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Sammanfattning 

 
Idag förväntar sig människor att deras arbetssituation ska uppfylla behov 
som sträcker sig längre än det mest grundläggande, så som mat och tak över 
huvudet. Detta har gjort att företag har blivit tvungna att allt mer anpassa 
sina organisationella strategier för att behålla arbetskraft inom företaget. Det 
innebär också att det blivit viktigare att locka till sig rätt kompetens och för 
att göra det krävs att man har ett starkt arbetsgivarvarumärke, ett så kallat 
Employer Brand. Medarbetare betraktas inte bara som ett företags viktigaste 
resurs i konkurrensen med andra företag utan också som företagets ansikte 
utåt. I en växande digitaliserad värld blir därför medarbetares aktivitet på 
sociala medier något företag måste förhålla sig till i sin Employer Branding-
strategi. Studien behandlar därför hur modeföretag arbetar för att attrahera 
och behålla arbetskraft samt hur de använder sina medarbetare i 
marknadsföringssyfte på sociala medier. För att ta reda på detta har en 
kvalitativ studie utförts med sex mindre modeföretag. Syftet med studien var 
att undersöka hur mindre modeföretag förhåller sig till Employer Branding i 
kontexten rörande sociala medier. Resultatet visar att trots att företag 
värderar sociala medier högt som ett marknadsföringsverktyg, ges väldigt lite 
av den uppmärksamheten till Employer Branding-strategier. Studien 
demonstrerar dessutom att företag saknar organisationella strategier 
rörande medarbetares användning av sociala medier trots att betydelsen av 
detta erkänns. Studien identifierar också attityder angående risker kopplade 
till medarbetares aktivitet på Sociala medier där företag var antingen 
benägna att värdesätta idén om organisationell transparens eller kontroll 
över företagets värderingar. 
 
 
- Nyckelord: Employer Branding, Sociala medier, Modeföretag,    
  Medarbetare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  

 
People of today expect their working situation to fullfil more than just their 
basic needs, such as food and a place to live. This has forced enterprises to 
adjust their organizational strategies in order to retain their working force. It 
has also meant an increasing need to attract the right expertise and in order 
to so, an enterprise requires a strong Employer Brand. Employees are seen 
as an organization’s most important asset, but they are also considered the 
face of the organization. In a digitalized world in constant growth, it is 
therefore crucial that enterprises relate to their employees’ activity in a Social 
Media context. This bachelor thesis is examining how fashion enterprises 
work towards both attracting and retaining a workforce and how they 
capitalize on their employees as a marketing tool in Social Medias. In order 
to do so, this study uses a qualitative approach where interviews have been 
conducted with six small fashion enterprises. The purpose of the study was 
to examine how small fashion enterprises relate to Employer Branding in the 
context of Social Media application. The results have shown that although 
enterprises place high value in Social Media as a marketing tool, little of its 
attention is directed towards actual Employer Branding. The study 
demonstrates that enterprises lack organizational strategies regarding 
employees’ use of Social Media despite acknowledging its importance. The 
findings further revealed attitudes towards risks involved with employees’ 
activity on Social Medias in which enterprises were inclined to either 
recognize the notion of organizational transparency or control of company 
values. 
 
 
- Keywords: Employer Branding, Social Media, Fashion Enterprises, 
  Employees 

 



Centrala begrepp 

Employer Branding - Den organisationella processen att skapa en bild av 
arbetsgivaren och rikta den mot existerande och potentiella arbetstagare, för 
att särskilja företaget från dess konkurrenter. 
 
Employer Image - Även omnämnt som “Employer Brand”, är en term 
inom Employer Branding som beskriver den bild en utomstående individ har 
av organisationen som en arbetsplats. 
 
Employer Identity - En term inom Employer Branding som beskriver hur 
företaget uppfattas internt av medarbetarna och hur dessa identifierar sig 
med företaget.  
 
Word Of Mouth (WOM) - En term som beskriver den kommunikation 
mellan individer som är oberoende av en organisations respektive ett 
varumärkes direkta marknadsföringsaktiviteter, exempelvis om en 
organisation och dess produkter samt hur det är att arbeta där. 
 
Förtjänad media - En term synonym med WOM. Innebär den 
“förtjänade”  publiciteten ett företag får när personer på en medieplattform 
självmant pratar och delar varumärket med andra. 
 
Ägd media - En term som refererar till den kommunikation ett företag 
skapar via de kanaler och plattformar företaget självt äger. 

Influencers - En influencer är en bloggare eller en profil på sociala medier 
som har stort inflytande på sin generellt omfattande följarskara. Företag 
kontaktar ofta influencers och gör dessa till ambassadörer för deras 
varumärke för att på så vis komma närmare sin målgrupp. 
 
SMF - Ett begrepp och en förkortning som står för “små och medelstora 
företag” 
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1.  Inledning  
 
__________________________________________________________ 
 
I det inledande kapitlet diskuteras och beskrivs bakgrunden till arbetet samt syftet. 
Därefter formuleras frågeställningarna följt av ett avsnitt där det beskrivs vilka 
avgränsningar som man förhållit sig till under arbetets gång.  
 
_________________________________________________________ 
 
 
1.1  Problembakgrund 

I den utvecklade världen idag tager de flesta människor mat och tak över huvudet för 
givet vilket innebär att man ser sitt jobb som något mer än bara ett medel för att 
överleva (Berggren & Bernshteyn, 2007). Så har det inte alltid sett ut och för bara 
några decennier sedan lade man större värde i sådant som anställningstrygghet och 
bra arbetstider. Idag har det skiftat till att man istället efterfrågar eget ansvar, 
givande arbetsuppgifter och en chans till personlig utveckling. Arbetstagare idag 
förväntar sig att företag uppfyller behov högre upp på Maslows behovstrappa än 
tidigare vilket har gjort att företag blivit tvungna att anpassa sina organisationella 
strategier därefter (Berggren & Bernshteyn, 2007). 

I företag betraktas medarbetarna som organisationens viktigaste resurs för att 
konkurrera med andra företag (Backhaus & Tikoo, 2004). Det är dessutom viktigt att 
medarbetarnas värderingar går i linje med företagets eftersom medarbetarna 
betraktas som företagets ansikte utåt. Detta har lett till att det blivit allt viktigare att 
locka till sig  rätt kompetens och för att göra det behöver man ha ett starkt 
arbetsgivarvarumärke, ett så kallat Employer Brand (Backhaus & Tikoo, 2004). 
Begreppet Employer Branding kan definieras som marknadsföringsprocessen att 
skapa en bild av arbetsgivaren och rikta den mot existerande och potentiella 
arbetstagare, för att särskilja företaget från dess konkurrenter (Sivertzen et al., 
2013). 
 
Användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen av Employer Branding-
kampanjer ökar alltmer (Sivertzen et al., 2013). Sociala medier används också för att 
hålla kvar kompetens och arbetskraft inom företaget. Sociala medier kan användas 
som ett verktyg för att stärka medarbetarnas känsla av identitet inom företaget. Det 
är viktigt att medarbetarna känner en stolthet att tillhöra företaget och om 
medarbetarna känner denna stolthet ökar det chanserna att de sprider vidare ett gott 
rykte om företaget (Backhaus & Tikoo, 2004). Det blir en så kallad Word-of-Mouth-
marknadsföring som kan förstärkas via medarbetarnas egna kanaler på sociala 
medier.  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1.2 Problemdiskussion            
 
Enligt Edelmans förtroendebarometer är det första gången på 17 år som människors 
förtroende för stat, media och företag minskat (Harvard Business Review, 2017).  
Företagschefer är dessutom den grupp som rasat allra mest i förtroende mellan 2016 
och 2017 (Edelman, 2017). Företags medarbetare är samtidigt mer än dubbelt så 
trovärdiga att kommunicera hur företaget behandlar sina anställda jämfört med 
chefer och andra högre uppsatta inom företaget. Hur väl ett företag behandlar sina 
medarbetare är den starkaste faktorn som påverkar kundens förtroende för företaget 
eftersom detta är en indikator på hur väl företaget också kommer behandla kunden 
(Edelman, 2017).  

För företag finns det tydliga ekonomiska skäl att vårda och dra fördel av sina 
medarbetare. Företag förlorar i snitt 40 % av det potentiella finansiella värdet på 
deras strategier på grund av dåligt hanterande av företagets medarbetare (Mankins & 
Steele, 2005). Att organisationens och den individuella medarbetarens målsättningar 
stämmer överens är viktigt men det räcker inte. Det krävs också att medarbetaren 
känner motivation i sin uppgift. Därför är det viktigt att organisationen förstår 
medarbetarnas individuella mål och arbetar aktivt för att anpassa sin företagskultur 
efter dessa (Berggren & Bernshteyn (2007). 
 
