, 2010, s. 285; Newholm 

& Shaw, 2007, s. 253). Företagen har således behov av kunskap om konsumenternas 

engagemang för etisk konsumtion, för att göra marknadsföringen mer effektiv. Mest 

tydligt är detta engagemang bland de yngre konsumenter som kallas millennials, eller 

generation Y (Bucic et al., 2012, s. 113; Hill & Lee, 2012, s. 478; Johnstone & Lindh, 

2017, s. 127), som beskrivs mer om nedan.  

 

1.1.4 Millennials 

Inom områdena Influencer Marketing och hållbar/etisk konsumtion är millennials en 

generation som utmärker sig från andra. Denna generation har definierats av Bucic et al 

(2012, s. 114) som födda mellan 1985 och 1999. Millennials beskrivs som unika i sitt 

konsumentbeteende, mest engagerade i etisk konsumtion, mer köpstarka än vad individer 

från tidigare generationer har varit i denna ålder (till följd av högre inkomster), samt som 

den största konsumtions-generationen hittills (Bucic et al., 2012, s. 114; Farris et al., 

2002; Sullivan & Heitmeyer, 2008, s. 285). Kunskap om millennials utmärkande beteende 

ger möjligheter att anpassa marknadsföring av kläder mot denna konsumentgeneration 

mer effektivt (Hill & Lee, 2012, s. 480), exempelvis genom Influencer Marketing. 

 

Vidare är millennials den generation som påverkas mest av sociala medier och influencers 

(Johnstone & Lindh, 2017, s. 135; Pandey et al., 2018, s. 157), vilket gör det särskilt 

relevant att studera Influencer Marketing och hållbarhet ur millennials perspektiv. 

Eftersom effekterna är större på denna generation, underlättas undersökningar av 

Influencer Marketing bland dessa konsumenter. Samtidigt utgör de en betydelsefull 

målgrupp inom etisk konsumtion och hållbarhet. Fortsättningsvis har millennials, som 

idag är i åldern 20–34 år, större möjlighet att forma framtidens konsumtion än äldre 

generationer. Millennials kommer även att uppfostra kommande generationer, vilket 

innebär att de är avgörande för att främja etisk konsumtion i det framtida samhället. I 

enlighet med detta påpekar Bucic et al. (2012, s. 114) att det behövs fler studier av etisk 

konsumtion inom specifika kundsegment, som både nu och i framtiden har en betydande 

roll för social och ekonomisk utveckling. Det är tydligt att millennials utgör ett sådant 

kundsegment (se även Johnstone & Lindh, 2017, s. 128). 

1.2 Influencer Marketing och konsumtion 

Beskrivningen av Influencer Marketing, etisk klädkonsumtion och millennials visar på 

goda förutsättningar för att främja ett hållbart samhälle. Trots detta är fokus på hållbarhet 

och etisk konsumtion inom Influencer Marketing lågt. I motsats till konsumenter och 

företag, verkar influencers inte visa samma intresse för hållbarhet. Den livsstil och det 

beteende som influencers offentliggör på sociala medier, men främst reklamsamarbeten 

med företag (Influencer Marketing), är grunden för deras inkomster. Därför bör deras 

offentliga aktiviteter kunna klassas som vilket företag som helst. Trots detta saknas ett 
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hållbarhetsperspektiv inom Influencer Marketing, vilket märks tydligare när resten av 

samhällets intresse för hållbarhet är så pass omfattande. Kenza Zouiten Subosic och Janni 

Olsson Delér, med 1,8 (Instagram, 2019a) respektive 1,3 (Instagram, 2019b) miljoner 

följare i skrivande stund, är två exempel på influencers som frekvent ingår 

reklamsamarbeten med klädföretag. Deras Instagramkonton visar delvis bilder från resor 

över världen, vilket driver på ökningen av koldioxidutsläpp från flygresor (Kamb et al., 

2016, s. 14; Gummesson, 2014), delvis bilder på olika kläd-outfits, vilket ökar 

konsumtionsintentioner hos följare (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6). Däremot syns 

inget hållbarhetsperspektiv på varken resor eller klädkonsumtion. Följaktligen förmedlar 

stora influencers som dessa en ohållbar livsstil och konsumtion till sina följare, genom 

deras yrkesverksamhet inom Influencer Marketing. Detta är något som företagen som 

använder Influencer Marketing även kan förknippas med. 

 

Här bör det understrykas att innevarande studie betraktar influencers personliga och 

yrkesmässiga roll som två skilda saker, med fokus på den yrkesmässiga rollen. De 

beteenden som avses ovan är således yrkesmässiga, eftersom de oftast grundar sig i, eller 

skapar förutsättningar för reklamsamarbeten med företag. De resultat som framkommer 

har således ingen koppling till individen, utan allt inom innevarande studie berör 

influencers som yrkesgrupp. Detta eftersom den personliga individ som står bakom ett 

Instagramkonto inte går att bedöma inom ramen för innevarande studie, då denna utgår 

från ett konsumentperspektiv. 

 

Emellertid visar framväxten av mer medvetna influencers som exempelvis Johanna 

Nilsson (Instagram, 2019c), Theconsciouscut (Instagram, 2019d) och Kissenundkarma 

(Instagram, 2019e) att följare börjar inkludera hållbarhet i valet av influencers. Trots ett 

lägre följarantal visar dessa att influencers som främjar etisk konsumtion blivit mer 

uppskattat bland användare av Instagram. Vidare har det anonyma Instagramkontot 

Aningslösainfluencers (Instagram, 2019f) uppmärksammat influencers för deras 

uppmuntran till överdriven konsumtion och resande. Kontot har fått ett explosionsartat 

uppsving av följare, som i skrivande stund har 62 800 följare. En influencer som har blivit 

uppmärksammad för mängden internationella flygresor är Isabella Löwengrip, som 

snabbt besvarade kritiken med att hon ska kompensera för miljöpåverkan genom att 

rekrytera en Corporate Social Responsibility Manager till sitt företag (Löwengrip, 2019). 

Även andra influencers har svarat på Aningslösainfluencers kritik genom att diskutera 

klimatpåverkan på Instagram och i podcasts. Trots att ingen radikal respons ännu dykt 

upp från influencers, är det tydligt att hållbarhet och miljöpåverkan blivit aktuella ämnen 

på Instagram. Detta börjar påverka vad influencers kan publicera utan att bli kritiserade 

eller väcka ilska hos vissa följare. Dessutom möjliggör Instagram att sprida information 

om beteenden hos influencers som inte är hållbara, vilket gör Instagram relevant för att 

studera attityder och förhållanden mellan millennials och influencers. Detta har i sin tur 

betydelse för det konsumtionsbeteende (Ajzen, 1991, 188) som millennials påverkas till 

av influencers. 

 

Influencers offentliga livsstil kan således ha en betydande roll inom Influencer Marketing, 

eftersom den kan påverka hur accepterad influencern är bland följare. Utifrån 

ovanstående verkar det som att “konsumera och spendera” -beteenden inte längre är lika 

attraktiva bland följare. Dessa åsikter hos följare kan ha konsekvenser för Influencer 

Marketing, gällande vad som efterfrågas av influencers för att förbli effektiva. 

Marknadsföring av produkter i allmänhet är till för att skapa efterfrågan, vilket ökar 

konsumtion (Reich & Armstrong Soule, 2016, s. 441) och därför är marknadsföring 
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kritiserat sedan långt tillbaka i tiden för att vara negativt för miljön (Peattie & Peattie, 

2009, s. 260). I enlighet med detta kan mycket av den Influencer Marketing vi ser idag 

kritiseras för att öka konsumtion och därmed påverka miljön negativt. Eftersom 

millennials är extra engagerade i miljöfrågor (Bedard & Tolmie, 2018, s. 1388; Johnstone 

& Lindh, 2017; s. 129), kan dessa reagera negativt på marknadsföring via influencers utan 

ett hållbart perspektiv. Detta kan medföra att millennials även reagerar negativt på 

företagen som ligger bakom samarbetet med en influencer. 

 

Ovanstående visar att millennials intresse för hållbarhet, gentemot Influencer Marketings 

frånvarande hållbarhetsperspektiv, kan göra att det existerar eller kommer uppstå 

slitningar mellan Influencer Marketing och millennials. Detta kan resultera i att Influencer 

Marketing tappar nuvarande effektivitet, vilket är kontraproduktivt, då det har en stor 

potential att främja etisk konsumtion bland millennials (Bedard & Tolmie, 2018, s. 1394; 

Johnstone & Lindh, 2017, s. 134). Även om Bedard & Tolmie (2018, s. 1388) har bevisat 

en koppling mellan millennials användning av sociala medier och grön konsumtion, ges 

ingen djupare förståelse för hur influencers påverkar till en grönare konsumtion, vilket 

överensstämmer med Johnstone & Lindh (2017, s. 135) slutsats att kopplingen mellan 

millennials etiska konsumtion och Influencer Marketing är komplex. Samtidigt råder 

meningsskiljaktigheter om millennials faktiskt är miljömedvetna eller ej (Bedard & 

Tolmie, 2018, s. 1388; Bucic et al., 2012, s. 119; Hume, 2010, s. 392; Johnstone & Lindh, 

2017, s. 129), men oavsett är det lika relevant att skapa positiva effekter av Influencer 

Marketing på hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials, för samhällets skull. 

Dock finns ännu inga studier, till kännedom för författarna av innevarande studie, som 

behandlar millennials upplevelse av influencers verksamheter i förhållande till hållbarhet 

och etisk konsumtion.  

1.3 Frågeställning och syfte 

Sammanfattningsvis är Influencer Marketing en marknadsföringsstrategi för att öka 

företagens försäljning och bidrar därför till en ökad konsumtion i samhället. Samtidigt 

visar potentialen för Influencer Marketing att det bör kunna användas till att främja mer 

hållbar konsumtion och bidra till att öka försäljning av hållbara produkter samt minska 

överkonsumtion. Detta framstår som särskilt intressant för företag inom klädbranschen 

eftersom miljöpåverkan av produktion och distribution är hög inom denna. Med grund i 

ovanstående introducerande avsnitt är tre fokusområden identifierade, som sätter ramen 

för innevarande studie. Dessa är: (1) Influencer Marketings påverkan på millennials 

konsumtionsbeteende, (2) vikten av hållbar utveckling och etisk konsumtion inom 

klädbranschen och (3) millennials intresse för både etisk konsumtion och influencers. 

Dessa tre områden ligger till grund för frågeställningen som följer. Forskningsfrågan 

omfattar därmed influencers, konsumenter, företag och samhället i stort. Innevarande 

studie fokuserar främst på problemet med Influencer Marketings bristande 

hållbarhetsperspektiv ur företagens synvinkel, utifrån information från 

konsumentgruppen millennials Detta på grund av problemets starka koppling till 

företagen, som är den huvudsakliga aktören bakom dessa samarbeten på sociala medier, 

och därmed har ett stort behov av kunskap inom Influencer Marketing  

 

1.3.2 Frågeställning 

Hur kan Influencer Marketing bidra till hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland 

millennials? 
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1.3.3 Syfte 

Skapa djupare förståelse av Influencer Marketings betydelse för hållbarhet och etisk 

klädkonsumtion bland millennials. På så sätt ska undersökningen hitta faktorer i 

influencers offentliga livsstil och i reklamsamarbeten på Instagram, som påverkar 

millennials attityder till hållbarhet, etisk klädkonsumtion positivt.  

 

1.3.3 Kunskapsbidrag 

Genom att studera millennials åsikter och attityder till influencers och Influencer 

Marketing, i förhållande till etisk konsumtion och hållbarhet inom klädbranschen, kan 

resultatet hjälpa klädföretag att använda Influencer Marketing mer effektivt mot denna 

konsumentgrupp. Detta eftersom millennials attityder har betydelse för deras beteende 

(Ajzen, 1991, s.188). På så vis kan företagens utveckling mot att bli mer hållbara 

underlättas, eftersom marknadsföringen av deras hållbara agerande kan bli mer effektiv 

och leda till ökad lönsamhet. Utöver företagens fördelar, ger kunskap om dessa faktorer 

bättre förutsättningar för etisk konsumtion bland konsumenter, vilket har en hög relevans 

i dagens samhälle. Målet med studien är att företag ska kunna välja ut influencers mer 

genomtänkt i strategier för Influencer Marketing, som tar hänsyn till överkonsumtionens 

negativa sidor och skapar konkurrensfördel för hållbart mode. Detta kan skapa bättre 

Influencer Marketing för hållbara företag och produkter inom klädbranschen, vilket får 

positiva effekter på samhälle och miljö. Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien med 

ökad förståelse för millennials attityder till Influencer Marketing och hållbarhet. Därmed 

är ambitionen att fylla ett kunskapsgap som har en hög praktisk relevans för både företag, 

influencers och samhället i stort. 

 

1.3.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till Influencer Marketing av kläder på Instagram, mot kvinnor inom 

konsumentgruppen millennials. Se avsnitt 4.3 för vidare information gällande urvalet för 

studien. Vidare är studien grundad ur ett konsumentperspektiv som rör influencers som 

professionell yrkesgrupp. 

 

  



 

 8 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Innevarande kapitel inleds med en förklaring till varför ämnet valdes samt författarnas 

förförståelse, vilket har betydelse för studiens utformning och genomförande. Därefter 

diskuteras den vetenskapliga ansatsen, valet mellan kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsstrategi, samt betydelsen av innevarande forskningsparadigm för att visa på 

relevansen av det vetenskapliga angreppssättet för denna studie. Avslutningsvis 

presenteras litteratursök för studien samt tillhörande källkritik. 

2.1 Val av ämne  

Valet av ämne för denna studie grundar sig i relevansen för hållbar utveckling i 

förhållande till konsumtion inom ett välfärdssamhälle som Sverige. Eftersom 

miljöproblem och samhällsproblem aldrig varit så pass omdiskuterade som nu är det, i 

författarnas mening, ett måste att inkludera hållbarhet och miljömedvetenhet i studier 

inom företagsekonomi. Alla framtida kunskapsbidrag inom marknadsföring bör innefatta 

ett hållbarhetsperspektiv för att kunna ge långsiktiga fördelar. Samtidigt har 

marknadsföringsfenomenet Influencer Marketing fått ett explosionsartat genomslag i 

Sverige och antalet influencers som driver på konsumtionen ytterligare har aldrig varit 

fler. Den uppenbara effektiviteten att påverka konsumentbeteende som influencers har, 

bör för samhällets skull användas till att främja etisk konsumtion, vilket inte är fallet idag. 

Genom att koppla samman hållbarhet och Influencer Marketing i en studie hoppas vi 

kunna bidra till att detta förändras. I och med konsumentgruppen millennials engagemang 

för hållbarhet, samt deras omfattande exponering för influencers, anser vi att det finns 

goda möjligheter att ställa om Influencer Marketing till att inkludera ett 

hållbarhetsperspektiv på både konsumtion och företagsverksamheter. 

2.2 Förförståelse 

Som inkluderade i generationen millennials har vi som författare en omfattande 

förförståelse för Influencer Marketing, eftersom vi är tydligt exponerade för detta. Båda 

författare använder Instagram dagligen och känner till de största svenska influencers som 

finns just nu. Vi författare har även reagerat på Influencer Marketings utbredning, samt 

reflekterat över den konsumtionshets som influencers reklamsamarbeten kan leda till. 

Vidare är båda författare civilekonomstudenter som studerat marknadsföring och 

hållbarhet på avancerad nivå, vilket gett hög medvetenhet om hållbar utveckling, 

miljöproblem samt marknadsföringens påverkan på detta. Förförståelse är en 

förutsättning för att ny förståelse ska genereras, men kommer alltid påverka utformningen 

på vetenskapliga undersökningar eftersom det avgör vad en individ uppfattar som 

sanning, vilket influerar den vetenskapliga frågeställningen (Gilje et al., 2007, s. 182–

183). Det är tydligt att innevarande forskningsfråga är grundad i subjektiva 

trosuppfattningar om hållbarhet, men samtidigt visar en omfattande teoretisk grund på 

relevansen för problemet. Därför kan förförståelsen istället utgöra en fördel för att studera 

hållbarhet inom Influencer Marketing, eftersom vi författare är bekanta med fenomenet 

och har upplevt hur det fungerar i praktiken.  

 

Det är dock viktigt att vi som författare beaktar förförståelse i intervjuer så att vi förblir 

objektiva och inte överför vår egen trosuppfattning på respondenterna. Studier som utgår 

från befintlig teori gynnar objektiviteten i forskning eftersom forskarens subjektiva 

uppfattningar inte kan påverka studien i samma utsträckning, men det finns ändå en risk 

att forskare väljer teorier utifrån den subjektiva uppfattningen och därmed påverkar 
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studiens inriktning, vilket kan resultera i att nya intressanta upptäckter missas (Patel & 

Davidson, 2011, s. 23). Genom att använda befintlig vetenskap för att grunda innevarande 

problemformulering är målet att objektiviteten för studien stärks och att eventuell 

nyansering av förförståelsen och subjektiva uppfattningar neutraliseras. Även om 

förförståelse riskerar att vinkla bearbetningen av teori vill vi som författare understryka 

nyttan av vår förförståelse för att kunna bidra med kunskap inom området. Detta när den 

teoretiska ramen för studien konstrueras, samt när ny vetenskap inom Influencer 

Marketing genereras. Därmed innefattar denna studie en kombination av deduktiv och 

induktiv vetenskaplig ansats, vilket kommer att beskrivas mer utförligt nedan. 

2.3 Vetenskaplig ansats 

Som nämnts ovan är den vetenskapliga ansatsen för denna studie kombinerat deduktiv 

och induktiv. Inom den deduktiva ansatsen är befintlig teori grunden för observationer 

och empiriska resultat, medan den induktiva ansatsen innebär att observationer och 

empiriska resultat formar ny teori (Bryman & Bell, 2017, s. 43,45; Collis & Hussey, 2014, 

s. 7; Saunders et al., 2012, s. 48). Eftersom hållbarhet inom Influencer Marketing är ett 

område som saknar befintliga teorier, ämnar denna studie konstruera ny teori för 

Influencer Marketing som inkluderar hållbarhet. Detta visar på den induktiva ansatsen, 

vilket innefattar att göra nya upptäckter inom specifika kontexter som sedan kan 

appliceras mer generellt (Collis & Hussey, 2014, s. 7; Saldaña, 2011, s. 93). Gray et al. 

(2007, s. 24) beskriver induktion som att forskare inledningsvis studerar en situation eller 

ett fenomen och sedan sker den teoretiska utvecklingen utifrån denna. På detta sätt ämnar 

vi att studera millennials, Influencer Marketing och hållbarhet, för att generera en 

teoretisk grund för Influencer Marketing med ett hållbarhetsperspektiv. Därmed är den 

induktiva ansatsen lämplig för innevarande studie. Samtidigt är den deduktiva ansatsen 

inkluderad eftersom befintlig teori inom områdena Influencer Marketing, hållbar 

utveckling, etisk konsumtion samt generationen millennials har bearbetats till en teoretisk 

grund för insamling av data, utifrån vilken induktionen sedan kommer att ske.  

 

Följaktligen är induktiv och deduktiv ansats inte helt åtskilda, utan innehar många likheter 

(Bryman & Bell 2017, s. 45). Därför är det inget konstigt eller nytt att båda används inom 

en och samma studie. Johnstone & Lindh (2017) kombinerar deduktion och induktion i 

en kvalitativ studie av influencers påverkan på millennials etiska konsumtion, genom att 

skapa en ny teoretisk modell utifrån den redan etablerade TPB av Ajzen (1991). Det 

induktiva elementet är dock mer framträdande, vilket förklaras av att kvalitativ forskning 

vanligtvis innebär induktiv ansats, medan kvantitativa studier oftast är deduktiva 

(Bryman & Bell, 2017, s. 167). Samtidigt visar en litteraturstudie av Alves et al. (2016, 

s. 1036) att studier av konsumenters reaktioner på marknadsföring via sociala medier 

domineras av kvantitativa studier, vilket tyder på en avsaknad av kvalitativa studier inom 

området för Influencer Marketing. Detta gör att djupare kunskap som kvalitativ forskning 

genererar, kan ha missats inom detta område, vilket kommer att beskrivas mer nedan. 

2.4 Forskningsstrategi 

Valet mellan kvantitativ eller kvalitativ forskningsstrategi avgör hur en studie ska 

genomföras för att besvara forskningsfrågan på bästa sätt (Saunders et al., 2012, s. 173). 

Kvantitativ metod lägger stor vikt vid variabler och siffror vid insamling och analys av 

data eftersom att siffror bidrar till den detaljerade bild som kvantitativ forskning strävar 

efter, medan kvalitativa metoder inte ämnar att analysera data statistiskt, och därför lägger 
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större vikt vid ord och djupgående beskrivningar av ett fenomen från involverade 

individer (Bryman & Bell, 2017, s. 58; Collis & Hussey, 2014, s. 52; Ruane, 2015, s. 33; 

Saunders et al., 2012, s. 161; Yilmaz, 2013, s. 312). Genom att använda en kvalitativ 

undersökningsmetod utvecklar forskare djupare insikter och förståelse i datan som samlas 

in från respondenter (Taylor et al, 2016, s. 18). Eftersom denna studie ämnar förstå 

millennials attityder till Influencer Marketing i förhållande till hållbarhet och etisk 

konsumtion, för att utreda hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk 

konsumtion bland millennials, blir det svårt att mäta detta i siffror. I enlighet med detta 

understryker kvalitativa forskare att siffror inte kan generera förståelse eller bidra till en 

enhetlig bild av ett fenomen (Ruane, 2015, s. 34). Sammantaget visar detta att en 

kvalitativ forskningsdesign är mer lämplig för den typ av kunskap som innevarande studie 

ämnar finna.  

 

För att kunna besvara vår frågeställning måste vi tala med respondenter mer ingående för 

att kunna erhålla unika och verklighetsbaserade svar, jämfört med en enkätundersökning. 

Enkäter är till för att få svar från en stor mängd respondenter, men på ett begränsat antal 

frågor med förutbestämda svar utifrån befintlig teori (Yilmaz, 2013, s. 313). Därmed 

elimineras den sociala kontexten och respondenterna ges inte möjlighet att beskriva 

individuella känslor, tankar, referensramar och erfarenheter med egna ord (Magnusson & 

Marecek, 2015, s. 2). Därför ger en kvalitativ forskningsstrategi möjlighet att erhålla svar 

som inte behandlats i tidigare studier, och därmed bidra med nya insikter. Utifrån vårt 

syfte är det således uppenbart att kvantitativ enkätundersökning inte passar denna studie.  

 

Fortsättningsvis tar kvalitativa studier bättre hänsyn till etiska angelägenheter (Yilmaz, 

2013, s. 317). Vidare handlar kvalitativ forskning om förståelse och tolkning av olika 

händelser och handlingars innebörd för individer (Magnusson & Marecek, 2015, s. 1), 

vilket ytterligare visar relevansen av kvalitativ metod för att förstå millennials upplevelser 

och reaktioner på Influencer Marketing. Valet av forskningsstrategi motiveras ytterligare 

av att kvalitativ forskning har en oöverträffad förmåga att generera trovärdiga anledningar 

till hur saker fungerar inom en specifik kontext, eftersom forskare tillåts lyssna till vad 

respondenterna tycker och tänker (Mason, 2002, s. 1; Taylor et al., 2016, s. 104). Därmed 

ger kvalitativ metod en mer utförlig och givande studie av millennials inom kontexten för 

hållbarhet och Influencer Marketing. 

2.5 Forskningsparadigm 

De teoretiska utgångspunkter som presenterats ovan visar att innevarande studie tillhör 

den interpretivistiska forskningsparadigmen. Inom interpretivism ligger fokus på att 

utforska komplexiteten i sociala fenomen för att skapa förståelse, medan 

motsatsparadigmen positivism fokuserar på att mäta sociala fenomen (Collis & Hussey, 

2014, s. 45). Interpretivism innebär att forskare erkänner subjektivitet och egna 

värderingar i resultat, att den vetenskapliga ansatsen är induktiv, att metod som används 

är kvalitativ för att kunna ge djupare förståelse, och att studien är kontextbaserad (Collis 

& Hussey, 2014, s. 47). Innevarande studie har således en tydlig koppling till 

interpretivismen, eftersom en djupare förståelse eftersöks. Detta precis som Bhaduri & 

Ha-Brookshire (2011, s. 138) har i en liknande studie av detaljerad och djupare förståelse 

om konsumentattityder och köpintentioner av klädprodukter från företag med 

transparenta försörjningskedjor. 
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Det finns två distinkta antaganden inom interpretivism och positivism som förtydligar 

skillnaden mellan dem. Dessa är ontologiska antaganden (verklighetssyn) och 

epistemologiska antaganden (kunskapssyn) (Collis & Hussey, 2014, s. 47). Enligt detta 

innebär interpretivism en socialt konstruerad verklighetssyn där alla har en egen subjektiv 

uppfattning om verkligheten och därför existerar flera verkligheter, medan 

verklighetssynen inom positivismen är att det endast finns en verklighet som är samma 

för alla, där forskaren är objektiv och extern till den sociala verkligheten. Vidare är 

kunskapssynen inom interpretivismen att minimera avstånd mellan forskare och 

forskningsobjekt, till exempel genom att intervjua objektet och vara deltagande i 

processen, där forskarens värderingar avgör vad som räknas som fakta. I motsats till detta 

ser den positivistiska kunskapssynen forskaren som oberoende och objektiv till 

forskningsobjektet, där endast det som är observerbart och mätbart räknas som kunskap 

(Collis & Hussey, 2014, s. 47).  

 

Att genomföra en studie inom den interpretivistiska paradigmen ger därmed större 

utrymme att interagera med respondenter i intervjuer, jämfört med vad som är möjligt 

inom den positivistiska paradigmen. Som sagt kräver innevarande studie att vi som 

forskare kan komma närmare de personer vi vill undersöka. Vidare innebär studiens 

inriktning att vi som forskare är subjektiva där våra värderingar är med och formar 

studien. Även om miljöproblem är vetenskapligt bevisade cirkulerar det fortfarande andra 

åsikter i samhället att miljön inte alls är i fara till följd av människans påverkan, av så 

kallade klimatförnekare (se Stephan et al., 2015). För innevarande studie är det uppenbart 

att vi som författare har subjektiva värderingar att konsumtion påverkar miljö. Den 

interpretivistiska paradigmen, med tillhörande ontologi och epistemologi, ger således 

möjligheter att studera fenomen i samhället som har en stark koppling till individuella 

uppfattningar och åsikter. Med detta sagt är det fortfarande viktigt att inte presentera 

snedvridande fakta, eller att respondenterna påverkas att svara i enlighet med vår 

uppfattning. Det som är relevant är istället att studiens syfte är grundat i värderingar 

gällande konsumtion och miljöpåverkan, och att vi som författare vill bidra med 

information inom marknadsföring för hållbar utveckling inom företag. 

2.7 Litteratursökning  

Litteratursökningen för innevarande studie har resulterat i användning av böcker, 

vetenskapliga artiklar, publicerade rapporter, företagens webbsidor, samt vissa 

nyhetsartiklar. De vetenskapliga artiklar som funnits intressanta för studien har gett vidare 

tips om fler artiklar inom området för sociala medier och Influencer Marketing. Det 

dominerande tillvägagångssättet för litteratursökning är således genom att gå igenom 

referenslistor i relevanta artiklar, eftersom sökning med egna sökord i databaser inte gett 

oss relevanta resultat för studiens inriktning. En nackdel med detta tillvägagångssätt är 

att viktig kunskap som andra författare inte tagit med också missas av oss, men samtidigt 

är det en stor fördel att den litteratur som används erkänts som sanningsenlig och relevant 

av andra författare. 

2.8 Källkritik 

För att uppnå hög sanningshalt i en studie är det viktigt att den ingående informationen 

granskas kritiskt, därför har Thurén (2013, s. 7–8) tagit fram fyra olika principer för 

källkritik som bör tas hänsyn till i informationssökningen till en vetenskaplig studie; 

äkthetskriteriet, tidssambandskriteriet, oberoendekriteriet och tendensfrihetskriteriet. 
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Genom att sträva efter att uppfylla samtliga av dessa källkritiska principer uppnås således 

en högre sanningshalt för innevarande studie. Nedan följer en beskrivning av förfarandet 

för varje princip. 

 

För att uppfylla äkthetskriteriet måste en källa presentera en studie som är verklig och 

inte påhittad, och forskare måste vara medvetna om att det finns en risk att vilseledas av 

förfalskade studier (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 144; Thurén, 2013, s. 7). Gällande 

vetenskapliga artiklar som innevarande studie bygger på har endast fackgranskade artiklar 

publicerade i vetenskapliga journaler använts. Andra källor har endast använts i syfte att 

visa på eventuella trender, samhällsfenomen eller för att förtydliga egna reflektioner, det 

vill säga mindre avgörande påståenden. Böcker som använts för studien ligger till grund 

för vår kunskapsbildning om metodologin för innevarande studie. Trots erkända författare 

till böckerna och fackgranskade artiklar har vi förhållit oss kritisk till den information 

som presenteras och till bästa förmåga försökt att undvika att vinkla informationen vi har 

införskaffat oss. 

 

Vidare är innevarande studie grundad på aktuella källor i största möjliga mån, eftersom 

Influencer Marketing är ett fenomen som uppstått relativt nyligen, och äldre källor om 

influencers kan därför ha missat viktiga aspekter av Influencer Marketing som är ett 

faktum idag. Dock visar innevarande studie att fenomenet influencer har funnits längre 

än sociala medier, därför existerar även äldre litteratur inom området som fortfarande är 

relevant för Influencer Marketing. I och med detta uppfylls tidssambandskriteriet, som 

innefattar att ta hänsyn till den tid som passerat sedan en händelse eller observation 

inträffat, när detta återges i en ny studie (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 144; Thurén, 

2013, s. 7). Detta innebär i praktiken att beakta förändringar som kan ha skett sedan en 

studie genomförts. Därför är källorna till innevarande studie granskade utifrån deras 

aktualitet. De äldre källor som använts har antingen kompletterats med nyare information, 

eller ansetts trovärdiga på grund av att de används av många författare idag, exempelvis 

Ajzens Theory of Planned Behavior från år 1991.  

 

För att uppfylla oberoendekriteriet ska källor som färdats i många led mellan olika 

forskare undvikas, eftersom detta medför en högre risk att det ursprungliga budskapet 

förvrängts (Thurén, 2013, s. 45). Därför utgår innevarande studie endast från 

förstahandsreferenser, med ett fåtal undantag där primärkällan varit omöjlig att tillgå. I 

de fall då andrahandsreferenser används har informationen validerats genom att 

undersöka om fler författare har utgått från samma information. Dock innebär detta 

fortfarande en risk att återge information felaktigt, därför har innevarande studie inte 

använt andrahandsreferenser för tyngre och mer avgörande argument, för att stärka 

trovärdigheten för innevarande studie. 

 

Avslutningsvis behandlar tendensfrihetskriteriet partiskhet där personliga, politiska eller 

ekonomiska intressen resulterar i att den genomförda studien återger snedvriden 

information utifrån icke-vetenskapliga intressen (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 139; 

Thurén, 2013, s. 8). Innevarande studie är ett examensarbete på D-nivå, vilket innebär ett 

syfte att ge kunskap i vetenskapliga metoder, och skrivs inte på uppdrag av företag. Detta 

innebär att ekonomiska intressen inte påverkar denna studie överhuvudtaget, men 

personliga och politiska åsikter hos författarna riskerar fortfarande att vinkla de källor 

som används med våra egna uppfattningar. Detta undviks bäst genom att styrka argument 

och påståenden med flera olika vetenskapliga källor med likvärdiga slutsatser. På så sätt 

stärks objektiviteten i presenterade argument. 
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3.Teori 
Detta kapitel behandlar befintliga fakta inom relevanta ämnesområden för innevarande 

studie. Inledningsvis presenteras Instagram och dess funktioner för att förtydliga 

förutsättningarna för Influencer Marketing på denna sociala plattform. Därefter 

presenteras en teoretisk grund till influencers påverkan på konsumenter. Efter det följer 

millennials etiska konsumtionsbeteende och tillhörande problematik med att få dem att 

fullfölja detta beteende. Därefter presenteras en definition hållbar klädkonsumtion och 

varför det är viktigt i denna bransch. Ovanstående leder oss vidare in på beteendegapet 

mellan etiska intentioner och etiskt konsumtionsbeteende, där bland annat Theory of 

Planned Behavior och moralpsykologi diskuteras i förhållande till Influencer Marketing. 

Avslutningsvis sammanfattas ovan i en egenkonstruerad teoretisk modell, som sätter 

ramen för innevarande studie. 

3.1 Instagram 

Det finns många anledningar att utgå från den sociala plattformen Instagram för att 

studera Influencer Marketing. På Instagram publiceras bilder och video av användare som 

kan taggas med hashtags, platser man befinner sig på samt personer man är med (Isom et 

al., 2017, s. 294). Användare ges möjlighet att interagera med varandra genom att gilla 

och kommentera varandras bilder (Nunes et al., 2018, s. 59). I augusti 2016 

introducerades Instagram Stories för att effektivisera bildflödet, som ger möjlighet att 

dela med sig av sin dag med både video och bilder begränsat under 24 timmar (Instagram, 

2016). Under 2017 introducerades Live-stories, vilket innebär att användare kan sända 

live från events med mera (Instagram, 2017), vilket används flitigt av kändisar och 

influencers som vill sprida ett budskap. Vanliga exempel är att stories används för att visa 

upp olika kläd-outfits i samarbete med olika webbutiker eller varumärken. Följaktligen 

är Instagram den mest använda plattformen av influencers för att uttrycka åsikter och visa 

upp olika produkter och tjänster (Nunes et al., 2018, s.59).  

 

Ovanstående visar att Influencer Marketing via Instagram är, och troligen förblir en viktig 

marknadsföringsstrategi för företag. Instagram är dessutom perfekt för influencers att 

växa på, då profiler och inlägg föreslås för användare genom verktyget upptäck. Denna 

algoritm utgår från användarens interaktion, exempelvis om användaren gillar och 

kommenterar moderelaterade inlägg, kommer fler sådana inlägg upp i användarens flöde 

(Constine, 2018). Instagram är således uppbyggt för att upptäcka nya personer att följa 

och inspireras av, vilket förstärker argumenten om att Instagram är en effektiv 

marknadsföringsplattform att nå ut till rätt målgrupp. Instagrams funktioner visar hur 

enkelt och omfattande influencers kan göra reklam för produkter via denna plattform, 

vilket kommer förtydligas i nästa avsnitt. Det är också den sociala plattform som används 

mest av yngre människor (Rainie et al., 2012, s. 3; Davidsson & Thoresson, 2017, s. 48), 

vilket gör den särskilt relevant för att undersöka hur Influencers kan bidra till hållbarhet 

och etisk klädkonsumtion bland millennials. 

3.2 Influencer Marketings påverkan på konsumentbeteende 

Det är tydligt att influencers har en otroligt stor kraft att påverka konsumentbeteende och 

konsumtion. Detta behöver dock inte alltid vara positivt. Influencers kan få följare att 

agera oetiskt om de till exempel marknadsför en produkt som är dålig för miljön. 

Dessutom kan sociala medier bidra till konsumtion som är uppenbart negativ. Ett exempel 

på detta är marknadsföring av alkohol med hjälp av influencers på sociala medier, vilket 
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skapat en samhällsnorm att alkoholkonsumtion är socialt accepterat, trots välkända 

hälsorisker med alkohol samt ökade sjukvårdskostnader för samhället som följd 

(Alhabash et al., 2015, s. 357). Statliga myndigheter som försöker dela budskap om 

ansvarsfullt alkoholintag bland befolkningen hamnar i skuggan av kampanjerna på 

sociala medier, och har inte alls samma genomslag på konsumenterna (Alhabash et al. 

2015, s. 368). Detta visar på en enorm styrka hos sociala medier att sprida budskap till att 

öka konsumtionen av en produkt, trots att beteendet försöker motarbetas och att 

konsumenterna vet att produkten är skadlig för hälsan. 

 

Som tidigare nämnts är promotion av kläder centralt inom Influencer Marketing. Poängen 

med ovanstående är att trots ökad medvetenhet i samhället om att konsumtionen av kläder 

i västvärlden inte är miljömässigt hållbar idag (Caniato et al., 2012, s. 659; De Brito, 

2008, s. 535; Hill & Lee, 2012, s. 480; Hiller Connell, 2010, s. 279; Reich & Armstrong 

Soule 2016, s. 441) är det fortfarande ett socialt accepterat beteende. Studien av Alhabash 

et al. (2015) visar att detta kan bero på att marknadsföringen via influencers gör att 

överkonsumtion av kläder är socialt accepterat. Influencer Marketing kan således vara en 

bidragande faktor till att överkonsumtionen av kläder fortsätter, trots att det är känt i 

samhället att det inte är hållbart. Utifrån denna problematik följer en beskrivning nedan 

hur det kan komma sig att influencers har så stor påverkan på konsumenter. 

 

3.2.1 Celebrity Endorsement och Parasocial Interaktion 

McCracken (1989) definierar en Celebrity Endorser som “en individ som innehar ett 

offentligt erkännande och som använder detta på uppdrag av en konsumtionsvara genom 

att synas med varan i en reklam” (McCracken, 1989, s. 310). Celebrity Endorsement 

(CE) och dess betydelse innebär med andra ord att använda kändisar för marknadsföring. 

Influencers kan beskrivas som kändisar specifikt inom detta område (Abidin, 2015). 

Effekten av annonsen förstärks eftersom kändisar förmedlar personlighet och livsstil som 

en okänd modell inte kan förmedla på samma sätt (McCracken, 1989, s. 315). 

Konsumenter uppskattar kändisar i annonser för att de delar intressen med kändisen, men 

också för att de skapar en djupare mening i form av att konsumenten kan köpa samma 

produkt som kändisen använder i annonsen (McCracken, 1989, s. 317). Instagram har 

öppnat en unik möjlighet att följa kändisars privatliv (se avsnitt 3.1), vilket resulterat i att 

relationen och distansen mellan följare och kändisar blivit mer intim, och gått från fans 

till vänner (Abidin, 2015; Chung & Cho, 2017, s. 482). Sociala medier skapar därmed en 

perfekt miljö för att konsumenter och kändisar ska bygga meningsfulla relationer och 

sprida budskap mellan varandra. Teorin om CE visar på betydelsen av influencers 

offentliggörande av sitt privatliv, för att skapa dessa relationer. 

 

Vidare innebär detta att sociala medier blir ett effektivt verktyg för att bygga parasociala 

relationer mellan kändisar och konsumenter (Chung & Cho, s, 489), vilket är en relation 

mellan två personer som inte har träffats ansikte mot ansikte (Horton & Wohl, 1956, s. 

215). Fenomenet Parasocial Interaktion (PSI) innefattar en interaktion med en kändis 

som egentligen är okänd för motparten, till skillnad från personlig interaktion mellan 

människor som träffas och interagerar i verkligheten (Horton & Strauss, 1957, s. 579).  

PSI och CE har en tydlig koppling till Influencers på Instagram, som interagerar 

vänskapligt med följarna genom inlägg och kommentarer, vilket skapar en parasocial 

relation till dessa influencers hos följare (se Abidin, 2015). Dock behöver inte det följare 

ser nödvändigtvis representera individen bakom, eftersom de inte känner influencern i 

verkligheten. Trots detta är PSI som bildas mellan användare och kändisar på sociala 

medier effektiva och emotionella, vilket ger stor potential att påverka konsumenternas 
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konsumtionsval (Yuksel & Labrecque, 2016, s. 316). Parasociala relationer grundar sig 

främst i att följare vill ha en djupare koppling till kändisarnas personligheter, vilket beror 

på att människor, precis som i verkliga möten, föredrar vissa personligheter mer än andra 

(Giles, 2002, s. 298). Därmed krävs att influencers visar ett personligt innehåll för att bli 

populära bland följare, men det behöver som sagt inte stämma överens med den verkliga 

individen bakom. 