Vikten av att företagets ledning måste ansvara för en positiv företagskultur styrks i 
att relationen mellan medarbetare och företag påverkar medarbetarens hängivenhet 
till företaget och medarbetare tenderar att anpassa sin hängivenhet till företaget 
baserat på företagets hängivenhet till medarbetaren (Yeh, 2014). Det bästa sättet att 
öka medarbetarens tillfredsställelse i sitt arbete är inte att erbjuda högre lön men att 
ge denne möjlighet till personlig utveckling, en känsla av tillhörighet och känslan att 
man är viktig för företaget (Lyons et. al., 2003). Yeh (2014) hävdar dessutom att 
företag idag tvingas alltmer att förlita sig på sina medarbetares innovativa förmågor 
för att hålla sig konkurrenskraftiga. En öppen och uppmuntrande företagskultur kan 
öka medarbetarnas vilja att anstränga sig för företaget men det kan också leda till att 
de dessutom vågar ta egna initiativ och tänka mer innovativt. Att som företag 
utstråla innovation ökar också företagets kredibilitet och trovärdighet i kundens 
ögon (Aaker, 2004).  

Att skapa en positiv företagskultur är också viktigt för att skapa en attraktiv 
arbetsplats sett från potentiella arbetssökandes perspektiv. För att knyta till sig rätt 
kompetens är det viktigt att företag därför marknadsför sig som ett attraktivt 
Employer Brand (Lievens & Slaughter, 2016). Av denna anledning är det av intresse 
att se hur företag förhåller sig till Employer Branding i sina organisationella 
strategier. 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Frågeställning 1: Hur arbetar utvalda företag med Employer Branding riktad mot 
existerande och potentiella arbetstagare på sociala medier? 
 
Lievens et al. (2016) hävdar att användandet av sociala medier är en utav de absolut 
viktigaste strategierna för att behålla medarbetare inom företaget. Madsen (2016) 
gjorde en studie på hur användandet av sociala medier påverkade medarbetarnas 
känsla av organisationell identitet i ett företag. Studien visade att känslan av identitet 
ökade med förklaringen att sociala medier är som plattform enklare för medarbetare 
att kommunicera viktiga frågor genom (Madsen, 2016). Lievens et al. (2016) 
beskriver jämförelsen mellan organisationell identitet och ett cocktail party som ett 
intressant sätt att bedöma medarbetares inställning till företaget de jobbar på. Om 
en konversation på ett cocktail-party ändrar ton på grund av att man börjar prata om 
en arbetsgivare kan det tyda på att man har en dålig bild av det företaget. Detta leder 
till en negativ identifikation hos medarbetaren. Hur medarbetaren identifierar sig 
själv med företaget kan uppfattas av andra vilket leder till att den negativa bilden av 
företaget sprids vidare (Lievens et al., 2016).  
 
Det är viktigt att företag istället arbetar för att främja företagskulturen för att 
medarbetarna ska känna en stark identitetskänsla hos företaget (Backhaus & Tikoo, 
2004). Detta leder då till att medarbetarna istället tenderar att sprida ett gott rykte 
om företaget i sina respektive nätverk, exempelvis på sina sociala medier. Lievens et 
al. (2016) hävdar att det är viktigt att företagsledningen tar sitt ansvar för att skapa 
en företagskultur där företagets värderingar tydligt kommuniceras till medarbetare. 
Det kan vara fördelaktigt att implementera ett ambassadörsprogram för företagets 
medarbetare där de kan dela med sig av sina goda erfarenheter av företaget till sina 
kontakter på sociala medier. Detta stärker både medarbetarnas identitetskänsla i 
företaget samtidigt som ny kompetens och nya kunder söker sig till företaget 
(Lievens et al., 2016).  
 
Samtidigt är användandet av externa varumärkesambassadörer, så kallade 
influencers, en trend som vuxit sig stark de senaste åren och enligt en mätning från 
2016 använde sig 86% av 170 marknadsförare av influencers (Linqia, 2017). Detta 
antyder att det även finns skäl för företag att använda sig av sina interna resurser 
som ambassadörer. 

Enligt en undersökning (Webers Handwick, 2017) visar att en tredjedel av 
medarbetarna delar företagsrelaterade uppladdningar på sina egna sociala medier 
utan att företaget har uppmuntrat eller utbildat individen inom området. Detta kan 
tolkas som att många medarbetare har en egen önskan om att agera som 
varumärkesambassadörer. Det kan vara så att medarbetare verkar som 
ambassadörer utan företagets direkta påtryckningar men eftersom (Chowdary, 2015) 
betonar vikten av företagsledningens inflytande på företagskultur, kan det vara 
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intressant att se till vilken grad det är satt i system. 
 
Frågeställning 2: Hur arbetar utvalda företag med att engagera medarbetare till 
att agera som varumärkesambassadörer via sina sociala medier? 
 
När medarbetare kommunicerar sina upplevelser av företaget till utomstående 
påverkar detta kundens bild av företaget (Rokka et al., 2014). Av den anledningen att 
det allmänna förtroendet för ett företags medarbetare är förhållandevis högt 
(Edelman, 2017) blir medarbetaren som röst för företaget viktig. Detta sker på gott 
och ont eftersom risken att medarbetaren vänder sig emot företaget finns. Detta har 
lett till att hur man hanterar sina medarbetare blivit speciellt viktigt för företag 
(Vallaster & de Chernatony, 2006). Medarbetarna representerar företaget i det 
vardagliga livet och sociala mediers framfart och har gjort att risken för företag att 
förlora sitt rykte har nått helt nya nivåer (Aula, 2010). 
Hur företagsledningen hanterar sina medarbetare blir därför avgörande för hur 
företaget målas upp på sociala medier av medarbetarna. Rokka et al. (2014) menar 
att användandet av sina medarbetare för varumärkesbyggande är ett dubbeleggat 
svärd där det både finns risker men också stor potential och därför kan det vara 
intressant att ta reda på hur företag förhåller sig till detta. 
 
Frågeställning 3: Vilka risker och möjligheter ser utvalda företag med att låta sina 
medarbetare representera organisationen på sociala medier? 

 
1.3  Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur utvalda mode- och textilföretag arbetar 
med Employer Branding via sociala medier. 

 
1.4 Frågeställningar 

Frågeställning 1: Hur arbetar utvalda företag med Employer Branding riktad 
mot existerande och potentiella arbetstagare via sociala medier? 
 
Frågeställning 2: Hur arbetar utvalda företag med att engagera medarbetare till 
att agera som varumärkesambassadörer via sina sociala medier? 
 
Frågeställning 3: Vilka risker och möjligheter ser utvalda företag med att låta 
sina medarbetare representera organisationen på sociala medier? 
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1.5  Avgränsningar 

I undersökningen görs flera väsentliga avgränsningar som tas i beaktande under den 
slutgiltiga utvärderingen av studiens slutsats. Tidsgräns och tillgång på resurser är 
de övergripande begränsningarna för studiens utformande. I uppsatsens 
avgränsningar har vi först och främst inramat “små företag” vilka enligt 
bestämmelserna för SMFs bl a innebär att dessa har fler än 10 men mindre än 50 
medarbetare (Europeiska Kommissionen, 2016). Studien gör också avgränsningen 
att enbart behandla svenska modeföretag.  

1.7  Disposition  

Studiens disposition utgörs av sex kapitel exklusive referenslista samt bilagor. 

Studiens introduktion sker i kapitel 1. I detta kapitel presenteras 
bakgrunden till problemformuleringen, diskussionen som når fram till 
problemet samt dilemmat satt i sammanhang. 

Undersökningens tillvägagångssätt återges i kapitel 2, metodkapitlet. Här 
redogörs datainsamlingsmetoder, uppsatsens förhållningssätt samt 
granskning av uppsatsens utformning. 

Kapitel 3 återger relevant tidigare forskning och definiering av begrepp som 
ligger grund för studien, inom en teoretisk referensram. 

Studiens empiriska material sammanfattas i kapitel 4. Intervjumaterial samt 
observationer sammanställs. 

Resultatet redovisas i en relaterad diskussion utifrån det teoretiska- och 
empiriska materialet i kapitel 5, med återkoppling till syftet.  

Följande kapitel 6 redogörs slutsatsen och problemformuleringen besvaras 
samt förslag till vidare forskning.  
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2.  Metod 
 
__________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet av studiens undersökningen. Kapitlet 
skildrar de datainsamlingsmetoder som har tillämpats i forskningen och sedan 
analyserats för att lägga grund åt resultatet. Till sist förs en utvärdering om 
studiens validitet samt reliabilitet. 
 
__________________________________________________________ 
 

2.1 Forskningsdesign 

Studien har en tvärsnittsdesign vilket innebär insamling av data från mer än ett enda 
fall vid en viss tidpunkt. Forskningsdesignen är av jämförande natur där man letar 
efter variabler som man sedan granskar i syfte att upptäcka mönster utifrån 
samband och skillnader (Bryman, 2000). I studien har vi samlat in 
undersökningsmaterialet via intervjuer som gjorts med sex olika respondenter vid en 
given tidpunkt. 

2.2  Forskningsansats  

Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning är 
tolkningsinriktad vilket innebär att tyngden läggs vid förståelse av den sociala 
verkligheten och hur deltagarna i en given miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 
2000). I en kvalitativ metod är det vanligt att datainsamlingen sker i en mindre 
population där fokus läggs på en djupare förståelse. Valet av forskningsansats är väl 
motiverat eftersom uppsatsens syfte är att ta reda på utvalda modeföretags 
uppfattning om Employer Branding via sociala medier. Studiens datainsamling har 
skett via kvalitativa intervjuer med ett fåtal företag för en mer djupgående analys. 

2.3 Kvalitativa intervjuer 
 
I kvalitativ forskning är intervjuer en av de allra vanligaste metoderna. I den här 
studien tillämpas en så kallad semistrukturerad intervjuform vilket innebär att det 
finns en viss struktur, i form av en intervjuguide med frågor i en viss ordning, men 
beroende på vilka svar som fåtts har nya frågor kunnat flikas in. Intervjuerna i 
studien är därför flexibla och kunde anpassas efter de viktiga frågor som dök upp 
under intervjuerna. Vi baserade också valet av intervjuform på att vi mer eller 
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mindre visste vilka frågor vi ville ha svar på. Eftersom vi som intervjuare är 
nybörjare fanns också risken att vi hade missat att ställa viktiga frågor om 
intervjuformen hade varit helt ostrukturerad. Att intervjun samtidigt fick röra sig 
fritt värdesatte vi på grund av att det ger en kunskap om vad intervjupersonen 
upplever vara relevant. Valet av semistrukturerad intervjuform baserades också på 
att undersökningen rymmer flera fall vilket då kräver en viss enhetlighet och struktur 
för att kunna jämföra de olika fallen med varandra. 
 
Intervjuerna var i huvudsak av typen telefonintervju men även Face2Face (F2F) 
förekom. Samtliga intervjuer spelades in som ljudfil. 

 
 
Respondenter   Intervjutyp   Tidsåtgång          Datum 
______________________________________________________________________ 
Axel Arigato   Telefonintervju   Ca 20 min          2017-05-24 
Företag X   F2F    Ca 15 min         2017-05-03  
Jofama    Telefonintervju   Ca 15 min          2017-05-05  
Oscar of Sweden  F2F    Ca 20 min          2017-05-11 
Sandqvist   Telefonintervju   Ca 15 min          2017-05-16 
Stutterheim   Telefonintervju   Ca 20 min          2017-05-05  
__________________________________________________________ 
 

Kontakt för intervju gjordes via mail där vi inte gick in på detalj i ämnesområdet vi 
ville intervjua dem om. I korthet förklarade vi att studien handlade om modeföretags 
användning av sociala medier. Vi ville nämligen få intervjun med en person ansvarig 
för marknadsföring och sociala medier och inte med en personalansvarig som det 
annars hade kunnat bli. 

 
2.4  Urval 
 
Kvalitativa forskare kan använda sig av olika urvalsmetoder men generellt sett 
använder man sig utav målstyrda urval. Denna urvalsmetod innebär att man väljer 
ut enheter (organisationer, individer, osv) med hänvisning till forskningsfrågorna 
(Bryman, 2000). Urvalet för uppsatsen grundar sig i forskningsfrågorna och 
modeföretagen som valts ut är “små företag” enligt bestämmelserna för SMFs där 
antalet medarbetare ska ligga mellan 10 och 50 st. Bedömningen var att dessa företag 
är i lämplig storlek för att dra nytta av att använda sina medarbetare som 
ambassadörer för varumärket. Företagen i studien valdes ut efter en förstudie gjorts 
där vi undersökte lämpliga företag sett till formulerade urvalskriterier. Urvalet är 
också baserat på företagens aktivitet på sociala medier eftersom studien undersöker 
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just hur företagen använder detta i sin Employer Branding. Valet av just företag 
inom modebranschen grundar sig i att mode är en kraftfull social symbol som 
människor använder för att kommunicera bl a värderingar och grupptillhörigheter 
och studier har visat att kläder och accessoarer får stort utrymme i konversationer på 
sociala medier (Wolny & Mueller, 2017).  

 
Urvalskriterier: 

1. Måste vara företag inom modebranschen  
2. Måste vara företag med antal anställda mellan 10 och 40 st. 
3. Måste vara aktiva på sociala medier 

Tabell 1.1 visar en överblick av företag involverade i undersökningen (Alla Bolag, 2016). 

           Tabell 1.1 
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2.5 Litteratursökning 
 
Studien är baserad på utvald akademisk forskning inhämtad från Högskolan i Borås 
databas Primo samt Google Scholar. Urvalet gjordes främst utifrån antalet citeringar 
och publiceringsår. Eftersom forskningsområdet som smalnar in på Employer 
Branding är relativt nytt är största delen av den utvalda litteraturen från sent 2000-
tal och in på 2010-talet. Då uppsatsen behandlar Employer Branding i kontexten 
sociala medier gjordes bedömningen att det var speciellt viktigt med nyare 
publiceringar av den anledningen att sociala medier fortfarande är nytt i 
sammanhanget företagsamhet (Nielsen, 2013). 
 
 
2.5.1 Nyckelord 

Vid sökning av relevanta forskningsartiklar har vi valt ut vissa nyckelord som varit 
speciellt viktiga för att hitta den forskning som är intressant för uppsatsens syfte. 
Nyckelorden består i huvudsak av begrepp i nära koppling till Employer Branding 
men eftersom uppsatsen syftar till att undersöka Employer Branding i kontexten 
sociala medier har termer inom detta område också varit av intresse. Nyckelorden 
innefattar utöver det terminologi inom marknadsföring och personalvetenskap 
eftersom dessa forskningsområden lägger grunden för Employer Branding.  
 
Employer Branding  
Employer Image  
Employer Identity 
WOM 
Organizational Culture 
Social Media 
User-generated social media 
Firm-generated social media 
Employee Engagement 
Employee Advocacy 
Branding 
Brand Trust  
Brand Equity  
Brand Affect 
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2.6  Reliabilitet & Validitet  
 
Begreppen reliabilitet och validitet utvecklades ursprungligen i kvantitativ forskning 
men de används också i kvalitativ forskning. Reliabilitet handlar om hur väl man 
mäter det man ska mäta medan validitet istället behandlar om man verkligen mäter 
det man säger sig mäta.  
 
I praktiken handlar reliabilitet om i vilken utsträckning en undersökning kan 
upprepas. Traditionellt sett har det varit svårt att uppfylla det här kriteriet i kvalitativ 
forskning på grund av att kvalitativ forskning som ofta utförs i en levande och social 
miljö ej går att frysa (Bryman, 2000). I den här studiens fall har semistrukturerade 
intervjuer vid en given tidpunkt utförts vilket innebär större reliabilitet jämfört med 
om intervjuerna hade varit helt ostrukturerade. Studiens reliabilitet styrks vidare av 
att intervjuguiden med tillhörande frågor finns med i studien. Samtliga 
intervjutillfällen har dessutom dokumenterats via ljudfiler vilket ytterligare styrker 
studiens reliabilitet. 
 
Vad gäller validitet och hur väl resultaten av undersökningen kan generaliseras till 
andra sociala miljöer och situationer har studien både styrkor och svagheter. Bryman 
(2000) menar att extern validitet kan vara problematiskt för kvalitativa forskare på 
grund av att de ofta använder sig utav fallstudier och begränsade urval. Detta är en 
svaghet som även denna studien lider av då urvalet endast består utav sex företag.  
 