 

Följaktligen tenderar konsumenter att bli mer intresserade av kändisar på sociala medier 

som delar med sig av sitt privatliv, eftersom relationen stärks via detta (Yuksel & 

Labrecque, 2016. s. 312; Labrecque, 2014. s. 142). Genom att kändisarna visar sitt 

privatliv och svagheter på Instagram skapas också medkänsla hos konsumenter som 

ytterligare förstärker den parasociala relationen (Chung & Cho, s. 489). När kändisar 

publicerat oärliga eller omoraliska inlägg får de även mycket kritik och reaktioner från 

följare och konsumenter (Chung & Cho, s. 490). Dock kommer konsumenten, precis som 

i vanliga vänskapsrelationer, att vara förstående, förlåtande och inte påverkas av 

kändisarnas negativa beteende om den parasociala relationen är stark (Chung & Cho, s. 

490). Dessa emotionella parasociala interaktioner kan därför också stärka relationen 

mellan varumärke och konsument (Labrecque, 2014. s. 142). Sammanfattningsvis 

innebär detta att Instagram är en optimal kanal för att bygga upp relationer till följare som 

skapar fördelar i reklamsamarbeten. Dessutom gör den parasociala relationen att 

influencers som medvetet eller omedvetet uppvisar ett oetiskt beteende enklare kan 

förlåtas av följare och förbli uppskattade. 

 

3.2.2 EWOM och Source Credibility Theory  

Sammantaget kan man beskriva influencers som personer med stora sociala kanaler med 

många följare, som anses vara pålitliga av dessa följare (Alfalahi et al., 2014, s. 162; 

Carter, 2016, s. 2; More & Lingham, 2017, s. 1). Därför kan Influencer Marketing klassas 

som en typ av electronic Word-of-Mouth (eWOM) (Colliander & Dahlén, 2011, s. 318; 

Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6), vilket förklarar trovärdigheten och pålitligheten som 

konsumenten upplever av influencers. EWOM innebär: 

 

“alla positiva eller negativa påståenden från potentiell, aktuell eller tidigare kund om en 

produkt eller företag, som görs tillgängligt för en multitud av människor och institutioner 

via internet” (Hennig-Thurau et al., 2004, s. 39).  

 

I praktiken innebär eWOM således att sprida information och åsikter om produkter ur ett 

konsumentperspektiv istället för det säljande företagets perspektiv, vilket är anledningen 

till att eWOM uppfattas som mer pålitligt av konsumenter. Detta är precis vad influencers 

gör i reklamsamarbeten. Deras kampanjer innebär vanligtvis en publicering av text 

och/eller bild på sina sociala plattformar (Blogg, Instagram, Youtube etcetera), till 

exempel en modeprofil som publicerar en bild på sig i ett visst klädesplagg där de berättar 

om plagget och tipsar om att köpa det. Deras inlägg är således typiska exempel på eWOM. 

Samtidigt visar inläggen även på en koppling till Katz (1957, s. 73) tidiga beskrivning om 

vikten av åsikter, kompetens och en strategisk plats för influencers framgång. En 

influencer som visar på kompetens inom mode och klär sig snyggt, är på grund av detta 

mer trovärdig och har därmed stor potential att påverka sina följare att köpa kläder. 

 

Vidare är eWOM tydligt relaterat till Source Credibility Theory (SCT), som innebär att 

konsumenter upplever personer med många följare som mer attraktiva och pålitliga 

(Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6). Jin & Phua (2014, s. 192) bekräftade detta med 
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forskningsresultatet att personer med högt följarantal uppfattades som mer fysiskt 

attraktiva, pålitliga och kompetenta av sina följare. Vidare fann Djafarova & Rushworth 

(2017, s. 6) att konsumentens tillförlitlighet till en idol på Instagram gör att konsumentens 

upplevda risker med ett köp reduceras. Detta visar att influencers, som per definition 

innehar många följare, har stora möjligheter att påverka konsumenter till köp, på grund 

av det förtroende som följare har för dem. Det finns således en omfattande grund inom 

eWOM och SCT till att dessa influencer-profiler som marknadsför olika varumärken på 

Instagram kan vara så pass effektiva i att påverka konsumenter som de är. 

 

3.2.3 Influencers roll 

I linje med teorierna ovan understryker Bakker (2018, s. 80) att influencers har betydande 

roll för konsumentens val av varumärke, och presenterade därför en modell för 

applicering av Influencer Marketing. Modellen inkluderar de karaktärsdrag som önskas 

av influencers för att de ska vara effektiva förmedlare av ett specifikt varumärke. Enligt 

denna kan Influencers påverka konsumenternas köpbeslut i högre utsträckning om de (1) 

är maktfulla, (2) har hög igenkänningsfaktor, (3) är trovärdiga genom expertis och 

objektivitet och (4) är attraktiva genom att vara personliga och visa likheter med följare 

(Bakker, 2018, s. 82). Denna ram för hur företag ska välja ut rätt influencer för deras 

specifika varumärke är dock inte anpassad till hållbarhet och etisk konsumtion. 

Konsumentbeteendet inom etisk konsumtion är komplext att förstå eftersom kopplingen 

mellan medvetenhet om etisk konsumtion och verkligt beteende är oklar och inte alltid 

stämmer överens (Auger et al., 2003, s. 296; Bucic et al., 2012, s. 128; Davies & Gutsche, 

2016, s. 1343; Johnstone & Lindh, 2017, s. 128; Mazar & Zhong, 2010, s. 495; Olson, 

2012, s. 181). Bakkers (2018) modell kan därför ha utelämnat viktiga karaktärsdrag för 

influencers som ska marknadsföra hållbarhet och etisk konsumtion. 

 

Konsumentbeteendet inom etisk konsumtion avhandlas bättre av Johnstone & Lindh 

(2017, s. 135) som betonar skillnader i influencers förmåga att påverka till etiska köp, 

mellan generationer. Äldre generationer visade sig vara mer intuitivt medvetna om 

hållbarhet genom deras underliggande morala ansvarstagande, och påverkades därför inte 

lika mycket av influencers som millennials (Johnstone & Lindh, 2017, s. 135). 

Sammantaget visade resultatet att ju äldre konsument, desto mer medveten om hållbarhet, 

men desto mindre intresse av influencers (Johnstone & Lindh, 2017, s. 133), samtidigt 

som det fanns ett signifikant samband mellan intresset av influencers och etiska 

köpintentioner hos millennials (Johnstone & Lindh, 2017, s. 135). Även Bedard & Tolmie 

(2018, s. 1394) har funnit ett positivt samband mellan millennials digitala interaktioner 

via sociala medier och etiska köpintentioner. Dessa upptäckter visar att Influencer 

Marketing har de största effekterna att påverka till hållbar konsumtion bland millennials, 

då äldre konsumentgrupper inte påverkas i samma utsträckning.  

 

Emellertid konstaterar Johnstone & Lindh (2017, s. 135) att appliceringen av Influencer 

Marketing är mer komplicerad än vad man tidigare trott, då till exempel användandet av 

vissa kändisar i värsta fall kan stöta bort millennials från ett varumärke. När det gäller 

etisk konsumtion bland millennials verkar det finnas en mängd preferenser och krav på 

hur influencers ska agera för att millennials ska reagera positivt på marknadsföring. 

Johnstone & Linds (2017, s. 134) undersökning visade att influencers som använder sin 

makt dåligt, gör misstag eller bara gör reklam för pengarna, inte uppskattas; medan 

engagemang, trovärdighet och genuinitet uppskattades av millennials. Detta visar på 

komplexiteten för företag att välja ut lämpliga influencers för att marknadsföra en hållbar 

produkt, vilket Bakker (2018) inte har inkluderat i sin modell. Därför finns det en praktisk 
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relevans att utreda sambandet mellan Influencer Marketing och etisk konsumtion 

ytterligare. Vidare påpekar Johnstone & Lindh (2017, s. 135) att kunskapen om hur 

Influencer Marketing faktiskt påverkar till etisk konsumtion brister ytterligare, eftersom 

influencers även påverkar millennials hållbarhetstänk undermedvetet. Detta tyder på att 

det finns ett outforskat område gällande millennials uppfattningar om influencers 

offentliga beteende och livsstil, som har betydelse för effektiviteten när de används inom 

Influencer Marketing.  

 

Sammanfattningsvis bevisar CE, PSI, eWOM och SCT att influencers på Instagram kan 

påverka konsumtionsbeteende, specifikt hos yngre konsumenter. Utöver det visar tidigare 

studier att appliceringen av Influencer Marketing mot millennials är komplex. Förståelse 

för millennials specifika beteende inom etisk konsumtion är således centralt för att 

Influencer Marketing ska kunna främja detta, vilket leder oss in på nästa avsnitt. 

3.3 Millennials etiska konsumtion 

Trots millennials omfattande kunskap och intresse för etisk konsumtion visar tidigare 

studier att den etiska konsumtionen bland millennials inte är självklar, och även detta 

kundsegment innehåller utmaningar gällande promotionen av etiska varumärken och 

produkter (Bedard & Tolmie, 2018, s. 1388; Hume, 2010, s. 392; Johnstone & Lindh, 

2017, s. 129). Bucic et al (2012, s. 128) visar att engagemang inom etiska köp är olika 

utbrett hos millennials, där vissa är väldigt engagerade, medan många fortfarande inte har 

förstått de etiska produktegenskaperna hos de produkter de köper, och en betydande andel 

värderar inte etiska produktpropositioner alls. Detta innebär att det finns mycket kvar att 

göra inom marknadsföring för hållbarhet och etisk konsumtion, även mot millennials.  

 

Följaktligen är gapet mellan konsumenternas intention att agera hållbart och det faktiska 

beteendet ytterligare en utmaning inom hållbar konsumtion (Bray et al., 2011; Carrington 

et al., 2014; Johnstone & Lindh, 2017; Futerra, 2005; Han et al., 2017; Hume, 2010; 

Newholm & Shaw, 2007). Ett genuint engagemang i hållbarhet verkar synas mer i 

konsumenternas intentioner, medan konsumenternas sanna beteende är svårare att 

påverka till genomgående hållbart för samhälle och miljö. Som Carrington et al. (2010, s. 

140) påpekar, är de skillnader som finns mellan vad konsumenterna säger att de vill ha 

och vad de faktiskt köper, ett problem för de företag som säljer och marknadsför etiska 

produkter, eftersom produktlanseringar som är baserade på konsumenternas 

köpintentioner troligtvis kommer att resultera i kostsamma misstag. Dessutom menar 

Johnstone & Lindh (2017, s. 128) att beteendegapet är störst bland millennials, vilket gör 

det ännu mer relevant att studera etisk konsumtion inom denna målgrupp. Han et al. 

(2017, s. 163) lyfter även att konsumenter specifikt inom klädbranschen uppvisar ökad 

medvetenhet om hållbarhet och förväntar sig engagemang av modeföretagen, men väljer 

ändå inte hållbart producerade kläder i överensstämmande utsträckning när de handlar.  

 

Bucic et al. (2012, s. 115) studerade i vilken utsträckning millennials engagerar sig i etisk 

konsumtion genom att undersöka vilka egenskaper de överväger i köpbeslut, samt vilka 

faktorer som motiverar millennials till etiska köp. Resultatet visade att pris, kvalitet och 

bekvämlighet var de mest framträdande egenskaper som millennials övervägde i etiska 

köpbeslut (Bucic et al., 2012, s. 119), samt att medvetenhet om hälsa var den största 

motivationsfaktorn (2012, s.120). Etiska produktegenskaper var således inte dominerande 

i köpbeslut, trots att konsumenterna uppvisat en positiv inställning till etiska köp, vilket 

ytterligare visar komplexiteten i marknadsföring av etiska produkter mot millennials. Det 
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blir svårt att bedöma om marknadsföringen ska fokusera på etiska produktegenskaper 

eller på pris och kvalitet, som uppenbarligen förblir viktigt för millennials. Slutsatsen av 

Bucic et al. (2012, s. 128) är att de som inte engagerar sig frekvent i etisk konsumtion inte 

är omedvetna, utan de värderar helt enkelt andra produktegenskaper högre. Hume (2010, 

s. 392) menar dessutom att marknadsföring mot millennials måste få hållbart 

konsumentbeteende att framstå som enkelt, häftigt och modernt för att få millennials att 

agera mer hållbart. Det är således inte bara produktegenskaper som måste tas hänsyn till 

i marknadsföring mot millennials. Istället för att bidra till en samhällsnorm för icke etisk 

konsumtion (se avsnitt 3.2), har influencers möjlighet att främja etisk konsumtion, genom 

att agera förebilder och på så vis påverka vad millennials värderar högst i deras 

klädkonsumtion. 

 

Eftersom Influencer Marketing har stor potential att nå ut och sprida information till 

millennials (Bakker, 2018, s. 84; Johnstone & Lindh, 2017; Newman, 2015; Solomon et 

al., 2016, s. 649) bör det även finnas en stor potential hos Influencer Marketing att 

reducera det problematiska beteendegapet. Att stänga gapet mellan etiska intentioner och 

det faktiska beteendet är inte bara viktigt för företagens lönsamhet, utan det påverkar även 

samhälle och miljö negativt. Den bevisade förmåga att påverka till konsumtion medför 

ett samhällsansvar, för både influencers och de företag som använder sig av Influencer 

Marketing, att bidra till hållbarhet och etisk konsumtion. För att kunna utreda etiskt 

konsumentbeteende ytterligare följer härefter en teoretisk beskrivning av etisk 

klädkonsumtion. 

3.4 Hållbarhet inom klädkonsumtion 

För att kunna undersöka hållbarhet och etisk konsumtion inom klädbranschen behövs en 

definition av vad som menas med hållbara kläder. Hållbarhet är ett diffust begrepp som 

kräver en mer ingående förklaring för att betydelsen inom ramen för denna studie ska 

vara tydlig. Den mest etablerade definitionen av hållbarhet (Carter & Rogers, 2008, s. 

363; Hill & Lee, 2012, s. 477) som adopterades av FN:s World Commission on 

Environment and Development år 1987 lyder:  

 

“Hållbarhet innebär att tillfredsställa nuvarande behov utan att äventyra framtida 

generationers möjligheter att tillfredsställa deras behov” (World Commission on 

Environment and Development, 1987).  

 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv innebär detta en mängd olika saker att ta hänsyn till. 

Den ekonomiska potentialen för hållbart företagande påpekade Kinnear et al. redan 1974 

(s. 23). Bansal (2002, s. 122) menar att uppfattningen om att kostnaden för hållbar 

utveckling är högre än fördelarna som erhålls numera är förlegad, och har motbevisats av 

exempelvis Starbucks omfattande engagemang för social och miljömässig hållbarhet som 

gett stora ekonomiska vinster. 

 

Fler studier visar att det finns många konkurrensfördelar för företag som arbetar för 

hållbar utveckling (Ahi & Searcy, 2015, s. 361; Carter & Rogers, 2008, s. 378; Martinez-

Jurado & Moyano-Fuentes, 2016, s. 138; Pagell et al., 2010, s. 71; Paulraj et al., 2017, s. 

254; Ramachandran, 2010, s. 291). Detta hållbarhetsarbete måste genomsyra samtliga 

aktiviteter i hela försörjningskedjan för att den slutliga produkten ska vara genuint hållbar. 

Följaktligen kan en produkt inte anses vara hållbar för att den består av miljövänligt 

material, om den har producerats genom barnarbete eller transporterats ineffektivt ur 
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klimatsynpunkt. Med detta i åtanke finns det tre viktiga principer som samspelar i en 

hållbar utveckling: miljömässig hållbarhet, social jämlikhet och ekonomisk hållbarhet 

(Bansal, 2002, s. 123). Dessa tre principer är även kända som The Triple Bottom Line 

(3BL) (Elkington, 1998, s. 37; Kleindorfer, 2005, s. 483) 

 

Miljömässig hållbarhet innebär att vara medveten om den begränsning som finns för 

jordens resurser såsom landytor, luft, vatten och den biologiska mångfalden, och att inte 

utnyttja dessa resurser ansvarslöst så att framtida generationers livskvalitet försämras av 

minskad tillgång till dessa resurser och sämre miljö (Bansal 2002, s. 123). Social 

jämlikhet handlar om att alla ska ha samma möjligheter till välstånd. Därför är det inte 

socialt hållbart att exploatera utvecklingsländers låga arbetskostnader och mindre strikta 

regleringar gällande arbetsförhållanden och miljöpåverkan, för att sedan ta hem vinsten 

av detta i industriländerna, och på så sätt låsa in utvecklingsländerna i en obrytbar cykel 

av fattigdom och exploatering (Bansal 2002, s. 123).  

 

Slutligen menar Bansal (2002, s. 123) att även ekonomisk hållbarhet måste råda för att 

främja den livskvalitet som krävs för att människor ska kunna gå från att säkerställa 

basbehov till att börja skydda miljön. Tillgång till energi, rent vatten, ren luft, hälsa, 

utbildning och arbetstillfällen leder därmed till att den sociala och den miljömässiga 

hållbarhetens förutsättningar förbättras. Därför är de tre principerna inom 3BL och hållbar 

utveckling starkt beroende av varandra (Bansal, 2002, s.123; Carter & Rogers, 2008, s. 

369). Följaktligen är frågan om lönsamheten för investeringar i hållbar utveckling för 

företag högst relevant, eftersom den ekonomiska vinsten är en förutsättning för att kunna 

engagera sig. Detta precis som Bansal (2002, s. 123) beskriver att människor behöver en 

viss ekonomisk standard för att flytta fokus från överlevnad till att göra aktiva insatser för 

miljön. De ekonomiska fördelarna med hållbar utveckling måste därmed förtydligas för 

att det ska uppstå drivkrafter inom företag att ta dessa kostnader, så att utvecklingen 

främjas. En viktig del i detta är att flytta fokus från kortsiktiga ekonomiska mål till mer 

långsiktiga mål att överleva (Bansal, 2002, s. 123; Ahi & Searcy, 2015, s. 361). Poängen 

med ovanstående resonemang är att hållbar utveckling utgör konkurrensfördelar, och 

därför bör det ligga i företagens intresse att sträva efter detta. 

 

3.4.1 Hållbar Supply Chain Management inom klädbranschen 

Vidare visar 3BL att det är extra relevant att främja hållbarhet och etisk konsumtion inom 

klädbranschen, som gör ett stort negativt avtryck på samhälle och miljö (se Caniato et al., 

2012, s. 659; De Brito, 2008, s. 535; Hill & Lee, 2012, s. 480; Hiller Connell, 2010, s. 

279). Caniato et al. (2012, s. 659) betonar den stora påverkan som kläder har på miljön i 

hela försörjningskedjan, därför är det lika viktigt inom klädföretagens Supply Chain 

Management (SCM) att inkludera ett ansvar för hållbar utveckling som det är att skapa 

ekonomiska konkurrensfördelar. Försörjningskedjan för kläder kräver stora resurser land 

och vatten när bomullen odlas, vid färgning av tyg används kemikalier intensivt, 

arbetsförhållandena i lågkostnadsländer är ofta undermåliga och barnarbete förekommer 

(De Brito, 2008, s. 535). Ekonomisk vinst från klädbranschen centreras dessutom till 

västvärlden på bekostnad av lågkostnadsländer där produktionen skett och resurserna 

förbrukas (De Brito, 2008, s. 535). På grund av den omfattande problematiken för miljö 

och samhälle som presenteras ovan, är etisk klädkonsumtion viktigt för samhället, vilket 

stärker relevansen för att hitta effektiva marknadsföringsmetoder för detta. 

 

Eftersom den miljömässiga hållbarheten starkt kopplad till ekonomisk och social 

hållbarhet är alla tre principer inom 3BL inkluderade när begreppen hållbarhet och hållbar 
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utveckling används i denna studie. Sambandet mellan de tre principerna visar att om man 

förbättrar miljömässig hållbarhet kommer även sociala förhållanden att gynnas, och även 

ekonomisk hållbarhet i det långa loppet. Även i begreppet etisk konsumtion ingår sociala 

aspekter, vilket ökar närvaron av social hållbarhet ytterligare. Genom att stärka 

uppfattningen om att lönsamhet och hållbarhet har ett positivt samband, och att visa att 

detta är ännu enklare att uppnå i dagens IT-samhälle genom Influencer Marketing, kan 

hållbarhet inom klädbranschen främjas. 

 

För att uppnå detta är som sagt SCM inom klädbranschen avgörande för det slutliga 

klädesplaggets hållbarhet. Mängden studier av Green Supply Chain Management 

(GSCM) och Sustainable Supply Chain Management (SSCM), som genomförts under det 

senaste decenniet visar på att medvetenheten om företagens påverkan på miljön i 

försörjningskedjan har ökat (se Abbasi and Nilsson, 2012; Ashby et al., 2012; Carter and 

Easton, 2011; Gimenez and Tachizawa, 2012; Hassini et al., 2012; Sarkis et al., 2011). 

Verksamheter inom klädbranschen innefattar inköp av råvaror, material, arbetskraft och 

produktion från underleverantörer spridda över hela världen, som sedan ska transporteras 

långväga innan försäljning sker (Bhaduri & Brookshire, 2011, s. 137; Caniato et al., 2012, 

s. 659). För att förtydliga vilka aktiviteter som ingår i försörjningskedjan kan Ahi & 

Searcy’s (2013) definition av SSCM användas: 

 

“skapa koordinerade försörjningskedjor genom frivillig inkludering av ekonomiska, 

miljömässiga och samhälleliga överväganden, med interorganisatoriska affärssystem 

som effektivt hanterar information-, material- och kapitalflöden gällande inköp, 

produktion och distribution av produkter/tjänster, för att möta alla intressenters krav och 

förbättra lönsamhet, konkurrenskraft samt organisationens kortsiktiga och långsiktiga 

överlevnad ” (Ahi & Searcy, 2013, s. 339).  

 

SSCM innefattar att minska miljöpåverkan under hela produktlivscykeln genom att 

minska resursförbrukning, minska användning av skadligt material, minska 

förpackningsmaterial, återvinna och återanvända, hållbar produktdesign, förbättra 

arbetsförhållanden, effektivisera transporter, samt kontrollera underleverantörers 

utföranden inom allt detta (Ahi & Searcy, 2015, s. 361; Carter & Rogers, 2008, s. 361). 

Därmed fungerar SSCM som en ram för hur företag bör styra sin försörjningskedja och 

innefattande aktiviteter, för att ha en hållbar verksamhet, och därmed en hållbar 

slutprodukt. Utifrån beskrivningen ovan av klädbranschens globala utformning, är det 

tydligt att SSCM är särskilt avgörande för att företag inom klädbranschen ska klassas som 

hållbara. Pagell & Wu (2009, s. 38) drar definitionen av SSCM ett steg längre och menar 

på att en genuint hållbar försörjningskedja har så liten påverkan på miljön att den kan 

fortgå i all framtid, förutsatt att det finns en efterfrågan av slutprodukten. Om detta vore 

ett verkligt scenario inom samtliga företag skulle överkonsumtion inte vara ett problem. 

En mer realistisk syn på hållbarhet och konsumtion är därför att konsumtionen behöver 

minska samtidigt som försörjningskedjor görs mer hållbara. 

 

3.4.2 Etisk klädkonsumtion 

Miljömedveten konsumtion av kläder kan definieras som köp, förvaring, användning, 

underhåll och avyttring av kläder på ett sätt som leder till mindre slöseri och 

resursförbrukning jämfört med traditionell klädkonsumtion (Hiller Connell, 2010, s. 279). 

Genom att samtidigt beakta miljöpåverkan i försörjningskedjan framstår köp som mest 

avgörande för miljömedveten konsumtion, då detta bör innefatta valet av en produkt från 

en hållbar försörjningskedja (SSCM). Vidare menar Hiller Connell (2010, s. 280) att 



 

 21 

tillverkning är avgörande för resursförbrukning och utsläpp, medan klädernas design och 

konstruktion är avgörande för överdriven konsumtion. Allt detta ingår i SSCM, vilket 

ytterligare visar på försörjningskedjans betydelse för etisk klädkonsumtion, inklusive 

överkonsumtion. Utöver detta tar Hiller Connell (2010, s. 280) även upp vikten av att 

handla second hand, eftersom detta förlänger plaggets livslängd men också reducerar 

behovet av att tillverka nya kläder. Att handla second hand är därmed ytterligare ett 

beteende som är betydelsefullt för att minska överkonsumtion av kläder. 

 

Att reducera överkonsumtion kan antas vara nästa nivå på etisk klädkonsumtion, där den 

första nivån utgörs av att välja hållbart mode, men ändå fortsätta konsumera i samma 

utsträckning som tidigare. Överkonsumtionens roll inom etisk konsumtion blir därmed 

mer avancerad att ta sig an för både konsumenten och företagen, precis som verkligheten 

talar för. Reich & Armstrong Soule (2016, s. 451) tar upp marknadsföringsfenomenet 

Green Demarketing (GD) som syftar till att motverka konsumtion för miljöns skull, det 

vill säga kampanjer som förmedlar ett budskap till konsumenter att köpa mindre. Reich 

& Armstrong Soule (2016, s. 452) visade att GD av ett varumärke var mer attraktivt för 

konsumenterna än grön marknadsföring (om hur miljövänligt varumärket är), då 

överkonsumtionens negativa sidor presenteras. Dessa insikter visar att marknadsförare 

allt mer inser problemen med överkonsumtion, och strategier som GD får en ökad 

betydelse för att förbättra miljön (Reich & Armstrong Soule, 2016, s. 452). Studien visade 

dessutom att GD fungerar på konsumenter i allmänhet, inte bara på stark miljöengagerade 

personer (Reich & Armstrong Soule, 2016, s. 453). Ovanstående information tyder på att 

överkonsumtionens negativa sidor är kända av både konsumenter och företag, och att 

medvetenhet om detta i marknadsföringen attraherar konsumenterna. Dessa insikter 

stärker ytterligare vikten av att undersöka attityder till Influencer Marketing gällande 

hållbarhet och överkonsumtion. Detta eftersom GD visar att positiva attityder till 

marknadsföringen ökar förutsättningarna för etisk konsumtion i samhället (Armstrong 

Soule (2016, s. 452). I dagsläget behandlas inte överkonsumtionens konsekvenser av 

influencers eller de samarbetande företagen inom Influencer Marketing i någon 

betydande utsträckning. Därmed har strategier som GD inte fått något betydande gehör 

inom denna typ av marknadsföring. Detta kan få negativa konsekvenser för varumärken 

som riktar sig mot allt mer miljömedvetna millennials. 

 

Emellertid är det svårt att definiera vetenskapligt vad som räknas som överkonsumtion 

av kläder, på grund av den subjektiva uppfattningen hos konsumenter. Vissa anser att fem 

vinterjackor är nödvändigt för att klara en vinter i Sverige, medan en annan konsument 

kan räkna alla jackor utöver en per säsong som onödiga. Detta gör det tydligt att den 

interpretivistiska paradigmen, där alla individers verkligheter erkänns (se avsnitt 2.5), är 

relevant för att studera överkonsumtion. Tidigare studier av Hiller Connell (2010) och 

Reich & Armstrong Soule (2016) har följaktligen inte definierat vad som räknas som 

överkonsumtion. Däremot finns det vetenskapliga belägg för att det är ett problem i 

världen ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket presenteras i nästkommande två stycken. 

Kontexten är således avgörande för att kunna peka ut överkonsumtion som ett fenomen i 

form av icke etisk konsumtion, vilket går i linje med den interpretivistiska epistemologin 

som innevarande studie antar.  

 

Att överkonsumtion är problematiskt visas av att sedan 1950 har människans konsumtion 

påverkat planeten så mycket att forskare menar att vi gått över i en ny geologisk tidsepok: 

Antropocen, där människan utgör den stora geologiska kraften som påverkar planeten 

(Steffen et al. 2015, s. 83). Detta bevisas av att socioekonomiska trender som 
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befolkningsökning, ekonomisk tillväxt (BNP), energi- och vattenförbrukning, 

urbanisering, globalisering, transport och kommunikation har ökat markant sedan 1950 

(Steffen et al. 2015, s. 84). I samband med dessa ökningar har förändringar i ozonlager, 

atmosfärens innehåll, klimatsystemet, vatten- och kvävecyceln, landsystem, samt 

försurning av hav och marina ekosystem, skövling av regnskog och nedbrytning av 

markbiosfären ökat i liknande utsträckning (Steffen et al. 2015, s. 87). En del av detta har 

en tydlig koppling till klädkonsumtion, utifrån tidigare beskrivning av klädbranschens 

miljöpåverkan. Tiden från 1950 och framåt har därmed kommit att kallas The Great 

Acceleration till följd av den explosionsartade ökningen av människans påverkan på 

planeten (Steffen et al. 2015, s. 82).  

 

Vidare är en betydelsefull aspekt av ovanstående ojämlikheten som råder mellan olika 

delar av världen. Den största befolkningsökningen sker utanför de rika OECD-länderna, 

medan ekonomin (BNP) växer mest inom OECD-länderna (EU, USA, Kanada, 

Australien, Nya Zeeland, Japan), trots globaliseringen av produktion som förflyttats till 

BRICS-länderna, det vill säga Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika (Steffen 

et al. 2015, s. 91). Detta innebär att den ekonomiska aktiviteten och konsumtionen 

domineras av ett fåtal rika länder, medan den största andelen av jordens befolkning 

påverkar planeten minst. År 2010 stod OECD-länderna för 74 % av globalt BNP, men 

utgjorde endast 18 % av den globala befolkningen (Steffen et al., 2015, s. 91). 

Ojämlikheten bland världens befolkning gällande konsumtion är således uppenbar. 

Vidare blir problemet ännu större med insikten om att en liten andel av jordens befolkning 

står för en konsumtion så omfattande att planeten påverkas markant. Samtidigt går 

konsumtionsmönster i BRICS-länderna allt mer mot att likna de inom OECD, till exempel 

gällande motorfordon samt utsläpp av växthusgaser, där Kina passerade USA år 2006 

(Steffen et al. 2015, s. 91). Om en större andel av jordens befolkning ska konsumera som 

OECD-länderna, är det svårt att se hur planeten ska kunna försörja jordens befolkning i 

framtiden. Därmed blir det ännu viktigare att konsumtion, främst i rikare länder, anpassas 

utifrån de förutsättningar som finns på vår planet. Utifrån dessa insikter som Steffen et 

al. (2015, s. 87) presenterat gällande hållbarhet för vår planet, framstår det som självklart 

att etisk klädkonsumtion innefattar att reducera överkonsumtionen av kläder.  

 

Gentemot denna information om världens ojämlika förhållanden idag, ter sig dagens 

Influencer Marketing av kläder inom rikare länder som till exempel Sverige, som en 

kontraproduktiv faktor. Det verkar onekligen som att konsumtionen behöver minska, 

särskilt gällande kläder. Samtidigt tjänar influencers pengar på att öka klädföretagens 

försäljning genom Influencer Marketing, och företagen har fått smak för hur effektiva 

influencers är. Samtidigt visar Naturvårdsverket (2015, s. 19) på att svenskar oroar sig 

mest i Europa över konsumtionens påverkan på miljön. Eftersom konsumenterna är 

angelägna om det, borde en inriktning mot hållbarhet inom Influencer Marketing i Sverige 

vara fördelaktigt för både företagen och influencers.  

 

3.4.3 Etisk klädkonsumtion utifrån SSCM 

För att kunna undersöka millennials attityder till Influencer Marketing i förhållande till 

etisk klädkonsumtion krävs det att etisk klädkonsumtion ramas in utifrån relevant fakta, 

som innevarande avsnitt om etisk klädkonsumtion presenterat. Denna information 

kommer härefter att sammanfattas i två tabeller. Å ena sidan är det företagens 

verksamheter som avgör vad som är etiska klädprodukter. Ovanstående information om 

SSCM presenterar utmärkande faktorer för hur hållbar verksamheten är, som 

sammanställts nedan i Tabell 1: 
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Tabell 1. Kriterier för hållbara klädprodukter utifrån SSCM. 

Huvudaktivitet inom SSCM 
(Ahi & Searcy, 2013, s. 339) 

Bedömningskriterier för hållbarhet 
(Ahi & Searcy, 2015, s. 361; Carter & Rogers, 2008, 

s. 361) 

Inköp val av råvaror, material, underleverantörer 

och produktionsland 

Produktion design, resursförbrukning, användning av 

skadligt material, arbetsförhållanden, 

återanvändning av material 

Distribution transportens längd och effektivitet, 

återvinningsmöjligheter 

 

Å andra sidan är det konsumenternas beteende som avgör etisk konsumtion. Utifrån 

avsnittet om etisk konsumtion ovan identifieras följande fem beteenden hos konsumenten 

som avgörande för etisk konsumtion, utifrån SSCM, i Tabell 2: 

 

Tabell 2. Kriterier för etisk klädkonsumtion. 

Konsumentens beteende 
(Hiller Connell, 2010, s. 279) 

Etisk innebörd 

Köp Samtliga bedömningskriterier inom SSCM, 

minska överkonsumtion 

Förvaring Förlänga plaggets livslängd, minska 

överkonsumtion 

Användning Förlänga plaggets livslängd, minska 

överkonsumtion 

Underhåll Förlänga plaggets livslängd, minska 

överkonsumtion 

Avyttring Återvinning, sälja via second hand, minska 

överkonsumtion 

 

Dessa två tabeller utgör tillsammans ramen för etisk konsumtionen hos millennials som 

innevarande studie ämnar undersöka. Sammantaget visar Tabell 1 och Tabell 2 att 

konsumentens köpbeteende, det vill säga val av produkt samt mängden köp, har den 

största innebörden för att konsumtionen ska klassas som etisk. Däremot är samtliga fem 

identifierade konsumentbeteenden avgörande för att minska överkonsumtion. Detta leder 

oss vidare till den problematik som finns när det gäller etiskt köpbeteende hos 

konsumenter, framförallt hos millennials, vilket kommer att beskrivas mer utförligt i 

nästkommande avsnitt. 
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3.5 Gapet mellan intentioner och etiskt konsumentbeteende 

Etisk konsumtion beror sällan på att konsumenterna är informerade och medvetna om de 

etiska aspekterna av deras produktval, och anledningarna till att välja etiska produkter 

beror ofta inte på altruistiska motiv, utan kan handla om självtillfredsställelse och andra 

individualistiska motiv (Auger et al., 2003, s. 296; Davies & Gutsche, 2016, s. 1343). 

Detta tyder på att konsumenternas information och kunskap om etisk konsumtion inte är 

tillräcklig för att skapa en genuint etisk konsumtion i samhället. Trots detta kan etiska 

produktaspekter fortfarande påverka till konsumtion så länge informationen når 

konsumenterna på ett effektivt sätt (Auger et al., 2003, s. 299). Detta är något som 

marknadsförare av etiska produkter behöver veta hur man ska göra för att få bästa effekt.  

 

Att ta hänsyn till konsumenternas medvetenhet om hållbarhet är viktigt för företag som 

vill vara framgångsrika i dagens samhälle som präglas av omfattande miljöproblem. 

Olson (2012, s. 181) undersökte hur konsumentens val mellan gröna och icke gröna 

produkter avgörs av de kompromisser som krävs av konsumenten i ett grönare produktval, 

till exempel högre pris eller lägre prestanda. Författaren menar att det krävs ytterligare 

studier av de effekter av gröna val som studsar tillbaka och rättfärdigar ett mindre 

miljövänligt beteende som följd av den tidigare gröna konsumtionen (Olson, 2012, s. 

182). I studien av Olson (2012, s. 181) föredrog konsumenter som valde grönare 

produkter (TV och bilar) större storlekar. Därmed studsade effekterna av det gröna valet 

tillbaka i form av ökad energiförbrukning av produkten. 

 

Mazar & Zhong (2010, s. 495) förklarar ovanstående beteende med moralpsykologi, där 

det finns ett antagande om att människor strävar efter en positiv moral självbild, men att 

detta ofta innebär sociala och etiska intressekonflikter vilket gör det svårt att upprätthålla 

denna bild. Därför tenderar människor att bli starkt engagerade i etiska beteenden när den 

positiva moraliska självbilden hotas av beteenden som försvagar denna. Det etiska 

engagemanget försvinner sedan när självbilden får en boost från detta etiska beteende, 

vilket kan resultera i oetiska beteenden som följd (Mazar & Zhong, 2010, s. 495). Mazar 

& Zhongs (2010, s. 498) experiment visar att etiska beteenden som grön konsumtion 

resulterar i rättfärdigande och utförande av oetiska beteenden. Vidare konstaterar även 

Johnstone & Lindh (2017, s. 135) att etiska köp får människor att känna sig bättre och 

därför blir etiska köp viktigt för individen. Därmed kan valet av gröna produkter ske 

utifrån strävan efter en bättre självbild. Dessa insikter väcker frågan om grönare 

konsumtionsval av en individ sker på grund av engagemang i hållbarhet eller om det 

endast handlar om att förbättra sin självbild. Det komplexa beteendet hos konsumenterna 

visar på att det behövs mer kunskap inom marknadsföring för att förstå köpbeteende inom 

etisk konsumtion. Det är tydligt att det är en utmaning att få konsumenter att agera i 

enlighet med medvetenheten om hållbarhet som de besitter. Influencers förmåga att 

påverka konsumentbeteende bör vara fördelaktigt för att anta denna utmaning, vilket ger 

dem en viktig roll för att övervinna gapet mellan etiska intentioner och beteende. 

 

Studien av Kinnear et al. (1974, s. 23) rekommenderade att marknadsföring för etisk 

konsumtion bör främja de ekologiska produkternas reduktion av utsläpp, förklara varför 

det är så, betona att produkten är säkrare för konsumenten samt den positiva effekten på 

miljön som konsumenten har genom att köpa den ekologiska produkten. Samtidigt är det 

bevisat att det finns en okunskap bland konsumenter om den miljöpåverkan som 

konsumtion av kläder faktiskt har (Hill & Lee, 2012, s. 478; Hiller Connell, 2010, s. 284). 

Denna information är något som enkelt och effektivt kan förmedlas till konsumenter via 
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influencers. Instagram och bloggar ger utrymme för att förklara mer ingående om 

produkter och varför de är miljövänliga, hållbara och ett bättre val för konsumenten. Även 

Johnstone & Linds (2017, s. 134) konstaterar att influencers har en fördelaktig position 

att utbilda sina följare om hållbarhet. Hiller Connell (2010, s. 280) visar på empiriska 

bevis för att ökad miljö- och produktkunskap leder till engagemang för miljön, och att 

brist på kunskap fungera som ett hinder för miljövänligt beteende. Sammantaget visar 

ovanstående resonemang på att Influencers förutsättningar för att förmedla kunskap om 

produkter gör dem betydelsefulla som marknadsföringskanal för etisk konsumtion.  

 

3.5.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Emellertid är fenomenet att säga en sak och göra en annan ingen nyupptäckt eller okänd 

aspekt av det mänskliga beteendet. En teori som använts i stor utsträckning för att förklara 

individers beteende är Ajzens (1991) Theory of Planned Behavior (TPB). För att bättre 

förstå influencers roll inom följares konsumentbeteende kommer denna teori först att 

presenteras grundläggande, för att sedan diskuteras i förhållande till Influencer 

Marketing. Syftet med följande beskrivning av TPB är att ge en bakgrund till teorin inom 

vetenskapen om individers beteende. Detta eftersom mänskligt beteende är centralt inom 

etisk konsumtion och hållbar utveckling, och som tidigare nämnt starkt påverkat av 

Influencer Marketing.  

 

Theory of Planned Behavior (TPB) är konstruerad för att användas till förutsägelser och 

förklaring av det mänskliga beteendet i specifika situationer (Ajzen, 1991, s. 181). Teorin 

utvecklades utifrån Theory of Reasoned Action (TRA) (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein 

& Ajzen, 1975) eftersom denna inte tog hänsyn till individens bristande kontroll över sin 

vilja, det vill säga att beteende inte stämmer överens med viljan att utöva eller att inte 

utöva beteendet (Ajzen, 1991, s. 181–182). Detta ger upphov till ovan diskuterade 

beteendegap. I TPB ligger därför fokus på intentioner till ett visst beteende (Ajzen, 1991, 

s. 181). Ju starkare intention desto mer troligt att ett beteende utövas eftersom viljan att 

utöva ett visst beteende då är stark, men beteendet påverkas också av yttre faktorer som 

möjligheter och resurser (Ajzen, 1991, s. 182). Sammantaget menar Ajzen (1991, s. 182) 

att så länge individen har nödvändiga möjligheter och resurser (till exempel pengar, tid, 

kunskap och samarbete från andra) samt har en intention att utöva ett beteende så kommer 

individen att göra det, vilket är den grundläggande tanken bakom TPB. Att denna faktiska 

beteendekontroll (resurser och möjligheter, samt intentioner) påverkar ett beteende är 

uppenbart. I TPB ligger dock fokus på individernas uppfattning om beteendekontroll, och 

hur detta påverkar intentioner och sedan ageranden, vilket är det som skiljer TPB från 

föregångaren TRA (Ajzen, 1991, s. 182). 

 

Individers uppfattade beteendekontroll kan förklaras som den personliga uppfattningen 

om hur enkelt eller svårt utförandet av ett specifikt beteende är, och detta kan variera 

mellan olika situationer och ageranden (Ajzen, 1991, s. 183). Som ett exempel på en låg 

uppfattad beteendekontroll tar Ajzen (1991, s. 183) en persons övertygelse om hur liten 

chans det är att hon kan bli pilot, det vill säga att individen inte tror att beteendet kan 

genomföras. Sammanfattningsvis förklarar TPB att individens uppfattade 

beteendekontroll och beteendeintention är tillsammans direkt avgörande för 

beteendeutförande. Den uppfattade beteendekontrollens roll i förutsägelsen av det 

verkliga beteendet, blir tydligt av Ajzens (1991, s. 184) exempel på två individer med 

samma intentioner till ett visst beteende, där TPB förutsäger att den individ som anser att 

det är lättast att utföra beteendet (högre uppfattad beteendekontroll) är den som mest 

troligt gör det. Dessutom kan uppfattad beteendekontroll, förutsatt att individen har en 
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realistisk uppfattning om beteendet och situationen, användas som ett trovärdigt substitut 

för det verkliga beteendeutförandet i mätningar, enligt Ajzen (1991, s. 184). 

 

För att TPB ska vara giltig och prediktionen korrekt måste följande kriterier vara 

uppfyllda: (1) individens intentioner och beteendekontroll måste bedömas i relation till 

beteendet som ska förutsägas, och bedömningskontexten måste vara samma som den 

verkliga kontext där beteendet utförs, (2) under tiden mellan bedömning av intentioner 

och beteendekontroll; och observationen av beteendet, får inga händelser som kan 

förändra det föregående ta plats, eftersom att beteendet då inte längre grundas i 

ursprungliga intentioner, och (3) individens uppfattade beteendekontroll måste vara 

realistisk för att ge en giltig prediktion av verkligt beteende (Ajzen, 1991, s. 185). Vidare 

konstaterar Ajzen (1991, s. 186) att i situationer där en individ tillåts full kontroll över 

beteende ska endast intentioner räcka för att förutsäga beteende, medan uppfattade 

beteendekontroll behövs läggas till för prediktion då individens kontroll över sin vilja att 

utföra ett visst beteende är lägre. Enligt Ajzen (1991, s. 186) är uppfattad beteendekontroll 

därmed ett verktyg för att förstå mänskligt beteende bortom individens kontroll.  

 

Utöver intentioner och uppfattad beteendekontroll som en funktion för att förutsäga 

verkligt beteende, sammanflätas TPB ytterligare av tre oberoende faktorer som avgör 

individens intentioner: (1) huruvida individen har en positiv eller negativ attityd till ett 

beteende, (2) subjektiva normer som innebär individens upplevda sociala påtryckningar 

att utöva eller att inte utöva ett beteende, och (3) graden av upplevd beteendekontroll (hur 

lätt/svårt beteendet upplevs), vilket antas inkludera individens tidigare erfarenheter samt 

förväntade förhinder för ett specifikt beteende (Ajzen, 1991, s. 188). Ajzen (1991, s. 188) 

menar att ovanstående faktorer innebär att ju bättre attityd och gynnsammare subjektiva 

normer till ett beteende, samt ju större upplevd beteendekontroll, desto starkare blir 

individens intentioner till att utföra beteendet i fråga. Även här gör olika situationer 

faktorerna olika betydelsefulla, i vissa fall räcker en positiv attityd för att skapa en positiv 

intention, medan andra situationer kräver att samtliga tre faktorer inkluderas för att kunna 

bedöma intentioner (Ajzen, 1991, s. 188). I figur 1 visualiseras hur de olika faktorerna för 

beteende hänger samman. 

 

 
Figur 1: Theory of planned behavior (Ajzen, 1991, s. 182). 
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Ovanstående information om TPB förklarar modellens värde i att förutsäga beteende. För 

att förklara mänskligt beteende måste även individernas övertygelser om ett beteende 

som är framträdande för stunden bedömas. Ajzen (1991, s. 189) presenterar tre olika 

övertygelser hos individer: (1) beteendeövertygelser som influerar attityd till ett specifikt 

beteende, (2) normativa övertygelser om vad man tror den sociala omgivningen anser om 

beteendet, vilket influerar subjektiva normer, och (3) kontrollövertygelser som påverkar 

upplevd beteendekontroll. Dessa övertygelser är olika för olika situationer. Poängen är 

att individer kan ha en mängd olika övertygelser om beteenden i olika situationer, men en 

specifik kontext kommer att framkalla en särskild övertygelse som avgör individens 

beteende i denna kontext. Dock påpekar Ajzen (1991, s. 206) att även om dessa samband 

är signifikanta så är det fortfarande oklart hur övertygelser faktiskt påverkar attityd, 

subjektiva normer och upplevd beteendekontroll. De tre ytterligare dimensionerna av 

övertygelser för TPB presenteras i Figur 2.  

 

 
Figur 2: TPB visualiserad med ytterligare en dimension om övertygelser. 

 

Enligt Ajzen (1991, s. 191) innebär dimensionen av individernas övertygelser att 

människor föredrar beteenden som vi är övertygade ger bra konsekvenser, medan en 

negativ attityd formas mot beteenden som vi associerar med negativa konsekvenser. 

Vidare är individens kontrollövertygelser om de nödvändiga möjligheter och resurser som 

krävs för ett visst beteende påverkat av tidigare erfarenheter, men även 

andrahandsinformation som vänners erfarenheter påverkar övertygelserna (Ajzen, 1991, 

s. 196). Ju bättre övertygad individen är om goda möjligheter samt färre hinder till ett 

beteende, desto mer upplevd beteendekontroll hos individen (Ajzen, 1991, s. 196). Som 

tidigare nämnt innebär detta större chans att ett avsett beteende utförs. Enligt Ajzen (1992, 

s. 198) har därför övertygande kommunikation av normativa- eller kontrollövertygelser 

stora möjligheter att påverka individers subjektiva normer och upplevd beteendekontroll. 

Därmed kan kommunikation påverka individernas beteende. Ett typiskt exempel på detta 

är marknadsföring som påverkar individers köpbeteende, vilket gör TPB till en central 

teori för att förstå konsumentbeteende och skapa marknadsföringsstrategier. Följaktligen 

är Ajzens (1991, s. 206) slutsats att TPB visar vilka aspekter inom individers beteende 

som kan påverkas för att förändra ett beteende, det vill säga intentioner, upplevd 

beteendekontroll, attityd till ett beteende och subjektiva normer; medan individernas 

övertygelser är den underliggande grund som ger lärdom om de unika faktorer som leder 

till ett önskat beteende, till exempel vänners erfarenheter som påverkar individen.  
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3.5.2 Innebörden av TPB för Influencer Marketing 

Utifrån den teoretiska grunden till människors beteende följer härmed en diskussion om 

kritik mot TPB. Johnstone & Lindh (2017, s. 128) lyfter att TPB ofta kritiseras utifrån 

beteendegapet och att teorin därmed är för rationell för att förklara köpbeteende. Mer 

specifikt menar Johnstone & Lindh (2017, s. 129) att TPB inte räcker för att förklara 

köpbeteende hos millennials, då influencers kan påverka deras attityd och moral genom 

medveten och omedveten normalisering av hållbarhetsvärderingar. Därför presenterar 

författarna en ny teoretisk modell av (un)Planned Behaviour, för att täcka in den kunskap, 

attityd, beteende och moral gällande hållbarhet, som millennials ofta omedvetet 

förmedlas via influencers. I denna modell är influencern det stimuli som påverkar både 

intentioner och beteende gällande hållbar konsumtion och medvetenhet, både medvetet 

och omedvetet, men till skillnad från TPB är intentioner och beteende inte direkt 

relaterade till varandra (Johnstone & Lindh 2017, s. 129). Johnstone & Lindh (2017, s. 

129) menar att millennials värderar själva influencern högre än hållbarhet i sig, och därför 

kan influencers ha stor indirekt påverkan på hållbar konsumtion och medvetenhet i denna 

målgrupp. Även om mode och trender är influencerns huvudsakliga budskap till följare, 

kan underförstådda beteenden och förändringar i attityd över tid hos influencern påverka 

följare att bli mer angelägna om hållbarhet (Johnstone & Lindh 2017, s. 129). 

 

Teorin om (un)Planned Behaviour fångar därför in den sociala acceptans som millennials 

strävar efter; de vill ha vad influencern har, och göra det influencern gör eftersom det 

anses vara socialt accepterat (Johnstone & Lindh 2017, s. 135), och därmed kan hållbarhet 

bli normaliserat i relationen mellan influencers och följare. Därför blir influencers 

kraftfulla medel för att påverka millennials till en mer hållbar livsstil, även omedvetet. 

Trots att medveten beteendeförändring kan vara mer effektiv att påverka till hållbar 

konsumtion menar Johnstone & Lindh (2017, s. 129) att den starka förmedlingsförmåga 

som influencers har är något som användare av influencers för marknadsföring bör beakta 

för att främja långsiktiga beteendeförändringar inom hållbar konsumtion. Därmed har 

influencers en stark position i att förmedla beteenden och attityder, när det gäller 

millennials. Trots att deras kanaler används för marknadsföring som ökar konsumtion, 

kan de samtidigt påverka till beteenden och attityder som är positiva ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Däremot är det oklart hur användare av Influencer Marketing kan 

kombinera den ekonomiska hållbarheten för företaget genom försäljning och vinst, med 

etisk konsumtion där reducering av överkonsumtion ingår, samt på vilket sätt millennials 

påverkas bäst till etisk konsumtion av Influencer Marketing. 

 

Ajzen (2011, s. 1115) har själv svarat på den omfattande kritiken genom att påpeka att 

TPB:s huvudsakliga funktion är att förutsäga intentioner. Han menar att om intentionerna 

sedan förutspår beteende beror på hur pass stor kontroll individen har över sitt beteende, 

och om relationen mellan intention och beteende är svag så är detta ett tecken på att 

individen börjar agera utanför gränserna för logiskt beteende. Som svar på att TPB är för 

rationell för att förklara mänskligt beteende betonar Ajzen (2011, s. 1116) att teorin 

huvudsakligen handlar om målinriktade och medvetna självreglerande beslutsprocesser 

som sedan resulterar i ett visst beteende, och att det inte finns något antagande i TPB att 

beteende-, normativa- och kontrollövertygelser uppstår rationellt och fördomsfritt, eller 

att de representerar verkligheten exakt. Detta eftersom information som individer fattar 

beslut utifrån kan vara felaktig, inkomplett, påverkas av individens självbetjänande motiv 

eller av rädsla, ilska och andra emotionella tillstånd (Ajzen, 2011, s. 1116). Däremot 

menar Ajzen, (2011, s. 1116) att individens beteende-, normativa- och 

kontrollövertygelser är avgörande för individens attityder, subjektiva normer och 
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uppfattningar om beteendekontroll, och det är i detta avseende Ajzen menar att beteende 

är rationellt och planerat utifrån intentionen. Även Geraerts et al. (2008, refererad i Ajzen, 

2011, s. 1116) understryker att även om individer har felaktiga, partiska eller i övrigt 

irrationella övertygelser så kommer dessa ändå att resultera i attityder, intentioner och 

beteenden i linje med dessa övertygelser. Argumenten kan tolkas som att gapet mellan 

intentioner och beteende i själva verket är att beteende-, normativa- och 

kontrollövertygelser hos individer skapar förändringar i intentionerna, och därför 

stämmer inte den ursprungliga intentionen överens med det beteende som faktiskt utförs. 

 

3.5.3 Sammanställning av TPB, (un)Planned Behaviour och Influencer Marketing 

Sammantaget kan TPB och teorin om (un)Planned Behaviour utmärka influencern som 

den faktor som påverkar individens konsumtionsintentioner, och därmed gör att beteendet 

förändras utifrån den ursprungliga intentionen hos millennials att konsumera etiskt. På så 

sätt uppstår det som upplevs som ett gap mellan intention och beteende, men i själva 

verket är det intentionen som förändras till följd av det yttre stimuli som Influencer 

Marketing utgör. Därmed är TPB fortfarande relevant för att förklara individers beteende, 

trots kritiken. Teorin om (un)Planned Behaviour bidrar med det faktum att Influencers 

har en påverkande roll inom övergången mellan intention och beteende, på millennials 

(Johnstone & Lindh 2017, s. 129). Utifrån den grundläggande förklaringen av TPB, 

millennials etiska konsumtion, samt Influencer Marketings förmåga att påverka beteende, 

kan följande samband mellan konsumentbeteende hos millennials och Influencer 

Marketing antas, för att senare kunna analysera det empiriska resultatet gällande hur 

Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och millennials etiska konsumtion:  

 

Influencers påverkar individens beteendekontroll (se Ajzen, 1991, s. 182) genom att 

förmedla information till konsumenter, samt besitter en stor makt att påverka 

konsumenternas intentioner grundat på teorierna om Influencer Marketing: CE, PSI, 

eWOM och SCT (se avsnitt 3.2). Dock kan TPB inte förutsäga individers beteende utifrån 

en intention, om influencern stimulerar individens intention mellan bedömningen av den 

ursprungliga intentionen och tiden då beteendet utförs (Ajzen, 1991, s. 185). Mer utförligt 

förklarat gör teorierna om Influencer Marketing att samtliga tre faktorer som enligt Ajzen 

(1991, s. 188) avgör intentioner påverkas, det vill säga: 

 

1. Huruvida individen har en positiv eller negativ attityd till ett specifikt beteende. 

PSI och CE förklarar att om en influencer utför ett konsumtionsbeteende blir detta 

beteende eftertraktat hos följare genom relationen mellan dem (McCracken, 1989, 

s. 317; Yuksel & Labrecque, 2016. s. 316). 

2. Subjektiva normer som innebär individens upplevda sociala påtryckningar att 

utöva eller att inte utöva ett specifikt beteende. Här utgör influencers förmåga att 

påverka konsumentbeteendet genom eWOM (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6) 

den sociala påtryckningen. Eftersom influencern påverkar många följare 

samtidigt, blir den sociala acceptansen för influencerns beteende ännu starkare 

enligt SCT (Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6). 

3. Graden av uppfattad beteendekontroll om hur lätt eller svårt beteendet i fråga 

uppfattas av individen. Den uppfattade beteendekontrollen (Ajzen, 1991, s. 183) 

hos konsumenter stärks när influencers visar att ett beteende som exempelvis etisk 

konsumtion av kläder är genomförbart. Om individen har en intention att utföra 

detta beteende stärks sannolikheten att detta beteende utförs, när den uppfattade 

beteendekontrollen är hög (Ajzen, 1991, s. 186). 
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Gällande individers övertygelser, som enligt Ajzen (1991, s. 189) avgör individens 

beteende, det vill säga: (1) beteendeövertygelser som influerar attityd till ett specifikt 

beteende, (2) normativa övertygelser om vad man tror den sociala omgivningen anser om 

beteendet och (3) kontrollövertygelser om upplevd beteendekontroll, är även dessa 

påverkade av Influencer Marketing. Detta antagande grundar sig också i den teoretiska 

grunden för Influencer Marketings starka påverkan på konsumentbeteende (se avsnitt 

3.2). Den relation mellan influencer och följare som CE, PSI, eWOM och SCT förklarar, 

formar övertygelserna hos följaren. Dessa övertygelser påverkar i sin tur ovanstående tre 

punkter som är avgörande för följarens intentioner (Ajzen 1991, s. 189), vilket förtydligas 

i Figur 2 (avsnitt 3.5.1). Intentionerna leder i sin tur till ett specifikt beteende, enligt TPB. 

Detta tillsammans med de tre punkterna ovan visar på bredden av dimensionerna för 

konsumenternas beteende, som är mottaglig för påverkan från influencers. Se Figur 2 för 

visualisering av dessa dimensioner. 

 

Utifrån denna utförliga koppling mellan Influencer Marketing, TPB och (un)Planned 

Behaviour, kan en förenklad visualisering av teorierna presenteras, se Figur 3 nedan. 

Ajzen (1991, s. 200) konstaterar även att individers upplevda morala obligationer att 

agera eller att inte agera också är betydelsefulla för att förutsäga och förklara mänskligt 

beteende. Detta indikerar att individernas personliga inställning till vad som är rätt och 

fel också har en betydande roll för beteende. Detta kopplar tillbaka till Mazar & Zhongs 

(2010, s. 495) moralpsykologi där etiskt beteende rättfärdigar oetiskt beteende, därför är 

även detta fenomen inkluderat i modellen för att förklara kopplingen mellan etiska 

konsumtionsintentioner och konsumentbeteende. Detta innebär att den intention som 

influencer skapar hos följare måste upplevas som moraliskt rätt för att beteendet ska 

stämma överens med intentionen. Alternativt kan följare vara medvetna om att 

intentionen inte är etisk, men utför konsumtionen ändå och rättfärdigar detta beteende 

med tidigare utförd etisk konsumtion. 

 

 
Figur 3. Influencer Marketings påverkan på millennials konsumtionsbeteende. 

 

Därmed har betydelsen av Influencer Marketing för att främja etisk konsumtion 

förtydligats med en teoretisk grund för Influencer Marketings påverkan på följare, samt 

TPB och moralpsykologi. Sambandet som presenteras i Figur 3 är vidare anpassat för 

millennials konsumentbeteende, eftersom dessa konsumenter påverkas mest av 

influencers (Johnstone & Lindh, 2017, p. 135). Samtidigt ger TPB grunden för vilka 

beteendefaktorer hos individerna som påverkas av influencers, vilket skapar ett underlag 

för undersökningen av influencer marketings påverkan på hållbarhet och etisk 

klädkonsumtion hos millennials. Moralpsykologi tillför ytterligare en faktor till figuren 

för att undersöka Influencers påverkan på millennials. Figuren innefattar att en konsument 

med etiska konsumtionsintentioner, till exempel en vilja att reducera överkonsumtion, 

kan ändå påverkas till att köpa mer efter att ha påverkats av en influencer. En individ 

skulle exempelvis kunna bli övertygad om att ett köp av en ny jacka är nödvändigt, trots 

att individen redan har fem jackor med liknande funktion i garderoben, efter att ha sett en 

influencer göra reklam för jackan. Influencern visar upp jackan, vilket förändrar 

intentionen hos individen till att vilja köpa den, som sedan resulterar i ett 

överensstämmande beteende.  
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Vidare kan moralpsykologi exemplifieras med att om konsumenten tidigare handlat 

ekologiskt eller enligt andra hållbarhetskrav, kan detta medföra att konsumenten därför 

anser att det är okej att köpa jackan. Avslutningsvis innebär appliceringen av TPB att så 

länge en influencer eller Influencer Marketing påverkar den etiska 

konsumtionsintentionen positivt så kommer millennials att konsumera etiskt. När 

influencers påverkar millennials intentioner till konsumtion som inte faller inom ramen 

för etisk klädkonsumtion kommer följaktligen millennials etiska konsumtion att brista. 

3.6 Sammanställning av teoretisk ram 

Som tidigare nämnts i frågeställningen för innevarande studie (avsnitt 1.3) har vi 

identifierat tre huvudområden som ramar in denna studie: (1) Influencer Marketings 

påverkan på millennials konsumtionsbeteende, (2) vikten av hållbar utveckling och etisk 

konsumtion inom klädbranschen och (3) millennials intresse för både etisk konsumtion 

och influencers. Utifrån innevarande teoretiska avsnitt kan vi koppla samman teorierna 

för Influencer Marketing, millennials etiska konsumtion inklusive beteendegapet samt 

hållbar utveckling inom klädbranschen, i en egenkonstruerad teoretisk modell, se Figur 

4. Modellen demonstrerar även ett teoretiskt kunskapsgap för Influencer Marketing i 

förhållande till hållbarhet och etisk klädkonsumtion. De tre ovan nämnda fokusområdena 

leder oss därmed fram till ett fjärde fokusområde: (4) Influencer Marketings påverkan på 

hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials, vilket sammanfaller med 

frågeställningen för innevarande studie. Den sammantagna modellen lägger grunden för 

den empiriska undersökningen och efterföljande analys som kommer att redogöras för i 

efterföljande avsnitt om forskningsmetod. 

 

 
 

Figur 4. Teoretisk modell med kunskapsgap som ämnas att fyllas. 
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4. Metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av vilken intervjumetod som är aktuell för 

innevarande studie, plats för intervjuer samt hur urvalet genomförts. Därefter diskuteras 

hur konstruktionen av intervjufrågor utfördes för att erhålla bästa möjliga resultat av 

studien. Vidare presenteras förberedelser, genomförandet samt efterarbete av själva 

intervjuerna med tillhörande analysförfarande. Avslutningsvis diskuteras forskningsetik 

och kvalitativa sanningskriterier för innevarande studie.  

4.1 Djupintervjuer 

Inom ramen för den kvalitativa forskningsdesignen för innevarande studie kommer data 

samlas in genom djupintervjuer. Taylor et al (2016, s. 102) beskriver en kvalitativ 

djupintervju som ett möte mellan forskare och respondent, där forskare får en förståelse 

om respondenternas liv, upplevelser och situationer genom att lyssna på deras svar. En 

intervju är alltså en social situation som sker mellan forskare och respondent, som oftast 

sker ansikte mot ansikte, över telefon eller via dator (David & Sutton, 2016, s. 113) där 

respondenten berättar och talar öppet om åsikter och upplevelser (Alvesson, 2003, s. 19). 

Eftersom vi vill undersöka hur millennials upplever Influencer Marketing, vilka åsikter 

de har, hur de tänker kring Influencer Marketing och etisk konsumtion samt deras 

attityder inom området, passar djupintervjuer bäst för syftet. Detta eftersom 

respondenterna tillåts berätta med egna ord om olika situationer, erfarenheter och åsikter.  

 

Även om Johnstone & Lindh (2017, s. 133) använde fokusgrupper i deras studie av 

Influencer Marketing, betonas det personliga mötet mellan individer som avgörande för 

att få djupare förståelse för uppfattningar om etisk konsumtion och influencers roll inom 

detta, eftersom individerna tillåts att prata mer fritt men fortfarande inom specifika 

ämnesområden. Dessa fördelar anser vi även gäller individuella intervjuer, med fördelen 

att dessa utesluter att respondenterna känner sig pressade att svara i enlighet med andra 

medlemmar inom fokusgruppen. Fokusgrupp är en forskningsmetod där en grupp 

individer diskuterar åsikter, reaktioner och känslor inför ett fenomen under vägledning av 

en gruppledare (Collis & Hussey, 2014, s. 141). Dock finns det en risk att diskussionen 

som uppstår inte ger några relevanta resultat för studien om inte gruppen styrs på ett 

korrekt sätt (Collis & Hussey, 2014, s. 143). Eftersom vi inte har några tidigare 

erfarenheter av att kontrollera denna typ av datainsamling har vi beslutat att hålla oss till 

intervjuer för att försäkra oss om att studiens syfte uppnås. Särskilt eftersom intervjuer 

inte utesluter de fördelar med personlig interaktion som Johnstone & Lindh (2017) 

motiverat deras metod med.  

 

Vidare finns det tre olika intervjutyper som används inom den kvalitativa 

forskningsansatsen; strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade (David & 

Sutton, 2016, s. 113). Det som skiljer dessa åt är hur intervjufrågorna är upplagda samt 

om hur strikt intervjuarna följer frågorna under själva intervjun. Strukturerade intervjuer 

innebär till exempel att frågornas ordningsföljd är bestämd i förväg, medan ostrukturerade 

intervjuer styrs mer utifrån vad respondenten svarar, även om frågorna har utformats i 

förväg (David & Sutton, 2016, s. 113). Då vi vill undersöka vad millennials anser om 

Influencer Marketing på Instagram, till exempel hur olika inlägg av influencers på 

Instagram påverkar attityder och intentioner till etisk klädkonsumtion, vill vi åstadkomma 

en ärlig och öppen konversation med respondenterna. Detta medför att oplanerade 

följdfrågor kan ställas. Samtidigt är en viss kontroll över vilka frågor som ställs 

nödvändig för att säkerställa att den teoretiska grunden för innevarande studie efterföljs, 
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och att inget väsentligt data missas att samlas in under intervjun. Därför passar 

ostrukturerade intervjuer mindre bra för vår undersökning. 

 

Dessutom innebär innevarande studiens ämnesområden, specifikt etisk konsumtion, att 

frågor bör ställas i en viss ordning för att inte leda in respondenten på ämnet. Istället vill 

vi ge respondenten möjlighet att reflektera över etisk konsumtion av kläder utan att vi har 

lett in respondenten på ämnet genom tidigare frågor. Därför anser vi att semistrukturerade 

intervjuer ger bästa möjliga data för studiens syfte, där vi tillåts att ställa följdfrågor eller 

skapa nya frågor utifrån vad som framkommer under intervjun, men samtidigt 

kontrollerar frågornas följd. Dessutom menar Bhaduri & Ha-Brookshire (2011, s. 138) att 

semistrukturerade intervjuer ger djupare förståelse av konsumenters erfarenheter av den 

verkliga världen, vilket de ansåg var viktigt för att undersöka konsumentattityder och 

köpintentioner av klädprodukter från företag med transparenta försörjningskedjor. Deras 

metodval visar att denna struktur är lämplig till innevarande studie, eftersom de 

millennials som kommer att undersökas utgör en konsumentgrupp inom klädbranschen, 

där försörjningskedjan även har en betydelsefull roll. 

 

Hill & Lee (2012) har i likhet med innevarande studie undersökt generation Y 

(millennials) angående deras kunskap om hållbarhet inom klädbranschen, med 

semistrukturerade intervjuer fast i pappersform, där respondenterna fick skriva ner öppna 

svar. Även Hiller Connell (2010) använde sig av semistrukturerade intervjuer för att få 

djupare förståelse för vilka hinder det finns till konsumenters miljömedvetna klädinköp. 

Davies & Gutsche (2016) studerade motivation till etisk konsumtion genom 

semistrukturerade intervjuer, och Djafarova (2017) använde sig också av djupintervjuer 

för att studera trovärdigheten av online-kändisars på Instagram, i att påverka unga 

kvinnors köpbeslut. Sammantaget visar dessa författare på att semistrukturerade 

intervjuer inom den kvalitativa ansatsen är en relevant och välanvänd metod för att 

undersöka millennials uppfattningar om Influencer Marketing inom klädbranschen, och 

hur de påverkas av detta ur ett etiskt konsumtionsperspektiv. 

4.2 Plats  

Enligt Denscombe (2018, s. 281) bör platsen för intervjuer vara avskild och ostörd där 

respondenten bekvämt kan besvara frågorna. Inför intervjuerna bokade vi rum på Umeå 

Universitet för att försäkra oss om en ostörd plats där respondenterna skulle känna sig 

bekväma under intervjun. Anledningen till att genomföra intervjuerna på universitet var 

för respondenternas skull, eftersom samtliga var studenter. Detta resulterade i att varken 

vi eller dem behövde förflytta sig långt för att genomföra intervjuerna, vilket ökade 

bekvämligheten för respondenterna, eftersom platsen är bekant och de inte behövde lägga 

mer tid än nödvändigt på intervjun. Emellertid rekommenderar Taylor et al. (2016, s. 40) 

att forskare bör undvika miljöer som de har en personlig eller professionell koppling till. 

Med hänsyn till detta genomfördes intervjuerna i rum på Umeå Universitet som var 

obekanta för oss som forskare. Vidare belyser Denscombe (2018, s. 282) vikten av att 

inte sitta mitt emot personen som blir intervjuad, för att undvika känslan av förhör eller 

konfrontation. Därför försökte vi forskare sitta i 90 graders vinkel mot respondenten, för 

att denna skulle känna sig bekväm med att besvara frågorna.  
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4.3 Urval 

För att studera målgruppen millennials krävs ett urval som är passande för innevarande 

studie. Det finns två framstående typer av urvalsprocesser; sannolikhetsurval som innebär 

att urvalet sker slumpmässigt utan möjlighet att välja vilka respondenter som ska vara 

med i undersökningen, och icke-sannolikhetsurval som innebär att forskare har möjlighet 

att bestämma vilka som skall ingå i undersökningen (Collis & Hussey, 2014, s. 131; 

Denscombe, 2018, s. 59). Inom den interpretivistiska paradigmen behöver inte 

slumpmässiga urval göras eftersom resultatet inte ska generaliseras statistiskt (Collis & 

Hussey, 2014, s. 131). Då vår undersökning riktar sig mot millennials som följer 

Influencers på Instagram krävs det ett icke-sannolikhetsurval för denna studie där vi tillåts 

att välja respondenter. Nackdelen med det är att resultatet som framkommer är begränsat 

till ett fåtal individer, och kan inte anses vara representativt för populationen millennials. 

Fördelen med interpretivistiska och kvalitativa studier handlar därför inte om att hitta 

representativa resultat för stora populationer, utan fokus är att generera djupare förståelse. 

Denna förståelse kan sedan appliceras generellt under vissa förutsättningar, vilket 

diskuteras ytterligare i avsnitt 4.8 om sanningskriterier. 

 

Det finns fem typer av icke-sannolikhetsurval. Kvoturval innebär att forskare väljer ut 

speciella kategorier som är relevanta för urvalet, och sedan fyller upp dessa kategorier 

med ett visst antal respondenter, där forskar bestämmer vilka som är lämpliga i 

undersökningen (Denscombe, 2018, s. 66). Subjektivt urval innebär att forskare väljer ut 

människor som är relevanta och har kunskap inom ämnet som undersöks (Denscombe, 

2018, s. 67–68). På så sätt vet forskare i förväg att de utvalda personerna kan bidra till 

undersökningen, eftersom urvalet måste uppfylla vissa kriterier (Denscombe, 2018, s. 

68). Teoretiskt urval innebär att varje gång man går vidare i undersökningen, går man 

tillbaka till teorin för att uppdatera eller modifiera denna (Denscombe, 2018, s. 69), vilket 

också ger möjlighet att välja ut människor som är mest lämpade för undersökningen 

(David & Sutton, 2016, s. 197). Snöbollsurval innefattar att välja ut ett fåtal personer för 

undersökningen som sedan rekommenderar andra respondenter till urvalet (Denscombe, 

2018, s. 70). Avslutningsvis innebär bekvämlighetsurval att forskare väljer de som finns 

närmast till hands för undersökningen (Denscombe, 2018, s. 71). Utifrån denna 

information är det tydligt att vårt urval är subjektivt eftersom vi väljer respondenter 

utifrån särskilda kriterier, det vill säga personer från generationen millennials som följer 

moderelaterade Influencers på Instagram.  

 

Det subjektiva urvalet för innevarande studie erhölls genom att fråga ett antal personer i 

gällande ålder för millennials om de följer influencers på Instagram med koppling till 

mode. Vi tog kontakt med personer via Facebook utifrån rekommendationer från personer 

vi känner att dessa personer följer moderelaterade influencers på Instagram. Om deras 

svar gjorde att vi ansåg dem passande enligt våra urvalskriterier fick de sedan en mer 

utförlig inbjudan till att medverka i en intervju om influencers påverkan på deras 

konsumtion av kläder (se Appendix 1). Anledningen till dessa urvalskriterier är att en viss 

förförståelse krävdes av respondenterna för att kunna delta i studien. Detta går i linje med 

Magnusson och Mareceks (2015, s. 35) argument att respondentens erfarenhet har stor 

betydelse för att erhålla relevanta svar i en studie.  Inkluderingskriterierna för urvalet 

innefattar även att respondenten skall finnas på plats i Umeå för att kunna möta 

respondenterna personligen. Jämfört med telefon- eller online intervjuer ger mötet ansikte 

mot ansikte större möjlighet att erhålla mer omfattande data, eftersom frågor inom 
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komplexa eller känsliga ämnen förenklas (Collis & Hussey, 2014, s. 134) och icke verbalt 

kroppsspråk samt kontextuella faktorer kan inkluderas i datan (Denscombe, 2018, s. 285). 

 

Vidare innehar urvalet vissa aspekter av ett bekvämlighetsurval, eftersom vi har vänt oss 

till personer som finns på universitetet där vi själva studerar. Dock har vi inte valt ut 

personer med nära relation till oss för att undvika att intervjua individer som står oss nära 

personligen eller professionellt, i enlighet med rekommendation från Taylor et al. (2016, 

s. 40). Istället bad vi om rekommendationer från våra bekanta, om personer som de visste 

skulle passa vår studie. Detta eftersom en närmare relation kan påverka insamlingen av 

data och detta är något som vi har försökt undvika genom att inte intervjua vänner. Det är 

viktigt att erkänna all typ av personlig och professionell information som kan påverka 

insamling av data, analys och tolkningar (Yilmaz, 2013, s. 315). Bekvämlighetsaspekten 

i urvalet kan således utgöra en nackdel för innevarande studie, eftersom vi som forskare 

har en begränsad bekantskap med forskningsobjekten. Däremot är det en stor fördel för 

studiens syfte att vi som forskare känner till vissa egenskaper hos respondenterna i förväg, 

då vår subjektiva forskningsansats inkluderar att välja ut respondenterna utifrån specifika 

egenskaper. Detta resulterade i att endast tio individer tillfrågades innan studiens åtta 

deltagare identifierats, eftersom de tillfrågade personerna uppfyllde de subjektiva 

kriterierna i hög grad. 

 

Inledningsvis eftersträvades en jämn könsfördelning mellan respondenterna till studien. 

Dock resulterade kriteriet att respondenten ska följa influencers med koppling till mode 

på Instagram, i att endast kvinnor identifierades. Empirin kommer därför inte att spegla 

åsikter hos män, vilket är en nackdel för resultatets användningsområde. Emellertid gör 

svårigheten att hitta män som uppfyller urvalskriteriet, att resultatet ändå är givande 

eftersom kvinnor verkar vara mer involverade gällande moderelaterade influencers på 

Instagram. Abidin (2015) menar att majoriteten av influencers på Instagram är kvinnor. 

Även om Abidin (2015) utgår från influencers i Singapore, menar hon att resultatet är 

applicerbart på influencers i bredare utsträckning. Detta kan ha betydelse för PSI och CE 

mellan influencers och följare (se avsnitt 3.2.1) i form av att kvinnor påverkas mer av 

influencers. I linje med detta är nio av Sveriges topp tio största influencers inom mode 

kvinnor (Dagens Analys, 2019). Detta implicerar att kvinnor utgör majoriteten av mode-

influencers följare, eftersom kvinnliga influencers inte riktar Influencer Marketing av 

kläder till män. Däremot kan många män fortfarande följa kvinnliga influencers, men av 

andra skäl än klädinspiration.  

 

Slutsatsen av att majoriteten av moderelaterade influencers är kvinnor, är således att 

Influencer Marketing av kläder har större påverkan på kvinnor, vilket gör det fördelaktigt 

att studera hur Influencer Marketing kan bidra till etisk klädkonsumtion bland kvinnliga 

millennials. Strategier för Influencer Marketing av kläder kan därför med fördel rikta in 

sig på kvinnor, även om det hade varit önskvärt att männens perspektiv inkluderades för 

att främja hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland båda kön. Följaktligen är det inte ett 

mål med innevarande studie att resultatet inte ska gå att applicera på Influencer Marketing 

mot män, trots deras bortfall i urvalet. Därför har varken den teoretiska ramen eller det 

slutliga resultatet av innevarande studie begränsats till kvinnor på något vis. 

 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda framkom det även att alla respondenter var 

studenter, vilket inte utgjorde ett urvalskriterium att de behövde vara. Förmodligen beror 

detta på att det är ett bekvämlighetsurval, samt att många i åldern för millennials är 

studenter i Umeå, som är en studentstad. Enligt SCB (2018) finns det runt 400 000 
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studenter i Sverige just nu, vilket innebär att studenter är en stor målgrupp för Influencer 

Marketing. Att huvudsysselsättningen är student kan innebära att respondenten besitter 

högre kunskap om hållbarhet och miljö, vilket i så fall påverkar vårt resultat angående 

millennials medvetenhet om miljö. Däremot finns det inget som säger att studenter är mer 

miljömedvetna än exempelvis millennials ute i arbetslivet bara för att de är akademiker. 

Personliga intressen spelar roll för hur medveten en person är om hållbar konsumtion, 

och den huvudsakliga sysselsättningen behöver inte vara avgörande. Därför lägger vi 

ingen större värdering i att urvalet utgörs av studenter, mer än att de eventuellt kan besitta 

större teoretiska kunskaper inom området. Detta kan även vara en fördel för studien då 

det ger mer ingående diskussion med respondenten gällande hållbarhet, och att frågorna 

uppfattas på ett enklare sätt av respondenten. 

 

Antalet respondenter är grundat i det kumulativa tillvägagångssättet för insamling av data. 

Det kumulativa tillvägagångssättet syftar till kvalitativa undersökningar som innebär att 

forskare kan öka storleken på urvalet tills tillräckligt med data samlats in och materialet 

anses vara mättat (Denscombe, 2018, s. 72). Detta innebär att ytterligare en intervju inte 

kommer att tillföra mer till studiens resultat. Vidare innebär det kumulativa 

tillvägagångssättet att forskare söker efter olika ledtrådar och upprepningar som sedan i 

sin tur kan besvara eller bidra till svaret på frågeställningen (Denscombe, 2018, s. 78). 

Utifrån denna information planerade vi att genomföra åtta intervjuer till att börja med, 

främst för att kunna hålla tidsplanen. Därefter gjorde vi bedömningen att materialet var 

mättat, och att fler respondenter inte behövdes. Redan efter den sjätte intervjun kunde vi 

konstatera att vi hade tillräckligt med data för att kunna besvara frågeställningen, utifrån 

att vi kunde konstatera ett mönster i respondenternas svar. De två intervjuerna som 

återstod genomfördes ändå för att försäkra oss om att inga väsentliga data hade missats. 

4.4 Konstruktion av intervjuguide  

4.4.1 Temakonstruktion 

I sammanställningen av en intervjuguide för semistrukturerade intervjuer är det en fördel 

att konstruera olika teman inom vilka särskilda svar önskas att erhållas (Qu & Dumay, 

2011, 246). Utifrån den teoretiska ramen för innevarande studie har inledningsvis tre olika 

teman för intervjuerna definierats. Det första temat är Influencer Marketings påverkan på 

Millennials Konsumentbeteende, där etisk konsumtion och hållbarhet inte tas upp, om 

inte respondenten själv tar upp det. Istället ligger fokus i detta tema på att undersöka 

millennials allmänna åsikter, reaktioner och syn på Influencer Marketing av kläder. Nästa 

tema är Millennials Konsumentbeteende i förhållande till hållbarhet och etisk konsumtion 

av kläder. Inom detta tema avser vi att ta reda på mer om respondentens syn på etisk 

konsumtion och hållbarhet specifikt för kläder. I det sista temat som benämns Influencer 

Marketings påverkan på hållbarhet och etisk konsumtion för kläder knyter ihop de första 

två teman, för att undersöka hur Influencer Marketing kan påverka millennials etiska 

klädkonsumtion. Dessa teman ligger till grund för följande frågekonstruktion. 

 

4.4.2 Frågekonstruktion 

Temakonstruktionen ovan ger en ram att förhålla sig till i den efterföljande 

konstruktionen av intervjufrågor. Valet mellan kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsstrategi har stor betydelse för utformning av den empiriska undersökningen. 

Kvantitativa undersökningar innebär att alla frågor är förkonstruerade, standardiserade 

och ofta med förbestämda svarskategorier som respondenten förväntas falla inom, vilket 

inte ger insikt i individens personliga erfarenheter (Yilmaz, 2013, s. 313). Fördelen med 
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detta är att enkätundersökningar inte kan påverkas särskilt mycket av oförutsedda 

händelser, bortsett från uteblivna svar. Eftersom undersökningarna är så pass 

strukturerade (Yilmaz, 2013, s. 313) vet forskare i förväg mer om de svar som kommer 

att erhållas, vilket inte kvalitativa intervjuer kan förutsäga på samma sätt. Genom att 

använda semistrukturerade intervjuer har vi dock möjlighet att påverka konversationens 

riktning i hög utsträckning samtidigt som vi får tillgång till de personliga insikter vi 

eftersöker. Däremot kan vi inte vara säkra på att intervjuerna leder fram till de svar vi 

behöver för att besvara vår frågeställning. Denna nackdel med kvalitativ forskning är 

viktig att känna till i utformningen av intervjuguiden, så att denna utformas på ett 

genomtänkt sätt för att inte erhålla bristfälliga resultat av intervjuerna.  