Användandet av semistrukturerade intervjuer gör däremot att validiteten höjs 
eftersom möjligheten till följdfrågor kan verka som bekräftelse att respondenten har 
förstått frågan och därför kan ge mer sanningsenliga svar. Detta innebär att den 
interna validiteten stärks. 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3. Teoretisk referensram 
  
__________________________________________________________ 

I det tredje kapitlet har en teoretisk referensram utformats utifrån 
problemdiskussionen. Här tillämpas tidigare relevanta studier som ligger till 
grund för uppsatsens diskussion och slutsats. Referensramen är systematiskt 
utarbetad för att till en början ge ett överskådligt perspektiv om 
varumärkesbyggande för diskussionsunderlag. Avsmalnar i det specificerade 
teoretiska området som uppsatsen grundar sig i, begreppet Employer Branding, 
och avslutar sedan med en teoretisk modell. 
__________________________________________________________ 
 

3.1 Employer Branding 

I litteraturen uppkom intresset för människors syn på organisationer ursprungligen 
hos rekryterare (Lievens & Slaughter, 2016). Bakom detta intresse fanns en idé om 
att den här synen kunde påverka jobbsökandes attraktion till organisationen som 
arbetsplats. Forskningsområdet uppkom på 90-talet och begreppet Employer 
Branding myntades första gången 1996 (Ambler & Barrow, 1996). Sedan dess har 
begreppets betydelse omformulerats flera gånger. Sivertzen et al. (2013) har 
definierat Employer Branding som: 
“The process of building employer identity directed at existing and potential 
employees, in order to differentiate the firm from its competitors” 

Employer Branding uppkom ursprungligen ur forskningsområdet HR och 
personalutveckling men har en nära relation till marknadsföring som vetenskaplig 
disciplin (Lievens & Slaughter, 2016). Då marknadsföring syftar till att attrahera 
kunden riktar Employer Branding in sig på att attrahera ny arbetskraft till företaget. 
Employer Branding syftar utöver det också till att vårda och behålla arbetskraft 
(Lievens & Slaughter, 2016). Precis som ett företags varumärke avger löften om deras 
produkter eller tjänster till kunden, gör arbetsgivarvarumärket likadant fast istället 
kontra potentiella och nuvarande medarbetare om erfarenheter samt upplevelser de 
kommer att ha inom företaget (Backhaus, 2016). Employer Branding består i 
huvudsak av två delar, extern branding riktad mot potentiella arbetstagare och intern 
branding riktad mot nuvarande arbetstagare. 
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3.1.1 Employer Brand 

Employer Brand, alternativt Employer Image, är en term inom Employer Branding 
som beskriver bilden en individ har av organisationen som en plats att arbeta på 
(Lievens & Slaughter, 2016). På svenska kan det översättas till arbetsgivarvarumärke 
och företag som har ett starkt Arbetsgivarvarumärke/Employer Brand är duktiga på 
att använda sig av, och visa upp sina medarbetare i sina sociala medier och 
hemsidor. Detta leder till en högre kvalitet på de som söker sig till företaget som 
arbetskraft (Dineen & Williamson 2012). När företag har personal av hög kvalitet 
bedöms de ha en starkare arbetsgivarvarumärke. Företag bör därför arbeta med att 
utbilda sina medarbetare väl och låta bilden av företaget spridas via dem (Rindova et 
al. 2006). Människors attraktion till en organisation är präglad av det förtroende och 
känslomässiga band de har till organisationen. Liknande tendenser ser man i 
marknadsföringslitteraturen där samma krafter påverkar kundens bild av 
varumärket (Chaudhuri & Holbrook 2001). Studier har dessutom visat att bilden av 
en arbetsplats som attraktiv har en positiv påverkan på ett företags organisationella 
prestanda (Lievens & Slaughter, 2016). Människor är dessutom villiga att acceptera 
7% mindre i lön för att arbeta på ett företag med ett starkt Employer Brand vilket 
innebär att det finns ett ekonomiskt värde för företag att framställa sig som 
attraktiva från ett arbetstagarperspektiv (Lievens & Slaughter, 2016). 

3.1.2 Employer Identity 

En studie gjord av Storey (1985) kom fram till att mindre och mellanstora företag 
ofta lider av brist på kompetent personal. Detta motverkas genom att man 
underhåller personalen, så kallad kompetensförsörjning eller retention som är det 
internationella begreppet. Herzberg formulerade 1959 två faktorer som bidrar till att 
medarbetaren känner motivation på sin arbetsplats (Randolph, 2005). Herzbergs 
tvåfaktorsteori är en utbyggnad på Maslows behovstrappa och delas in i 
hygienfaktorer och motivatorer. Hygienfaktorer består utav bland annat 
anställningstrygghet och bra arbetstider medan motivatorer består utav till exempel 
eget ansvar, uppskattning från ledningen och givande arbetsuppgifter. De viktigaste 
faktorerna när det kommer till en medarbetarens arbetstillfredsställelse som i sin tur 
leder till retention är motivatorerna (Randolph, 2005). Arbetsgivaren måste alltså se 
till att den här typen av behov uppfylls hos medarbetaren för att hålla kvar viktig 
arbetskraft inom företaget. 

Av de många anledningar som kan leda ett nytt företag till sin undergång är en 
bristande företagskultur där medarbetarnas värde nonchaleras den viktigaste 
(Chowdary, 2015) Chowdary (2015) menar att en positiv företagskultur leder till en 
högre produktivitet och en lägre risk att medarbetare slutar. Företagskulturen kan 
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inte växa fram av sig själv utan måste utvecklas av företagsledningen (Vallaster & de 
Chernatony, 2006). 

Employer Identity, eller Organisationell identitet som är den svenska 
översättningen, är ett begrepp som beskriver hur företaget uppfattas internt av 
medarbetarna och hur dessa identifierar sig med företaget. Lievens et al. (2016) 
beskriver Employer Identity i en liknelse med ett cocktail-party som ett sätt att se 
medarbetares inställning till företaget de jobbar på. Lievens et al. (2016) förklarar sin 
teori genom ett exempel i form av en vardaglig situation. Om samtalstonen mellan 
två personer på ett cocktail-party ändrar sig pga att inblandade börjar prata om en 
arbetsgivare eller arbetsplats tyder detta på att bilden av arbetsgivaren och företaget 
är negativ. Hur medarbetaren identifierar sig själv med företaget kan uppfattas av 
andra vilket då leder till att den negativa bilden av företaget sprids vidare (Lievens et 
al., 2016). 

Det är av största vikt att företaget arbetar för främja företagskulturen för att 
medarbetarna ska känna en stark identitetskänsla hos företaget (Backhaus & Tikoo, 
2004). Detta innebär en högre tillfredsställelse hos arbetstagaren i dennes arbete 
vilket leder till ökad chans att behålla arbetskraft inom företaget. Det leder också till 
att medarbetarna tenderar att sprida ett gott rykte om företaget i sina respektive 
nätverk, exempelvis på sina sociala medier (Lievens et al. (2016). Medarbetare som 
är aktiva på sociala medier utsätts dessutom för ett brus av jobbannonser från andra 
företag. Detta kan innebära ett passivt arbetssökande hos medarbetaren när denne 
attraheras av andra företag vilket då kan leda till att företaget förlorar kompetens 
(Zide et al. 2014). Det blir då viktigt att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke för att 
hålla kvar kompetensen inom företaget. 

3.2 Sociala medier 

För företag idag är det av stort intresse att veta hur de presterar i sociala medier och 
att förstå hur kunder, jobbsökande och allmänheten ser på deras företag (Lievens & 
Slaughter, 2016). Populariteten av att använda sig av sociala medier i sin 
kommunikation bland företag kan vidare förklaras av den virala kraften att sprida 
information via internet (Schivinski & Dabrowski, 2016) och den ökade kapaciteten 
att nå ut till människor jämfört med traditionell media (Keller 2009). Internet växer 
ständigt. Twitter har 230 miljoner aktiva användare, det finns över 100 miljoner 
bloggar och Facebook har idag över en miljard användare (Kohli et al., 2015). 

Internetanvändare idag vänder allt mer bort blicken från traditionell media och 
använder i större utsträckning sociala medier för att söka information om företag och 
deras produkter (Bambauer-Sachse & Mangold, 2011). För företag öppnar sociala 
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medier upp för nya möjligheter att samarbeta med kunder och på så vis öka deras 
synlighet som varumärke och organisation (Smith et al., 2012). 

Människors ökade användning av sociala medier som kommunikationsverktyg har 
dock lett till att företag alltmer har förlorat kontrollen över det egna varumärket och 
dess marknadsföring (Kohli et al. 2015). Sociala medier är till sin natur oreglerade 
miljöer, inklusive företagets egna plattformar där användare kan diskutera sina 
åsikter och synpunkter med andra användare. Företag på sociala medier riskerar 
därför att utsättas för kritik som kan skada bilden av företaget (Bambauer-Sachse & 
Mangold, 2011). 

Över 70% av internetanvändare litar på konsumenter på sociala medier (Bruhn et al., 
2012).  Av denna anledning måste företag förvänta sig att kommunikation om deras 
företag och varumärke inte bara kommer genereras av företaget, men allt mer utav 
konsumenter och användare på sociala medier. Bruhn et al. (2012) menar att det 
därför blir viktigt att skilja på Ägda medier och Förtjänade medier som typer av 
kommunikation eftersom dessa verkar på mycket olika sätt. Ägda medier är direkt 
styrda av företaget medan Förtjänade medier är oberoende av företagets kontroll. 
Förtjänade medier kallas ofta också ”Word of Mouth” (WOM). 