 

Som ovanstående visar, är det viktigt att intervjuerna är väl planerade och att 

intervjufrågorna är nog genomtänkta för att täcka studiens frågeställning (Collis & 

Hussey, 2014, s. 136; Magnusson & Marecek, 2015, s. 46). Utan en teoretisk bakgrund 

finns det en stor risk att materialen och tolkningarna blir svaga (Alvesson, 2013, s. 14), 

därför ligger en omfattande teoretisk sammanställning till grund för intervjuguiden. När 

man utvecklar en intervjuguide bör man dela upp frågeställningen olika ämnen som 

relatera till olika aspekter i frågeställningen (Magnusson & Marecek, 2015, s. 51). Dessa 

ämnen har vi identifierat i temakonstruktionen (se avsnitt 4.4.1). Därefter har de olika 

teoretiska grunderna inom varje tema applicerats för att generera frågor som är grundade 

i den teoretiska ramen för innevarande studie. Exempelvis är vissa frågor kopplade till 

CE, PSI, eWOM och SCT, andra är genererade utifrån teorier om SSCM eller TPB (se 

Appendix 2). Utifrån dessa olika teorier är nästa steg att avgöra vilka frågor är relevanta 

att ställa, och hur de kan bidra med resultat till studien.  

 

Även frågornas ordning bör organiseras, där det är fördelaktigt att dela in frågorna i 

inledning, huvuddel och avslutning (Magnusson & Marecek, 2015, s. 56). Vidare är det 

bra att börja med generella ämnen, för att gå in på mer specifika ämnen senare under 

intervjun (Collis & Hussey, 2014, s. 136). Den första delen av intervjun är därför 

utformad för att beskriva målet med intervjun och bekanta sig med respondenten, med 

några uppvärmningsfrågor för att bygga upp en relation och tillit (Magnusson & Marecek, 

2015, s. 56). Denna inledande del kan även vara hjälpsam för respondenten att känna av 

läget och förstå hur intervjun kommer att gå till. Exempelvis ställs frågan varför man 

använder Instagram, vilket är en enkel och öppen fråga som därför passar bra för att inleda 

intervjun. Huvuddelen i intervjun är där åsikter, erfarenheter och reflektioner samlas in 

från respondenten, och där är det viktigt att frågorna inte är för svåra, så att respondenten 

inte behöver söka eller hitta på svar (Magnusson & Marecek, 2015, s. 56). Därför har vi 

försökt att utforma våra frågor så att vi kan vara säkra på att respondenten kan svara, och 

inte behöver känna sig pressad att prata om saker som respondenten inte vet något om. 

Detta har vi även tagit hänsyn till i inkluderingskriterierna för urvalet. Om respondenten 

ändå upplever att frågan är för svår kommer vi i första hand att försöka hjälpa 

respondenten att förstå frågan, men om respondenten inte känner till det vi vill diskutera 

kommer vi inte utreda saken vidare. Detta för att undvika att respondenten ska hitta på 

svar, eller ge svar som respondenten egentligen inte står för. Den avslutande delen av 

intervjun avrundar samtalet, där frågor om exempelvis ålder kan passa, eller om det något 

respondenten vill lägga till (Magnusson & Marecek, 2015, s. 57). 

 

Fortsättningsvis innebär semistrukturerade intervjuer att förhålla sig till en mall som är 

planerad efter teori och forskningsfrågan, men intervjuare kan gå utanför mallen för att 

exempelvis ställa följdfrågor eller hoppa över frågor (Magnusson & Marecek, 2015, s. 
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46). Vissa följdfrågor är möjliga att utforma i förväg för att underlätta att få en djupare 

förståelse i respondentens svar och resonemang (Magnusson & Marecek, 2015, s. 53). 

För att säkerställa att vi håller oss innanför studiens ram, och inte ställer irrelevanta frågor 

har vi valt att förbereda några eventuella följdfrågor till varje fråga (se Appendix 2). Detta 

är för att vi ska vara förberedda på olika scenarion som eventuellt framkommer under 

intervjun, och kunna främja ett djupare resonemang hos respondenten. Dessa följdfrågor 

kommer främst att ställas om det finns ett behov av det, för att respondenten i första hand 

ska få styra svaret. Emellertid påpekar Collis & Hussey (2014, s. 136) att följdfrågornas 

utformning är viktig eftersom dessa utgör en början på analysen av data. Därför 

rekommenderar författarna olika användbara följdfrågor för bättre tydlighet, relevans, 

djup, dimension, betydelse, jämförelse och bias (se Collis & Hussey, 2014, s. 136) i 

insamlade data. Denna mall för följdfrågor har bidragit till att vi kunnat utforma mer 

effektiva följdfrågor, som att be respondenten exemplifiera eller förklara mer i detalj. 

 

Vidare bör konversationen vara avslappnad under semistrukturerade intervjuer, med ett 

enkelt språk som bjuder in respondenter att berätta saker utan att vara rädd för att bli 

kritiserad eller dömd (Denscombe, 2018, s. 280; Magnusson & Marecek, 2015, s. 49). 

Frågorna bör därför utformas som en inbjudan till respondenterna att berätta om sina 

erfarenheter och tankar (Magnusson & Marecek, 2015, s. 50). Samtidigt bör frågorna vara 

tydliga och inte innehålla komplexa ord som respondenten inte förstår (Magnusson & 

Marecek, 2015, s. 53). Trots att den avslappnade konversationen eftersträvas måste dock 

intervjuare säkerställa att konversationen håller sig till studiens syfte, och därför ska 

intervjuaren främst lyssna på respondenten och inte berätta om sig själv (Magnusson & 

Marecek, 2015, s. 50). Ovanstående går i linje med det faktum att semistrukturerade 

intervjuer oftast innefattar öppna frågor, där respondenten ges möjlighet till reflektion, 

till skillnad från stängda frågor där endast korta svar erhålls (Collis & Hussey, 2014, s. 

133; Magnusson och Marecek, 2015, s. 47). På så vis liknar samtalet mer en konversation 

än ett förhör av respondenten. Utifrån denna information har vi strävat efter att använda 

enkelt och vardagligt språk i intervjufrågorna, så långt som möjligt för att inte missa 

viktiga aspekter av de områden som vi ämnar undersöka. Vi har även strävat efter att 

formulera frågorna så öppet som möjligt för att komma åt respondentens egna tankar och 

ord. Emellertid har vissa stängda frågor använts då vi efterfrågat aspekter av 

respondenternas faktiska beteende, till exempel om de har påverkats av en influencer till 

att köpa kläder. Dessa frågor har följts upp av följdfrågor för att få situationen beskriven 

mer utförligt med respondentens egna ord.  

 

Ytterligare en viktig faktor för konstruktionen av intervjufrågorna är att undvika ledande 

frågor, eftersom det kan göra att respondenten svarar utifrån vad de tror frågan eftersöker 

(Taylor et al., 2016, s. 115). Därför ska frågor formuleras så att respondenten uppmanas 

att prata fritt om egna åsikter och erfarenheter (Magnusson & Marecek, 2015, s. 50). Detta 

förhållningssätt har väglett utformningen av intervjufrågorna för innevarande 

undersökning i hög grad. Däremot existerar det stora svårigheter att formulera frågor helt 

öppet utan att vara ledande i någon mån när det kommer till frågor gällande hållbarhet 

och etisk konsumtion. Detta eftersom respondenterna kan uppfatta en negativ värdering i 

att vara omedveten om hållbarhet. Därför kan de svara för att verka mer medveten om 

hållbarhet och etisk konsumtion än vad de är i verkligheten, eftersom intervjun gör att 

respondenten upplever sig som bedömd på ett sätt som inte sker i det verkliga livet (se 

Ajzen, 2011, s. 1118). För att överkomma detta problem har vi förklarat för 

respondenterna i förväg att intervjun inte syftar till att bedöma deras beteende inom 

hållbarhet och etisk konsumtion, utan att syftet är att bedöma Influencer Marketing inom 
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detta. Vi informerade även om att det inte finns några rätt eller fel svar på våra frågor, 

utan att vi är mer intresserade av respondentens tankar och åsikter. På så sätt minskar vi 

bedömningsfaktorn som Ajzen (2011, s. 1118) menar kan resultera i svar som inte 

stämmer överens med verkligheten. Samtidigt flyttar vi över ansvaret för hållbarhet och 

etisk konsumtion från individen till fenomenet Influencer Marketing, vilket sätter mindre 

press på respondenten att uppvisa ett etiskt beteende. Detta går i linje med Collis & 

Husseys (2014, s. 137) argument att formulera sig med smidigare ord när det kommer till 

ämnen som kan vara känsliga för respondenten. 

 

Avslutningsvis testades den preliminära intervjuguiden på två oberoende individer inom 

ramen för urvalet, för att kontrollera intervjuernas förväntade tidslängd samt hur frågorna 

uppfattades. Utifrån dessa pilotintervjuer upptäcktes brister i vissa av frågornas innehåll 

och formulering som gjorde att viktiga aspekter av den teoretiska referensramen för 

undersökningen missades. Dock noterades att svaren som erhölls var relevanta för att 

besvara vår frågeställning, men en viss revidering av frågorna krävdes för att förstärka 

möjligheten att erhålla tillfredsställande svar. Tidslängden för pilotintervjuerna låg på ca 

45 minuter, vilket enligt Whiting (2008, s. 36) är rimligt för semistrukturerade intervjuer. 

Detta gjorde att vi kunde informera respondenterna om intervjuns tidslängd. 

Sammantaget var pilotintervjuerna givande för utformningen av intervjuguiden och 

genomförandet av intervjuer. Efter detta lästes intervjuguiden igenom och 

kommenterades av två andra studenter, vilket gav ytterligare feedback på ändringar innan 

ordinarie intervjuer genomfördes. 

4.5 Genomförande av intervjuer 

Eftersom vår tidigare erfarenhet av att samla in kvalitativa data genom intervjuer var låg 

innan innevarande studie genomfördes, har vi tagit del av rekommendationer från olika 

författare inom området för kvalitativa studier, för att förbättra kvalitén på insamlade data. 

Denscombe (2018, s. 278) tar upp några tips för intervjuer ansikte mot ansikte, där 

forskare bör vara uppmärksam på allt som händer under intervjun för att kunna följa upp 

på viktiga saker som är relevanta för resultatet. Forskaren bör även vara lyhörd för 

respondentens uttryckta känslor samt kunna vägleda respondenten att svara. Under 

intervjuns gång är det viktigt att kontrollera att respondentens svar uppfattas korrekt. 

Samtidigt kan det vara bra att fråga om respondenten har förstått frågan (David & Sutton, 

2016, s. 116). Slutligen är det viktigt att forskare respekterar respondentens rättigheter 

och inte är dömande (Denscombe, 2018, s. 280). Dessa råd blev väldigt användbara för 

oss inför intervjuerna, och bidrog till att vi fick bättre svar. Utöver detta hade vi även 

förberett förfriskningar som kaffe, vatten och frukt till respondenten för att skapa en mer 

avslappnad atmosfär för samtalet. Tidslängden för intervjuerna stämde bra med vad 

pilotstudien förutsett, de flesta tog mellan 45–55 minuter. En av intervjuerna tog endast 

35 minuter medan en annan tog just över en timma. 

 

Samtliga intervjuer spelades in för att inte behöva ta anteckningar under intervjun och 

därmed kunna ägna mer uppmärksamhet åt konversationen med respondenten, för att 

denna skulle bli så givande som möjligt, samt att intervjuguiden efterföljdes. Därför är 

inspelning en stor fördel, så länge det kan ske avslappnat (Bryman & Bell, 2015, s. 494; 

Whiting, 2008, s. 36), men det ger också tidskrävande efterarbete med transkribering och 

det krävs att intervjun kan genomföras i ett avskilt rum utan störande ljud (Bryman & 

Bell, 2015, s. 462). Det var således en fördel för oss att välja plats för intervjun, samt att 

vi hade testat inspelningen under pilotintervjuerna, enligt David & Suttons (2016, s. 119) 
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rekommendationer. Detta gjorde att vi kunde känna oss lugna angående inspelningen 

under själva intervjun, och behövde inte kontrollera utrustningen under tiden, vilket hade 

varit störande under samtalet. Därför blev det bättre för oss att spela in intervjun och sedan 

transkribera, vilket inte hade varit lika självklart om vi mött respondenter i en mer öppen 

miljö. Inspelningen av intervjuerna gick överlag bra. Vi frågade varje respondent om det 

gick bra att vi spelade in intervjun på två telefoner, ifall något skulle hända med mobilen 

som gjorde att inspelningen misslyckades. Kvalitén på mobiltelefonens ljudupptagning 

var väldigt bra bortsett från att kortare lågmälda ord från respondenterna ibland missades 

helt. Dock kunde dessa ord ändå fyllas i av oss eftersom vi transkriberade direkt efter 

intervjuerna, och sammanhanget gjorde det tydligt vilket ord som eventuellt saknades. 

Det hade stor betydelse för ljudkvalitén på inspelningarna att vi satt i enskilda rum som 

stängde ute det mesta av ljudet utanför. 

 

Anledningen till att transkribera intervjuer, det vill säga skriva ner en inspelad intervju 

ord för ord, är för att det har stora fördelar i en undersökning (Bryman & Bell, 2015, s. 

493). Dessa fördelar involverar att det eliminerar det mänskliga minnets begränsningar 

om vad vi kommer ihåg att respondenten sa och det ger en mer genomgående 

undersökning av vad respondenten säger. Vidare kan forskare kontrollera vad 

respondenten sa flera gånger, data kan återanvändas av framtida forskare, samt blir 

publikt att granskas av andra forskare så att anklagan om att analysen är färgad av 

forskarens bias kan motbevisas (Bryman & Bell, 2015, s. 493). Resultatet blir således mer 

trovärdigt när vi skriver ner intervjuerna på papper. Vidare är transkribering av intervjuer 

en förutsättning för den tematiska analysen (Braun & Clarke, 2006, s. 87) som vi ämnar 

genomföra, vilken beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.6. 

 

Efter de första tre intervjuerna som genomfördes noterade vi att vi behövde bli bättre på 

att ställa frågor för att förtydliga respondenternas svar, istället för att gå vidare till nästa 

fråga för snabbt. Detta upptäcktes när transkriberingen inleddes efter att tre intervjuer 

genomförts. Därmed var det en stor fördel för vår studie och resultaten att vi började med 

transkriberingen direkt efter intervjuerna. Detta gör att kommande intervjuer blev mer 

effektiva för insamlingen av data, eftersom transkriberingen gav tillfälle att utvärdera 

intervjuerna, samt att arbetsbördan inte blev enorm efter att alla intervjuer var gjorda 

(Bryman & Bell, 2015, s. 495; Whiting, 2008, s. 38). Efter den första intervjun kändes 

det som att vissa av frågorna skulle behöva omformuleras, och att ordningen på frågorna 

inte var optimal, för att respondenten inte svarade direkt på frågan eller tappade bort sig. 

Efter den tredje intervjun kunde vi dock konstatera att intervjuguidens utformning inte 

var problemet, utan den konversation som uppstod med respondenterna var mycket olika 

från intervju till intervju. Istället var det viktigare att vi kunde anpassa oss i stunden efter 

vad respondenten kom in på för ämnen, förutsatt att det var ämnen som var intressanta 

för vår frågeställning. Därför var det en stor fördel att en av oss ställde frågorna till 

respondenten och höll i konversationen, medan den andra höll koll på var konversationen 

var på väg, och vilka följdfrågor som behövdes för att respondenten skulle komma med 

bra svar. När de tre första intervjuerna var färdiga kände vi oss mer nöjd med frågorna än 

innan vi påbörjade intervjuerna, eftersom det var tydligt att vi fick fram många svar som 

vi ansåg var betydelsefulla för studien.  

 

För att öka validiteten av insamlade data är det alltid en fördel att skicka en 

sammanfattning av resultatet av intervjun till respondenten för att få feedback på 

tolkningen av svaren (Collis & Hussey, 2014, s. 137). På så sätt kan vi undvika eventuella 

feltolkningar av respondentens svar i resultatet av innevarande studie. Efter intervju och 
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transkribering gav vi därför respondenterna chansen att läsa igenom sina svar genom att 

skicka transkriberingen till dem. Detta för att de skulle ha möjlighet att se om vi har tolkat 

deras svar rätt, och för att vara transparenta mot dem gällande vad vi grundar resultatet 

på. Emellertid finns det problematiska aspekter av denna respondentvalidering. 

Respondenterna kan förhålla sig defensivt och vilja censurera vad som sagts av olika skäl, 

dessutom är det omtvistat om respondenter ska kommentera forskares resultat, då de inte 

har kunskap om den teoretiska referensramen (Bryman & Bell, 2017, s. 381). Av dessa 

orsaker tänkte vi inte inkludera respondenternas kommentarer om resultatet från 

intervjuerna, så vida de inte har haft en relevans utifrån den teoretiska referensramen. 

Dock har ingen av respondenterna återkopplat gällande detta eller feltolkningar. 

4.6 Hantering av insamlade data 

Det finns flera metoder för analys av kvalitativa data och innevarande empiriska resultat 

kommer bearbetas med tematisk analys, som används för att identifiera och analysera 

olika teman i den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006, s. 79), vilket passar 

ämnesområdena för innevarande studie bra. Till skillnad från andra kvalitativa 

analysmetoder är tematisk analys inte definierad i termer av vilka specifika tekniker som 

skall användas, utöver själva förfarandet att identifiera teman (Braun & Clarke, 2006, s. 

79; Bryman & Bell, 2015, s. 599). Därför är tematisk analys en bra metod för forskare 

som har mindre erfarenhet av kvalitativa studier (Braun & Clarke, 2006, s. 81), vilket 

ytterligare gör metoden passande för oss. En bra tematisk analys bör vara konsistent med 

den teoretiska ramen för studien, samt gå i linje med innevarande studies teoretiska 

utgångspunkt (Braun & Clarke, 2006, s. 95), vilken presenterades i kapitel 2. Därför följer 

en viss kunskapssyn och verklighetssyn för vår tematiska analys, se avsnitt 2.5. I linje 

med detta är vår tematiska analys en induktiv analys, vilket Braun & Clarke (2006, s. 83) 

förklarar med att man inte försöker identifiera teman utifrån den teoretiska ramen, utan 

teman som identifieras utgår från data, men författarna betonar samtidigt att det inte går 

att frigöra helt sig från den teoretiska ramen eller utgångspunkten. 

 

Analyser av kvalitativa data utgörs generellt av att reducera den omfattande datan för att 

fokusera studien, presentera datan på ett överskådligt sätt samt att dra slutsatser och 

verifiera validiteten för dessa (Collis & Hussey, 2014, s. 157). Reduktion av data utförs 

ofta genom kodning av data (Collis & Hussey, 2014, s. 159), och i den tematiska analysen 

kan koderna antingen motsvara teman, alternativt att ett antal koder utgör ett tema (Braun 

& Clarke, 2006, s. 89; Bryman & Bell, 2015, s. 599). Den tematiska analysmetoden är 

således vår metod att reducera och organisera insamlade data. Inför hanteringen av den 

insamlade datan hade vi redan tre huvudteman identifierade i den teoretiska 

referensramen samt i utformningen av intervjuguiden. Därför faller den tematiska 

analysen naturligt passande för innevarande studie. För att gå djupare in i respektive tema 

har vi reducerat dessa och analyserat dem med hjälp av kodning. Därmed har vi 

identifierat relevanta aspekter inom varje tema, med hjälp av en grupp koder inom 

respektive huvudtema. Kodningen blev således ett sätt att reducera datan och identifiera 

nya underteman inom våra tre huvudteman, i linje med den tematiska analysens innebörd.  

 

Trots att den tematiska analysen är en flexibel metod är det viktigt att beskriva hur data 

analyserats, för att studien ska kunna utvärderas av andra samt användas till framtida 

forskning (Braun & Clarke, 2006, s. 80). Beskrivningen av analysmetoden är därmed 

avgörande för studiens uppfyllande av sanningskriterier, som diskuteras mer utförligt i 

avsnitt 4.8. Braun & Clarke (2006, s. 86) har därför identifierat sex olika steg i den 
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tematiska analysen, men betonar samtidigt att det inte är en linjär process och att stegen 

inte utgör fasta regler. Det första steget innefattar transkribering och att bekanta sig med 

data genom att läsa igenom denna flera gånger för att hitta mönster och teman. Detta 

innebär att transkriberingen, som utfördes av oss själva, ger ett bra utgångsläge för 

efterföljande genomgång och analys av datan (se Braun & Clarke, 2006, s. 86–87). Andra 

steget i analysen är att datan tilldelas koder som identifierar datas innebörd (Braun & 

Clarke, 2006, s. 88–89). 

 

Kodning utgör en startpunkt för de flesta kvalitativa analysmetoder, där data tilldelas 

koder utifrån särskilda egenskaper (Bryman & Bell, 2015, s. 594). Dessa kan exempelvis 

vara en kategori som data tillhör, vad data representerar eller handlar om, vilket ämne 

som data berör, vad det är som händer, vad människor gör eller vilken typ av händelse 

som pågår. Kodning bör ske så fort som möjligt efter datainsamling (Bryman & Bell, 

2015, s. 595). Processen inleds med att läsa igenom data för att sedan börja namnge olika 

delar, det vill säga kodningen börjas. Därefter måste koderna kontrolleras igen och 

revideras för att undvika liknande koder för samma fenomen, eller om den teoretiska 

referensramen innefattar begrepp som passar bättre för att beskriva fenomenet (Bryman 

& Bell, 2015, s. 595). Samma data kan ofta kodas med flera koder, och det är bättre att 

för många koder genereras inledningsvis som sedan revideras och reduceras, och det är 

viktigt att vara så fantasifull som möjligt vid kodning för att hitta intressanta teman 

(Bryman & Bell, 2015, s. 595). Vidare menar författarna att man inte bör se kodningen 

som samma sak som analys, eftersom detta kan göra att viktiga delar av data missas. En 

nackdel som kan uppstå vid kodning är att data tas ur sin kontext och att det narrativa 

flytet förloras (Bryman & Bell, 2015, s. 598), vilket är viktigt att ta hänsyn till i den 

efterföljande sammanställningen av data. I linje med detta föreslår Braun & Clarke (2006, 

s. 89) att när man sammanställer kodade data bör man behålla lite av omgivande data för 

att inte förlora kontexten, förutsatt att den är relevant. 

 

Det tredje steget i den tematiska analysen enligt Braun & Clarke (2006, s. 89) innefattar 

att analysera koderna för att söka efter potentiella teman. Under steg fyra kan teman som 

är lika varandra identifieras, för att kunna slå ihop dessa alternativt separera teman om 

det behövs (Braun & Clarke, 2006, s. 91–92). När man identifierar teman i analysen måste 

forskare se efter olika repetitioner och mönster i datan som exempelvis likheter och 

olikheter, och forskare identifierar själv vad som är ett tema eller mönster i datan (Braun 

& Clarke, 2006, s. 82; Bryman & Bell, 2015, s. 599). Det är således inte en fråga om att 

teman redan existerar i insamlade data, utan forskare är aktiva i processen att identifiera 

teman i respondenternas svar. Vidare ska varje tema rama in aspekter av datan som är 

viktiga för forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006, s. 82). Även om vi letat efter mönster 

i svaren, innefattar den tematiska analysen inte att vi är beroende av kvantifierbara mått, 

utan snarare om svaret fångar något viktigt i förhållande till forskningsfrågan (Braun & 

Clarke, 2006, s. 82). Det betyder att om vi uppfattar ett fenomen som bara några av 

respondenterna behandlar, kan det ändå vara av stor betydelse för studien, och därmed 

forma ett relevant tema. Detta är inte kopplat till om datainsamlingen är mättad eller inte, 

utan det handlar om mer unika saker som behandlats av vissa respondenter. Steg fem i 

analysen är att definiera vad teman handlar om, vilket innebär att skapa en typ av 

berättelse för varje tema som gör det tydligt och enkelt att förstå temat (Braun & Clarke, 

2006, s. 92), vilket presenteras i nästkommande kapitel om Empiri. Steg sex består av 

själva analysen av teman, både inom och mellan olika teman, och det är viktigt att 

presentera datan så att läsaren övertygas om studiens validitet (Braun & Clarke, 2006, s. 

93). Analysen presenteras i kapitel 6.  
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Denna information om den tematiska analysen gav oss en bra utgångspunkt för 

hanteringen av insamlade data. Vi har således tre huvudteman som vi utgått ifrån, under 

vilka vi har identifierat olika underteman med hjälp av kodningen. En av de stora 

fördelarna med tematisk analys är att metoden kan generera detaljrika data (Braun & 

Clarke, 2006, s. 78). Vidare ger tematisk analys möjlighet att undersöka människors 

verkligheter, erfarenheter och meningar (Braun & Clarke, 2006, s. 81), som insamlats 

under intervjuerna. Dessutom innebär metoden att vi som forskare har större möjligheter 

att hantera, sammanställa, presentera och bearbeta data på ett sätt som passar innevarande 

studie och frågeställning, då vi inte behöver förhålla oss till en strikt ram för hur 

datahanteringen ska gå till. Detta gav oss möjlighet att upptäcka grunden för en strategi 

för Influencer Marketing mot millennials, som inser överkonsumtionens negativa sidor 

och skapar konkurrensfördel för hållbart mode. 

4.7 Forskningsetik 

Etik inom forskning innebär att forskare kan skilja på bra och dåligt beteende (David & 

Sutton, 2016, s. 41), mer specifikt hur forskningsobjekten behandlas och vilka aktiviteter 

som bör eller inte bör inkluderas i relationen till objekten (Bryman & Bell, 2015, s. 129). 

Forskningsetik innefattar att under hela studiens gång skydda respondenternas integritet 

genom anonymitet och konfidalitet, vilket innebär att forskare har information om 

respondenters namn och adress men inte avslöjar det i rapporten (David & Sutton, 2016, 

s. 54). Därför har respondenternas identitet inte avslöjats i den publicerade studien, 

transkriberingsdokument eller i andra sammanhang kopplade till studien, exempelvis 

seminarier. Istället har varje respondent tilldelats ett alias i rapporten, enligt David & 

Suttons (2016, s. 56) rekommendation. Det är även viktigt att respondenterna förstår att 

de förväntas tala sanningsenligt (Denscombe, 2018, s. 443). Vi kontaktade 

respondenterna via Facebook (se Appendix 1) där vi skriver ut studiens syfte och varför 

respondenten blir kontaktad. För att undersökningen ska anses etisk måste 

respondenternas deltagande vara frivilligt (Denscombe, 2018, s. 441), därför inkluderade 

vi detta i meddelandet som skickades ut. Eftersom urvalsmetoden är subjektiv har vi 

kontaktat personer som vi ansåg troliga, utifrån viss kännedom, som lämpliga för vår 

undersökning utifrån särskilda urvalskriterier.  

 

En viktigt etisk aspekt av att erhålla respondenternas samtycke är att de verkligen förstår 

vad deras deltagande kan bidra till, hur data kommer att användas och till vem det kommer 

att rapporteras (Bryman & Bell, s. 139). Genom att presentera oss själva och syftet med 

rapporten fick respondenterna en bild av vad deras deltagande kommer att bidra till. Detta 

innebär att respondenten erhållit informerat samtycke till studien. Detta är dock svårt att 

säkerställa till hundra procent för deltagare, eftersom det är omöjligt att informera 

respondenter om allt studien berör, och mycket av informationen är inte heller nödvändig 

för respondenten (Bryman & Bell, 2015, s. 150). Vi har haft ambitionen att informera 

respondenterna om allt som är relevant för dem, som konfidalitet, syfte, vad deras svar 

kommer användas till, men all information har inte varit möjlig att ge på grund av studiens 

omfattning. Detta anser vi dock inte kan ha någon skada på respondenterna, och det 

viktiga har varit att informera dessa om aspekter som är relevanta för dem personligen.  

 

Utöver detta är det också viktigt att informera respondenten i början av en intervju om 

syftet och hur intervjun kommer att gå till, och det är viktigt att respondenten förstår att 

den är anonym och har rätt att dra sig ur när som helst under intervjun (Magnusson & 
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Marecek, 2015, s. 59). Om inspelning av intervjun sker måste även intervjuaren informera 

om det och varför det görs (Magnusson & Marecek, 2015, s. 59), och respondenten måste 

ge sitt samtycke till detta (David & Sutton, 2016, s. 54). Ovanstående informerade vi 

därför alltid om innan själva intervju och inspelning inleddes. Detta verkade uppskattas 

av respondenterna, som då inte behövde börja prata själva på en gång. Istället fick de 

någon minut på sig att sitta och lyssna på oss, ställa allmänna frågor och sätta sig in i 

intervjun. Det är viktigt att beakta att etisk hänsyn inte bara krävs i själva mötet med 

respondenterna, utan detta bör genomsyra hela studien (Bryman & Bell, 2015, s. 151). 

Därför är det exempelvis viktigt att vi bevarar konfidaliteten för respondenterna, men 

också att vi uppfyller särskilda kvalitetskriterier, som diskuteras mer i avsnitt 4.8. 

Däremot kan inte anonymitet garanteras fullt ut, eftersom vi forskare vet vem 

respondenterna är. 

 

Vidare finns etiska angelägenheter om att en studie inte bör tillbringa fysisk eller psykisk 

skada till både deltagare eller andra som påverkas av studiens genomförande eller 

slutsatser (Bryman & Bell, 2015, s. 135). Eftersom innevarande studie inte är ett 

experiment är risken för fysisk skada obefintlig utifrån själva studien, och som tidigare 

diskuterats har vi försökt att formulera intervjuerna så att respondenterna inte ska känna 

att deras etiska konsumtion blir värderad, för att inte skada deras självkänsla på något vis. 

Emellertid kan studiens genomförande placera Influencers i en negativ position, då de 

utpekas som en stor påverkande faktor för icke-etisk konsumtion. Målet med studien är 

dock inte att skada influencers yrke eller rykte, utan vi vill snarare betona vikten av den 

påverkan som influencers har för att bidra till en mer etisk konsumtion. På så vis hoppas 

vi att studiens resultat även kommer att gynna influencers i deras yrkesroll, och förbättra 

deras förutsättningar för goda samarbeten med företag, samt deras 

marknadsföringspotential. Därför vill vi även understryka att de influencers som är 

omnämnda i denna studie inte avser influencer som personlig individ, utan fokus ligger 

på influencers professionella roll och verksamheter Influencer Marketing. Eftersom 

influencern exempelvis får en gratis resa från ett företag för att marknadsföra ett resmål, 

blir själva beteendet som uppvisas starkt influerat av yrkesrollen, och det är således inte 

säkert att influencern skulle resa alls om det inte vore för samarbetet. Därför är det viktigt 

att innevarande studie håller isär influencers personliga och yrkesmässiga roll, där fokus 

ligger helt och hållet på den yrkesmässiga rollen. 

4.8 Sanningskriterier 

Inom företagsekonomisk forskning finns det tre viktiga kvalitetskriterier för studier som 

benämns reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Dessa 

kriterier kan inte användas på samma sätt inom kvalitativa studier som kvantitativa. Dock 

strävar kvalitativa forskare efter att använda kvalitetskriterierna i huvudsakliga drag på 

liknande sätt som kvantitativa forskare (Bryman & Bell, 2017, s. 380). Skillnaderna 

kommer därför att redogöras för nedan för att kriterierna ska kunna appliceras på 

innevarande kvalitativa studie. 

 

4.8.1 Reliabilitet och replikerbarhet inom kvalitativ forskning 

Reliabilitet och replikerbarhet handlar om att studien mäter det studerade fenomenet med 

exakthet och precision, samt att studien ska kunna upprepas av andra utan att resultaten 

avviker (Bryman & Bell, 2017, s. 68; Collis & Hussey, 2014, s. 53). Detta indikerar att 

reliabilitet och replikerbarhet har en starkare koppling till kvantitativa studier, än 

kvalitativa. Bryman & Bell (2017, s. 379–380) exemplifierar detta med svårigheterna att 
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uppnå samma sociala miljö och andra sociala faktorer som påverkar vid en kvalitativ 

studie, ifall replikering av denna skulle ske. Däremot kan replikerbarhet anpassas till 

kvalitativa studier genom att betona att den kvalitativa forskaren som ämnar att replikera 

en studie bör gå in i samma sociala roll som föregående forskare (Bryman & Bell, 2017, 

s. 380). Kriterierna för replikerbarhet har uppfyllts för innevarande studie genom att 

metoden för studien har beskrivits i den mån att andra forskare skulle kunna upprepa 

studien om så önskas.  

 

Emellertid poängteras ovan att reliabilitet är svårt att uppnå i den traditionella meningen, 

på grund av att det inte går att upprepa den sociala kontexten som vår studie genomförts 

under. Däremot ger beskrivning av metod och presentationen av vår egen roll i den 

teoretiska utgångspunkten viss möjlighet för andra forskare att härma vår sociala roll, om 

så skulle vara nödvändigt i framtida studier. I enlighet med detta menar Collis & Hussey 

(2014, s. 53) att vikten av reliabilitet inom kvalitativa studier handlar mer om att skapa 

protokoll och procedurer så att tolkningar i specifika situationer kan förklaras och förstås, 

och därmed autentisera resultat av studien. En viktig del av detta är således innevarande 

studies intervjuguide och beskrivning av hur intervjuerna har genomförts, vilka objekt 

som intervjuats samt vilken relation som existerar mellan forskare och intervjuobjekt. 

Avslutningsvis är beskrivningen av empiriframställningen samt tillvägagångssättet för 

analysen för innevarande studie bidragande till reliabilitet. Detta eftersom grunden till 

våra slutsatser, samt hur dessa uppnåtts, förtydligas. 

 

4.8.2 Validitet för kvalitativa studier 

Validitet är ett av de viktigaste kvalitetskriterierna för forskning, vilket innefattar att den 

genomförda studien mäter det som avses att mätas, så att de slutsatser som framkommit 

är kopplade till undersökningen (Bryman & Bell, 2017, s. 69; Collis & Hussey, 2014, s. 

53). Intern validitet handlar om hur säkra kausala samband i slutsatser är, det vill säga att 

det inte finns andra faktorer utöver den som ingår i orsakssambandet, som påverkar 

framfört orsaksförhållande i slutsatsen. Detta gör att intern validitet har en hög relevans 

för forskningsfrågan till innevarande studie, det vill säga Influencer Marketings påverkan 

på hållbarhet och millennials etiska klädkonsumtion. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 69) 

kan Influencer Marketing sägas utgöra den oberoende variabeln som påverkar den 

beroende variabeln millennials etiska klädkonsumtion. Intern validitet handlar således om 

att säkerställa att de samband som konstateras mellan Influencer Marketing och 

millennials etiska konsumtion faktiskt beror på Influencer Marketing, och inte andra 

omgivande faktorer. Den teoretiska grunden för innevarande studie har dock presenterat 

svårigheterna med att finna kausala samband med etisk konsumtion, vilket framgår av 

teorierna om beteendegapet, där beteende inte överensstämmer med intentioner. Däremot 

påpekar Bryman & Bell (2017, s. 378) att eftersom mätning inte är det främsta intresset 

för kvalitativa forskare har relevansen av validitet som kriterium för kvalitativ forskning 

ifrågasatts. Innevarande studie syftar till att skapa djupare förståelse för millennials 

upplevelser av Influencer Marketing. Däremot ingår inte i studiens syfte att säkerställa 

ett orsakssamband, till följd av svårigheten för detta inom etisk konsumtion. Istället kan 

den förståelse som erhålls generera slutsatser som kan bidra till att utveckla Influencer 

Marketing för att bidra till hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials.  

 

Bedard & Tolmie (2018, s. 1394) har säkerställt ett samband mellan interaktioner på 

sociala medier och grön konsumtion bland millennials, i en kvantitativ studie. Eftersom 

de oberoende variablerna “användning av sociala medier” och “interpersonell influens” 

påverkan på den beroende variabeln “gröna konsumtionsintentioner” i denna studie har 
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mätts med hög noggrannhet och oberoende av varandra (Bedard & Tolmie, 2018, s. 

1391), kan studien anses uppfylla hög reliabilitet. Detta innebär dock inte att validiteten 

automatiskt är hög (Collis & Hussey, 2014, s. 53). Som en förlängning av studien av 

Bedard & Tolmie (2018) syftar innevarande studie istället till att skapa förståelse för hur 

Influencer Marketing kan påverka millennials etiska konsumtion, vilket till viss mån 

ifrågasätter validiteten i Bedard & Tolmies (2018) studie. Detta eftersom det finns en risk 

att andra faktorer påverkar deras konstaterade orsakssamband, exempelvis att millennials 

som generation redan har gröna konsumtionsintentioner i hög utsträckning (se Bucic et 

al., 2012, s. 114). Genom att innevarande studie ämnar identifiera vad millennials anser 

om Influencer Marketing är förhoppningen att kunna förtydliga vad som krävs inom 

Influencer Marketing för att millennials ska påverkas till att konsumera kläder mer etiskt. 

Därmed eftersöks ett samband mellan specifika faktorer inom Influencer Marketing och 

millennials attityder till marknadsföringsmetoden, medan ett säkerställt samband mellan 

Influencer Marketing och millennials etiska konsumtion blir betydligt svårare att validera 

inom ramen för innevarande studie.  

 

Validiteten för innevarande studie utgörs istället av den överensstämmelse mellan 

observationer (intervjuer) och de teoretiska idéerna som utvecklats utifrån dessa, vilket 

utpekas som en styrka inom kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017, s. 380). Detta 

uppfylls genom vår personliga närvaro i bedömningen av intervjuobjekten, i samband 

med en omfattande teoretisk grund för undersökningen, som även lagt grunden för urval 

och intervjuguide. Därmed säkerställs att den undersökningen mäter det vi är ute efter, 

kvalitativt. Ytterligare en aspekt av detta är att beskriva observationer korrekt, utan att 

vinkla eller förvränga data som insamlats vid intervjuer. I detta ingår att vi är medvetna 

om att vi kan misslyckas att få svar från respondenterna som bidrar till att besvara vår 

frågeställning, särskilt eftersom den belyser ett komplext konsumentbeteende. 

 

Vidare är extern validitet, det vill säga generaliserbarheten av studien till andra sociala 

miljöer och situationer, ytterligare ett problem i kvalitativ forskning som inte existerar på 

samma sätt inom kvantitativ forskning, på grund av begränsningen i urval (Bryman & 

Bell, 2017, s. 380). Däremot kan kvalitativa resultat generaliseras till liknande miljöer, så 

länge det studerade fenomenet fångats i tillräcklig utsträckning (Collis & Hussey, 2014, 

s. 54). Innevarande studie kan således uppfylla extern validitet genom att presentera en 

djupare förståelse av ett fenomen i en specifik kontext. Fylligheten i data gör det sedan 

enklare för andra att bedöma om resultatet kan generaliseras till en annan situation 

(Bryman & Bell, 2017, s. 382). Detta medför att så länge innevarande studie kan rama in 

fenomenet tillräckligt, skulle resultatet exempelvis kunna generaliseras till Influencer 

Marketing inom andra produktkategorier. Trots detta är generaliserbarhet huvudsakligen 

en fråga för kvantitativ forskning, på grund av att urval inom den kvalitativa forskningen 

inte kan representera allmänna uppfattningar (Collis & Hussey, 2014, s. 54; Bryman & 

Bell, 2017, s. 380). Därför är generalisering av resultat inte ett mål för innevarande studie. 

Istället ämnas att skapa djupare förståelse för ett fenomen, vars resultat kan användas 

specifikt för Influencer Marketing av kläder mot millennials. Emellertid kan den praktiska 

relevansen av resultatet fortfarande bli användbar mer generellt, men i så fall utifrån 

andras bedömning (se Bryman & Bell, 2017, s. 382).  