3.3 Word of mouth (WOM) 

I Marknadsföringslitteraturen definieras Brand Loyalty som konsumentens känsla av 
lojalitet till företaget eller organisationen. En hög lojalitet till organisationen har 
visat sig leda till att kunden eller den som på något sätt är en del utav organisationen 
talar gott om den till andra (Wolny & Mueller, 2017) Detta ökar också dennes 
resistens till marknadsföringsstrategier från andra företag och organisationer 
(Chaudhuri & Holbrook, 2001) 

Word of mouth (WOM) definieras som den kommunikation mellan människor som 
är oberoende av en organisations direkta marknadsföringsaktiviteter, om en 
organisation och dess produkter samt hur det är att arbeta där (Van Hoye & Lievens, 
2009). Ursprungligen skedde WOM i verkliga sociala situationer men idag 
förekommer det ofta via sociala medier där det ibland kallats ”word of 
mouse” (Lievens & Slaughter, 2016). WOM är en informationskälla driven av 
människor som själva inte har något intresse av att upphöja en organisation och dess 
produkter (Van Hoye & Lievens, 2009). WOM har dessutom pga sin oberoende natur 
identifierats som mer trovärdigt och bedöms ha en större påverkan på kundens 
köpvilja jämfört med andra kommunikationskanaler (Van Hoye & Lievens, 2009). 

Vid närmare analys av kommunikation via sociala medier, där man skiljer på Ägda 
medier och Förtjänade medier (WOM), framgår relevansen av källans trovärdighet. 
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Enligt Bruhn et al. (2012) skiljer användare medvetet på dessa som källor till 
information. Det har visat sig att Ägda medier positivt påverkar bilden av företaget 
som funktionsdugligt medan Förtjänade medier  istället påverkar den övergripande 
känslan av företaget positivt. 

Att Förtjänade medier  påverkar den emotionella bilden av företaget blir uppenbart 
när man undersöker positiva kommentarer om företag på sociala medier. På dessa 
plattformar ger användare uttryck för attraktiviteten hos ett företag och deras 
produkter snarare än hur väl de sköter den funktionella sidan av organisationen. 
Kommentarerna tenderar att formuleras som abstrakta utlåtanden vilka inte direkt 
hänvisar till en produkts egenskaper utan till varumärkets attraktivitet. Ägda medier 
ger istället en bild av företaget och hur de rent funktionellt arbetar (Bruhn et al., 
2012). 

När det gäller rekryteringsprocesser i företag kan WOM ha en stor påverkan 
eftersom människor ofta vet lite om organisationer vilket gör att det blir lättare att 
påverka deras val, speciellt om informationen är detaljrik (Lievens & Slaughter, 
2016). WOM påverkar den generella bilden av företag i större utsträckning än 
företagsberoende källor så som sponsrade inlägg och reklam. Enligt Lievens & 
Slaughter (2016) beror detta troligtvis på att WOM är oberoende av företagets 
influenser och är därför mer trovärdigt. 

3.3.1 Ägd WOM 

Att skapa ett känslomässigt band till användare via Ägda medier  är svårt (Bruhn et 
al., 2012) Däremot kan företag använda sig av kommunikation via Ägda medier  för 
att stimulera Förtjänade medier. Exempelvis att skapa en plattform, en miljö för 
användare att diskutera varumärket och företaget. Företag kan med andra ord skapa 
WOM (Godes & Mayzlin, 2009). Godes och Mayzlin (2009) bevisar också att denna 
så kallad Ägd WOM leder till ökad försäljning hos företag. 

Företag kan också mer direkt skapa WOM genom att bjuda in användare att bli 
ambassadörer för varumärket. Det kan innebära att företaget skickar ut produkter 
till dessa och ber dem personligen att prata om varumärket och produkten i sina 
sociala medier och med sina vänner (Godes & Mayzlin, 2009). Företag måste dock 
vidta försiktighet eftersom att ”köpa” WOM på detta sätt kan skapa skepticism för 
företaget (Bruhn et al., 2012) 

Det kan finnas anledning att istället använda sig av de resurser som redan finns i 
företaget, nämligen medarbetarna. Att engagera sina medarbetare att verka som 
ambassadörer för företaget gör medarbetarna mer hängivna till företaget (Dreher, 
2014) vilken är den viktigaste orsaken till att de väljer att stanna kvar i företaget. Det 
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leder också till att det gör ett bättre jobb överlag (Yeh, 2014). Dreher (2014) menar 
att företagets medarbetare är trovärdiga som ambassadörer eftersom de känner 
företaget väl och vad det står för. 

Litteraturen har påvisat att styrkan i WOM via sociala medier ligger i dess oberoende 
natur vilket ger upphov till en högre trovärdighet och kredibilitet för varumärket och 
organisationen. Kissel (2015) i sin studie om jobbsökandes uppfattning om 
trovärdighet på Ägda medier kontra oberoende sidor fann det motsatta. Detta var i 
direkt kontrast till tidigare forskning (Flanagin et al., 2014). Kissel (2015) formulerar 
förklaringen att att på ett socialt nätverk som exempelvis Facebook är den 
information som företag delar med sig av under hård social kontroll och granskad av 
många användare. Felaktig information tenderar därför att snabbt bli avslöjad och 
kritiserad vilket kan leda till en drastiskt försämrad bild av företaget. Om användare 
tillkännager kraften som ligger i den sociala kontroll på sociala medier bör de också 
bedöma informationen som trovärdig.  

Litteraturen visar att WOM via sociala medier är trovärdigt eftersom makten där 
ligger i händerna på oberoende aktörer. Enligt (Kissel. 2015) blir företag så hårt 
granskade av oberoende, trovärdiga, aktörer att de själva uppfattas som trovärdiga. 
Ägda medier är därför trovärdigt både sett till uttalad och förväntad funktion och 
trovärdiga sett till etik och moral. Däremot har Förtjänade medier  (WOM) mycket 
större inflytande på kunders och arbetstagares övergripande bild och känsla av 
företaget.  
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          Figur 1.1 

Figur 1.1 ovan är en teoretisk modell för Employer Branding i kontexten sociala 
medier. Modellen påvisar vikten av Förtjänade medier kopplat till företaget, så kallad 
Ägd WOM. Genom att kombinera Förtjänade medier med Ägda medier kombineras 
de båda mediernas goda egenskaper och kompletterar varandras svagheter. Ett 
exempel på sådan Ägd WOM skulle kunna vara företagets medarbetare. Dreher 
(2014) hävdar att ett företags medarbetare är trovärdiga ambassadörer eftersom de 
känner företaget väl och vad det står för. De är med andra ord förtroendeingivande 
när det gäller kommunikation av företagets uttalade funktion. Samtidigt är 
medarbetare vanliga människor som via WOM kan stärka den emotionella bilden av 
företaget via sina sociala medier, vilket attraherar både kunder och potentiella 
arbetstagare. Att stärka den emotionella bilden av företaget har annars Ägda medier 
svårt att göra på egen hand. 
 
Det är viktigt att medarbetare blir varumärkesambassadörer av egen vilja (Punjaisri 
& Wilson, 2011) och för att det ska kunna ske måste medarbetarna känna starkt för 
företaget och identifiera sig med det. För att medarbetarna ska känna en stark 
identitetskänsla hos företaget måste företaget arbeta för att främja en positiv 
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företagskultur (Backhaus & Tikoo, 2004). Även om Punjaisri och Wilson (2011) 
menar att medarbetarna måste engagera sig av egen vilja måste företaget skapa 
förutsättningarna för att det ska kunna ske (Vallaster & de Chernatony, 2006). 
Resultatet av en positiv företagskultur med medarbetare som engagerar sig i positiv 
WOM är att företaget ökar chanserna att attrahera potentiella arbetstagare 
(Backhaus & Tikoo, 2004). Det minskar också risken att duktiga medarbetare lämnar 
företaget, ett problem som är kostsamt för företag (Berggren & Bernshteyn, 2007). 
Då studier har visat att arbetstagare är villiga att acceptera mindre i lön för att arbeta 
på ett företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke (Lievens & Slaughter, 2016) och 
att Ägd WOM dessutom leder till ökad försäljning i företag (Godes & Mayzlin, 2009), 
finns det tydliga ekonomiska fördelar för företag att implementera Employer 
Branding-strategier i sin organisation. Resultatet blir ett företag som inte bara är 
starkt och attraktivt sett ur ett rekryterings- och kompetensförsörjningsperspektiv, 
utan även från den slutgiltiga kundens perspektiv. 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4. Resultat 

__________________________________________________________ 

I studiens fjärde kapitel presenteras det empiriska resultatet. Det insamlade 
empiriska materialet består av data sammanställt från intervjuer och 
observationer. Inledningsvis beskrivs kortfattat de fallföretag deltagande i studien, 
för att få en överblick innan resultatet från undersökningen presenteras utförligt. 
Resultatet analyseras i nästföljande kapitel. 
__________________________________________________________ 

4.1 Företag deltagande i den empiriska undersökningen 

4.1.1 Axel Arigato 

Axel Arigato är ett svenskt mode- och textilföretag som grundades 2014 (Axel 
Arigato, 2016) av Albin Johansson och Max Svärdh. Initialt startade företaget med 
tillverkning samt försäljning av skor, med inriktning på sneakers, innan dem utökade 
sitt produktsortiment till även kläder och accessoarer. Axel Arigatos första 
flaggskeppsbutik öppnade i London år 2016, tidigare har merparten av försäljningen 
skett via webshop och återförsäljare i över 100 länder (Dagens Industri, 2016). Axel 
Arigato hade år 2015 en omsättning på 28 889 tkr och antalet anställda var under 
samma år 5 personer (Alla Bolag, 2015). 

 
4.1.1.1 Resultat av intervju 

Befattning på intervjurespondent: Marknadsföringsansvarig - Axel Arigato 

Axel Arigato har funnits på sociala medier sedan dag ett. Det är ett centralt 
tillvägagångssätt inom den digitala marknadsföringen och det har varit en 
betydelsefull del i verksamhetens hastiga framgång, återger företaget. 
Varierande strategier på sociala medier har länge varit del av Axel Arigatos 
marknadsföring. De huvudsakliga kanalerna som verksamheten använder sig 
utav är främst Instagram och Facebook. Företaget använder sig även av andra 
plattformar som YouTube, Snapchat, Pinterest och Twitter med växlande 
strategier beroende på plattformens egenskaper. Användandet av Snapchat är 
något som verksamheten tror kommer att öka i framtiden. 
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Anledningen till varför just Instagram och Facebook är de mest frekvent 
använda kanalerna är kortfattad berättat, de som giver slagkraftigast resultat, 
berättar företaget. Användningen av sociala medier inom den digitala 
marknadsföringen är i dagens samhälle en nödvändighet för att modeföretag 
skall nå framgång, anser Axel Arigato. Digital marknadsföring är bättre 
lämpad i verksamheten, än traditionell marknadsföring. Företaget anser att 
det har att göra med målgruppens demografi och antydan av att traditionella 
kanaler är påväg bort. Fördelen med sociala medier är även egenskapen att 
geografiska barriärer förbises, då de flesta är uppkopplade online och har 
närvaro på sociala medier. För att behålla följare likväl som att hitta nya, är 
varumärkesidentitet något som företaget lägger stor vikt på. Att uppvisa en 
sann och tydlig bild av verksamheten samt selektiviteten kring valet av 
kollaboratörer, anser företaget är ett vinnande koncept. 

De olika plattformarna utnyttjas på olika sätt. Via YouTube har företaget en 
egen kanal där videomaterial delas till följarna för att skapa en känsla kring 
varumärket. Axel Arigato berättar att man i framtiden eventuellt kommer 
utnyttja den plattformen mer än vad man gör i dagsläget. Redan från starten 
har tillämpningen av influencers på Instagram varit planlagt. När influencer-
trenden framkom på Instagram, startade även företaget med detta. Vilket gav 
ett snabbt och effektivt resultat för varumärkets kännedom. Axel Arigato tror 
på att det är lönsamt att inte påtvinga kunder produkter, utan de värdesätter 
att användandet av influencers skall verka så naturligt som möjligt. 
Influencerns bildflöde ska stämma överens med varumärkesidentiteten för att 
skapa en upplevelse av varumärket, anser företaget. Verksamheten ser även 
fördelar med att använda sig av långsiktiga relationer med sina influencers för 
att skapa en personlig kontakt med individen och på så sätt få ut bättre 
resultat. Skiftande av strategier när det gäller influencers är något företaget 
arbetar mycket med, för att maximera tillvägagångssättet och se vilken 
strategi som passar bäst. Vid val av individ att agera som influencer spelar 
personens engagemang hos följarna större roll än, följarantalet. Individens 
bildflöde skall också stämma överens med varumärkesidentiteten. Axel 
Arigato uttrycker sig att vid fastställandet av vilken influencer företaget skall 
använda sig av, uppgår till femtio-femtio mellan varumärkesidentitet och 
följarengagemang. De tillägger även att kvalité framför kvantitet är att föredra 
gällande följarskaran. 

Axel Arigato uppger att i sociala medier, är det väldigt viktigt att 
medarbetarna talar bra om verksamheten, vilket annars kan skada företagets 
trovärdighet om negativa ting rörande företaget omnämns. Det är 
betydelsefullt att ha ett sammanhållet lag bakom varumärket. Det gör att 
medarbetarna uppmuntras till att försöka göra göra verksamheten mer 
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framgångsrik, vilket även speglas på de anställda egna sociala medier, anser 
företaget. Axel Arigato menar att om medarbetarna är stolta över företaget 
och sina arbetsuppgifter kommer marknadsföringen av arbetsplatsen 
naturligt. Verksamheten har inga riktlinjer på vad medarbetarna skall dela i 
sociala medier då företaget tror att det hämmar de anställdas förmåga att 
verka som varumärkesambassadörer.  

Företaget använder sig av framförallt sociala medier för att lokalisera rätt 
arbetskraft. Plattformar som Instagram och Facebook används även i 
rekryteringsprocessen. Axel Arigato utnyttjar även word of mouth vid 
rekrytering av ny personal, vilket utgörs till stor del av rekommendationer 
från egna medarbetare.  

4.1.2 Företag X 

Företag X är ett svenskt privat aktiebolag som har valt att medverka i studien 
anonymt, därav namnets beteckning. Företaget grundades i början av 2000-talet och 
är ett e-handelsbolag inom mode- och textilbranschen. Företag X är internetbaserad 
återförsäljare av diverse varumärken med ett brett utbud som består av utvalda 
modeföretag. Företagets produktsortimentet består av allt från kläder till accessoarer 
för män och innefattar fler än hundra varumärken. Företag X hade år 2016 en 
omsättning på 13 622 tkr och antalet anställda uppgick till 27 personer. (Alla Bolag, 
2016)  

 
 
4.1.2.1  Resultat av intervju 

Befattning på intervjurespondent: Projektledare, Sociala medier & 
kampanjer - Företag X 

Företag X affärsmodell är centrerad kring digitaliserad marknadsföring. Det 
är också enbart genom den digitala marknadsföringskanalen som företaget 
använder sig av i varumärkesbyggande syfte, med sociala medier som 
utgångspunkt. De plattformar på sociala medier som företaget använder sig av 
i högsta grad är Instagram och Facebook, de är tillämpade för att 
kommunikationen mellan företaget och kunden skall underlättas. Då 
verksamheten i fråga är ett e-handelsbolag där försäljning enbart sker via 
internet anser de att det är också där företaget ska ha sin fulla närvaro. E-
handelsföretaget är tror starkt på att kunden till största delen använder dator 
respektive telefon vid shopping av kläder. Det är också därför Företag X anser 
att det är just där de ska synas mest. De uppfattar att sociala medier fungerar 
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bra för att inte ge en påtvingad säljkänsla av produkterna. 

Varumärket har hög närvaro på plattformarna Instagram och Facebook, där 
de används som redskap för att nå ut till kundgruppen och skapa 
företagskännedom. De använder sig av olika strategier på de olika 
plattformarna för att effektivisera samt utöka räckvidden av innehållet 
företaget delar med sig av på sociala medier. Företag X använder sig av 
Instagram på grund av att de tycker att det är ett gynnsamt tillvägagångssätt 
för att dela visuellt material som produkt- och inspirationsbilder. Delandet av 
bilder och annat material på Instagram gör sig extra bra i detta format med 
avseende på säljaspekten. På Instagram kan man via bilder sälja in innehållet 
man delar, utan att kunden känner sig påtvingad, menar Företag X. Facebook 
används också flitigt av företaget men med en annan strategi. Här görs mer 
reklam för de produkter som är till försäljning. På deras Facebook-kanal 
tillämpas mer text till de bilder och videoklipp som delas för att locka fler 
kunder. Här länkas även artiklar och guider för inspirerande ändamål.  

Problematiken med att utöka likväl som att bibehålla följarskaran på sociala 
medier har varit att vidhålla den röda linjen som går genom verksamheten, 
beskriver varumärket. Problematik i den bemärkelse att fler följare också ger 
fler olika typer av följare och för att tillgodose alla olika kunders behov utan 
att tappa det huvudsakliga temat. Företag X strävar efter att hålla en god 
balans mellan vad följarna vill ha och vad verksamheten vill visa upp. 