 

Avslutningsvis gör validitet i denna kvalitativa bemärkelse att resultatet från 

respondenterna till innevarande studie kan generaliseras till målgruppen millennials som 

respondenterna ingår i. Eftersom fenomenet (upplevelsen av Influencer Marketing och 

dess betydelse för hållbarhet och etisk klädkonsumtion) studeras på djupet bland 
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respondenterna och ramas in på ett omfattande sätt kan det generaliseras som ett fenomen 

bland millennials. Detta utifrån det kvalitativa sättet att generalisera (Bryman & Bell, 

2017, s. 382; Collis & Hussey, 2014, s. 54) som presenterats ovan. Med andra ord grundas 

studiens slutsatser om millennials på de respondenterna till innevarande studie. På samma 

sätt jämförs resultatet av innevarande studie, med tidigare forskning om millennials.  
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5. Empiri 
Utifrån intervjuguidens indelning i tre delar har sammanställningen av det empiriska 

resultatet utformats på samma sätt. Första delen av empirin behandlar millennials 

generella uppfattning av Influencer Marketing, vilket visar på millennials åsikter och 

tankar kring marknadsföring via influencers i praktiken. Den andra delen av empirin 

leder in respondenterna på området etisk klädkonsumtion, vilket behandlar 

respondenternas uppfattning om vad detta innebär. Den tredje och sista delen av den 

empiriska sammanställningen handlar om ansvar för etisk konsumtion samt hur 

respondenterna upplever att Influencer Marketing påverkar deras klädkonsumtion till att 

vara mer eller mindre hållbar. 

5.1 Influencer Marketing och millennials 

Det teoretiska avsnittet 3.2 om Influencer Marketings påverkan på konsumentbeteende. 

behandlar vad som ligger bakom framgången med marknadsföring via influencers. För 

att kunna bedöma hur influencers kan påverka hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland 

millennials måste vi först kartlägga vad respondenterna uppfattar att influencers gör inom 

Influencer Marketing som påverkar dem. Därför följer fem olika teman nedan gällande: 

(1) Millennials generella uppfattning om influencers, (2) Inspiration och påverkan, (3) 

Millennials generella åsikter om influencers reklamsamarbeten på Instagram, (4) 

Fördelar och nackdelar med Influencer Marketing enligt millennials, och (5) Millennials 

åsikter om Influencer Marketing och miljö. 

 

5.1.1 Millennials generella uppfattning om influencers  

Alla respondenter definierar en influencer på Instagram som en person som inspirerar sina 

följare och samarbetar med företag. Influencer anses enligt de flesta av våra respondenter 

vara ett yrke, men samtidigt visar de upp sitt vardagliga liv på Instagram och andra sociala 

medier, så att det framstår som en blandning mellan att vara en livsstil och ett jobb. Lenas 

beskrivning av influencers visar på ovanstående definitioner av en influencer: 

 

“...någon som har det som sin sysselsättning att samarbeta med företag och... inspirera 

folk… alltså både dom som samarbetar med företag så att man tydligt ser att det är liksom 

deras jobb, men också att dom postar material som är typ kreativt, och att dom lägger 

ner mycket tid på bildredigering och... ja, sådana grejer.”- (Lena) 

 

Några respondenter menar även att influencers är kända personer som har många följare. 

Majoriteten tycker att de flesta influencers är snygga, attraktiva personer som tränar och 

äter nyttigt. Lotta och Lena tror att många följer influencers för att de vill se ut som dem. 

Elin nämnde dock en influencer som heter Ida Marie som försöker motarbeta kroppshets 

på sociala medier, som gjorde att Elin hade en delad bild av hur influencers ser ut, de 

behöver inte nödvändigtvis vara smala eller vältränade. Maria ser en tjej framför sig när 

hon tänker på influencers, vilket tyder på en uppfattning om att det är ett kvinnligt yrke. 

Utöver detta ser Julia problem med att följare jämför sig med hur influencers ser ut, hur 

de beter sig och hur man ska äta, och att detta kan bli negativt när följare upplever att de 

inte kan köpa allt influencern har, och vara som den är.  

 

Respondenternas generella åsikt om influencers är att det är positivt och underhållande 

att följa dem. Elin, Lisa och Rosa tycker att deras liv verkar perfekt och inget som vanliga 

människor upplever, därför är det spännande att få följa med i deras liv. Lisa nämnde 

dock att hon tycker att detta gör att det känns som att de lever i en bättre värld, vilket ger 
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henne ångest över sitt eget liv. Lena var den enda som nämnde att hennes bild av 

influencers var negativ då hon anser att de bidrar till en ökad konsumtion och publicerar 

saker för deras egen vinning. Lotta nämner att influencers lätt kan bidra till träningshets 

och att de uppmuntrar till konsumtion, vilket hon tyckte var negativt. Överlag är dock 

respondenternas uppfattning om influencers positiv, vilket kan bero på att respondenterna 

följer influencers som de tycker om, och som de vill se i deras Instagramflöde. De flesta 

av respondenterna följer influencers på grund av deras klädstil och personlighet som 

respondenterna inspireras av, vilket nästa tema nedan handlar om. 

 

5.1.2 Inspiration och påverkan 

Samtliga respondenter svarade att de blir inspirerade när influencers visar upp olika kläd-

outfits. Majoriteten nämner att de söker mest inspiration i dessa inlägg, exempelvis hur 

man kan matcha kläder och följa trender. När frågan om de har köpt ett plagg efter att ha 

inspirerats av en influencers kom upp, svarar Maria att hon främst söker inspiration på 

hur man kan klä sig och kan inte komma på att hon har köpt exakt samma plagg. Däremot 

svarade Lena, Elin och Lisa att det har hänt att de har köpt plagg som influencers har 

visat. Oavsett på vilket sätt de inspireras av influencern visar svaren på att influencers 

definitivt kan påverka respondenterna till köp: 

 

“...det känns ändå som att jag kan få inspiration typ, kanske av färger, eller typ av plagg 

som jag kanske inte har använt förut, men jag ser ändå att det är snyggt… eller en 

accessoar eller någonting… det känns ändå som att jag inspireras men kanske inte 

specifikt att jag köper plagget så jätteofta, men det har ju hänt.” (Lena) 

     

“Ja men i alla fall liknande kläder, typ jumpsuits och sånt som jag gillar. Då har jag gått 

in och kollat upp typ vart hittar man den här liksom. Det har hänt några gånger” (Elin) 

 

“...oftast är det mer om dom kanske visar till exempel ett plagg, vi säger typ ormbyxor 

till exempel… så kanske inte hade köpt just dom men jag har typ kollat på liknande” 

(Lisa) 

 

Även om de inte köper exakt de plagg som influencern marknadsfört så visar ovanstående 

citat på att reklamen ändå kan få dem att gå in på företagens webbutiker och kolla efter 

plagg, samt att de inspireras till att vilja köpa kläder som liknar det influencern visar upp, 

även om det sker i ett senare skede. 

     

Lena, Julia och Rosa anser att de påverkas lite av influencers reklam på Instagram. Julia 

anser att hon påverkas mer när det inte är ett samarbete utan mer av en bild på en outfit 

och Rosa associerar inte sina köp till en influencer utan ser det mer som en 

inspirationskälla. Lisa svarade att hon brukade påverkas mer förut men att hon är bättre 

på att sortera bort reklam samt att hon inte känner att det lika viktigt för henne att följa 

trender längre. I motsats till detta anser Rita att hon har börjat påverkas mer sedan 

Instagram blev stort. Hon kollar ofta efter influencers omdömen, och säger att det är stor 

chans att hon köper något som influencern har rekommenderat. Lotta och Elin tror att de 

påverkas mycket, men mer undermedvetet, vilket Elin beskriver:  

 

“...jag kanske skulle säga nej, jag påverkas inte men någonstans gör jag ju det ändå. För 

jag går ju ändå in och kollar... det där var snyggt och så kanske jag kollar lite extra efter 

det i butikerna, men jag har aldrig gått och köpt en hel outfit dom har haft på sig.” 
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Trots att respondenterna uppger att de inte påverkas mycket, ger ovanstående upptäckter 

om inspiration ändå en tydlig indikation på att de påverkas mycket av influencers 

reklamsamarbeten. Vidare finns det många saker som får respondenterna att reagera när 

det gäller Influencer Marketing, vilket kommer att beskrivas nedan i nästa tema. 

 

5.1.3 Millennials generella åsikter om influencers reklamsamarbeten 

Även om respondenterna har en positiv syn på de influencers som de följer, är samtliga 

negativa till reklam på Instagram, främst för att de tycker att det blir för mycket. Rosa, 

Lotta och Elin tycker att reklamen inte känns trovärdig. Ibland marknadsför influencers 

saker eller kläder som man aldrig sett dem använda förut menar Lotta. Som exempel på 

detta nämner Elin influencers som marknadsfört hur bra Huaweis mobiltelefoner är att ta 

bilder med, när Elin vet att influencern vanligtvis använder Iphone till sina bilder. Vidare 

ser Lena reklamen som negativ ur ett hållbarhetsperspektiv:   

 

“Det bidrar bara till mer konsumtion och onlineshopping och såhär, man gör spontana 

köp och sen skickar tillbaka, och det bara bidrar till dåliga grejer. Så jag känner bara 

nej typ. Alltså jag kollar inte på det (reklamsamarbeten)” (Lena) 

     

Samtliga respondenter anser att det blir mindre intressant att följa influencers som har för 

mycket reklamsamarbeten. Julia, Lotta och Maria säger att de avföljer influencers om 

dem känner att reklamen tar över för mycket på influencers Instagramkonton. Rosa och 

Rita säger istället att de bara skrollar förbi det. I linje med detta är en generell uppfattning 

att när en influencer promotar många olika företag/produkter, blir det svårt att veta om 

influencern faktiskt tycker om kläderna eller om den bara är ute efter att tjäna pengar.  

 

Produkterna som enligt respondenterna kan associeras med influencers inlägg på 

Instagram är skönhetsprodukter, mat, kläder, inredning, mobilskal, vitaminer och väskor. 

Vår uppfattning är att svaret beror på vad respondenten är intresserad av. Kläder uppfattas 

dock som en vanligt återkommande produkt som respondenterna kopplar till influencers. 

Samtliga tycker att det är smart av företag att samarbeta med Influencers för att 

marknadsföra kläder. Maria ser likheten mellan Influencer Marketing och 

produktomdömen som en stor fördel genom pålitlighet: 

          

“jag tror jag litar mer på deras (Influencers) rekommendationer, för mig är det ganska 

liknande liksom läsa en produkt-review som att se en person använda en produkt… Eller 

ge sin åsikt på det…  Det blir som inte lika påtvingat.” 

 

Elin anser även att influencers är smarta reklampelare just för att majoriteten ser 

influencers som idoler och vill se ut och vara som dem. Detta gör Influencer Marketing 

extra effektivt för kläder, eftersom följarna kan efterlikna influencern genom att köpa 

kläderna. Lisa tycker att influencers är bra för att man kan associera kläder till något annat 

än en lång modell mot en vit vägg. Via influencers kan företag presentera sina kläder i 

det vardagliga livet, vilket gör reklamen mer attraktiv enligt Lisa. 

 

Åsikter om företagens och influencers ansvar gentemot konsumenter inom Influencer 

Marketing skiljer sig åt. De flesta är överens om att båda har ansvar, men generellt 

uppfattas att influencern har största ansvaret mot sina följare, medan företaget har det 

största ansvaret för att produkterna är bra, vilket Elin beskriver på ett utförligt sätt: 
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“...det är företaget som ansvar för att det ska skötas på humant, moraliskt och etiskt sätt 

liksom. Sen är det också ett ansvar av influencern att avgöra om det är det eftersom det 

är den som kommer sprida ut det till fler. Det blir liksom en pyramid, att företaget är 

högst upp sen kommer influencern som har alla dom här ungdomarna under sig som har 

en sån makt att påverka dom. Så jag skulle säga att det är båda, men i slutändan blir det 

oftast influencern som är den som sprider ut budskapet.”  

 

Följaktligen menar Rosa och Lisa att det är viktigt att influencers talar sanning om 

produkterna eftersom följarna ser upp till dem, och Julia och Elin anser liknande att 

influencers har det största ansvaret mot konsumenten på grund av deras förmåga att 

påverka och sprida information. Samtidigt framgår det att företaget måste ge rätt 

information om produkten, och deras ansvar grundas i att det är företaget som är ligger 

bakom reklamen. Därför tycker respondenterna att företagen har ett ansvar mot 

konsumenten genom produktens kvalitet, tillverkning och miljö. Det ansvar som 

respondenterna tycker att influencers och företag har, anses inte vara anammat i 

praktiken. Samtidigt är det många som inte anser att det är rimligt att kräva influencers 

på ett ansvar mot konsument, utan konsumenter måste också ta ansvar. Det uppfattas 

således mer rimligt att kräva företagen på ansvar mot konsumenter. 

 

5.1.4 Fördelar och nackdelar med Influencer Marketing enligt millennials 

Majoriteten av respondenterna menar att fördelen med influencers marknadsföring på 

Instagram främst är antalet följare, det vill säga att de når ut till många. Lisa diskuterar 

att den yngre målgruppen kan ha sämre självkänsla och att följa influencers 

klädrekommendationer kan vara ett sätt för dem att passa in. Fortsättningsvis anser Rita 

att fördelen med Influencer Marketing ligger i att influencern ses som en vän, vilket gör 

det mer trovärdigt: 

 

“... det känns mer genuint och ärligt än att ett stort företag säger att: åh köpt det här för 

det är bra, än om det är en person som man har såhär skapat en slags relation med, så 

blir det ju mer som att det är någon man känner som säger att köp det här det är bra, och 

då litar man på det mer.” 

 

Nackdelarna för företag är att det är svårt att kontrollera vad influencern gör, enligt 

respondenterna. Elin nämnde att hon anser att det alltid finns en risk att koppla en person 

till ett varumärke, eftersom influencern kan göra bort sig och det kan påverka företagets 

anseende. Lisa beskriver instämmande:  

 

“... gör personen någonting dåligt så påverkas ju hela företaget. Så det är klart att det 

kan påverka varumärket som dom (influencers) arbetar med, att dom (konsumenter) 

kanske tvekar med att köpa det för den här influencern gjorde fel i något läge.” 

 

Respondenternas åsikter om kopplingen mellan influencer och företag kommer att 

presenteras mer utförligt i del tre av empirin (avsnitt 5.3.6). 

 

5.1.5 Millennials åsikter om Influencer Marketing och miljö  

I den första delen av intervjun (se Appendix 2) har frågorna handlat om Influencer 

Marketing och influencers generellt, men vissa respondenter tog ändå upp miljö och 

hållbarhet i förhållande till detta. Elin tycker att influencers lätt kan uppvisa dubbelmoral 

när det gäller miljöhänsyn, att de säger en sak men gör en annan. Maria menar däremot 

att influencer inte behöver tänka så mycket på att ta miljöansvar i deras roll inom 
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marknadsföringen. Ansvaret för miljön läggs således över på företaget som använder sig 

av influencern. Lotta anser däremot att influencers har en betydande negativ 

miljöpåverkan i deras yrkesmässiga roll: 

 

“alltså det bidrar ju till dålig miljö, alltså materialistiska saker… ja det är dåligt för 

miljön. Och där tror jag inte att så många influencers är medveten om just den biten.”  

 

I enlighet med detta tar även Lena upp det negativa med att influencers reklaminlägg 

bidrar till en ökad konsumtion när de har möjligheter att bidra till bra saker: 

 

“...jag har typ börjat tycka… att dom bara gör saker för deras egen vinning men att dom 

bidrar till fel saker, när dom har plattformar som dom kan göra bättre saker med för att 

inverka på folk. Så att jag har väl fått en lite sämre bild.”  

 

Vissa respondenter har således reflekterat relativt mycket över influencers påverkan på 

miljön genom deras uppmaningar till konsumtion i reklamsamarbeten, samt influencers 

egna beteende som exempelvis resande med flyg, och att detta kan leda till att influencern 

upplevs som omedvetna om miljön. 

5.2 Millennials och etisk klädkonsumtion 

I det teoretiska avsnittet 3.3 har vi diskuterat problematiken med etisk konsumtion bland 

millennials och i avsnitt 3.4 har etisk klädkonsumtion definierats. Följaktligen har vi 

undersökt empiriskt vad millennials uppfattning och förståelse av etisk klädkonsumtion 

är, i förhållande till teorin inom området. Detta för att sedan kunna undersöka hur 

influencers påverkar dem gällande hållbarhet och etisk klädkonsumtion. Innevarande del 

av empirin visar hur engagerade och medvetna respondenterna är om etisk 

klädkonsumtion. I konversationerna med respondenterna har begreppen hållbar 

konsumtion och hållbara kläder använts mer frekvent än etisk konsumtion, och utgör 

således innebörden av etiska klädkonsumtion för innevarande studie. De teman som 

identifierats genom den tematiska analysen är: (1) Medvetenhet om etisk klädkonsumtion 

(2) Uppfattning om hållbarhet för kläder, och (3) Överkonsumtion. 

 

5.2.1 Millennials medvetenhet om etisk klädkonsumtion 

Den mest framstående uppfattningen om hållbar klädkonsumtion är att det innefattar att 

inte köpa för mycket kläder och inte bidra till ökad konsumtion. Respondenterna menar 

ofta på att de själva försöker att agera mer hållbart i klädkonsumtionen, men samtidigt 

framgår det att de inte fullföljer detta beteende av olika anledningar. Maria betonar att 

hon försöker att tänka igenom sina köp, men uppger även att hon sällan köper ekologiska 

kläder på grund av utbudet. Rita uppger att hon helst skulle vilja köpa kläder tillverkade 

i Norden både för miljön samt klädernas design och utseende, men detta är svårt för henne 

ekonomiskt och att hon inte vet om några klädmärken som tillverkar i Norden. Elin 

berättar att hon inte tänker så mycket på hållbarhet när hon köper kläder, men anser att 

man borde göra det. Hon menar att hon inte handlar hållbart eftersom hon köper kläder 

på H&M. Samtidigt uppger hon att hon känner en viss panik över att svenskar konsumerar 

så mycket. I linje med detta uppvisar Lena ännu mer ångest över konsumtionen: 

 

“...fått typ klimatångest eller vad man ska säga, alltså jätte-klimatångest och hur illa det 

är med vår överkonsumtion och resande och allt vad det är” 
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Detta gör att Lena tycker det känns jobbigt när hon behöver köpa nya kläder, där hon 

betonar att hon gärna vill agera hållbart, men är medveten om att hon inte är det i alla 

klädköp. Sammanfattningsvis anger de flesta respondenter att de tycker att miljöfrågor är 

viktigt, och att de försöker ta hänsyn till detta vid konsumtion. Lisa försöker att köpa 

mindre jeans för att hon vet hur mycket vatten som förbrukas i produktionen. Rita uppger 

dessutom att hon gärna lägger extra pengar för att handla hållbart, och anser sig vara en 

miljömedveten konsument. Dessa insikter om respondenterna visar att de har både 

kunskap och medvetenhet om hållbarhet när det gäller klädkonsumtion. 

 

Samtidigt är det tydligt utifrån ovanstående att många även är medvetna om att deras egen 

konsumtion inte alltid är hållbar enligt dem själva. Fler exempel på detta är att senare 

under intervjun antyder Rita att hon inte alltid kollar upp hållbarhet vid köp, och anser att 

hon inte tar så stort ansvar. Elin tar upp att efter hon hört om H&Ms skandaler gällande 

arbetsförhållanden, så dröjde det inte länge innan hon var där och handlade igen. 

Dessutom säger hon att hon skulle betala mer för hållbara kläder, men att hon vet att hon 

inte alltid gör det. Lisa säger att hon tycker att man bör kolla upp var kläder produceras 

på grund av arbetsförhållanden, men att hon själv inte gör det. Julia menar att miljöhänsyn 

är svårt i hennes klädkonsumtion på grund av hennes storlek (plus-size). 

Sammanfattningsvis visar detta att respondenterna är medvetna om att deras egna 

beteende brister ur ett hållbarhetsperspektiv, men att de fortfarande besitter vetskap om 

vad det innebär att agera hållbart inom klädkonsumtion.  

 

Fortsättningsvis nämner Lotta att hon är student och vill därför inte betala mer för hållbara 

kläder för att hon känner att ingen annan gör det. Maria anser att svenskar är relativt 

medvetna om konsumtion, även fast vi konsumerar väldigt mycket kläder, men att det är 

många andra länder som också har en hög klädkonsumtion, enligt henne. Dessa två 

påståenden visar på tendens att lägga ifrån sig ansvar för etisk konsumtion. Lotta 

rättfärdigar sin brist med att ingen annan gör det, och Maria rättfärdigar Sveriges höga 

konsumtion med att andra länder gör likadant. Detta utgör ytterligare anledningar till att 

etisk klädkonsumtionen inte fullföljs av respondenterna. 

 

Enligt den teoretiska definitionen av etisk klädkonsumtion (se avsnitt 3.4) är själva köpet 

avgörande, men även underhåll och avyttring har betydelse. Samtliga respondenter 

uppger att de inte skulle avstå från köp för att ett plagg inte är hållbart producerat, men 

Lena säger att hon absolut skulle tänka på det. I linje med detta säger Rosa att det är större 

chans att hon skulle köpa ett plagg om det var Fairtrade och att hon helst skulle välja ett 

hållbart alternativ för mindre kemikalier, för att det är dåligt för hennes hälsa. Även Lisa 

tycker att hon dras till alternativ som är mer hållbara:  

 

“...att jag blir ju mer lockad av något som är bra...typ att köper man den här tröjan går 

20 % till bröstcancerfonden eller miljö, då skulle man tänka att det är liksom bättre” 

 

Vidare uppger alla utom två att de köper kläder på Second Hand, varav fyra av dessa 

anger hållbarhet och miljöhänsyn som anledning att köpa begagnat. Andra framträdande 

motiv till att handla Second Hand var att det är ekonomiskt samt roligt, för att man kan 

hitta unika och snygga kläder som ger en egen stil.  

 

Även andra åsiktsmönster framkom gällande köp inom etisk klädkonsumtion. Rita och 

Lotta betonar vikten av att inte köpa på rea bara för att det är billigt, utan att det är bättre 

att köpa dyrare kläder som man verkligen vill ha. Julia anser att hon är för fattig för att 
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tänka på hållbarhet när hon köper kläder, men uppger samtidigt att hon försöker köpa 

bättre (dyrare) kvalitet som håller längre, för att det blir billigare i längden. 

Sammanfattningsvis uppvisar respondenterna ett etiskt konsumtionsbeteende genom att 

handla second hand, samt andra etiska hänsynstaganden vid köp av kläder. Dock existerar 

även andra motiv som ekonomiska och estetiska skäl, eller att den egna hälsan prioriteras. 

 

I linje med ovanstående syns ett tydligt mönster att klädernas utseende och passform, men 

även pris och kvalitet, går före hållbarhet i respondenternas klädkonsumtion. Vidare finns 

en generell uppfattning bland respondenterna att hållbart mode ofta är dyrare än icke 

hållbart, vilket ofta framställs som en anledning till att inte välja hållbart. Maria menar 

exempelvis att hon inte kan följa vissa rekommendationer från influencers som visar upp 

hållbart mode, eftersom det är dyrare plagg. Julia tror att folk väntar på att hållbart mode 

ska bli billigare. Avslutningsvis tror Rosa att företagens omställning till att börja 

producera mer hållbart kostar mycket exempelvis genom att de måste skapa bättre 

arbetsförhållanden, och att det är därför hållbart mode är dyrare än icke hållbart mode. 

 

Emellertid är det tydligt att respondenterna menar att de är villiga att betala mer för 

hållbart mode, men det verkar råda tvivel gällande vad man faktiskt betalar för. Maria 

uppger att hon ofta betalar mer, men inte har reflekterat över varför, bara att det känns 

bättre för henne själv. Elin säger att hon absolut skulle betala mer för att motverka 

barnarbete, men att hon ofta inte kan veta om detta vid köp. Rosa tror att hon kan vara 

naiv när hon betalar mer för hållbara plagg, då hon inte har koll på vad företaget gör. 

Lena, som har en mer extrem klimatångest menar att hon alltid skulle betala mer för att 

alla måste bidra med något för att rädda klimatet. Lotta uppger däremot att hon inte skulle 

göra det just nu eftersom hon är student, men kanske senare i livet (ekonomiska skäl). I 

motsats till de andra respondenterna säger Lisa att hon vill betala mer på grund av att hon 

vet om de problem som finns med arbetsförhållanden och skandaler för icke etiska 

klädprodukter. Trots dessa påståenden från respondenterna är det svårt att veta hur de 

skulle agera i verkligheten, det vill säga om de faktiskt skulle betala mer, vilket Elin 

beskriver på följande sätt: 

 

“... som när man går till folk i butiker och frågar skulle du välja ekologiskt, och då säger 

alla ja det skulle jag. Sen visar det sig att folk ändå inte gör det. Det blir nog lite samma 

här” 

 

Vidare framkommer att ju högre pris, desto bättre tar respondenterna hand om kläderna. 

Hur man tvättar är något som samtliga anser gör att kläder håller längre, genom att inte 

tvätta för ofta, följa tvättråden, handtvätta och inte torktumla. Därutöver är det många 

respondenter som uppger att de brukar laga kläder som gått sönder, om det är ett plagg 

som de tycker om. Lisa berättar att hon är noga med att hänga upp kläder istället för att 

trycka in dom i garderoben, och att hon använder kläder försiktigt just för att de ska hålla 

längre. Lotta använder kläder som blivit utslitna i andra avseenden som till exempel vid 

träning eller till myskläder, istället för att slänga bort. 

 

När det kommer till avyttringen av kläder säger vissa av respondenterna att de sorterar 

kläder för återvinning när de är i det skick att de måste slängas, medan andra medger att 

de brukar slänga trasiga kläder i hushållssoporna, där de inte återvinns. När det gäller 

kläder som är fullt användbara är det mer självklart att respondenterna antingen donerar 

eller säljer kläderna, för att bättre behövande ska kunna ta del av kläderna, eller på grund 
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av ekonomiska skäl. De flesta tycker inte att man bör slänga kläder som går att använda, 

utan strävar efter att kläderna återanvänds på något sätt. 

 

5.2.2 Uppfattning om hållbarhet för kläder 

När det kommer till att definiera vad som räknas som hållbara kläder är det tre av 

respondenterna som exemplifierar detta med plagg som de har fått ärva av någon. Den 

mest framträdande hållbarhetsfaktorn för ett plagg är materialet, både att det ska vara 

ekologiskt och hållbart kvalitetsmässigt. Gällande kläders design framgår det av Maria 

och Lisa att stilrena plagg som går att använda länge utan att påverkas av svängningar i 

modet anses vara hållbart. Lotta anger även kläder som inte går att tvätta som ohållbart, 

eftersom dessa bara kan användas en kort tid.  

 

Det är tydligt att respondenterna ser en koppling mellan produktion av kläder och 

hållbarhet. Maria nämner att hennes engagemang för hållbarhet i klädkonsumtion har att 

göra med den negativa samhällspåverkan som hon hört att klädproduktionen har. Elin och 

Lisa har även förstått att det medför hög vattenförbrukning, vilket de inte anser är hållbart. 

Många av respondenterna tänker på arbetsförhållanden och barnarbete när de pratar om 

hållbar produktion, exempelvis tvångsarbete, undermåliga löner eller att kvinnor och barn 

drabbas. Detta är något som respondenterna även kopplar till produktionsland, där 

uppfattningen om att arbetsförhållanden är sämre i lågkostnadsländer som till exempel 

Indien och Kina, än i europeiska länder. Däremot är det inte många av respondenterna 

som uppger att de brukar kolla var kläder produceras vid köp, samtidigt som flera tycker 

att det är svårt att hitta bra alternativ till kläder som är producerade i lågkostnadsländer, 

då det inte produceras mycket kläder i exempelvis Skandinavien, vad respondenterna vet. 

Om det framgår att kläder är producerade i lågkostnadsländer påverkar det därför inte 

respondenterna till att avstå från köp. 

 

Även när det kommer till att avgöra om kläder är hållbart producerade eller ej råder det 

en viss förvirring, trots märkningar gällande hållbarhet, som Rosa uttrycker det: 

 

“ofta så tänker jag nog högre prisklass, bättre arbetsförhållanden, men så behöver det ju 

inte alltid vara, man vet ju inte… jag kan köpa kläder där det är märkt att det är liksom 

fairtrade än att jag köper typ ett billigt linne... men sen kanske dom hustlar (lurar) mig på 

det, jag vet inte” 

 

Det framgår även ett upplevt samband mellan plaggets hållbarhetsgrad och transport, där 

avlägsna produktionsland ger upphov till längre transporter som inte anses vara hållbart 

för miljön (Rita, Lena och Lotta). Vidare diskuterar Rosa att även e-handel ger upphov 

till ohållbart mycket transport: 

 

“det där med att skicka massa paket hit och dit...även fast det är smidigt att beställa tre 

olika storlekar och fem olika färger (för att prova och sen returnera), så är det kanske inte 

det mest hållbara. Då är det kanske bättre att prova i butik för att undvika frakten.” 

 

När det gäller klädernas design råder en generell uppfattning bland respondenterna att ju 

högre pris, och ju mer de tycker om ett plagg, desto längre vill de att plagget ska hålla. 

För Lena var det nästan helt otänkbart att kläder ens ska gå sönder: 
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“(de ska hålla) För alltid, haha. Alltså jag har ju mammas kläder som hon hade när hon 

var 20 typ, så att det är ju typ 30 år. Även om man inte vill ha det så kommer det ju 

tillbaka i modet, så att släng inte!” 

 

Detta gällde dock kläder av högre kvalitet, men Lena och hennes mamma hade även varit 

mycket noga med tvätt och underhåll av kläderna, vilket bidragit till att dessa plagg har 

hållit längre. Vanligare åsikter bland respondenterna var att vardagsplagg bör hålla i cirka 

två år. Julia uppger att hon börjar bli less på att plaggen inte håller längre än så, och har 

börjat tänka på att kontrollera materialets kvalitet vid köp av kläder för att de ska hålla 

längre. Generellt önskar respondenterna att kläderna skulle hålla längre än vad de gör. 

 

5.2.3 Överkonsumtion 

Överkonsumtion av kläder är något som alla respondenter upplever är ett faktum, och 

detta visas av deras egen klädkonsumtion på olika sätt. Respondenterna anser att de äger 

mer kläder än vad de behöver, är medvetna om att de brukar göra onödiga klädköp, och 

alla har varit med om att de köpt kläder de aldrig använder. Dock uppger Rita, Lisa och 

Rosa att detta är något som de börjat tänka över mer. Rita, Elin och Lena visar tydligt på 

en uppfattning om överkonsumtion av kläder generellt i en negativ klang:  

 

“alla shoppar väldigt mycket kläder och det slängs väldigt mycket, så som det känns i 

alla fall när man pratar med vänner och sådant… överkonsumtion faktiskt, av 

kläder”(Rita). 

 

“... vi konsumerar ju sjukt mycket. Mer än vad vi borde och vad vi ens behöver”(Elin). 

 

“jag känner ju att vi är ett konsumtionssamhälle, alltså vi shoppar och köper saker, för 

mycket liksom, alldeles för mycket, vi behöver inte allt det vi äger” (Lena). 

 

Vidare ger även Maria, Elin, Lisa och Julia bra uttryck för att de upplever att deras egen 

klädkonsumtion utgör överkonsumtion: 

 

“eftersom jag har köpt så pass mycket kläder i mitt liv vet jag att många av dom 

klädesplagg jag köper hamnar bara i garderoben och blir kvar där” (Maria). 

 

“Jag har ju stoppat kläder på hög vid sängen för att dom inte får plats i garderoben 

liksom… mycket kläder som man haft i en längre tid...man tänker att den här kanske man 

använder någon gång, men det gör jag ju aldrig” (Elin). 

 

“...så körde jag en rensning, och jag har inte rensat på flera år, sen typ sjuan eller åttan. 

Och så insåg jag att det är ju typ tre stora sopsäckar. Men då är jag ändå inte värst, och 

så inser man: gud så mycket onödigt man har köpt” (Lisa). 

 

“det är inte så att om typ halva min garderob skulle försvinna så skulle det krisa liksom” 

(Julia). 

 

Dessa citat visar tydligt överdrivna konsumtionsmönster. Respondenterna är även 

medvetna om att överkonsumtion inte är bra för miljön. Lisa visar även på en uppfattning 

om att andra konsumenter är ännu värre än henne själv. Många ser att konsumtionen är 

positivt för företagens och samhällets ekonomi, samt att det medför ett bra utbud av fina 

kläder som följd. Dessa fördelar är dock färre och mindre betonade än upplevda nackdelar 
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med konsumtion. Deras primära koppling till konsumtionen i Sverige är att den utgör 

något negativt, i form av överkonsumtion. Maria och Elin anser emellertid att 

klädkonsumtionen i Sverige är mer hållbart inriktad än andra länder, vilket Elin 

exemplifierar med att årets julklapp 2018, som utses i Sverige varje år, var en begagnad 

produkt. Lisa tror dessutom att influencers triggar igång klädkonsumtion ännu mer, 

jämfört med förut när man fick kryssa i H&M katalogen vad man ville ha, eftersom man 

ser influencers dagligen på sociala medier och påverkas av dem. Vidare uppger Lisa att 

eftersom överkonsumtionen är så pass uppenbar kanske detta leder till ett ökat 

engagemang hos företagen att agera. 

 

Ytterligare en uppfattning om överkonsumtion av kläder är att det skapar social press på 

främst unga personer, vilket diskuteras av Maria och Julia. Detta visar på att 

överkonsumtion av kläder även kan upplevas som ohållbart på ytterligare en social nivå 

utöver arbetsförhållanden och liknande. Maria berättar att hon tyckte det var jobbigt när 

hon var yngre att hon inte hade så mycket kläder, när andra hade så mycket nya och fina 

kläder, och menar att man känner sig pressad till att behöva konsumera kläder eftersom 

alla runt omkring en gör det. Julia beskriver den sociala pressen på följande vis:  

 

“Man ska ju klä sig bra… särskilt om man går i skolan. Man ska ha bra skor och bra 

kläder, det ska se snyggt ut och jag tror det sätter ganska mycket press på typ yngre och 

föräldrar … på vissa ställen får du inte ens komma in om du inte har rätt kläder.” 

5.3 Influencer Marketing och millennials etiska klädkonsumtion 

Denna tredje och sista del av det empiriska resultatet handlar om millennials åsikt om 

vem som har ansvar för etisk konsumtion samt hur respondenterna upplever att Influencer 

Marketing påverkar deras konsumtion av kläder till att vara mer eller mindre hållbar. I 

det teoretiska avsnittet 3.5 har vi diskuterat hur TPB kan förklara Influencer Marketings 

påverkan på millennials etiska konsumtionsintentioner, och därmed millennials etiska 

klädkonsumtion. Följaktligen visar denna del av empirin vilka faktorer inom Influencer 

Marketing som har betydelse för att millennials ska påverkas till att konsumera kläder 

mer etiskt. Detta har resulterat i sex identifierade teman: (1) Avsaknad av information, (2) 

Ansvar för etisk klädkonsumtion, (3) Influencers kommunikation och påverkan, (4) 

Millennials intresse för mer hållbara influencers, (5) Betydelsen av vem influencern är 

och (6) Betydelsen av företagets val av influencer. 

 

5.3.1 Avsaknad av information om hållbara kläder och klädföretag. 

Respondenterna anser att företagen är dåliga på att informera kunderna om hur de arbetar 

med hållbarhet och därmed vad som gör kläderna hållbara. Vidare framkommer det att 

respondenterna inte är insatta i hur klädföretag arbetar med hållbarhet, vilket kan vara en 

direkt följd av bristen på information från företagen som de upplever. 

 

Följaktligen är medvetenheten om klädföretag som arbetar aktivt med hållbarhet låg. Julia 

nämner exempelvis H&M, Kappahl och Lindex, men lägger sedan till att det är svårt att 

veta hur, och att företagen säkert kan komma undan med mycket. Nästan alla tar upp 

H&M som exempel på ett hållbart klädföretag, mest på grund av deras initiativ att ta emot 

gamla kläder för att återanvända materialet, men samtidigt råder motstridiga åsikter om 

H&Ms hållbarhet i produktionen. Rosa tar upp sin förvirring över att hon delvis har hört 

hur bra H&M arbetar med att främja goda arbetsförhållanden, samtidigt som 

respondenten läst om skandaler gällande just detta. Lena uppger att hon handlar av H&Ms 
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ekologiska kollektion, men att hon egentligen inte vet hur dessa kläder är mer hållbara. 

Det verkar existera en viss oreda bland respondenternas åsikter, vilket visas på ett tydligt 

sätt av Lenas uppfattning om H&M: 

 

“... säger man hållbara kläder så tänker jag ändå på H&M, och jag tycker absolut inte 

att dom är hållbara, men dom har ju mycket ekologiska kollektioner att jag associerar 

ändå det (hållbarhet) med dom, även fast jag inte håller med eller vad man ska säga” 

 

Utöver H&Ms initiativ är det ingen respondent som kunnat ange en specifik aktivitet som 

ett företag gör för hållbarhet. Elin nämner Houdini som ett exempel på företag som har 

mycket hållbara produkter, men hon nämner inte heller vad de gör. Elin antyder att det är 

svårt att veta om de kläder hon har köpt är producerade med förekomst av barnarbete eller 

inte, och att detta är information som hon sällan ser i affärer. Därmed tycker hon att det 

är svårt att avgöra vad som är hållbara kläder och inte, eftersom hon som konsument har 

så pass liten insikt i hela produktlivscykeln. Rosa instämmer, och känner även att det inte 

går att fråga butikspersonal om produktionskedjan, då hennes uppfattning är att de inte 

vet något om detta.  

 

Avsaknaden av information gör således att respondenterna uppfattar det som svårare att 

konsumera hållbart. Lotta upplever att man måste intressera sig och läsa på för att få 

kunskapen som krävs, och Maria önskar att man kunde gå in i en klädbutik och veta att 

allt därinne var hållbart producerat. Rosa tycker det är viktigt att företag upplyser 

konsumenter om hur kläderna är tillverkade. Julia betonar också att det är svårt att se hur 

företagen arbetar aktivt med hållbarhet: 

 

“vet att det står att det är hållbart men vad betyder det, har dom slutat göra kläder på en 

fabrik med barn eller vad betyder det?” 

 

Hon medger dock att hon inte heller går vidare och kollar upp hur det sker. Rita ser 

däremot att det börjar bli lite trendigt för företagen att informera om hållbarhet. 

Följaktligen tycker Lisa att klädföretagen borde bli bättre på att informera konsumenter 

om hållbarhet för att det skulle locka fler att köpa kläder som är mer hållbara, till exempel 

gjorda i ett land där det är bra arbetsförhållanden. En sak som hon uppskattat var Gina 

Tricots uppmaning till konsumenterna att tvätta mindre och att tvätta kallare, men hon 

hade velat ha mer info om hur kläder ska återvinnas. Informationen till konsumenter om 

hållbarhet kan således uppfattas som en fördel för företagen. Dock uppger Rosa att det är 

mycket oftare hon hör när företagen gör något dåligt än något bra gällande hållbarhet.  

 

Vidare anser Lena och Julia att influencers kan ge information om hållbarhet när det gäller 

kläder, men också annat. Maria menar att influencers som inspirerar till medvetenhet om 

miljö i deras vardag påverkar följarna positivt. Även Rosa ser influencers som 

informationskällor, hon anser att om de kan informerar om sina liv så kan de informera 

om miljö för att göra folk mer medvetna. Influencers kan exempelvis informera om hur 

företag jobbar med hållbarhet för att öka deras försäljning, menar Rosa. Julia menar på 

att konsumenter har en vag bild av vad hållbara kläder är, och hon tror att influencers kan 

förändra detta. Sammantaget tyder respondenternas efterfrågan av mer information om 

hållbarhet, i förhållande till deras egen informationssökning, på att respondenterna lägger 

ansvaret för att informera dem om hållbarhet på företagen och även på influencers till viss 

del. Det framgår tydligt att de inte vill behöva anstränga sig för att ta del av informationen. 
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5.3.2 Ansvar för etisk klädkonsumtion 

Angående ansvar för etisk klädkonsumtion tycker respondenterna generellt att alla har ett 

ansvar, såväl konsument som företag, men även influencers. Respondenterna lutar dock 

mer åt att företaget har det största ansvaret, men att konsumenterna är med och bidrar. 

Ingen anser att konsumenten har det största ansvaret. Däremot menar Lotta att det är 

hennes ansvar att stå för det hon köper, eftersom det är ett aktivt val. Maria och Rita anser 

att konsumentens ansvar ligger i att köpa mindre och smartare; bara det man verkligen 

vill ha, och att företag inte tar ansvar utan att konsumenter efterfrågar det. Elin uppger att 

det är konsumentens ansvar att kolla upp vad man köper, samt att ställa krav på företag. 

Respondenterna visar således på att deras största ansvar är att minska konsumtionen. 

Utöver detta anser Lena och Rosa att det även innefattar att handla mindre online, 

eftersom transporten som detta medför inte är bra för miljön. 

 

De flesta tycker således att företagen har störst ansvar för etisk klädkonsumtion. Lena 

tycker att de inte ska rea ut kläder: “sätter dom allt på rea så är det klart folk köper det, 

och det bidrar till ökat konsumtion”, och menar att företagen har ansvar för att minska 

konsumtionen. Maria anser att företagen ska vara ledande i miljöarbetet eftersom hon 

anser att företagen har mer makt över konsumenter än tvärtom, och därför är företagens 

ansvar större. Lisa har en känsla av att fler klädföretag kommer tvingas ta ett ansvar i 

framtiden och anser att de bör erbjuda miljövänliga kläder för att konsumenter inte ska 

tvingas köpa saker som är dåligt för miljön. Även Julia påpekar att konsumenten inte kan 

köpa hållbart om det inte finns. Trots att konsumenter efterfrågar produkterna så har 

företaget mest ansvar, eftersom de framställer produkterna, enligt Elin, och Rosa menar 

att företaget ansvarar för arbetsförhållanden i klädproduktionen. Uppfattningen är således 

att konsumentens ansvar begränsas av företagens kontroll över produktionskedjan. 

Diskussionen tyder på att respondenterna inte uppfattar att konsumenternas efterfrågan är 

lika avgörande för etisk konsumtion som företagens verksamheter. 

 

Några av respondenterna menar även på att influencers har ett ansvar för att främja etisk 

konsumtion. Julia anser att deras ansvar är att visa att det går att ha en hållbar 

klädkonsumtion. Rosa tycker att influencers bör reflektera över vad och hur mycket de 

marknadsför, för att påverka följare i en positiv riktning. Elin menar att influencers har 

ett ansvar att själva aktivt börja leva hållbart, till exempel sluta med spontanresor, och 

tycker att de kan använda återvunna plagg och marknadsföra second hand. 

 

Vidare råder olika uppfattningar om det är enkelt eller svårt att ta ansvar för etisk 

konsumtion, både för företag och för konsumenter. Elin och Lotta tycker att det är svårt 

att ta ansvar för hållbar konsumtion, för att konsumenten har väldigt lite kunskap om hur 

och om företag arbetar med hållbarhet. Däremot anser Lisa att det är enklare att ta ansvar 

för etisk konsumtion numera, eftersom fler företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Även 

Maria och Rosa anser att det är enkelt att tänka på att köpa mindre och tänka på vad man 

köper för kläder, medan Julia anser att detta är svårt för att det oftast är dyrare att köpa 

hållbart mode. Däremot anser Julia att det är enkelt att skänka bort kläder istället för att 

slänga. Hon anser även att det blir enklare för henne att agera mer hållbart när hon ser 

influencers göra det, eftersom det ger henne tips på vad hon kan göra. Lena anser att det 

är enkelt som konsument att sluta handla online från andra länder eftersom vi har tillgång 

till allt vi behöver här i Sverige.  
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5.3.3 Influencers kommunikation och påverkan till etisk konsumtion 

Både Lisa och Lena är negativa till rabattkoderna som influencers ger ut då de anser att 

det bidrar till överkonsumtion, vilket Lisa anser motverkar hållbar konsumtion:  

          

“...Men det (att påverka till etisk klädkonsumtion) kommer ju aldrig gå så länge det är 

typ: du får 20% rabatt med den här ... det triggar ju bara ännu mer (konsumtion)” 

 

I enlighet med detta anser samtliga respondenter att deras klädkonsumtion blir mindre 

hållbar av att följa influencers på Instagram, eftersom de kan påverkas till att köpa kläder 

som de inte hade gjort om de inte sett influencerns reklam. Rita beskriver att de ger henne 

mer lust att köpa saker. Eftersom Maria vill “hålla sig á jour med modet”, och influencers 

är bra på att visa upp nya trender och kläder, upplever hon tydligt att de påverkar henne 

till klädkonsumtion. Rosa påpekar att många blir inspirerade och påverkade till att 

konsumera och resa mycket: ”genom att dom reser så kanske fler bokar en resa för det 

ser så härligt ut med deras bilder “. Vidare påpekar även Lena att som följare så påverkas 

man till ett liknande beteende: 

 

“det är ju därför man använder influencers i marknadsföringen, att dom ska ju påverka 

följarna att vilja göra samma; resa eller köpa samma produkt som dom… det måste ju 

funka, annars skulle det (Influencer Marketing) inte användas.” 

 

Vidare upplever Lotta att hennes konsumtion blir mer hållbar om hon slutar följa 

influencers för att hon tror att hon blir påverkad undermedvetet att köpa kläder i onödan. 

Lisa anser att hon påverkas negativt av influencers gällande konsumtion av kläder, 

eftersom hon upplever att man triggas att köpa då det hela tiden syns nya produkter och 

varumärken i influencers flöden. Elin beskriver på liknande sätt hur influencers påverkar 

konsumtionen av kläder: 

 

“... det är ju dom som bidrar till att folk handlar mer. Det finns ju alltid nya trender… 

Och det dom har är oftast det som är rätt, det som är inne. Dom framställer ju det perfekta 

livet och många vill ju vara som dom, så jag tror absolut att dom påverkar oss till att 

göra kanske sämre val egentligen, alltså när det kommer till konsumtion. Vi konsumerar 

nog mer än vad vi hade tänkt och än vad vi själva behöver. “  

 

Ovanstående visar på en tydlig uppfattning om att influencers kommunikation bidrar till 

icke etisk klädkonsumtion i form av överkonsumtion, men även annat icke hållbart 

beteende som resor. Lena och Lisa tycker att influencers istället bör använda sina 

plattformar för att vägleda följare och konsumenter till att bli mer hållbara. Maria tar upp 

att om influencers bara skulle promota hållbara varumärken så blir detta följarnas 

referensram, det vill säga de blir bara utsatta för hållbara varumärken och köper därför 

mer av detta. Som det ser ut nu har de flesta influencers väldigt stora garderober och då 

blir det följarnas referensram om hur mycket kläder som är normalt att ha, vilket både 

Maria och Elin anser är skevt. Däremot tror Maria att om influencers hade agerat väldigt 

oansvarsfullt med sin klädkonsumtion så hade det inte influerat följarna, utan att dessa 

istället hade reagerat negativt.  

 

Eftersom influencers har så pass stor makt över sina målgrupper på sociala medier, och 

eftersom det blir sådan uppståndelse i media när det dyker upp negativa saker med 

företag, så tror Rita att influencers har stor potential att påverka klädkonsumtionen till att 

bli mer hållbar, förutsatt att de själva lever så och att det inte bara är på ytan. Lisa 
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instämmer att om influencers skulle marknadsföra hållbarhet mer på deras sociala medier 

skulle hon påverkas mer till att bli det själv. Julia uppger dock att hon aldrig sett något 

sådant på influencers Instagram, och därför menar hon att ingen influencer någonsin har 

påverkat henne att bli mer hållbar i något avseende. 

 

5.3.4 Millennials intresse för mer hållbara influencers 

Majoriteten av respondenterna är bekanta med mer hållbart inriktade influencers medan 

vissa inte tycker att de sett mycket av dessa på Instagram. Oavsett vilket anser alla 

respondenter att det är positivt att dessa finns. Rita beskriver: “Då tänker man att det här 

är en bra person som försöker marknadsföra bra och hållbara produkter”. Dock är det 

inte respondenternas huvudkategori av influencers, vilket framgår av att de bara följer 

någon enstaka, eller så följer de inte alls utan går in och kollar kontot ibland. Julia uppger 

att hon inte följer hållbara influencers för att hon inte hittat någon hon gillar helt, men är 

ändå positiv till dem. Vidare tycker alla att de kan inspireras av influencers som uppvisar 

en mer hållbar livsstil, vilket Julia beskriver på följande sätt: 

 

“jag skulle absolut bli mer påverkad (att agera hållbart) om dom säger att vi gör på det 

här sättet och det här sättet är mer hållbart, då skulle jag känt att jag också kan...” 

 

Lena tycker att det är bra när de diskuterar hållbarhet och visar hållbara val i vardagen, 

till exempel sopsorterar, åker kollektivt eller tar tåget istället för flyg. Maria tycker att de 

hållbara influencers hon följer, vilka hon beskriver som minimalister, har mer intressant 

klädpromotion än andra influencers eftersom de visar upp mode som kommer att vara 

modernt en längre tid. Även Lisa tror att influencers som uppvisar en hållbar livsstil kan 

bli mer intressanta, för att hon upplever att övriga influencers visar upp samma kläder och 

väskor, vilket blir tråkigt i längden. Generellt anser respondenterna att hållbara 

influencers är intressanta att följa och att de kan ge mycket inspiration till hållbart 

beteende, men samtidigt att man inte bara följer en influencer på grund av hållbart 

beteende, utan de måste även ha fattat tycke för influencern i allmänhet. Rosa säger att 

andra egenskaper är viktiga, till exempel att man är en härlig person eller ser bra ut. Detta 

är viktigt för att få följare och kunna påverka, man kan inte bara vara hållbar, menar Rosa. 

Julia beskriver instämmande: 

 

“om dom visar en livsstil, som visar det folk vill se och så är det ändå hållbart så tror 

jag… att om det ändå är hållbart så ger det en liten push liksom” 

 

Detta tyder på att det krävs att influencern visar upp intressant innehåll för att det hållbara 

fokuset ska uppskattas och effektivt påverka följare. I linje med detta menar Elin att om 

influencers som uppvisar en hållbar livsstil ska bli stora måste de göra något unikt och 

presentera det på ett intressant sätt. Vidare tror många av respondenterna att mer hållbara 

influencers på Instagram kan bli mer intressant, då allt fler följare blir medvetna och 

intresserade av hållbarhet. Lisa och Rosa betonar att det är tydligt att yngre människor 

har ett intresse för hållbara influencers efter Greta Thunberg. Den nuvarande 

uppfattningen bekräftar dock att hållbara influencers är färre än mer “mainstream” 

influencers. Maria beskriver dem som nischade med en mindre målgrupp, och att större 

influencers därmed kan ha större förmåga att påverka till hållbar konsumtion. En negativ 

aspekt med hållbara influencers är att de kan kritiseras om det visar sig att de har gjort 

något som inte är hållbart, för att detta gör dem motsägelsefulla. Detta kan resultera i att 

de får en sämre påverkan till etisk konsumtion. Sammantaget är uppfattningen dock att 

hållbart inriktade influencers överlag är positivt för att främja hållbarhet bland följare. 
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5.3.5 Millennials uppfattning om influencers beteende  

När det kommer till influencers beteenden har samtliga respondenter reagerat på saker 

som de upplever störande. Lena tycker att influencers bör tänka över om det är värt att 

marknadsföra så mycket klädesplagg bara för att dom får betalt och gratis kläder. Därför 

reagerade hon positivt på en influencer som diskuterade att influencer-yrket bidrar till 

ökad konsumtion. Lena tycker även att det kan vara motsägelsefullt att influencers pratar 

om klimat och miljö, men sedan reser med flyg. Rita beskriver detta på följande sätt: 

 

“man följer ju som hela deras livsstil, typ hur dom åker taxi, hur dom äter, till hur mycket 

dom flyger och reser så då kan man ju se att, ja men du kanske marknadsför hållbara 

kläder och produkter men så ser jag i resten av ditt liv att du är inte hållbar” 

 

Lena menar inte att de inte ska få åka på semester, men hon anser att den hållbara imagen 

drabbas när de publicerar att de reser, och att resandet ofta kan vara överdrivet. Trots det 

anser hon att det är viktigt att influencers ändå tar upp hållbarhet, annars tycker hon att 

de framstår som osmarta och att de lever i förnekelse, och det är viktigt att influencers 

visar att de tar sitt ansvar och är medvetna om att de är en förebild. Åsikten kan 

sammanfattas som att influencers som pratar om hållbarhet kan få kritik om de beter sig 

avvikande från detta, men samtidigt kan de inte välja bort att diskutera hållbarhet, för att 

detta är ännu sämre i följare som Lenas ögon.  

 

Vidare har Lisa reagerat negativt på att influencers ofta släpper nya klädkollektioner och 

sedan “reser till Bahamas för att plåta dem”, vilket hon inte anser är hållbart eller 

nödvändigt. Flygresor och överdriven konsumtion verkar uppfattas som negativa 

beteenden hos influencers av de flesta respondenter. Rosa tar upp mängden fina 

semesterbilder och menar att influencers inte behöver åka långt för att ta en fin bild. Lisa 

har även reagerat negativt på att influencers förskönar, och hon upplever att det är för 

mycket fokus på utseende och ytlighet. Lotta har reagerat negativt på Bianca Ingrossos 

samarbete med ACO, där Bianca sagt att ACO är det bästa och att hon alltid använder 

det, sedan har Lotta sett andra Instagram-stories där Bianca använt andra 

hudvårdsprodukter. Lotta reagerade negativt på influencern i detta fall, inte företaget, 

eftersom hon upplevde henne som falsk.  

 

Trots negativa reaktioner på beteenden är det vanligt att respondenterna fortsätter följa 

influencern. Lena beskriver att det finns mycket som gör att hon fortsätter följa en 

influencer även om hon reagerat negativt. Även Elin och Rosa visar på acceptans för 

beteenden som de bedömer som negativa. Exempelvis accepterar Rosa att Isabella 

Löwengrip reser mycket, för att det är affärsresor, och fortsätter därför inspireras av 

Isabella. Vidare tycker hon att Kenza och Jon Olsson Delér reser mycket för nöjes skull, 

och att hon inte riktigt vet vad hon tycker om detta, men hon upplever det inte negativt 

på samma sätt som övriga respondenter diskuterat flygresor. Elin, som däremot är negativ 

till alla flygresor, tycker att Isabella Löwengrip är “en riktig business woman”, och skulle 

därför inte välja bort Isabellas företag på grund av flygresorna hon gör, men hon tror 

samtidigt att många påverkas till att tänka en extra gång och kanske inte vill stödja hennes 

verksamheter om hon fortsätter med samma beteende. Sammanfattningsvis är det således 

många olika beteenden hos influencers som respondenterna upplever som negativa, men 

de uppvisar ändå ett mönster i att agera förlåtande mot de influencers som de följer, 

eftersom det finns mycket annat som de uppskattar. 
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Vidare är det tydligt att Instagramkontot Aningslösainfluencers har öppnat ögonen för 

många respondenter. Efter kontots uppkomst har Rosa börjat reagera mer negativt när 

hon ser alla resor influencers gör. Hon tycker även att det har blivit tydligare att förstå 

vilken miljöpåverkan detta har sedan kontot börjat hänga ut influencers och gjort 

miljödebatten stor. Även Elin upplever att debatten om att influencers flyger mycket är 

högst aktuell, vilket hon också märkt från Aningslösainfluencers. Följaktligen anser hon 

att det finns gränser på hur mycket man ska resa och tycker att man borde välja andra 

resealternativ. Detta visar att respondenterna har börjat tänka mer på influencers 

miljöpåverkan, och att denna medvetenhet delvis härstammar från Instagram. 

 

5.3.6 Betydelsen av företagets val av influencer för trovärdighet 

Generellt uppfattas influencers som uppvisar en hållbar livsstil mer trovärdiga att 

marknadsföra hållbara kläder och varumärken. Maria anser att influencers som pratar om 

samhällsproblem, kvinnofrågor, miljö, eller äter hållbart, kan vara mer passande och 

trovärdiga för att promota hållbara varumärken.  I linje med detta påpekar Elin att när 

företag väljer influencers för att marknadsföra hållbara kläder bör de se över hur 

influencern lever ur miljösynpunkt. Hon tror att det är viktigt att använda influencers som 

agerar hållbart för att det ska vara äkta. På liknande sätt menar Lotta att hållbart mode 

inte bör marknadsföras av influencers som “shoppar hejvilt”, då hon menar att 

överkonsumtion inte passar för att samarbeta med hållbara företag. Rita anser att hållbara 

varumärken inte bara kan välja influencers utifrån antal följare för att nå ut till många, 

utan de måste välja någon “som verkligen är genuint hållbar i sitt tänk, och som har 

samma visioner och verklighetsuppfattning som företaget”. Hon menar även att det är 

viktigt att influencers är konstanta i sitt beteende för att vara trovärdiga, eftersom det blir 

motsägelsefullt om de marknadsför hållbarhet men inte själva agerar hållbart. 

 

Rita och Rosa anser dock att influencern även måste vara en härlig person som ser bra ut, 

för att kunna bli attraktiv på Instagram och kunna påverka till hållbar konsumtion. 

Samtidigt tycker vissa av respondenterna att det inte ska krävas en hållbar livsstil för att 

marknadsföra hållbara produkter. Julia tycker att om influencern marknadsför hållbarhet 

kontinuerligt är det bara positivt, oavsett vem influencern är. Om alla ska uppmanas till 

att vara mer hållbara ska det inte spela roll vilken influencer som gör det, då all reklam är 

bra. Maria betonar att bara influencern är intressant nog, ger bra underhållning och 

inspiration så tror hon att det inte spelar roll vad influencern har för värderingar, utan att 

det snarare är “en positiv extra-grej att man informerar om något som är mer hållbart”. 

Så länge influencern är ärlig om sig själv och inte ljuger om sitt eget beteende så skadar 

det inte att mindre hållbart inriktade influencers skulle marknadsföra ett hållbart 

varumärke, enligt Maria. Vidare anser Maria att det saknas influencers som engagerar sig 

i hållbarhet gällande kläder. Sammantaget finns det karaktärsdrag som gör en influencer 

mer passande för att marknadsföra hållbara kläder enligt respondenterna, men även andra 

faktorer kan vara avgörande. Samtidigt anses det vara positivt för företagen att influencers 

marknadsför hållbarhet oavsett om denna agerar hållbart eller ej. 

 

Vidare visar respondenterna att influencers som representerar ett varumärke eller ett 

företag även bör ha andra passande egenskaper för det specifika samarbetet. Lotta tyckte 

exempelvis att det var konstigt att Puma samarbetade med Bianca Ingrosso gällande en 

träningskollektion, eftersom att Lotta inte upplever att Bianca är en person som tränar 

mycket. Hon menar att det blir mer trovärdigt om företag väljer en influencer som har ett 

uppvisat intresse för produkten. Det är således viktigt att influencern själv använder och 

är insatt i produkten, och tycker att den är bra på riktigt, för att reklamen ska uppfattas 



 

 64 

som trovärdig. Rita menar att influencers bör vara konstanta i vilka produkter de visar 

upp, för att de ska uppfattas som mer insatta, och därmed mer trovärdiga. 

 

Vidare menar Lena att företag inte bör välja influencers som samarbetar med för många 

företag eftersom företaget då bara blir en i mängden. Lena tycker att det får influencern 

att framstå som köpt, och reklamen blir oäkta. Företagen måste också se till att välja 

influencers som inte skadar företagets rykte. Respondenterna uppger att om influencern 

sagt eller gjort något som gett dem en negativ bild av influencern, kommer detta påverka 

deras uppfattning om företag som samarbetar med influencern. Rita säger att man ser 

företaget och influencern synonymt med varandra i reklamsamarbeten. Maria påpekar att 

företagets val av influencer är medvetet och därför är denna en direkt representation av 

företagets varumärke. Rosa anser att företag bör se över vad influencern publicerar och 

står för i helhet, och ifrågasätta om de vill associeras med detta. Det kan vara extrema 

åsikter (Rita) eller rasistiska kommentarer (Julia), som gett negativa associationer till en 

influencer. Julia tillägger dock att det inte behöver vara något extremt, bara att hon inte 

håller med kan få henne att ogilla en influencer. 

 

Samtidigt är de flesta respondenter osäkra på om en influencer som de inte gillar skulle 

få dem att välja bort ett företag. Maria säger att hon inte skulle komma ihåg det så länge. 

Rita säger att det inte skulle leda till en bojkott av företaget, men hon skulle kanske inte 

prata så gott om företaget heller. Lena menar att valet av influencer inte skulle vara det 

främsta skälet till att välja bort ett företag, men om andra alternativ var tillgängliga som 

hon tycker om lika mycket tror hon absolut att hon skulle kunna välja bort företaget av 

denna anledning, och även att influencern kan bidra undermedvetet. Rosa uppger dock att 

även om en influencer som hon inte uppskattar fått henne att avstå köp från ett företag, 

kan fortfarande en annan influencer som hon gillar få henne att köpa från företaget. 

Sammanfattningsvis är därför en specifik influencer inte avgörande för att ett företag väljs 

bort, men det är möjligt att det gör det. Dock kan företagets val av influencer ändå påverka 

respondenternas uppfattning om företaget negativt. 

 

Även influencerns val av företag kan ha betydelse för dess egen verksamhet, exempelvis 

att de blir mindre trovärdiga när de samarbetar med flera företag, som Lena påpekar. Julia 

tar upp att influencerns egna varumärke kan påverkas negativt av att samarbeta med 

företag som exempelvis skadar miljön eller har rasistiska kopplingar.  
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6. Analys  
Analysen återkopplar till syftet för studien som är att skapa djupare förståelse av 

Influencer Marketings betydelse för hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland 

millennials, och på så sätt hitta faktorer i influencers offentliga livsstil och i 

reklamsamarbeten på Instagram, som påverkar millennials attityder till hållbarhet, etisk 

klädkonsumtion positivt. För att kunna besvara frågeställningen hur Influencer 

Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials, har 

analysen delats in i tre delar. Först analyseras hur millennials påverkas av influencers 

och vad detta innebär för Influencer Marketing. Den andra delen behandlar hur 

medvetna millennials är om hållbar klädkonsumtion, samt vilka aspekter av detta som 

företagen bör ta vara på. Dessa två första delar ligger till grund för den tredje delen av 

analysen som återkopplar till frågeställningen. Avslutningsvis sammanfattas analysen i 

en strategi för Influencer Marketing, som ger upphov till en reviderad teoretisk modell. 

6.1 Millennials uppfattning om Influencer Marketing 

Det första steget mot att skapa en strategi gällande Influencer Marketing för hållbarhet 

och etisk klädkonsumtion bland millennials, är att analysera hur influencers påverkan på 

millennials går till, utifrån det empiriska resultatet. Detta för att hitta faktorer i influencers 

offentliga livsstil och i reklamsamarbeten på Instagram, som påverkar millennials 

attityder till hållbarhet, etisk klädkonsumtion positivt. Följande tre avsnitt (6.1.1–6.1.3) 

behandlar detta område i förhållande till den teoretiska ramen för Influencer Marketings 

påverkan på konsumentbeteende (avsnitt 3.2). 

 

6.1.1 Influencers påverkan på Millennials klädkonsumtion 

Sammantaget visar respondenternas definitioner av en influencer på en övervägande 

positiv bild av vad dessa personer gör och hur de beter sig, och att deras liv är något som 

man gärna vill efterlikna. I enlighet med McCracken's (1989, s. 310) definition av 

Celebrity Endorsement (CE), där konsumentens strävan efter att likna en kändis gör 

marknadsföring via dessa mer effektiv, kan vi konstatera att influencers är effektiva att 

nå ut till och påverka millennials även enligt innevarande empiri. Resultatet bekräftar 

således att den positiva inställning som millennials har till influencers de följer, är en 

fördel för att påverka exempelvis till konsumtion av kläder (se även Djafarova & 

Rushworth, 2017, s. 6). Vidare bekräftar detta tidigare definitioner av influencers som 

opinionsledare med stor förmåga att påverka både konsumenter och samhället via deras 

kanaler (Alfalahi et al., 2014; Carter, 2016; Katz, 1957).  

 

Fortsättningsvis uppfattar respondenterna influencers som snygga personer. Teorin om 

SCT visar att vackert utseende och högt följarantal hos influencers har ett samband 

(Djafarova & Rushworth, 2017, s. 6). Därmed ger utseende möjlighet att nå ut till fler. 

Samtidigt konstaterar Jin & Phua (2014, s. 192) att influencers med högt antal följare 

uppfattas som mer attraktiva, pålitliga och kompetenta av följarna, som i sin tur ger större 

förmåga att påverka (Bakker, 2018, s. 82). Sammantaget talar detta för att ett vackert yttre 

har betydelse för influencers framgång inom Influencer Marketing. Emellertid ser vissa 

respondenter negativt på att influencers utseende skapar en press på hur man ska se ut. 

Samtidigt framkommer uppfattningar om att influencers med andra utseenden än det som 

anses vara snyggt enligt samhällsnormen, till exempel influencers med större storlekar, 

kan motarbeta kroppshets. Det framstår således som att snygga personer har fördelar i att 

locka följare, men samtidigt verkar mer alldagliga utseenden hos influencers uppskattas 
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av respondenterna, eftersom det skapar en sundare samhällsnorm. Även influencers 

underhållande egenskaper bidrar till en positiv bild av influencern, som kan ha lika stor 

eller större betydelse än utseende, för respondenterna. 

 

I linje med ovanstående bekräftar respondenterna att de inspireras och påverkas av 

influencers i deras konsumtion av kläder, på ett sätt som utöver CE och SCT även kan 

förklaras med eWOM (Hennig-Thurau et al., 2004, s. 39), där influencers demonstration 

eller recension av ett plagg gör att respondenten vill ha plagget. Respondenten Maria 

beskrev detta exakt enligt eWOM, att influencerns reklam blir mer trovärdig eftersom det 

liknar en produktrecension, och därför inte blir lika påtvingat. Oförenligt med detta anser 

dock de flesta respondenter att de inte påverkas mycket av influencers, då de uppfattar att 

de har kontroll över den påverkan som influencers har på dem. Detta går dock emot resten 

av empirin, som visar att influencers påverkar respondenternas klädkonsumtion i hög 

grad, specifikt genom den inspirationsförmåga som respondenterna samtidigt menar att 

influencers har. Dessutom är respondenterna eniga om att influencers har en stor påverkan 

på konsumenter generellt, och framför allt yngre personer. Endast när det gäller påverkan 

på dem själva menar respondenterna att influencers påverkan är lägre.  

 

Ovanstående motstridiga uppfattning kan, som tidigare diskuterats i metodkapitlet, bero 

på kontexten intervjuerna utgör, det vill säga att respondenterna uppfattar att deras 

beteende blir bedömt (Ajzen, 2011, s. 1118), och därför svarar att de själva inte blir 

påverkade på grund av denna undersökningskontext. Detta eftersom det kan uppfattas 

som negativt att man blir påverkad av reklam. En annan anledning till att respondenterna 

angett att de påverkas lite av influencers är att de kan ha uppfattat att påverkan endast 

gäller om de har köpt ett plagg i direkt anslutning till influencerns reklam, vilket innebär 

att respondenterna är medvetna om att de påverkas indirekt till klädkonsumtion av 

influencers. Kläder som influencers visar på Instagram leder ibland till köp av likadana 

plagg av respondenterna, men också liknande plagg, för att efterlikna stilen som uppvisas. 

Oavsett vilket märks det tydligt att respondenterna påverkas till konsumtion av 

influencers, även om de själva inte alltid är medvetna om det, eller vill medge det.  

 

6.1.2 Den parasociala relationens betydelse 

Emellertid framgår det av empirin att influencers även kan uppfattas negativt av 

millennials då de bidrar till en ökad konsumtion eller skapar osunda ideal. Utöver det 

framkommer det även att den generella inställningen till reklam på Instagram är negativ, 

främst för att det upplevs som överflödigt och ibland inte trovärdigt. Det är tydligt att 

respondenterna anser att många influencers gör för mycket reklam. Trots en negativ 

inställning till influencers reklam och andra budskap på Instagram, exempelvis att inte 

visa hänsyn till miljö och överkonsumtion, fortsätter majoriteten att följa dessa 

influencers. Detta visar att en parasocial relation (PSI) skapats till influencern (se avsnitt 

3.2.1), som innebär att acceptansen för dessa personer är stark, trots att det influencern 

gör ibland upplevs som negativt (Chung & Cho, s. 490). I enlighet med teorin om PSI 

framgår det att respondenterna har högre acceptans för en influencer ju längre de har haft 

en relation till denna.  

 

Ovanstående har en fördelaktig betydelse för Influencer Marketings effekt på 

konsumenterna i praktiken, eftersom millennials bibehåller en stark relation till en 

influencer, även om denna skulle uppvisa ett beteende eller reklam som inte uppskattas. 

Följarnas emotionella band till influencers gör att de kan påverkas av dessa gällande 

konsumtion även om influencern har uppvisat ett beteende som uppfattas negativt, vilket 
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tidigare påpekats av Yuksel & Labrecque (2016, s. 316). Respondenten Rita beskriver 

hennes uppfattning av Influencer Marketing exakt enligt PSI, där hon påpekar att en 

influencer som hon har skapat en relation till har större möjlighet att påverka henne till 

köp eftersom det blir som att någon hon känner säger att hon ska köpa en produkt, och då 

litar hon på reklamen mer. Den parasociala relationen är således högst avgörande för 

influencers påverkan på millennials, och bevisar att influencers kan påverka till negativa 

beteenden som icke etisk klädkonsumtion hos millennials. Däremot visar den även hur 

influencers kan påverka till etisk konsumtion, utifrån den omfattande trovärdigheten som 

respondenterna upplever av influencers reklam. 

 

6.1.3 Konsekvenser för Influencer Marketing 

I linje med ovanstående resonemang är respondenterna medvetna om att Influencer 

Marketing är en smart marknadsföringsstrategi av företag, speciellt för kläder, eftersom 

följare strävar efter att se ut som de influencers de följer. Följaktligen menar 

respondenterna att influencers påverkan på ett stort antal följare medför ett ansvar 

gällande vilka produkter som marknadsförs. Därför är det viktigt att Influencer Marketing 

som influencers medverkar i inte påverkar följarna negativt, eller att följarna uppfattar 

reklamen som negativ. Detta för att undvika att följarna reagerar så pass negativt att de 

avföljer, vilket innevarande empiri visar är möjligt. Empirin visar även starka åsikter 

bland millennials gällande influencers medvetenhet om hållbarhet, samt en negativ 

inställning till att influencers uppmuntrar till överkonsumtion av kläder. Dessa åsikter 

stämmer överens med tidigare studier (Caniato et al., 2012, s. 659; De Brito, 2008, s. 535; 

Hill & Lee, 2012, s. 480; Hiller Connell, 2010, s. 279; Reich & Armstrong Soule 2016, 

s. 441) om ökad medvetenhet om att dagens klädkonsumtion inte är socialt- eller 

miljömässigt hållbar.  

 

I praktiken innebär ovanstående att influencers och företag måste anpassa Influencer 

Marketing efter millennials miljömedvetenhet, för att inte millennials attityd till reklamen 

ska bli negativ. Däremot är det tydligt att respondenterna inte har samma krav på ansvar 

av influencers, som de har på företagen. Den parasociala relationen kan således göra att 

influencers undgår mycket av den kritik som millennials eventuellt har. Detta medför att 

Influencer Marketing kan uppfattas som negativ av följaren, men att detta inte behöver 

kopplas till själva influencern, utan snarare till företaget bakom reklamen. Dock visar 

uppfattningen om influencers ansvar mot följare, att både företag och influencers bör 

anpassa Influencer Marketing efter millennials miljömedvetenhet, vilket leder oss in på 

nästa del av analysen.  

6.2 Millennials etiska klädkonsumtion 

För att kunna anpassa Influencer Marketing efter millennials miljömedvetenhet som 

nämnts ovan, måste företag och influencers känner till de krav och preferenser millennials 

har, men också möjligheter och hinder för millennials etiska klädkonsumtion. Det andra 

steget i processen att skapa en Influencer Marketing-strategi för hållbarhet och etisk 

klädkonsumtion bland millennials, utgörs av analysen nedan om hur millennials förhåller 

sig till etisk klädkonsumtion, i avsnitt 6.2.1–6.2.4. Empirin diskuteras huvudsakligen i 

förhållande till den teoretiska ramen för hållbarhet inom klädkonsumtion (avsnitt 3.4). 

 

6.2.1 Medvetenhet om beteendegapet 

Innevarande empiri visar på att det existerar en utbredd kunskap om etisk klädkonsumtion 

bland millennials, som har stöd av den teoretiska definitionen av etisk klädkonsumtion 
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(Hiller Connell, 2010, s. 279) som presenterades i avsnitt 3.4. Samtidigt framgår tydligt 

att det finns ett gap mellan millennials etiska intentioner och beteende, precis som flera 

tidigare studier presenterat (Bray et al., 2011; Carrington et al., 2014; Johnstone & Lindh, 

2017; Futerra, 2005; Han et al., 2017; Hume, 2010; Newholm & Shaw, 2007). Detta visar 

sig genom motstridiga kommentarer från respondenterna om vad man bör göra, och vad 

de själva gör. Utöver detta framgår det dock att respondenterna är medvetna om att det 

egna beteendet inte alltid går i linje med den kunskap som de besitter, vilket inte de 

tidigare studierna ovan visat. Respondenterna diskuterar etisk klädkonsumtion i enlighet 

med den teoretiska definitionen, men i samma mening erkänns att dessa insikter inte 

efterföljs i deras verkliga konsumentbeteende. Denna medvetenhet bör tala positivt för att 

stänga beteendegapet hos millennials, jämfört med om de inte vore medvetna om att de 

inte agerar enligt deras intentioner. 

 

Kunskapen hos respondenterna berör vikten av att reducera köpmängden, köpa och sälja 

via second hand, återanvända, samt hållbarhetsfrågor gällande klädernas produktion, 

transport och design. Därmed uppvisas en medvetenhet om miljöfrågor och etisk 

konsumtion både från konsumentens sida, men även från företagets sida genom deras 

försörjningskedja. Det som saknas är en koppling mellan kunskapen om effekterna av 

försörjningskedjan; och de konsumtionsval som görs. Detta eftersom respondenterna är 

medvetna om klädbranschens påverkan på miljön, men de saknar kunskap om vilka 

företag som arbetar hållbart, var i försörjningskedjan det sker, och hur. 

Sammanfattningsvis har millennials mycket kunskap om vad etisk klädkonsumtion 

innebär, men saknar samtidigt kunskap för att kunna agera i enlighet med detta fullt ut. 

Det är dock inte bara kunskapsbrist som orsakar icke etiska klädköp, vilket bevisas av att 

respondenternas beteende även går emot hållbarhetsaspekter som de har kunskap om. 

Andra orsaker kommer att diskuteras mer ingående i kommande två avsnitt, gällande pris 

och kvalitet i avsnitt 6.2.2 samt utseende och passform i avsnitt 6.2.3.  

 

6.2.2 Möjligheter med dyrare kläder 

Respondenterna uppfattar hållbarhet och miljövänlighet som positiva attribut för deras 

köpintention, men inte avgörande. Priset har stor betydelse för konsumtionsvalet, och det 

är en återkommande synpunkt att etisk klädkonsumtion är något som är dyrare än icke-

etisk konsumtion. Även Hiller Connell (2010, s. 285) fann liknande åsikter i sin studie, 

och menar på att detta prisförhållande kommer att bestå om inte efterfrågan på hållbart 

mode ökar. Tillgängligheten till hållbart mode gör det därmed både dyrare och svårare att 

konsumera miljövänliga kläder (Hiller Connell, 2010, s. 284). Även Bucic et al. (2012, s. 

119) fann att pris och kvalitet var viktigare för millennials i etiska köpbeslut. Därmed är 

det ett återkommande mönster att hållbarhetsattribut inte är avgörande för köp, och att 

utbudet har stor betydelse. Pris och utbudets kvalitet kan därmed vara en orsak till att 

millennials konsumtionsval går emot den kunskap de har om hållbarhet, i de fall där 

hållbart mode har högre pris och sämre kvalitet än icke hållbart mode. 

 

Dock framställer empirin ytterligare en aspekt av pris, nämligen att dyrare kläder tas 

bättre om hand av konsumenterna. Därmed kan hållbart mode som är dyrare bli mer 

hållbart på grund av det högre priset. En hållbar försörjningskedja inkluderar hållbar 

produktdesign (Ahi & Searcy, 2015, s. 361; Carter & Rogers, 2008, s. 361), vilket betonar 

vikten av produktens livslängd för hållbarhet. Respondenterna vet att hållbart mode 

inkluderar aktiviteter i företagens försörjningskedja, men uppfattar även hållbart mode 

som att kläderna ska hålla längre, både stilmässigt och kvalitetsmässigt. Detta innebär att 

det är viktigt att de kläder som erbjuds millennials håller längre än vad de gör i dagsläget, 
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vilket tydligt önskas av respondenterna. Om man lyckas få konsumenter att köpa hållbart 

tillverkade klädesplagg, till ett högre pris, kommer de enligt innevarande empiri att ta 

hand om dessa bättre jämfört med billigare kläder. Därmed håller kläderna längre, vilket 

bidrar till minskad konsumtion (Hiller Connell, 2010, s. 279). Samtidigt ger högre pris 

företagen större möjligheter till att framställa bättre kvalitet, och en chans till högre 

lönsamhet. Därmed bör det vara fördelaktigt för både konsumenter och företag att 

kläderna kostar mer, men att de samtidigt håller längre. 

 

Emellertid gör inte ovanstående att en specifik konsument handlar mindre. Eftersom 

respondenterna fortfarande uppvisar ett beteendemönster att skänka och sälja begagnat, 

kommer konsumtionsbehovet att bestå. Däremot minskar behovet av att slänga när de tar 

hand om kläderna bättre, eftersom de kan ge bort eller sälja kläder som de inte vill ha 

längre. Empirin har tydliggjort att konsumenterna undviker att slänga bort plagg så länge 

de inte är trasiga, vilket förstärker argumentet att dyrare kläder, som därmed sköts om 

bättre och håller längre, minskar överkonsumtion (se Hiller Connell, 2010, s. 279). Detta 

eftersom behovet av att köpa nyproducerat kan minska om utbudet av begagnade kläder 

förbättras, där respondenterna även visar att intresset för att köpa second hand är stort, 

inte bara av hållbarhetsskäl. Ur detta perspektiv är det således inte negativt att hållbart 

producerade plagg är dyrare, för att vända klädkonsumtionen bland millennials till att bli 

mer hållbar, utan det är snarare en fördel, i motsats till vad Hiller Connell (2010, s. 284) 

och Bucic et al. (2012, s. 119) påvisat. Det är dock viktigt att hållbart mode inte är för 

mycket dyrare än icke hållbart mode, då respondenterna uppger att de har valt bort 

hållbart mode just på grund av priset. Konsumentens ökade fördelar i kvalitet bör därför 

vara proportionerliga mot det högre priset. Sammanfattningsvis ger dyrare hållbara kläder 

således en bättre andrahandsmarknad, vilket bidrar till etisk klädkonsumtion i form av att 

minska överkonsumtion. 

 

Vidare är respondenterna väldigt medvetna om hur man tar hand om kläderna bättre 

gällande tvätt. Denna uppfattning går emot den som framgick av Hill & Lees (2012, s. 

486) studie av millennials uppfattning om hållbarhet för kläder, där information om hur 

kläder ska tvättas uppfattades som minst viktigt för miljöhänsyn. Innevarande studie visar 

istället på en uppfattning att hur man tvättar sina kläder är avgörande för hur länge 

kläderna håller, och därför är detta en viktig del i att minska överkonsumtion av kläder. 

Hill & Lee (2012, s. 486) frågade dock efter tvättandets påverkan på miljön, vilket har en 

betydande påverkan genom användningen av energi, vatten och kemikalier (Allywood et 

al., 2006, refererad i Hill & Lee, 2012, s. 486). Det har emellertid betonats av 

respondenterna till innevarande studie att hållbart underhåll av kläder innefattar att tvätta 

mindre ofta, samt tvätta kallare, vilket är direkt kopplat till tvättens miljöpåverkan, utöver 

att det får plagget att hålla längre. Följaktligen är information och tvättråd om hur kläder 

ska tvättas på ett hållbart sätt något som efterfrågas av respondenterna, och uppfattas 

positivt för varumärket. Detta samtidigt som det bidrar till etisk klädkonsumtion i form 

av bättre underhåll (Hiller Connell, 2010, s. 279), samt mer miljövänlig tvätt. 