Företag X beskriver i intervjun att de tidigare tillämpade influencers i sin 
marknadsföringsstrategi på sociala medier, men har nu upphört med detta 
trots en många förfrågningar av etablerade influencers att medverka på deras 
kanaler. Anledningen till att de nu har bytt spår är för att nyttjandet av 
influencers gav en för oregelbunden och spretig bild av företaget. Då 
förekomsten var hos helt olika influencers, som dessutom också syntes hos 
konkurrenter, gav det olika bilder om hur varumärket uppfattades av 
konsumenten. Inställningen har nu skiftats till att istället visa mer av vad 
företagets grundvärden är samtidigt som man ger kunden vad den vill se. De 
nackdelar som kan uppkomma av användandet av influencers utöver tidigare 
nämnd problematik är att själva trenden med influencers håller på att sakta 
avta, menar företaget. Allt fler använder sig av samma strategi vilket gör att 
unikheten förloras. Nyttjandet av influencers kan också vara en nackdel från 
ett ekonomiskt perspektiv. Företaget påpekar också att det finns stora fördelar 
att använda sig av influencers i sociala medier. Det är en bra strategi för att nå 
ut till ett stort antal potentiella kunder och ett bra sätt att locka besökare till 
den egna kanalen.  
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Vikten av att medarbetarna talar gott om företaget är något som Företag X 
tycker är betydelsefullt. Det har implementerats restriktiva riktlinjer inom 
verksamheten för medarbetarnas omnämnande av varumärket på deras egna 
sociala medier på grund av kvalitetskontrollerade skäl. Den strategin har 
aktivt tillämpats för att inte skada företagets image och ge olika bilder av 
organisationen. Företaget menar att det är lätt att det sprids olika budskap, då 
organisationen växer och blir mer omfattande samtidigt som både yrkes- och 
åldersgrupper varierar avsevärt, om alla ska dela sin egen bild av företaget. All 
närvaro på sociala medier som berör företaget ska därför gå genom 
marknadsföringsavdelningen. 

Företag X använder sig dessutom av sociala medier beträffande rekrytering av 
ny personal. Även här nyttjas Facebook samt Instagram för att precisera 
målgruppen som rekryteringen ska rikta sig mot. Plattformen LinkedIn 
används likaså för att hitta rätt kandidater. Sociala medier underlättar 
a v s e v ä r t p å d e t v i s a t t d e t f i n n s m ö j l i g h e t a t t s k r ä d d a r s y 
rekryteringsprocessen via preferenser av demografi, geografi, intresse, ålder 
och kön för att rikta annonseringen, menar företaget. 

4.1.3 Jofama 

Jofama är ett mode- och textilföretag som grundades år 1926 i Malung, Dalarna. 
Företaget är idag ett av de äldsta och största modeföretagen inom Skandinavien som 
är associerade med läderbaserade plagg, som skinnjackor. Jofamas produkter finns 
tillgängligt internationellt i över femton länder (Jofama, 2016). Företaget hade år 
2015 en omsättning på 123 149 tkr (Alla Bolag, 2015). Jofama har sammanlagt 23 
kontorsanställda på deras högkvarter i Malung och kontor i Kongsvinger samt 20 
säljrepresentativ runtom i europa. (Jofama, 2016) 

 
 
4.1.3.1 Resultat av intervju 

Befattning på intervjurespondent: VD, Delägare, Marknadsföring & 
Produktion - Jofama  

Jofama har länge haft internetbaserad marknadsföring i symbios med 
traditionell, men har på senare tid gått över mer och mer från fysiska till 
digitala tillvägagångssätt. Jofama återger att idag har man nästan helt tagit 
bort marknadsföring i tryckt form och använder sig mer av sociala medier. De 
huvudsakliga plattformarna på sociala medier företaget använder sig av är 
Facebook och Instagram. I intervjun beskriver Jofama att man till en början 
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startade en blogg, men har numera ändrat kurs till nästan enbart visuellt 
bildmaterial via Instagram.  

En Facebooksida startades omkring 2009 när Jofama påbörjade sitt 
samarbete med Kenza, återberättar varumärket. Företaget använder i 
dagsläget mest Facebook för att dela de bilder som läggs upp genom 
Instagram för att utöka räckvidden av bilderna med kraften av två 
plattformar. De berättar i intervjun att man använder sig av mer bilder och 
mindre text nuförtiden. För att generera nya och hängivna följare på 
Instagram, krävs det planering menar Jofama. Innehållet företaget delar ska 
bestå av en enhetlig stil med intressant bildmaterial som ska fånga 
uppmärksamhet. Varumärket återger att de delar i stor omfattning 
“streetstyle”-bilder för att inspirera följarna och ge nya tips på hur man kan 
bära företagets produkter. Jofama berättar att de även delar bilder som 
kunden lägger upp, om de taggar företaget och bildmaterialet tycks följa den 
moderiktiga samt enhetliga röda tråden.  

Vid frågan om användandet av influencers, poängterar Jofama att influencers 
är en vital beståndsdel av deras marknadsföringsstrategi på sociala medier. 
Anledningen till varför influencers har fungerat så bra för företaget är för att 
man kan se variationen av hur samma jacka kan bäras på en mängd olika sätt. 
Det kan leda till att inspiration ges till flera olika målgrupper och stilar, 
berättar företaget. Jofama baserar sina val av influencers primärt på estetiken 
i individens bildflöde. Kriterierna består av att känslan på influencerns bilder 
ska passa in hos företagets eget visuella material med ett stilfullt uttryck, där 
produkten brukas på bilden och inte bara agerar som produktbild. Jofama 
återger även att fördelen med influencers är att det också väcker inspiration 
till företaget själva för att upptäcka nya användningsområden där produkten 
kan nyttjas. Jofama fortsätter att spekulera kring varför trenden att använda 
sig av influencers är så stor, vilket de tror har att göra med möjligheten att få 
stor inspiration på kort tid. Enkelheten att få en överblick på dagens mode 
samt hur produkter kompletterar varandra för att skapa en ny stil är också 
något som företaget anser har skapat influencer-trenden.  

Jofama uppmuntrar medarbetarna att dela företagets inlägg på sociala medier 
på en frivillig basis. Företaget återger att det inte är en utarbetad plan ur ett 
marknadsföringsperspektiv utan medarbetarna får självmant dela företagets 
visuella material om de vill. Då medarbetarna inte har lika stora följarskaror 
som influencers har det inte lett till att man utvecklat någon 
marknadsföringsstrategi för att främja företaget genom medarbetarna. För att 
få medarbetare att agera som varumärkesambassadörer i sina egna kanaler 
krävs det att arbetsplatsen har god  sammanhållning.  
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Vikten av trivsel inom arbetsmiljön och stolthet av arbetsuppgifterna är också 
avgörande. Jofama betonar också betydelsen av att medarbetarna förstår hur 
företaget opererar och att alla arbetsuppgifter på företaget är betydelsefulla. 
Liten omsättning på personal är enligt Jofama ett gott tecken på att 
verksamheten besitter en trivsam arbetsmiljö. Vid rekryteringsprocessen av 
nya medarbetare använder Jofama huvudsakligen inte sociala medier i 
dagsläget. Företaget återger dock att de använder sig av plattformarna på 
sociala medier för att upplysa att arbetskraft sökes, genom att dela inlägg. 

4.1.4 Oscar of Sweden 

Oscar of Sweden är ett familjeägt företag grundat 1949 i Borås. Företaget är 
verksamt inom mode- och textilbranschen med såväl tillverkning samt försäljning av 
skjortor till främst återförsäljare. Oscar of Swedens saluföring sker både nationellt 
och internationellt men designframtagningen är fortfarande baserad i Borås. (Oscar 
of Sweden, 2017) Verksamheten hade 12 anställda med en omsättning på 32 403 tkr 
år 2015. (Alla Bolag, 2015) 

 
 
4.1.4.1 Resultat av intervju 

Befattning på intervjurespondent: Sälj- och marknadschef - Oscar of Sweden  

Oscar of Sweden påbörjade sin tillämpning av sociala medier som en del av 
varumärkets marknadsföringsplan för omkring fem år sedan. Sociala medier 
har aldrig varit företagets huvudkanal för marknadsföring till slutkund. 
Användningen av plattformar som Facebook och Instagram sker inom 
verksamheten, dock medger företaget att de inte har tillräckligt med resurser 
för att utnyttja mediet till sin största potential. I intervjun återger Oscar of 
Sweden att det krävs särskild kompetens för hantering av sociala medier, 
vilket företaget inte har resurser till i dagsläget. Varumärkets närvaro på 
sociala medier utgörs enbart av plattformarna Facebook och Instagram. 
Företaget har ingen uttänkt strategi på dessa plattformar angående 
bildmaterial utan utnyttjar kanalerna sporadiskt med inlägg som företaget 
delar i sitt bildflöde, beskriver företaget. Bildflödet består av produktbilder 
och bilder på framtagningsprocessen av varumärkets skjortor, vilket de 
eftersträvar att uppdatera kontinuerligt för att skapa nyfikenhet kring 
verksamheten. Företaget arbetar inte mot slutkonsument utan mot 
återförsäljare av sina produkter. Oscar of Sweden berättar att anledningen till 
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varför de inte använder ytterligare plattformar är för att det inte är lika 
relevant då försäljning sker till återförsäljare i första hand.  