 

Fortsättningsvis måste informationen om fördelarna med högre pris och bättre kvalitet 

tydliggöras för konsumenten. Ovanstående resonemang om att dyrare kläder tas bättre 

om hand tillsammans med att respondenterna är medvetna om hur man bör ta hand om 

kläder för att de ska hålla bättre, blir ännu mer relevant av att respondenterna är positivt 

inställda till att betala mer för hållbart mode. Ett uppenbart hinder mot detta är dock 

uppfattningen om att inte veta vad det är man betalar för, enligt innevarande empiri. Detta 

går i linje med studien av Bucic et al. (2012, s. 128), som fann att millennials inte förstår 
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de etiska produktegenskaperna hos produkterna de köper. En förutsättning för att 

konsumenter ska betala mer för hållbart mode är således att det framgår tydligt vad det är 

som gör just detta företag, varumärke eller produkt mer hållbart. Klädföretagen kan 

således ha en lönsamhetspotential för dyrare hållbart mode bland millennials som inte 

exploaterats fullt ut. Genom att informera konsumenterna bättre om hållbarhetsarbetet via 

marknadsföringen, kan ovanstående hinder mot etisk konsumtion överkommas. Därmed 

behöver inte lägre priser på hållbart mode vara avgörande för ökad efterfrågan, som Hiller 

Connell (2010, s. 284) betonat. Om rätt information når ut till millennials på ett effektivt 

sätt kan de istället påverkas till att betala mer för hållbart mode till en viss gräns, och 

förbli positivt inställda till att de gör det, och varför de gör det. För att Influencer 

Marketing ska kunna bidra till etisk klädkonsumtion bland millennials är det således 

viktigt dels att företagen har ett sortiment av kläder med högre pris och kvalitet, dels att 

detta marknadsförs effektivt med hjälp av influecers. 

 

6.2.3 Vikten av att erbjuda ett utbud av hållbart mode 

Ovanstående gör det tydligt att fler faktorer spelar roll för millennials i etisk konsumtion. 

I dagsläget väljer våra respondenter inte bort kläder eller varumärken som inte är hållbart 

producerade, vilket utöver pris och kvalitet även grundar sig i klädernas utseende och 

passform. I enlighet med detta fann även Hiller Connell (2010, s. 282) att hållbart mode 

uppfattades som sämre gällande utseende och passform. Respondenterna till innevarande 

studie anser att det är svårt att köpa hållbart mode just på grund av detta. Samtidigt visar 

de tydligt att de lockas av hållbarhetsattribut som till exempel ekologiska material eller 

att en del av vinsten skänks till välgörenhet.  

 

Sammantaget tyder detta på ett glapp mellan den typ av hållbart mode som millennials 

efterfrågar, och det som finns på marknaden idag. Avsnitt 6.2.2 ovan visar att det finns 

potential för att få millennials att betala mer för hållbart mode så länge informationen om 

vad som gör det hållbart når dem på ett effektivt sätt. Detta verkar dock inte räcka för att 

främja millennials etiska klädkonsumtion, utan det krävs även att kläderna uppnår samma 

utseende och passform som icke hållbart mode, vilket innebär att utbudet måste förbättras. 

Om konsumenter ska uppleva hållbart mode likvärdigt gällande utseende och passform, 

som mindre hållbart mode, måste även möjligheten att kunna välja mellan olika plagg 

vara likvärdig. Med tanke på de påfrestningar på miljön som klädkonsumtionen orsakar 

(se avsnitt 3.4.1) är det tveksamt om det finns utrymme för icke hållbart mode i framtiden. 

Därför bör alla klädföretag arbeta aktivt för att erbjuda hållbart mode till konsumenterna, 

om deras verksamhet ska bestå även i framtiden. Genom att ersätta icke hållbart mode 

blir utbudet av hållbart mode automatiskt större och förhoppningsvis bättre, vilket blir en 

effektiv metod att öka utbudet av hållbart mode och därmed öka millennials preferenser 

för detta. Detta blir extra viktigt eftersom millennials som är ett betydelsefullt 

kundsegment (se avsnitt 1.1.4 om millennials) uppenbarligen efterfrågar detta. Men även 

om utbudet finns krävs det fortfarande att millennials känner till detta, vilket leder oss 

tillbaka till vikten av information. För att Influencer Marketing ska kunna bidra till etisk 

klädkonsumtion bland millennials är det således viktigt dels att företagen har ett sortiment 

av kläder med bättre utseende och passform, och att även att även det marknadsförs 

effektivt med hjälp av influencers. 

 

Det är således tydligt att millennials behöver hjälp från företagens sida för att kunna agera 

mer hållbart i verkligheten, både gällande utbudets pris, kvalitet, passform och utseende, 

samt information dessa. Millennials motstridiga attityd gällande vad som är rätt och hur 

de själva agerar visar på att de behöver styras i rätt riktning gällande etisk konsumtion. 
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Samtidigt måste de inse sitt eget ansvar. Utifrån dessa insikter fortsätter diskussionen 

nedan om överkonsumtion av kläder, vilket förtydligar att millennials måste inse sitt 

ansvar i att minska klädkonsumtionen, samt att företagen bör medverka i att styra 

konsumenterna i denna riktning. 

 

6.2.4 Överkonsumtion 

Innevarande empiri uppvisar ett tydligt mönster bland respondenterna, där samtliga anser 

att deras egen och andras klädkonsumtion är överdriven. Det råder en hög medvetenhet 

om att denna överkonsumtion är negativt relaterad med etisk klädkonsumtion och 

miljöhänsyn. Detta visar sig bland annat genom motiveringar till att handla second hand, 

där många tycker att detta är ett bra sätt att agera etiskt, just för att det minskar 

överkonsumtion. Ett annat mönster som visar att överkonsumtion anses vara icke etisk 

klädkonsumtion, är att många respondenter menar att ärvda plagg utgör en hållbar 

klädkonsumtion. Det finns således en utbredd uppfattning om att köpa nytt inte är hållbart, 

eftersom det ökar konsumtionen. Samtidigt är det tydligt att överkonsumtion är ett 

beteendemönster hos respondenterna. Vissa uttrycker en direkt ångest för 

överkonsumtionen, vilket är ytterligare en aspekt hos millennials som har betydelse för 

marknadsföring av kläder. För att klädföretag ska förbli lönsamma bland millennials kan 

det således vara avgörande att främja etisk klädkonsumtion genom att bidra till minskad 

överkonsumtion, för att förbli attraktiva inom detta kundsegment. 

 

Företagen måste således implementera hållbarhetsaspekter gällande överkonsumtion 

inom marknadsföringen av kläder mot millennials, för att inte riskera negativa reaktioner 

mot reklamen. Eftersom millennials har en negativ association till överkonsumtion, kan 

inte klädföretagen förbli långsiktigt lönsamma om de inte tar hänsyn till detta, utifrån 

millennials framtida betydelse som kundsegment. Millennials kan således välja bort 

företag som inte tar hänsyn till överkonsumtion, särskilt eftersom empirin visar att de 

känner till de negativa konsekvenserna av klädkonsumtionens miljöpåverkan. 

Överkonsumtion i västvärlden är inte bara snedvriden ur ett samhällsperspektiv i form av 

att fattiga länder exploateras för vår konsumtion (Steffen et al. 2015, s. 91), utan den har 

även negativa psykologiska effekter på yngre konsumenter. Detta beskrivs av 

respondenterna Maria och Julia, som båda upplevt en press på att köpa mycket kläder för 

att passa in när de var yngre. Empirin visar att denna sociala press har en stark koppling 

till Influencer Marketing, där influencers har en omfattande roll i den sociala pressen på 

hur mycket kläder man bör ha. 

 

Frågan är hur företag och influencers ska kunna ta hänsyn till denna negativa uppfattning 

om överkonsumtion i en strategi för Influencer Marketing, när denna går ut på att sälja 

mycket nytt för att erhålla intäkter. Armstrong Soule (2016, s. 452) har redan bevisat att 

marknadsföring för att reducera konsumtion är attraktivt för konsumenter och gör dessa 

positivt inställda till varumärket. Därmed kan lönsamhet bibehållas samtidigt som miljön 

gynnas. Däremot saknas en konkret strategi för att minska konsumtion och samtidigt 

behålla klädföretagens intäkter. Eftersom influencers används i så pass hög utsträckning 

i marknadsföring mot millennials bör de kunna användas för att skapa en sådan strategi, 

vilket leder analysen vidare till nästa del. 

6.3 Influencer Marketings påverkan på etisk konsumtion 

Ovanstående visar influencers viktiga roll i att främja etisk klädkonsumtion. Steg tre i 

processen att skapa bättre Influencer Marketing för hållbarhet och etisk klädkonsumtion 
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bland millennials, innefattar därmed en analys av Influencer i förhållande till millennials 

miljömedvetenhet, och hur influencers kan användas för etisk klädkonsumtion. I detta 

avsnitt diskuteras empirin huvudsakligen i förhållande till det teoretiska avsnittet 3.5 om 

gapet mellan intentioner och etiskt konsumentbeteende, där det bland annat förtydligas 

att millennials uppfattningar och attityder har betydelse för hur de beter sig. 

 

6.3.1 Influencers viktiga roll för information om hållbarhet till millennials 

Hittills har vi konstaterat att influencers har en stor förmåga att påverka respondenterna 

via deras kanaler och att sprida information om hållbarhet, vilket även påpekats av 

Johnstone & Lind (2017, s. 134). Samtidigt upplever respondenterna att de saknar 

information om företagens hållbarhetsarbete och produkternas hållbarhetsattribut. En 

direkt följd av detta är att deras konsumtionsval påverkas mindre av klädernas 

hållbarhetsaspekter, vilket går i linje med Hiller Connells (2010, s. 284) slutsats att 

avsaknad av information utgör ett hinder för etiska konsumtionsval. Sammantaget tyder 

detta på att influencers är en optimal kanal för att överkomma det hinder som millennials 

okunskaper utgör för etisk klädkonsumtion. Detta specifikt eftersom respondenterna inte 

verkar vara beredda att själva leta upp informationen, utan efterfrågar information på ett 

ansträngningslöst sätt. Eftersom respondenterna använder Instagram i hög utsträckning 

kan de enkelt tillgodogöra sig information om hållbarhet via denna kanal. Även Johnstone 

& Lindh (2017, s. 135) och Pandey et al. (2018, s. 157) pekar ut millennials som de 

främsta användarna av sociala medier, vilket understryker Instagrams betydelse som 

informationskanal mot millennials. 

 

Innevarande studie visar att tidigare studier av Influencer Marketing gjort relevanta 

upptäckter. Bakker (2018, s. 82) visade exempelvis att makt, igenkänningsfaktor, 

trovärdighet och attraktivitet är viktiga karaktärsdrag för att influencers ska kunna 

marknadsföra ett varumärke på ett effektivt sätt. Vidare har Johnstone & Lindh (2017, s. 

134) definierat engagemang, trovärdighet och genuinitet som karaktärsdrag hos 

influencers som gör marknadsföringen mot målgruppen millennials mer effektiv. 

Innevarande resultat visar på liknande åsikter om vad respondenterna önskar av 

influencers för att reagera positivt på marknadsföring av hållbart mode, främst 

trovärdighet och genuinitet. Däremot kvarstår frågan hur influencers kan påverka 

millennials till en mer etisk klädkonsumtion, vilket inte ovan nämnda studier visar. 

Innevarande empiri går djupare in på millennials uppfattning om detta, där det framgår 

tydligt att respondenterna efterfrågar mer information om företagens försörjningskedjor.  

 

Emellertid betyder inte detta att företag är dåliga på att informera om hållbarhetsarbete. 

Sveriges regering drev igenom en lagförändring år 2016 att företag av en viss storlek ska 

upprätta en hållbarhetsrapport om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för 

mänskliga rättigheter och motverkande av korruption (Sveriges Riksdag, 2016). Detta 

innebär att modekedjor som uppfyller storlekskravet måste publicera offentligt hur de 

arbetar med social och miljömässig hållbarhet. Dessutom har Fashion Revolution (2019) 

publicerat en rapport som rankar hur transparenta de största globala modeföretagen är i 

sociala och miljömässiga policys, utföranden och påverkan. I denna ligger H&M på femte 

plats av 200 företag gällande hur, var och med vilka råvaror som kläderna tillverkas av 

(Fashion Revolution, 2019, s. 4), vilket betyder att H&M ligger relativt långt fram i 

utvecklingen mot att vara transparent i försörjningskedjan. Överensstämmande med 

denna rankning, är H&M frekvent exemplifierat av respondenterna för innevarande studie 

som ett företag som arbetar mycket med hållbarhet. Ofta beror detta på kännedom om 

H&Ms hållbara klädkollektion.  
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Sammantaget tyder ovanstående på att modeföretag redan har etablerade processer för att 

informera hur de arbetar med hållbarhet. Problemet verkar snarare ligga i att det inte når 

ut till millennials på ett effektivt sätt, vilket Auger et al. (2003, s. 299) har visat är viktigt 

för att millennials ska konsumera etiskt. Vidare verkar H&Ms skandaler och sämre 

sociala och miljömässiga utföranden ha nått ut till respondenterna i högre utsträckning än 

H&Ms positiva utföranden. En slutsats av detta är att H&Ms transparens resulterat i att 

respondenterna uppfattar att det är ett hållbart företag, men informationen om vad de gör 

når inte ut till millennials på ett effektivt sätt. Ovanstående förtydligar den viktiga roll 

som influencers kan tilldelas i att göra millennials medvetna om vilka företag som arbetar 

aktivt med hållbarhet i försörjningskedjan och vilka som inte gör det, samt hur. Detta för 

att millennials ska kunna välja företag och produkter inom ramen för etisk 

klädkonsumtion. Som tidigare diskuterats har millennials redan kunskap om vad etisk 

klädkonsumtion innefattar, både gällande företagens försörjningskedja och deras egna 

beteende. Däremot saknar de information om vilka företag som erbjuder kläder som är 

framtagna hållbart, samt vad det innebär i praktiken. 

 

Det är dock inte enkelt att främja etisk konsumtion genom marknadsföring, på grund av 

komplexiteten i etiskt konsumtionsbeteende (se Auger et al., 2003, s. 296; Bucic et al., 

2012, s. 128; Davies & Gutsche, 2016, s. 1343; Johnstone & Lindh, 2017, s. 128; Mazar 

& Zhong, 2010, s. 495; Olson, 2012, s. 181). Därmed kan man inte förvänta sig att bara 

för att influencers börjar informera mer om hållbarhet så kommer millennials börja 

konsumera kläder mer etiskt. Johnstone & Lindh (2017, s. 135) har redan tydliggjort att 

Influencer Marketing för att påverka millennials är svårare än man tidigare trott, och 

innevarande empiri bekräftar att dessa har mycket krav och preferenser på hur influencers 

ska vara för att de ska upplevas positivt. Därmed är det inte säkert att influencers som 

informerar om försörjningskedjor inom deras Influencer Marketing tas emot enbart 

positivt av millennials. Det finns en risk att kraven på influencers egenskaper gör att 

millennials upplever informationen om företagens försörjningskedjor som ointressant, 

vilket kan resultera i att de slutar att följa influencern. I ett sådant fall minskar influencers 

möjligheter att påverka millennials till etisk klädkonsumtion. Detta betonar ytterligare att 

det krävs en mer specifik strategi inom Influencer Marketing för att påverka millennials 

till etisk klädkonsumtion. För att kunna specificera en sådan strategi ska vi gå djupare in 

på millennials uppfattning om ansvaret för etisk konsumtion, med hjälp av Theory of 

Planned Behavior (TPB), som i den teoretiska ramen (avsnitt 3.5) sammankopplats med 

komplexiteten i etiskt konsumtionsbeteende. 

 

6.3.2 Millennials syn på ansvaret för etisk konsumtion 

Det empiriska resultatet visar att respondenterna anser att företaget har ett större ansvar 

än dem själva i att främja en etisk klädkonsumtion. Detta på grund av deras upplevda brist 

på kontroll i och med att företagen styr försörjningskedjan. Resultatet stämmer överens 

med tidigare studier (De Brito et al., 2008, s. 548; Han et al., 2017; s. 163; Johnstone & 

Lindh, 2017, s. 134) som funnit att konsumenter generellt anser att företagen har det 

största ansvaret för hållbarhet, och att detta är ett problem då konsumenternas ansvar är 

större än de tror. I enlighet med detta har respondenterna för innevarande studie 

demonstrerat en förståelse för att deras eget konsumtionsbeteende har betydelse, men de 

upplever inte att detta kan påverka företagens verksamheter tillräckligt för att det ska 

anses som avgörande för att främja etisk konsumtion.  
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Detta går emot vad som tidigare diskuterats gällande konsumenternas ansvar i det 

teoretiska avsnittet 1.1.3. Det är således inte vedertaget bland respondenterna att 

efterfrågan styr utbud, utan deras uppfattning lutar mer åt det motsatta. Utvecklingen i 

dagens samhälle talar dock för att efterfrågan i högre grad styr utbudet gällande etisk 

klädkonsumtion, i och med att efterfrågan på miljövänliga företag har ökat i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2015, s. 19; Zeromission, 2018). Detta i samband med nyare 

lagstiftning gällande transparens (se avsnitt 6.3.1) kan ha bidragit till att det idag erbjuds 

mer hållbara alternativ på marknaden än för bara några år sedan, vilket även 

respondenterna uppmärksammat. Följaktligen verkar utbudet av hållbart mode vara starkt 

kopplat till efterfrågan och ökad medvetenhet, vilket ger konsumenterna ett stort ansvar. 

Trots det talar såväl tidigare studier som innevarande empiriska resultat för att detta 

ansvar inte erkänns av konsumenter, som istället menar att företag har större ansvar. 

 

Ovanstående utgör ett problem i form av att respondenternas etiska konsumtionsbeteende 

brister. Enligt TPB är individens uppfattade beteendekontroll om hur enkelt något kan 

utföras avgörande för om individen utför ett beteende eller ej (Ajzen, 1991, s. 183). 

Därmed kan millennials uppfattning om svårigheten för dem att påverka företagen att 

främja etisk konsumtion genom deras konsumtionsbeteende, vara en anledning till att 

millennials inte köper etiskt producerade kläder i högre utsträckning. Detta eftersom de 

upplever att ett sådant konsumtionsval inte kommer leda till att företagen börjar producera 

kläder mer etiskt. På detta sätt hjälper TPB att förklara det beteendegap (se Bray et al., 

2011; Carrington et al., 2014; Johnstone & Lindh, 2017; Futerra, 2005; Han et al., 2017; 

Hume, 2010; Newholm & Shaw, 2007) som konstaterats mellan respondenternas 

medvetenhet om etisk konsumtion och deras faktiska agerande. Därmed förstärks 

uppfattningen om att TPB är en relevant teori att använda för att förklara etiskt 

konsumtionsbeteende hos millennials, som den teoretiska ramen för innevarande studie 

påvisar. Johnstone & Lindh (2017, s. 129) har dock ställt sig tveksamma till detta på grund 

av den implicita påverkan som influencers har på millennials konsumtionsbeteende.  

 

I motsats till Johnstone & Lindh ser vi att den uppfattade beteendekontrollen inom TPB 

(Ajzen, 1991, s. 183) har stor betydelse för millennials etiska konsumtion. Exempelvis 

upplever respondenterna det enkelt att skänka istället för att slänga, vilket de också verkar 

göra i verkligheten. Däremot framgår av innevarande empiri att det upplevs svårt att 

konsumera hållbart mode, för att konsumenten har väldigt lite kunskap om hur företag 

arbetar med hållbarhet, även om de upplever att det har blivit enklare på senare tid för att 

fler klädföretag arbetar hållbart. Utifrån detta är det tydligt att de behöver mer information 

om vad företagen gör inom hållbarhetsarbetet, för att de ska uppfatta det som enkelt att 

konsumera kläder etiskt, och därmed också göra det, enligt TPB. Vidare visar innevarande 

empiri på att etisk konsumtion av kläder kan upplevas enklare om mer av detta visades 

av influencers. Respondenterna anser att influencers till viss del har ett ansvar att främja 

etisk konsumtion genom att inspirera till att konsumera hållbart. Detta implicerar att 

influencers kan sprida budskap om att det är trendigt och enkelt att vara hållbar, och på 

så sätt påverka millennials till etisk konsumtion, precis som Hume (2010, s. 392) 

konstaterat. Influencers har således, i enlighet med TPB, en viktig roll för att påverka 

millennials intentioner att konsumera kläder etiskt, förutsatt att de gör innehållet 

intressant nog för millennials preferenser. Detta oavsett om influencers påverkar 

konsumenterna implicit eller medvetet, vilket gör Johnstone & Lindhs (2017, s. 129) 

ifrågasättande av TPB irrelevant för innevarande studie. 
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Vidare inkluderar den uppfattade beteendekontrollen individens tidigare erfarenheter 

samt förväntade förhinder för ett specifikt beteende (Ajzen, 1991, s. 188). Detta innebär 

att millennials tidigare upplevelser av att exempelvis hållbart mode har sämre passform 

och utseende, eller att de tidigare upplevt att deras beteende inte spelar roll för hållbar 

utveckling till följd av företagens sämre ageranden, fortfarande kan påverka deras 

nuvarande etiska konsumtion. Detta även om hållbart mode skulle bli bättre och snyggare, 

samt om millennials inser att deras påverkan har betydelse. Influencers roll innefattar 

därmed även att bryta gamla beteendevanor hos millennials, genom att visa att tidigare 

upplevelser som de ovan inte längre gäller, förutsatt att företagen ser till att det är så i 

verkligheten. 

 

Emellertid ingår ytterligare två faktorer inom TPB som avgör beteendeintentionen, 

nämligen attityd till ett specifikt beteende samt subjektiva normer (Ajzen, 1991, s. 188), 

utöver uppfattad beteendekontroll, men även en till dimension om övertygelser om de tre 

ovanstående faktorerna (Ajzen, 1991, s. 189). Samtliga av dessa faktorer kan influencers 

påverka för att intentionen att konsumera etiskt ska uppstå (se Figur 2, avsnitt 3.5.1). 

Detta innebär att influencers även måste förmedla information som ger millennials en 

positiv attityd till att konsumera kläder etiskt, samt förmedla etisk klädkonsumtion som 

en social norm. Detta måste anpassas efter millennials övriga preferenser på influencers, 

som att de ska vara underhållande och visa ett intressant innehåll. Som empirin visar har 

respondenterna svårt att minska sin konsumtion och att sluta handla online, trots att de 

upplever detta som enkelt. Detta kan således bero på att deras attityd och uppfattning om 

normen för detta beteende i dagsläget påverkas av influencers att fortgå, och då spelar det 

ingen roll att den upplevda beteendekontrollen är stark.  

 

Sammantaget är det tydligt att influencers kan påverka millennials konsumentbeteende 

enligt TPB. Däremot har moralpsykologi i den teoretiska modellen inte kunnat styrkas 

med innevarande empiri. Denna teori säger att etiskt konsumtionsbeteende grundar sig i 

konsumentens strävan efter att förbättra sin självbild (Mazar & Zhong, 2010, s. 495) 

vilket inte är något som respondenterna har visat på. Den enda respondent som närmar 

sig moralpsykologi är Maria som sa att hon väljer att betala mer för hållbart mode för att 

det “känns bättre”. Detta är otillräckligt för att se hur Influencer Marketing kan bidra till 

millennials etiska konsumtion genom att påverka moralpsykologi. Detta trots att teorin 

visar att moralpsykologi har betydelse för millennials bristande etiska konsumtion (Mazar 

& Zhong, 2010, s. 495).  

 

Följaktligen kommer empirin om (1) millennials uppfattning om influencers 

kommunikation och påverkan till etisk konsumtion, (2) millennials intresse för mer 

hållbart inriktade influencers samt (3) millennials uppfattning om influencers beteende, 

att analyseras vidare nedan exklusive komponenten moralpsykologi. Detta för att 

specificera hur influencers, och därmed företagen som använder Influencer Marketing, 

ska kunna förmedla de tre faktorerna och tillhörande övertygelser inom TPB och på så 

vis skapa intentioner till etisk klädkonsumtion. 

 

6.3.3 Influencers och hållbarhet  

Som tidigare nämnts visar innevarande empiri på en negativ inställning till influencers 

reklamsamarbeten, vilket kan utgöra ett hinder mot att Influencer Marketing ska kunna 

påverka millennials till etisk klädkonsumtion. Detta gäller när de upplever att 

reklamsamarbeten tar över för mycket i influencers flöden, när reklamen är upprepande 

eller när den bidrar till något dåligt, till exempel att rabattkoder bidrar till ökad 
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konsumtion. Rabattkoderna kan ses som den kontext inom TPB som framkallar ett 

specifikt beteende i en viss situation, utifrån en tillfällig övertygelse (Ajzen, 1991, s. 189). 

Enligt TPB har individer flera olika övertygelser om uppfattad beteendekontroll, attityd 

och subjektiva normer, men den specifika situationen gör en övertygelse dominerande, 

som i sin tur avgör beteende i denna situation (Ajzen, 1991, s. 189). Innebörden av 

ovanstående är att även om millennials har en övertygelse om att överkonsumtion av 

kläder inte är hållbart och bör undvikas, kan influencers framkalla en annan övertygelse 

med exempelvis rabattkoder, som får dem att konsumera vid detta tillfälle då de 

exponeras för denna. Däremot visar TPB även att människor föredrar beteenden med bra 

konsekvenser framför dåliga konsekvenser (Ajzen, 1991, s. 191), vilket talar för att 

millennials fortfarande föredrar etisk konsumtion framför överkonsumtion. Detta 

eftersom millennials uppvisar hög medvetenhet om dessa konsekvenser. Följaktligen blir 

de negativa till influencers reklamsamarbeten när detta inte främjar en etisk konsumtion.  

 

Samtidigt är överkonsumtion den negativa aspekt av Influencer Marketing som 

respondenterna tar upp mest frekvent, och det känt av respondenterna hur pass effektivt 

influencers påverkar dem till detta. Det är tydligt att de uppfattar den subjektiva norm 

som influencers förmedlar i dagsläget som en bidragande faktor, eftersom de skapar en 

social föreställning om hur mycket kläder som är normalt att ha, men även att icke hållbart 

mode är det normala. Detta går i linje med Johnstone & Lindhs (2017, s. 135) argument 

att millennials strävar efter att ha det influencern har för att detta anses socialt accepterat. 

Följaktligen anser respondenterna att influencer överlag påverkar dem till icke etisk 

klädkonsumtion genom övertygelser, i linje med TPB. Därmed kan influencers som 

istället förmedlar en subjektiv norm att hållbart mode är socialt accepterat, samt att 

överkonsumtion inte är rätt, främja etisk konsumtion bland följarna, enligt TPB (Ajzen, 

1991, s. 188). Detta är precis vad millennials efterfrågar, enligt innevarande empiri, för 

att influencers ska kunna påverka dem till att konsumera kläder mer etiskt. Mer specifikt 

är det den önskan att vara som influencers, som respondenterna menar är så pass 

betydelsefullt för hur mycket influencers påverkar deras konsumtionsbeteende, vilket 

stämmer in på ovanstående resonemang om subjektiva normer.  

 

Följaktligen har respondenterna generellt en positiv inställning till influencers som 

uppvisar ett mer hållbart beteende och livsstil, just eftersom dessa kan inspirera till hållbar 

konsumtion. Gällande Influencer Marketing av kläder beskrevs de hållbara influencers 

samarbeten till och med som mer intressanta, eftersom de visar upp mer unika kläder som 

går att använda under en längre tid. Däremot framgår det att denna typ av influencers 

fortfarande måste vara intressanta och unika i andra avseenden än hållbarhet, till exempel 

genom personlighet och utseende, samt visa ett intressant innehåll, för att respondenterna 

ska fatta tycke för dem. Detta för att de ska kunna få tillräckligt med följare bland 

millennials för att bli effektiva inom Influencer Marketing, och därmed kunna påverka 

till en mer etisk konsumtion.  

 

Vidare tror respondenterna att mer hållbart inriktade influencers har stora möjligheter att 

växa eftersom ämnet är så pass aktuellt, speciellt bland yngre personer. Detta är viktigt 

för att de ska kunna nå ut till fler. Som det ser ut nu verkar respondenterna uppleva att 

övriga influencers har större makt att påverka konsumenter på grund av högre följarantal. 

Samtidigt diskuteras att influencers som är mer hållbara lätt kan kritiseras av 

respondenterna om de gör något som respondenten inte uppfattar som hållbart. Detta kan 

vara en nackdel för att hållbara influencers ska kunna växa, men även övriga influencers 

kritiseras på liknande sätt. Därmed är det tydligt att influencers med en hållbar profil har 



 

 77 

förutsättningar för att skapa en positiv attityd till etisk konsumtion och göra detta till en 

subjektiv norm, samt påverka millennials upplevda beteendekontroll, om de lyckas nå ut 

till tillräckligt många följare. Utifrån detta är således förekomsten av hållbara influencers 

positivt för att bidra till en hållbar klädkonsumtion bland millennials, i enlighet med TPB 

(Ajzen, 1991, s. 188).  

 

Även när det handlar om influencers i allmänhet reagerar respondenterna negativt på vissa 

beteenden. Utöver att de bidrar till överkonsumtion, gäller detta även överdrivet resande, 

ytlighet och utseendehets, samt att de kan upplevas som falska i deras reklamsamarbeten. 

I likhet med åsikterna om mer hållbara influencers kritiserar respondenterna influencers 

som pratar om klimat och miljö, när de samtidigt beter sig enligt ovan. Samtidigt är det 

tydligt att respondenterna anser att influencers ska visa att de tar ansvar för hållbarhet, 

vilket ger mer hållbara influencers ett fördelaktigt utgångsläge gällande millennials 

affektion för en influencer. Eftersom respondenternas åsikter om influencers uppvisade 

beteende speglar en negativ attityd till den icke hållbara livsstil som beskrivits, och att 

respondenterna inte tycker att det är ett accepterat beteende, skulle TPB (Ajzen, 1991, s. 

188) kunna ponera att respondenternas reaktioner gör att de inte påverkas till en icke etisk 

konsumtion av dessa influencers. Antagandet förstärks av den ökade medvetenheten hos 

respondenterna som Instagramkontot Aningslösainfluencers gett, genom att öppna upp 

respondenternas ögon för hur negativt vissa influencers beteende är ur miljösynpunkt.  

 

Emellertid visar empirin tydligt att trots den negativa uppfattningen om influencers 

beteende, gör andra faktorer hos influencern som respondenterna uppskattar, att det 

negativa beteendet inte räcker för att respondenterna ska sluta följa influencern och 

relationen till influencern består. Dessutom kan ytlighet och ett vackert yttre som 

uppfattades negativt samtidigt vara en anledning att följa en influencer (Djafarova & 

Rushworth, 2017, s. 6). Enligt CE och PSI gör detta att influencern har stor förmåga att 

påverka följaren utifrån det emotionella bandet mellan dem (McCracken, 1989, s. 317; 

Yuksel & Labrecque, 2016. s. 316), trots en icke hållbar livsstil hos influencern (se avsnitt 

6.1.2). Även inom TPB diskuteras att vänners erfarenheter kan vara avgörande för 

övertygelser och därmed beteende hos en individ (Ajzen, 1991, s. 196). Eftersom 

influencers tydligt uppfattas som en typ av vän till respondenterna, ser vi att deras 

förmåga att påverka är högre i detta avseende även enligt TPB. Slutsatsen av detta är att 

trots att millennials uppenbarligen lägger märke till negativa beteenden hos influencers, 

och att detta uppmärksammas på Instagram, har influencers fortfarande förmåga att 

påverka millennials till liknande beteende, på grund av relationen. Därmed är en 

förändring av influencers uppvisade livsstil avgörande för att bidra till att millennials 

agerar mer hållbart. Samtidigt är upptäckterna om vad som inte uppskattas hos influencers 

fortfarande relevant för Influencer Marketing, eftersom empirin visar att negativa 

reaktioner i vissa fall kan få respondenterna att avfölja, vilket försämrar möjligheten att 

påverka till etisk konsumtion.  

 

Sammantaget talar ovanstående för att millennials negativa inställning mot influencers 

reklam kan övervinnas genom att göra Influencer Marketing mer inriktad på hållbarhet. 

Risken att information om hållbarhet i företagens försörjningskedjor uppfattas som 

ointressant av millennials, vägs upp av att risken att millennials även upplever Influencer 

Marketing utan hållbarhetsperspektiv som negativt. Däremot framstår det fortfarande som 

avgörande att influencers inom hållbar Influencer Marketing upplevs tillräckligt 

intressant och underhållande för att ha positiv effekt på millennials. Fortsättningsvis har 

kopplingen mellan ett företag och en influencer betydelse för hur effektivt samarbetet 
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påverkar millennials, enligt innevarande empiri. Därför fortsätter analysen nedan om vad 

millennials efterfrågar i själva samarbetet mellan företag och influencer inom Influencer 

Marketing, för att de ska påverkas till etisk klädkonsumtion.  

 

6.3.4 Influencer Marketings trovärdighet och påverkan på varumärket 

För att Influencer Marketing ska kunna påverka millennials uppfattade beteendekontroll, 

attityd, samt subjektiva normer, och därmed skapa en intention att konsumera etiskt 

(Ajzen, 1991, s. 188), är trovärdigheten avgörande. Om information som företag 

publicerar med hjälp av influencers inte upplevs som sanning kommer följarna inte att 

lita på rekommendationerna, enligt empirin. Det är tydligt att influencerns profil, intresse 

och kunskaper ska stämma överens med det varumärke som den ska marknadsföra, för 

att respondenterna ska uppfatta reklamen som trovärdig. Vidare anser respondenterna att 

hållbara företag bör representeras av influencers som uppvisar ett hållbart beteende, till 

exempel tar hänsyn till miljö, inte överkonsumerar, samt att de är konstanta i detta 

beteende, för att reklamen ska uppfattas som genuin. Kunskap om produkten är viktigt 

för att respondenterna ska lita på influencerns rekommendationer, vilket stämmer överens 

med Bakkers (2018, s. 82) modell som visar att expertis om en produkt gör influencers 

mer trovärdiga. Detta implicerar att företag som vill marknadsföra hållbart mode med 

Influencer Marketing bör använda sig av influencers som har kunskap om detta, samt 

själva agerar hållbart. 

 

Emellertid tar vissa respondenter upp att Influencer Marketing av hållbara produkter är 

positivt oavsett vem influencern som används är, eftersom detta bidrar till ett mer hållbart 

samhälle överlag. Särskilt eftersom respondenterna upplever att det saknas influencers 

som är engagerade i hållbarhet. Om det bara marknadsförs hållbart mode av hållbara 

influencers så kommer det inte att nå ut till lika många som när alla influencers oavsett 

profil marknadsför hållbarhet. Dessa argument går således emot vad som tidigare sagts 

om trovärdighet, men har fortfarande en viktig poäng för Influencer Marketing. Här 

antyds att företagen inte behöver ta hänsyn till profilen för den influencer som ska 

användas i samarbeten för hållbarhet, utan de kan använda sig av alla typer av influencers 

och ändå få millennials att uppfatta reklamen som positiv. Detta så länge inte influencers 

som inte agerar hållbart framställer sig som hållbar i reklamsamarbetet, och därmed ljuger 

om sig själv enligt respondenterna. Dock bevisar inte dessa argument att reklamen blir 

effektiv att påverka respondenter att konsumera etiskt, särskilt eftersom trovärdigheten 

som diskuterats ovan blir lägre. Däremot visar det på en tydlig ståndpunkt hos 

respondenterna att Influencer Marketing av hållbarhet upplevs som genomgående 

positivt, vilket kan kopplas till att de upplever det positivt att influencers bidrar till en 

subjektiv norm att hållbarhet är inne. Därmed har samtliga influencers en viktig roll i att 

främja hållbarhet, oavsett livsstil och beteende. Det kan exempelvis vara mer fördelaktigt 

att influencern har många följare, enligt empirin. 

 

I linje med argumentet om att influencers som används till Influencer Marketing bör vara 

insatta och kunniga om den produkt de framhäver, anser respondenterna även att 

samarbetet blir mindre trovärdigt när en influencer har många olika samarbeten med flera 

företag. Därmed kan det vara av strategisk betydelse för företagen att hitta influencers 

som har färre samarbeten, samtidigt som influencers kan göra sitt varumärke starkare 

genom att ingå i färre samarbeten med olika företag. Detta speciellt eftersom det 

empiriska resultatet visat en negativ inställning till mängden reklam på Instagram. Om 

både företag och influencers fokuserade på färre samarbeten kan denna överkommas, 

vilket kan ge ett högre ekonomiskt värde av reklamen. Om företagen spenderar sin 
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marknadsföringsbudget på färre influencers blir det möjligt att betala en influencer mer. 

Därmed kan influencern fokusera på färre företag och produkter, eftersom influencern 

kan göra färre men mer effektiva samarbeten, utan att influencerns intäkter från 

samarbeten minskar. På så sätt minskar även mängden reklam på Instagram, vilket 

millennials uppskattar. Vidare kan det förenkla för influencern att inte trötta ut följarna 

med för mycket information om hållbarhet, eftersom antalet samarbeten är färre. 

Sammantaget talar ovanstående för att mer fokuserade samarbeten gynnar både 

influencers och företag genom högre trovärdighet och bättre reaktioner bland millennials. 

 

Avslutningsvis är det är oklart om företagens val av influencer generellt skulle kunna få 

respondenterna att ta avstånd från företaget, men direkt negativa associationer till en 

influencer verkar ha betydelse för respondentens uppfattning om ett företag. Därför har 

influencers beteende, kommentarer, åsikter, med mera, en viss betydelse för Influencer 

Marketing. Företagen måste således kontrollera vad de kommer bli associerade med av 

konsumenterna. Däremot är det svårt att tyda vad respondenterna klassar som ett beteende 

som skulle ge dem negativa associationer till ett företag. Empirin visar att det kan vara 

allt från en mildare kommentar till något extremt. Avsnitt 6.3.3 har dock framhållit att 

respondenterna uppfattar överkonsumtion, överdrivet resande, ytlighet och utseendehets, 

samt falskhet som negativt, varvid detta kan vara bra att beakta i företagens val av 

influencer, för att undvika att konsumenter skapar en negativ bild av företaget utifrån 

influencern.  
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6.4 Strategi för Influencer Marketing 

Innevarande analyskapitel har hittills diskuterat en strategi för hur Influencer Marketing 

kan bidra till hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials, i tre steg. Av denna 

analys framkommer vilka faktorer företagen ska fokusera på gällande deras verksamheter, 

samt vad influencers kan göra och vilka egenskaper hos dessa som är önskvärda. Detta 

utifrån den teoretiska ramen som presenterats i kapitel 3. Sammantaget har detta resulterat 

i en strategi för Influencer Marketing som sammanfattas nedan i Tabell 3: 

 

Tabell 3. Influencer Marketing-strategi för millennials etiska klädkonsumtion. 

Strategi för Influencer Marketing 

Företag Influencer 

Anpassa efter millennials medvetenhet 

om etisk klädkonsumtion. 

 

Informera om arbetet med hållbarhet i 

försörjningskedjan. 

 

Använd influencers som uppvisar en 

hållbar livsstil och hållbart beteende för 

hållbart mode. 

 

Marknadsför dyrare kläder med bättre 

kvalitet. 

 

Skapa och marknadsföra ett större och 

bättre utbud av hållbart mode. 

 

Bidra till att minska överkonsumtion av 

kläder genom marknadsföring. 

 

Samarbeta med influencers som inte 

samarbetar med flera andra företag. 

Anpassa efter millennials medvetenhet om 

etisk klädkonsumtion. 

 

Informera om företagens hållbarhetsarbete 

och produkternas hållbarhetsattribut utifrån 

försörjningskedjan. 

 

Uppvisa en hållbar livsstil och hållbart 

beteende för att inspirera millennials till 

etisk klädkonsumtion. 

 

Inspirera till att minska överkonsumtion av 

kläder. 

 

Samarbeta med färre företag och fokusera 

samarbeten. 

 

Samtidigt förbli underhållande, intressant 

och tilltalande för millennials. 

 

6.5 Reviderad modell 

I avsnitt 3.6 presenteras en egenkonstruerad modell med stöd av tidigare forskning som 

demonstrerade det teoretiska gapet inom Influencer Marketing i förhållande till hållbarhet 

och etisk konsumtion. Resultatet av innevarande studie har nu sammanfört de tre 

huvudområdena (1) Influencer Marketings påverkan på millennials 

konsumtionsbeteende, (2) vikten av hållbar utveckling och etisk konsumtion inom 

klädbranschen och (3) millennials intresse för både etisk konsumtion och influencers i en 

ny reviderad modell som motsvarar det fjärde fokusområdet för innevarande studie: (4) 

Influencer Marketings påverkan på hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland 

millennials. Se nedan Figur 5: 
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Figur 5: Reviderad teoretisk modell för Influencer Marketing. 

 

I den reviderade modellen har det teoretiska gapet stängts med en strategi för hur 

Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials 

(se tabell 3, avsnitt 6.4), genom specifika faktorer i samarbetet. Vidare har 

moralpsykologi eliminerats på grund av otillräckligt empiriskt stöd. 
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7. Slutsats  

7.1 Besvarande av frågeställning och syfte 

Syftet med innevarande studie är att skapa djupare förståelse av Influencer Marketings 

betydelse för hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials (födda mellan 1985–

1999), och på så sätt hitta faktorer i influencers offentliga livsstil och i reklamsamarbeten 

på Instagram, som påverkar millennials attityder till hållbarhet, etisk klädkonsumtion 

positivt. Syftet har uppnåtts genom att intervjua millennials som följer moderelaterade 

influencers på Instagram, som därmed kunde bidra med relevanta och aktuella åsikter och 

attityder om de reklamsamarbeten som förekommer på Instagram, samt om influencers 

beteende och livsstil. Utifrån den teoretiska ramen har dessa åsikter och attityder 

analyserats för att visa hur millennials konsumtionsbeteende kan påverkas. Detta 

resulterade i en strategi för Influencer Marketing för att bidra till hållbarhet och etisk 

klädkonsumtion bland millennials, genom specifika faktorer som ska vägleda samarbetet 

(se tabell 3). Denna strategi har även inkluderats i en ny teoretisk modell för Influencer 

Marketing. Därmed har studiens frågeställning: Hur kan Influencer Marketing på 

Instagram bidra till hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials besvarats.  

 

Undersökningen grundar sig i tidigare forskning gällande Influencer Marketing (Bakker, 

2018; Bedard & Tolmie, 2018; Djafarova & Rushworth, 2017; Johnstone & Lindh, 2017), 

millennials konsumtionsbeteende (Bray et al., 2011; Bucic et al., 2012; Carrington et al., 

2014; Farris et al., 2002; Futerra, 2005; Hill & Lee, 2012; Hume, 2010; Johnstone & 

Lindh, 2017; Newholm & Shaw, 2007; Sullivan & Heitmeyer, 2008), samt hållbar 

utveckling (Ahi & Searcy, 2013) och etisk konsumtion inom klädbranschen (Caniato et 

al., 2012; De Brito, 2008; Han et al., 2017; Hill & Lee, 2012; Hiller Connell, 2010). 

Sammantaget har dessa påvisat att Influencer Marketing har potential att påverka 

millennials till etisk konsumtion, men framförallt Bedard & Tolmie, 2018, s. 1388 och 

Johnstone & Lindh, 2017, s. 135. Samtidigt var ett kunskapsgap tydligt, gällande hur 

Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials 

(Johnstone & Lindh, 2017, s. 135), vilket motiverade innevarande studie. Vidare 

avgränsades innevarande studie till etisk konsumtion inom klädbranschen till följd av de 

framstående hållbarhetsproblem som denna präglas av, varvid etisk konsumtion av kläder 

blir särskilt viktigt för samhället. Gällande Influencer Marketings påverkan på hållbarhet 

och etisk klädkonsumtion bland millennials har innevarande studie visat att influencers 

påverkan är effektiv. Därmed har både företag och influencers stor potential att bidra till 

millennials etiska konsumtion genom Influencer Marketing. Utöver detta har innevarande 

studie även identifierat hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk 

konsumtion bland millennials, vilket kommer att presenteras nedan. 

 

7.1.1 Hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk klädkonsumtion 

Tabell 3 definierar specifika faktorer inom influencers offentliga livsstil, samt deras 

reklamsamarbeten på Instagram, som påverkar millennials attityder till Influencer 

Marketing. Dessutom presenteras viktiga åtaganden för klädföretag inom hållbar 

utveckling och hur Influencer Marketing ska användas i förhållande till detta, samt vilken 

typ av influencer som företagen bör använda för bästa effekt. Sammantaget visar detta 

hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etiska klädkonsumtion bland 

millennials, utifrån innevarande studie av millennials åsikter och attityder. TPB visar att 

influencers kan främja attityder, subjektiva normer samt upplevd beteendekontroll som 

påverkar millennials intentioner till etisk konsumtion, och därmed det slutliga beteendet 
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(Ajzen, 1991, s. 188). Den influencer-profil som definierats i tabell 3 är mer trovärdig för 

millennials att främja etisk konsumtion, enligt innevarande empiri. Influencers som ska 

representera hållbarhet uppvisa ett hållbart beteende och en hållbar livsstil, men även om 

de inte gör det kan de fortfarande ses som bra marknadsföringskanaler för hållbarhet av 

millennials. Empirin visar nämligen att det inte är direkt negativt att influencers som inte 

har ett hållbarhetsfokus används, främst på grund av att dessa fortfarande når ut till en 

stor målgrupp samt har omfattande förmåga att påverka sina följare. Sammantaget talar 

detta för att Influencer Marketing i allmänhet har en stark roll i att främja etisk 

konsumtion, men att en mer specifik strategi ger större effekt på millennials. 

 

I strategin för Influencer Marketing framhävs även vikten av att minska överkonsumtion 

av kläder för att bidra till etisk konsumtion. Problemet med detta är att både influencers 

och företagens inkomster är starkt beroende av denna konsumtion. Utifrån det 

sammantagna analyskapitlet, utgår den nya strategin för Influencer Marketing från att 

företagens intäkter ökar av att utveckla en hållbar försörjningskedja och producera 

hållbart, eftersom millennials hellre köper detta. Influencers används för att informera 

och marknadsföra företaget och produkterna till millennials, som annars inte tillgodogör 

sig information om dessa hållbarhetsaspekter, och därmed inte konsumerar etiskt i den 

utsträckning som de visar potential för. Företagen bör förtydliga informationen om deras 

arbete med hållbarhet i hela försörjningskedjan i samarbete med influencers, för bästa 

effekt. Information om hur företagen arbetar med hållbarhet har stor betydelse för 

millennials i deras konsumtionsval, men de vill ta del av informationen på ett enkelt sätt, 

vilket gör influencers till en optimal resurs för detta.  

 

För att minska överkonsumtion bör klädföretagen utnyttja Influencer Marketings förmåga 

att påverka millennials till att främja ett hållbart utbud, samt marknadsföra dyrare kläder 

med bättre kvalitet, för att millennials klädkonsumtion ska bli mer etisk. Anledningen är 

att klädernas passform och utseende inom hållbart mode idag påverkar millennials etiska 

klädkonsumtion negativt. Pris och kvalitet kan motverka millennials etiska konsumtion 

(Hiller Connell, 2010, s. 284), men innevarande undersökning visar att högre pris i 

samband med högre kvalitet leder till mer etisk klädkonsumtion bland millennials. Detta 

eftersom de har starka tendenser att köpa och sälja second hand, samt uppskattar högre 

kvalitet för att de vill att kläder ska hålla länge. Därför är de även villiga att betala mer 

för hållbart mode, förutsatt att de får tillräckligt med information om hur kläderna är 

hållbara. 

 

Millennials kan därefter minska sin konsumtion av nyproducerade kläder, utifrån intresset 

för att köpa och sälja second hand. Tanken är att minskningen av intäkter utifrån mängden 

sålda plagg ska kompenseras av högre pris för färre sålda plagg med högre kvalitet. 

Därutöver kan marknadsandelar tas från företag som inte engagerar sig i hållbar 

utveckling i samma utsträckning (se Armstrong Soule, 2016, s. 452), så länge det är 

tydligt för millennials hur företaget är bättre hållbarhetsmässigt. Dock måste företagen 

samtidigt se till att utbudet för etisk klädkonsumtion förbättras för att motsvara icke 

hållbart mode gällande utseende och passform. Sammantaget visar ovanstående på den 

långsiktiga ekonomiska lönsamhet som en hållbar utveckling ger, men att det även kan 

medföra kortsiktiga kostnader inledningsvis (se avsnitt 3.4), i form av att företagen måste 

ställa om samt förbättra utbudet. Vidare bör klädföretag samarbeta med influencers som 

inte samarbetar med flera andra företag, men även influencers kan göra sitt varumärke 

starkare genom att inte ingå i samarbeten med flera olika företag. Det gör att millennials 
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uppfattar reklamen som mer trovärdig, och därmed påverkas effektivt till etisk 

klädkonsumtion. 

 

Influencers roll är således att sprida information om företagets hållbarhetsarbete så att 

millennials vet vad de betalar för, det vill säga hur de bidrar till bättre miljö och samhälle 

genom sitt konsumtionsval. Detta måste göras på ett sätt som millennials upplever som 

intressant, för bästa effekt. Analysen visar att millennials behöver inse sin del av ansvaret 

för etisk konsumtion i form av efterfrågan, för att deras konsumtion ska bli mer etisk (se 

även De Brito et al., 2008, s. 548; Han et al., 2017; s. 163; Johnstone & Lindh, 2017, s. 

134). I linje med TPB (Ajzen, 1991, s. 188) har vi konstaterat att deras etiska 

ansvarstagande brister när de inte inser att den egna konsumtionen har stor betydelse. 

Genom information via influencers där detta förtydligas, särskilt gällande 

försörjningskedjan för kläder, kan gapet mellan millennials etiska intentioner och verkligt 

beteende minskas. Influencern är även den reklampelare som skapar köpintentioner hos 

millennials av hållbart mode före icke hållbart mode, genom att påverka millennials 

upplevda beteendekontroll, attityd och subjektiva normer gällande etisk konsumtion. 

Genom detta kan de främja företagens försäljning av hållbart mode, vilket driver på 

utvecklingen mot ett bättre utbud, som krävs för etisk klädkonsumtion bland millennials. 

Influencers kan även förändra att mestadels negativ publicitet gällande företagens arbete 

med hållbarhet når ut till konsumenter. Dessutom måste influencers uppvisa en livsstil 

och beteende gällande klimat och miljö, som att inte överkonsumera kläder eller resa 

överdrivet mycket med flyg, för att bidra till att millennials agerar mer hållbart. Detta 

styrks ytterligare av millennials uppfattning om att influencers har ett stort ansvar som 

förebild för sina följare.  

 

Det empiriska resultatet visar även på att influencers som engagerar sig i 

reklamsamarbeten gällande hållbarhet har stora möjligheter att bli attraktiva bland följare, 

inte minst på grund av den negativa uppfattning millennials har till reklam som ökar 

konsumtion eller annat icke hållbart beteende. Dessutom kan influencers som gör reklam 

för hållbarhet överkomma andra negativa attityder hos följare gällande reklam som 

upplevs irriterande (se Ducoffe, 1995, s. 5; Friestad & Wright, 1994, s. 10), exempelvis 

mängden reklam. En negativ attityd är en nackdel både för företaget vars försäljning kan 

drabbas, men också för influencern som vill bli uppskattad av många följare för att kunna 

bedriva effektiv Influencer Marketing. Därmed är influencer som engagerar sig i 

reklamsamarbeten gällande hållbarhet positivt för att bidra till hållbarhet och etisk 

klädkonsumtion bland millennials. 

 

Avslutningsvis framstår influencers utseende som viktigt för att bli framgångsrika inom 

Influencer Marketing, precis som Djafarova & Rushworth (2017, s. 6) konstaterat. 

Däremot visar innevarande empiri på att utseendehets och ytlighet även uppfattas 

negativt, och att mångfaldigt utseende uppskattas. Detta tyder på att utseendefixeringen 

bland millennials, speciellt på Instagram, kan vara på väg att minska. Utifrån innevarande 

empiri går det dock inte att konstatera detta säkert. Inom reklam av kläder mot yngre 

personer är företagens utseendefixering troligtvis något som består, även om det skett en 

del förändringar under senaste tiden, exempelvis gällande klädmodellernas storlekar. 

Utifrån detta, samt andra etiska svårigheter med att bedöma personer utifrån utseende i 

en yrkesmässig roll, inkluderar inte den nya strategin utseende hos influencers. Influencer 

Marketing för att främja etisk konsumtion är istället mer fokuserat på inre egenskaper, i 

enlighet med innevarande empiri. 
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7.1.2 Samhälleliga aspekter av Influencer Marketing och hållbarhet 

Vidare förtydligar innevarande studie att millennials har både kunskap och intresse för 

etisk konsumtion och hållbarhet, mer specifikt inom kläder än vad tidigare studier 

(Bedard & Tolmie, 2018; Hume, 2010; Johnstone & Lindh, 2017, Bucic et al., 2012) 

gjort. Detta är av hög betydelse i dagens samhälle där miljö- och klimatproblem, men 

även sociala problem av konsumtion är mer aktuella än någonsin. Därmed följer ett ansvar 

för alla intressenter som företag, konsumenter, influencers, lagstiftare med fler att ta 

hänsyn till detta. Samtidigt är det viktigt att hitta effektiva strategier för att främja en etisk 

konsumtion i samhället, och inte bara specificera vem som har ansvar för vad och 

skuldbelägga den som inte tar ansvaret. Som innevarande studie visar har influencers, 

företag och konsumenter olika förmågor, kunskaper och förutsättningar för att bidra till 

hållbarhet och etisk konsumtion. I den strategi för Influencer Marketing som innevarande 

studie framställt har de olika intressenternas bästa förmågor sammanförts för bästa effekt 

att främja etisk klädkonsumtion och ett mer hållbart samhälle. Företagen bidrar med 

expertis inom tillverkning och distribution, influencers bidrar med en stark förmåga att 

påverka, och millennials bidrar med efterfrågan och krav på ökad hänsyn till miljö och 

samhälle. Dessutom bidrar Instagram, men även andra sociala medier, med en enkel, 

billig och effektiv infrastruktur för samverkan mellan olika intressenter, vilket förenklar 

utvecklingen mot en mer etisk klädkonsumtion ytterligare. 

 

Även om innevarande studie visar hur Influencer Marketing är negativt för millennials 

etiska konsumtion, är syftet med detta endast att identifiera hur området kan förbättras ur 

ett hållbarhetsperspektiv. Därmed ämnar inte studien att underminera Influencer 

Marketing, eller influencers yrkesmässiga roll, för en hållbar utveckling i samhället. 

Snarare visar innevarande studie på att Influencer Marketing är fördelaktigt för både 

konsumenter, företag och influencers, men även för samhället i stort. Detta genom dess 

potential att bidra till hållbarhet och etisk konsumtion inom en generation med stor 

betydelse för konsumtionen i samhället. Vidare verkar Influencer Marketing nå ut på 

samma sätt, eller ännu mer till nästkommande generation Z, födda efter 1995 fram till 

cirka 2010 (Hackley, 2014, s. 114), vilket ytterligare stärker influencers roll. Därmed är 

det av stor vikt att utvecklingen inom Influencer Marketing går mot att främja en hållbar 

konsumtion av kläder, men även av andra produktkategorier som elektronik, inredning, 

mat, skönhetsprodukter och resor, som alla har betydelse för hållbarhet i samhället. 

 

Även om studiens bidrag kan utgöra en utmaning för intressenterna (se begränsningar) 

har samhället en roll i att bistå konsumenter med information gällande hållbarhet, vilket 

innebär att samhället måste stötta utvecklingen mot hållbarhet även inom Influencer 

Marketing. Detta kan ske genom att införa lagar om hur Influencer Marketing ska bidra 

till hållbarhet och etisk klädkonsumtion, till exempel gällande mängden reklam som 

användare av sociala medier utsätts för dagligen, eller att reklamen måste inneha viss 

information gällande hållbarhet. Att begränsa företagens marknadsföring har förmodligen 

stora praktiska svårigheter, på grund av företagens strävan efter vinst, men kan likväl bli 

nödvändigt i framtiden för att konsumtionen inte ska göra slut på planeten vi bor på. Detta 

är något som politiker och lagstiftare också måste beakta, särskilt eftersom klädbranschen 

släpper ut mer växthusgaser är flyget (Arbetet, 2015), som just nu ligger betydligt högre 

upp på politikernas agenda.  
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7.2 Studiens bidrag och begränsningar 

7.2.1 Teoretiskt bidrag  

Innevarande studiens teoretiska bidrag är en ny modell och teori inom Influencer 

Marketing i förhållande till hållbarhet och etisk klädkonsumtion. Tidigare forskning har 

visat på tydliga samband mellan millennials, etisk konsumtion och Influencer Marketing 

(Bedard & Tolmie, 2018, s. 1388; Johnstone & Lindh, 2017, s. 135). Däremot saknades 

mer utförlig förståelse för millennials upplevelse av Influencer Marketing, vilket 

innevarande studie visar har betydelse för teoretiska ramverk för applicering av Influencer 

Marketing. Därmed har innevarande studie bidragit med en mer omfattande teoretisk ram 

för hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk konsumtion bland 

millennials, vilket även tillför en strategi inom Influencer Marketing med ett 

hållbarhetsperspektiv, som tidigare saknades. Vidare bidrar studien med ett sätt att 

applicera Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) på millennials etiska konsumtion, 

utifrån influencers påverkan på millennials beteende. 

 

7.2.2 Praktiskt bidrag  

Det praktiska bidraget för innevarande studien är en strategi för både företag och 

influencers (Tabell 3) som bidrar till ökad lönsamhet för båda samt ett mer hållbart 

samhälle genom millennials etiska klädkonsumtion, och därmed en bättre hållbar 

utveckling för klädföretagen. Det praktiska bidraget till företagen och influencers 

innefattar vad de bör fokusera på för att främja etisk konsumtion bland millennials (se 

Tabell 3), samt att detta innebär långsiktiga fördelar för alla inblandade, det vill säga 

samhälle, företag, konsumenter och influencers. Kunskap om hur företag ska välja 

influencers när de ska marknadsföra hållbara produkter till millennials är avgörande för 

denna utveckling. Vidare innebär det praktiska bidraget att visa vikten av att möta 

efterfrågan på hållbart mode bland millennials, för att företag ska kunna fortsätta växa 

och öka sina intäkter på sikt. Strategin innefattar även faktorer för hur influencers kan 

arbeta för att bidra till millennials medvetenhet om etisk klädkonsumtion genom att 

informera om företagens hållbarhetsarbete och produkternas hållbarhetsattribut utifrån 

försörjningskedjan. Sammantaget bidrar den innevarande studien till faktorer och 

rekommendationer för hur Influencer marketing kan bidra till hållbarhet och etisk 

klädkonsumtion bland millennials, vilket sammanfattas mer konkret i avsnitt 7.3 om 

rekommendationer till relevanta intressenter. 

 

7.2.3 Studiens begränsningar  

Innevarande studie grundar sig på tre relativt breda fokusområden gällande millennials 

konsumtionsbeteende, hållbar utveckling och etisk konsumtion inom klädbranschen och 

millennials intresse för både etisk konsumtion och influencers. Detta medför att den 

teoretiska basen för studien är betydligt större än vad en studie av denna omfattning kan 

inkludera. Exempelvis är den teoretiska grunden inom grön konsumtion och 

marknadsföring enorm, vilket gör det omöjligt att inkludera alla aspekter av 

kunskapsområdet. Följaktligen är den teoretiska ramen för innevarande studie relativt 

tung, vilket kan försvåra överskådligheten av studien och dess resultat. Förhoppningen 

och målsättningen är emellertid att den breda teoretiska ramen ska utgöra en stadig grund 

för den empiriska undersökning som lett fram till innevarande resultat, och därmed göra 

resultatet mer pålitligt.  

 

Vidare är etiskt konsumtionsbeteende komplext att undersöka, där innevarande studie 

främst grundas i Theory of Planned Behavior, som kritiserats för att vara otillräcklig att 
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beskriva etiskt konsumtionsbeteende på grund av att detta ofta inte är rationell. Däremot 

har innevarande studie strävat efter att applicera teorin på det sätt som avses av Ajzen 

(1991), och inte för att hitta rationella mönster i etisk klädkonsumtion som uppenbarligen 

inte existerar (se avsnitt 3.5.2). Därmed är det faktum att etiskt konsumtionsbeteende är 

svårt att rama in, en större begränsning för studien, än de teorier som används. 

 

En stor begränsning för studiens resultat är att insikterna endast bygger på åsikter och 

attityder från kvinnliga millennials. Detta försvårar appliceringen av modellen på 

Influencer Marketing mot män, vilket är en nackdel för samhället eftersom etisk 

klädkonsumtion är betydelsefullt inom samtliga kundsegment, oavsett kön. Däremot har 

målet med innevarande studie, trots det manliga bortfallet från urvalet, inte varit att 

definiera en strategi som inte går att applicera på män. Vi ser samtidigt utifrån observation 

och tidigare studier (Abidin, 2015) att Influencer Marketing av kläder främst riktas mot 

kvinnor, vilket förstärker strategins nuvarande användningsområde. Om framtiden dock 

visar att Influencer Marketing inom mode riktat mot män blir mer vanligt, är 

förhoppningen att strategin som definierats även ska vara användbar för detta segment av 

millennials. Detta även om fler kvalitativa studier gällande männens perspektiv behövs 

för att styrka strategins effektivitet i att främja etisk klädkonsumtion. 

 

Avslutningsvis innefattar den nya strategin för Influencer Marketing specifika kriterier 

för både företag och influencers som inte är helt enkla att uppfylla. Exempelvis har 

företagen svårt att mäta det hållbara utbudet med det icke hållbara utbudet, särskilt på 

grund av pris som diskuterats ovan i analysen. Samtidigt är det en utmaning för 

influencers att främja hållbarhet till sina följare på ett underhållande och intressant sätt, 

som millennials har höga krav på för att följa influencers. Dessutom är det som tidigare 

nämnts svårt för både företag och influencers att motverka överkonsumtion när 

konsumtionen är grunden för deras inkomster. Den nya strategin är dock skapad för att 

bistå företagen och influencers i dessa utmaningar, genom att delvis redogöra för hur ovan 

ska gå till. Däremot kvarstår mycket av strategin som influencers och företagen själva 

måste komma på hur de ska göra. Samtidigt är det viktigt att inse strategins begränsningar 

i form av att det som krävs av influencers och företag för att bidra till hållbarhet och etisk 

klädkonsumtion bland millennials inte är enkelt, vilket inte var oväntat med tanke på den 

utmaning som etisk konsumtion innebär. 

7.3 Rekommendationer till relevanta intressenter  

Utifrån innevarande frågeställning om hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet 

och etisk klädkonsumtion bland millennials, har praktiska rekommendationer till de 

relevanta intressenterna influencer, företag och millennials identifierats. Samtliga 

rekommendationer grundar sig i att alla intressenter har ett ansvar i denna fråga. 

Rekommendationerna sammanfattas kortfattat nedan. 

 

7.3.1 Influencers  

Eftersom influencers har så pass stor förmåga att påverka millennials till etisk konsumtion 

är rekommendationen till dessa att fokusera sina samarbeten med färre och mer hållbart 

inriktade företag. Detta eftersom millennials reagerar negativt på för mycket reklam i 

deras Instagramflöden, samt på beteenden och reklam hos influencers som inte anses som 

hållbart. Genom att inrikta sin yrkesmässiga roll på att främja hållbarhet kan således 

influencers förbli attraktiva hos följare, vilket gynnar deras ekonomiska förvärv av 
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Influencer Marketing. I praktiken innebär detta att visa upp hållbara produkter och 

beteende som inspirerar följare att göra likadant. 

 

7.3.2 Företag  

Precis som för influencers reagerar millennials negativt på företag som inte tar ansvar för 

hållbarhet. Företag inom klädbranschen bör därför sträva efter hållbara försörjningskedjor 

och sedan använda Influencer Marketing för att effektivt se till att millennials informeras 

om det hållbarhetsarbete som företaget gör. Därmed förbättras millennials inställning till 

företaget. Arbetet inkluderar att förbättra utseende, passform och kvalitet på hållbart 

mode, vilket möjliggör att ta ut högre pris enligt millennials preferenser. Vidare måste 

företagen välja ut influencers mer noggrant för reklamsamarbeten på sociala medier, 

vilket innefattar hur bra influencerns profil passar företagets profil, samt hur många andra 

företag influencern samarbetar med. I praktiken kan detta säkras genom att skapa mer 

omfattande kontrakt med influencers för att försäkra sig om att dessa främjar företaget på 

ett effektivt och mer fokuserat sätt, men detta innebär troligtvis även att ersättningen till 

influencern kommer att öka. Emellertid betyder inte detta att kostnaderna för Influencer 

Marketing måste öka, utan de kan snarare minska genom att företagen samarbetar med 

färre influencers, som dessutom fokuserar med på företaget i fråga. Dessutom bör 

företagen använda hållbart inriktade influencers för marknadsföring av hållbart mode. 

 

7.3.3 Millennials  

Rekommendationen till millennials är att de måste börja inse att deras egen efterfrågan 

har stor betydelse för att främja etisk konsumtion i samhället, och att de måste börja 

tillgodogöra sig all information som finns gällande företagens påverkan, på ett bättre sätt. 

I praktiken kan millennials bidra till Influencer Marketings påverkan på etisk konsumtion 

genom att sluta följa influencers som inte agerar positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, och 

börja följa influencers som visar på det motsatta. På så sätt kan de ta ett större och mer 

aktivt ansvar för att ta del av information gällande hållbarhet, istället för att vänta på att 

informationen ska dyka upp utan ansträngning. Millennials medvetenhet om hållbarhet 

bör även speglas i de förebilder man har, vilket innebär att om de vill agera hållbart i 

verkligheten så bör de även följa influencers som agerar liknande.  

7.4 Framtida forskning  

Innevarande studie har framställt vad företag och influencers kan göra för att bidra till 

millennials etiska konsumtion via Influencer Marketing, utifrån millennials perspektiv. 

Framtida studier bör därför kontrollera resultatet mot företagens perspektiv, huruvida 

ovan strategi för Influencer Marketing kan genomföras och vilka utmaningar detta medför 

för företagen. I linje med detta är det även betydelsefullt att undersöka influencers 

perspektiv på etisk konsumtion utifrån deras yrkesmässiga roll att marknadsföra olika 

produkter, och bevisa på vilket sätt etisk konsumtion kan gynna dem. Genom att studera 

företagens och influencers perspektiv kan innevarande resultat, att Influencer Marketing 

av etisk konsumtion kan vara lönsamt för både influencers och företag, valideras 

ytterligare. Vidare bör innevarande empiriska resultat att millennials är villiga att betala 

för bättre kvalitet kontrolleras ytterligare, förslagsvis med en kvantitativ studie som 

utreder vad konsumenter är villiga att betala mer för, samt hur mycket. Detta för att bistå 

klädföretagen gällande vilka attribut som är viktiga att förbättra i det hållbara utbudet av 

kläder, och till vilket pris. I samband med detta kan det vara betydelsefullt för företagen 

att ta reda på hur den andrahandsmarknad av kläder som millennials engagerar sig i 

påverkar deras försäljning, och hur de kan dra nytta av detta i deras egen verksamhet. 
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Avslutningsvis är det av stor betydelse att inkludera det manliga perspektivet på 

Influencer Marketing för etisk konsumtion. Även om det är svårt att studera detta inom 

kläder kan det finnas andra produktkategorier där hållbarhet och etisk konsumtion kan 

studeras bland män, förslagsvis elektronik. 
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Appendix 1 
 

Hej! 

 

Vi är två civilekonomstudenter vid Umeå Universitet som just nu skriver examensarbete. 

Vi söker därför deltagare till vår studie av Influencers påverkan på konsumentbeteende, 

på Instagram. Vi har kontaktat dig då du faller inom målgruppen för denna studie, vilket 

är personer i åldern mellan 20–34 år. Om du använder Instagram och följer ett antal 

influencers som har en koppling till klädbranschen, skulle vi gärna vilja intervjua dig för 

att ta reda på mer om åsikter om influencers på Instagram och hur de påverkar din 

konsumtion av kläder. Ditt deltagande i studien är alltså helt frivilligt. 

 

Det krävs inga förberedelser av dig inför intervjun, och inga förkunskaper inom området 

behövs. Du kommer att ges möjligheten att vara anonym, vilket innebär att ditt namn inte 

nämns i studien eller i andra sammanhang kopplat till studien. Intervjun tar ca 45 minuter 

och det är ingen tidspress på att svara. Det kommer att finnas gott om tid att tänka och 

formulera sig om så är nödvändigt. Det finns heller inga rätt eller fel svar, utan vi är mer 

ute efter dina åsikter. Frågorna som kommer att ställas är utformade för att vara så enkla 

som möjliga att förstå, och du kommer att kunna ställa motfrågor och diskutera frågan 

med oss om det är något som är oklart. Detta för att vi ska få en så korrekt uppfattning av 

ditt svar som möjligt. Självklart har du även möjlighet att avbryta intervjun när som helst, 

utan krav på förklaring. 
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Appendix 2 
 

Intervjuguide 

          

Uppvärmningsfrågor  

Vilka sociala medier använder du? 

Vad använder du främst Instagram till? Hur mycket skulle du säga att du använder 

instagram 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

Fokusområde (1) Influencer Marketing (IM)- Millennials konsumentbeteende: 

Teorier: Instagram, CE, PSI, eWOM, SCT, Avsnitt 3.1–3.2.2 

 

 Ämne Fråga Följdfråga 

1. IM, CE Vad är en instagram-influencer 

för dig? 

 

Vad är deras huvudsakliga 

aktiviteter? 

Är det ett jobb? Livsstil? 

Båda? 

 

Vilka produkter associerar 

du mest med influencers 

inlägg på Instagram? 

 

2. IM, Millennials Vad är din åsikt om Influencers 

i allmänhet?  

Om deras sysselsättning? 

Hur de lever? 

Hur de ser ut? (SCT) 

3.  CE, PSI, SCT Har du några favorit-influencers 

som du följer på instagram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är det som gör att du 

tycker om dessa 

influencers? 

 

Finns det något som du 

inte gillar med dessa?  
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4.  IM, CE, eWOM Kan du bli inspirerad av 

influencers på Instagram som 

visar upp olika outfits på sig 

själv? (CE)  

Om ja: På vilket sätt? 

 

Kan du ge ett exempel? 

 

Har du köpt ett plagg 

någon gång som en 

influencer gjort reklam 

för? 

 

Skulle du säga att du 

påverkas mycket eller lite? 

5. IM, CE, eWOM 

 

Berätta vad du tycker om 

influencers reklaminlägg om 

kläder på instagram? 

 

 

 

 

 

Gör det influencern mer 

eller mindre intressant att 

följa? 

 

Kan reklamen påverka 

dina åsikter om själva 

Influencern? 

6. IM, PSI 

 

Vad tycker du om klädföretag 

som samarbetar med 

influencers?  

 

Kan samarbetet med en 

influencer påverka din syn 

på ett varumärke?  

 

På vilket sätt? 

 

7. CE, PSI, eWOM, 

SCT 

 

Vad tror du är influencers 

styrkor och fördelar när det 

kommer till att marknadsföra 

kläder? 

(se till att frågan uppfattas rätt) 

(väldigt öppen fråga) 

Att de har många följare?  

 

Att de är kända?  

 

Att du ser influencern som 

en typ av “vän”? 

8. IM 

 

Vad tror du kan vara nackdelar 

med marknadsföring via 

influencers? 

(se till att frågan uppfattas rätt) 

(väldigt öppen fråga) 

För konsumenter?  

företag?  

 

 

10.  IM Tycker du att det är rimligt att 

företag och influencers ska 

tvingas ta några ansvar mot dig 

som konsument, när kläder 

marknadsförs på Instagram? 

 

  

Om ett ansvar nämns: 

tycker du att detta ansvar 

tas idag av företagen och 

influencers? 

 

Vem tycker du har det 

största ansvaret mot 

konsumenterna, företagen 

eller influencern? 
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Fokusområde (2): Millennials Konsumentbeteende - Hållbarhet och Etisk 

konsumtion klädbranschen: 

Teorier: SCM (avsnitt 3.4), TPB 

 

 Ämne  Fråga Följdfråga 

1. Etisk 

klädkonsumtio

n, Millennials 

Vad innebär hållbar konsumtion av 

kläder för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

Kan du ge exempel? 

Är detta viktigt för dig? 

Varför?  

2. SSCM, 

Etisk 

klädkonsumtio

n 

Vad förknippar du med hållbara 

kläder, om du ska klassa ett 

klädesplagg som hållbart? 

 

Har du några exempel på 

ett hållbart klädesplagg, 

till exempel något plagg 

du äger? 

 

Känner du till några 

företag som arbetar 

aktivt med detta?  

3.  

 

Etisk 

klädkonsumtio

n 

TPB 

Moralpsykolo

gi 

Är viktigt är det för dig att de kläder 

som du köper är hållbart 

producerade? 

Varför är det viktigt? 

 

Finns det andra motiv 

till att du skulle köpa ett 

hållbart producerat 

plagg före ett icke-

hållbart - utöver det (hen 

sa)? 

 

Skulle du avstå från köp 

om de inte var hållbart 

producerade i din 

mening? 

 

Har du andra krav på 

kläder som du tycker går 

före hållbarhet? 

 

4. Etisk 

klädkonsumtio

n 

TPB 

Tror du att du skulle vara villig att 

betala mer för ett plagg, om du har 

två likvärdiga plagg, skulle du 

betala mer för ett plagg som du vet 

Varför/varför inte? 
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Moralpsykolo

gi 

var hållbart producerat, än ett plagg 

som inte var det? 

 

 

5. SSCM 

Etisk 

klädkonsumtio

n 

Har det någon betydelse för dig i 

vilket land kläder har producerats, 

när du köper kläder? 

 

 

Om nej: varför inte?  

 

Hur kollar du upp det? 

 

Isåfall: vad är det du 

tänker på när det 

kommer till var kläder 

produceras? 

6. SSCM Vad tycker du är en rimlig tid för ett 

klädesplagg att hålla? (Alltså från 

köpet till dess att det slitits ut så att 

du anser att det inte går att använda 

längre)  

(För dina vardagskläder) 

 

7. Etisk 

klädkonsumtio

n 

Har du några idéer på vad man kan 

göra själv för att kläder ska hålla 

längre? 

 

Är det viktigt för dig att 

ta hand om dina kläder 

på ett sätt som gör att de 

håller längre? 

 

8. SSCM 

Etisk 

klädkonsumtio

n 

Brukar du återvinna kläder när du 

ska slänga dom 

Om ja, vad är 

anledingen till att du gör 

det?  

 

Om nej: ? 

9. SSCM 

Etisk 

klädkonsumtio

n 

Brukar du sälja/skänka kläder till 

Second hand eller begagnat? 

 

 

Om ja, vad är 

anledningen 

Om nej: varför inte?  

 

10. SSCM 

Etisk 

klädkonsumtio

n 

Brukar du köpa kläder begagnat 

eller på second hand? 

vad har varit orsaken till 

att du gjort det? 

11. Etisk 

klädkonsumtio

n 

Anser du att du äger mer kläder än 

vad du faktiskt behöver? 

Brukar du undvika att 

göra onödiga klädköp? 

12. Etisk 

klädkonsumtio

n 

Har du köpt kläder som du knappt 

använder?  

Vad gör du med dessa 

plagg? 
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13. Etisk 

klädkonsumtio

n 

TPB 

Har du några generella tankar kring 

konsumtionen av kläder i Sverige? 

Fördelar/Nackdelar för 

samhället 

 

Fokusområde (3): Influencer Marketing - Hållbarhet och Etisk konsumtion 

klädbranschen, bland millennials. 

Teorier: utgår från: Instagram, millennials-teori, CE, PSI, eWOM, SCT, SCM 

(avsnitt 3.4) och TPB. 

 

 Ämne  Fråga Följdfråga 

1. TPB 

Millennials 

Vad anser du att du som konsument 

kan göra för att bidra till en mer 

hållbar klädkonsumtion? 

Upplever du det som 

enkelt att ta det här 

ansvaret? 

 

Anser du att din 

konsumtion blir mer eller 

mindre hållbar av att följa 

influencers på 

Instagram? 

 

(ska kopplas ihop sen i 

teorin) 

2. Millennials 

SSCM 

IM 

Tycker du att klädföretagen har ett 

ansvar att främja en mer hållbar 

konsumtion? 

  

 

 

 

 

Upplever du att det är 

enkelt för företag att ta 

det här ansvaret? 

 

Anser du att klädföretag 

generellt är bra eller 

dåliga på att informera 

sina kunder om 

hållbarhet? 

3. Millennials 

SSCM 

Tycker du att konsumenten eller 

företaget har det största ansvaret för 

hållbar konsumtion? 

Beroende på svar: 

Tror du att detta är en 

vanlig åsikt bland folk?  

 

eller 

 

Om du måste utse en av 

dom som ska avgöra 

framtiden, vem av 

företag VS konsument 

tror du har störst förmåga 

att skapa hållbar 

konsumtion av kläder? 
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4. IM 

Etisk konsumtion 

TPB 

Tror du att influencers skulle kunna 

påverka klädkonsumtionen till att 

bli mer hållbar? 

Varför tror du det? 

 

Vad skulle de kunna göra 

för att påverka din 

konsumtion? 

 

(kopplas till TPB- attityd, 

norm, hur enkelt det är) 

5. (IM) 

Etisk konsumtion 

TPB 

Tror du att influencers skulle kunna 

påverka hållbar klädkonsumtion 

negativt? 

 

På vilket sätt? 

 

(kopplas till TPB- attityd, 

norm, hur enkelt det är) 

6. IM 

Etisk konsumtion 

TPB 

Tycker du att influencers generellt 

påverkar dig att agera mer hållbart 

eller mindre hållbart när det 

kommer till din konsumtion av 

kläder? 

Varför? 

Hur? 

Kan du ge exempel? 

7. IM 

Etisk konsumtion 

TPB 

Vad är din åsikt om influencers som 

visar upp en mer hållbar livsstil?  

 

 (till exempel handlar ekologiskt, är 

vegan/vegetarian/ handlar kläder 

second hand /hållbara varumärken) 

 

 

 

 

 

 

Följer du någon sådan 

influencer? Vad gör 

denna? 

 

Blir du inspirerad av 

dessa? 

 

Är det intressant att följa 

sådana influencers? 

8. IM 

Etisk konsumtion 

Tror du att influencers som 

uppmuntrar till hållbar 

klädkonsumtion kan bli mer 

attraktiva på Instagram bland 

följare? 

 

 

 

Varför? 

 

Kan de bli mer attraktiva 

än vad de är idag? 

9. IM 

Etisk konsumtion 

TPB 

Anser du att det finns beteenden 

hos influencers som gör att du 

upplever att influencern inte agerar 

hållbart? 

 

 

 

 

Om ja: Hur påverkar 

dessa beteenden din åsikt 

om influencern? 

 

Tror du att man påverkas 

av influencern till 

liknande beteenden? 
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10. IM 

Etisk konsumtion 

TPB 

Har du reagerat på beteenden eller 

egenskaper hos någon influencer 

som har gjort att du har fått en 

negativ bild av denna influencer? 

Vilka beteenden 

egenskaper? 

 

Har du upplevt 

situationer då du reagerat 

negativt på influencers 

beteende, men ändå 

fortsätter följa 

influencern? 

11. IM 

Etisk konsumtion 

 

Tror du att en negativ uppfattning 

om en influencer kan påverka din 

uppfattning av ett företag som 

samarbetar med denna influencer?  

Skulle det kunna få dig 

att välja bort ett företag, 

om en influencer som du 

fått en negativ bild av 

används? 

12 IM 

Etisk konsumtion 

 

Vad tycker du skulle göra en 

influencer passande för 

reklamsamarbete med ett hållbart 

klädföretag? 

Vilka beteenden eller 

personliga egenskaper? 

 

Tycker du att det spelar 

någon större roll?  

(alltså själva influencerns 

egenskaper) 

 

 

13. IM 

Etisk konsumtion 

 

Vad tycker du skulle göra en 

influencer opassande för 

reklamsamarbete med ett hållbart 

klädföretag? 

Vilka beteenden eller 

personliga egenskaper? 

 

Skulle detta ha stor 

betydelse för din 

reaktion? 

(alltså själva influencerns 

egenskaper) 

 

Avslut  

 Avslut Är det något du vill lägga till?   

 Avslut Hur gammal är du?   
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