Vidare anser företagetatt tillämpning av influencers är aktuellt i dagsläget. 
Oscar of Swedens tillvägagångssätt när det berör valet av individ som 
influencer samt att maximera kanalen till fullo, handlar om att välja rätt typ 
av influencer. Personen bör ha rätt profil för att passa företaget och dessutom 
ha en stor följarskara. Företaget försöker att knyta till sig starka namn inom 
bl.a bloggvärlden. Oscar of Sweden återger också att det är oerhört 
betydelsefullt vilken målgrupp företaget når ut till. Influencers blir förebilder 
vilket leder till att allmänheten vill imitera deras klädval och det är en fördel 
som talar för strategin. Företaget uttrycker också nackdelarna med 
användandet, då företaget kan bli förknippat med en offentlig person. 
Nackdelen med att förknippas med en offentlig person kan uppkomma om 
individen i fråga begår ett snedsteg, vilket kan leda till att bilden av 
varumärket skadas.  

Oscar of Sweden belyser angelägenheten om att medarbetarna har ett gott 
intryck av företaget. Medarbetarna är varumärkets analoga personer i sociala 
medier, uttrycker sig företaget. Ingen strategi för att uppmuntra medarbetare 
till att marknadsföra företaget i sociala medier är utarbetad, utan det sker 
istället frivilligt. Företaget kommunicerar dock till sina anställda om vikten av 
att synas som varumärke. Företagets egna konto på Instagram nyttjas 
stundom till att kommentera medarbetares bilder och dela bildmaterial. 
Varumärket har inga restriktiva regler på hur verksamheten ska omnämnas 
på sociala medier. 

Det är avgörande att organisationen speglas på ett enda sätt istället för en 
mängd olika, uppmanar Oscar of Sweden. Viktigt att alla kanaler som berör 
affärsrörelsen sker genom företaget. Oscar of Sweden delar med sig av ett 
exempel på hur en organisation i USA hamnade i ett predikament, angående 
organisationens anställda. De påbörjade en egen kanal på sociala medier 
vilket skadade verksamhetens varumärkesbild kraftigt. Därav betonar Oscar 
of Sweden vikten av att det ska vara på ett förutbestämt vis.  

Vid rekrytering av personal beror betydelsen av kandidaten att agera som 
varumärkesambassadör inte speciellt mycket, dock kan det vara en 
eftertraktad kvalitet för vissa arbetspositioner. Arbetsplatsen omnämns ej i 
sociala medier i syftet av att marknadsföra arbetplatsen då företaget inte ser 
hur det gynnar varumärket. Man ser inte heller något behov eftersom man har 
så pass många arbetssökanden. Oscar of Sweden medger att det är bra 
strategiskt att marknadsföra arbetsplatsen, även om det inte är relevant att 
implementera för verksamheten i dagsläget.  
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4.1.5 Sandqvist Bags & Items 

Sandqvist startades i Stockholm år 2004 av Anton Sandqvist. Varumärket har gjort 
sig kända inom mode- och textilbranschen genom tillverkning och försäljning av 
väskor samt accessoarer. Sandqvist design lägger tyngd på enkelhet, funktion och 
estetik. (Sandqvist, 2017) Företagets produkter finns hos återförsäljare i över 30 
länder världen över. (Dagens Industri, 2016) År 2015 hade Sandqvist en omsättning 
på 61 291 tkr med en personalstab på 19 personer. (Alla Bolag, 2015)  
 

4.1.5.1 Resultat av intervju 

Befattning på intervjurespondent: Grafisk designer, Ansvarig för sociala 
medier - Sandqvist 

Sandqvist har under lång tid tillämpat sociala medier som en strategisk 
m a r k n a d s f ö r i n g s k a n a l . D e t t a f ö r e t r ä d e s v i s f ö r a t t s k a p a 
varumärkeskännedom om Sandqvist och vad företaget står för. Den digitala 
marknadsföringskanalen samexisterar med den traditionella. Verksamheten 
har hög närvaro på sociala medier samtidigt som de förekommer mycket i 
tidningar och magasin för att utöka räckvidden.  

På sociala medier skapar företaget engagemang runt affärsrörelsen med 
evenemang, uppvisning av nya kollektioner samt information om produkter. 
Varumärket finns på en rad olika plattformar på sociala medier. Dessa utgörs 
av Instagram, Facebook, Pinterest och Twitter. Instagram är den mest 
dominerande plattformen som företaget använder sig av, uppger Sandqvist. 
Företaget betonar att den primära fördelen med verksamhetens tillämpning 
på sociala medier är att avståndet till målgruppen reduceras. Sandqvist 
beskriver i intervjun hur de jobbar med transparens från ett 
marknadsföringsperspektiv. Via visuellt material på sociala medier kan de 
visa upp verksamheten, pågående processer och ge kundgruppen en inblick i 
Sandqvist som företag. Sandqvist uttrycker angelägenheten om att uppvisa 
transparens för att visa vad varumärket står för. Instagram står för den 
primära kanalen av Sandqvists tillämpade plattformar. Det är en utmärkt 
kanal för företag som uttrycker sig till största delen av ett visuellt bildspråk, 
berättar Sandqvist. Via Instagram handlar aktiviteten i hög grad om att skapa 
en känsla kring varumärket.  
 
Det bildmaterial som delas på Instagram består mestadels av produktbilder, 
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evenemangsbilder och naturbilder i varumärkesbyggande syfte. Facebook 
används främst som ett redskap för engagerande ändamål, uppger företaget. 
Via Facebook skapar företaget evenemang och bjuder in folk till olika 
tillställningar för att visa upp nyheter. Sandqvists strategier för att generera 
nya följare samt få de befintliga att stanna kvar handlar om att ha en bra 
kommunikation med följarna. Viktigt att bibehålla de mål och värderingar 
varumärket står för genom bildflödet på sociala medier för att vara uppriktiga 
mot kundgruppen, menar Sandqvist. Även undersöka vilket innehåll som 
berör följarna mest är betydande för att skapa ett kontinuerligt engagemang. 

S a n d q v i s t a n v ä n d e r s i g i n t e a v i n f l u e n c e r s i s i n d i g i t a l a 
marknadsföringsstrategi, utan de refererar till individerna som ambassadörer 
av varumärket. Dessa ambassadörer är vanliga användare av Sandqvists 
produkter, som använder produkterna dagligen. Från ambassadörerna får 
företaget visuellt material på hur produkterna används i det dagliga livet. Vid 
urvalsprocessen av nya ambassadörer tas flera bedömningsgrunder i åtanke. 
Det mest väsentliga kriteriet menar Sandqvist är att individens bildspråk ska 
harmoniera med varumärkets visuella material. Bildflödet hos potentiella 
ambassadörer skall överensstämma med den kategori verksamheten försöker 
skapa själva, berättar företaget. Fördelen med att använda sig av influencers 
är möjligheten att kunna bredda målgruppen. Genom att vara synlig i en 
större utsträckning, för fler personer, anser Sandqvist på frågan om 
varumärkens fördelar med att använda sig av influencers. Somliga företag 
använder dock influencers som en marknadsföringsstrategi just för att inneha 
det redskapet, utan för behovets skull, menar företaget. Enbart för att följa 
influencer-trenden.  

Det är viktigt att medarbetarna talar gott om företaget i sociala medier, men 
mer angeläget om de uttrycker sig negativt, anser företaget. Sandqvist har 
ingen implementerad taktik eller restriktiva riktlinjer gällande vad 
medarbetarna bör yttra sig om på sociala medier angående varumärket. 
Däremot delar företaget frekvent medarbetarnas bilder på varumärkets egen 
kanal, vilket uppmuntrar de anställda till att dela gynnsamt bildmaterial då de 
själva dessutom blir taggade i bilden. Sandqvist menar att trivsel på 
arbetsplatsen samt att framhålla att alla på företaget har en vital roll i 
varumärkets framgång, leder till att medarbetarna agerar som ambassadörer. 
Genom transparens försöker Sandqvist att främja en attraktiv arbetsplats ur 
ett arbetstagarperspektiv. Företaget tror på att visa hur verksamheten bedrivs 
på ett sanningsenligt och genuint sätt, istället för att måla upp en drömbild, 
för att få kompetens att frodas. Varumärket utnyttjar sociala medie-
plattformar vid företagets rekryteringsprocess, främst nyttjas LinkedIn i dessa 
sammanhang.  
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4.1.6 Stutterheim 

År 2010 grundades Stutterheim i Stockholm av Alexander Stutterheim. Mode- och 
textilföretaget tillverkar och bedriver försäljning av regnkläder i premiumsegmentet. 
Minimal och tidlös design är fundament i Stutterheims vision. Varumärket har idag 
återförsäljare runt om i världen utöver flaggskeppsbutiken i Stockholm och antalet 
anställda inom företaget har överstigit 20 personer. (Stutterheim, 2017) Stutterheim 
hade år 2015 en omsättning på 43 712 tkr. (Alla Bolag, 2015) 

4.1.6.1 Resultat av intervju 

Befattning på intervjurespondent: Projektledare, Sociala medier - 
Stutterheim 

Stutterheim påbörjade varumärkets digitala marknadsföringskanal via 
Instagram år 2010. Då manövrerade grundaren Alexander Stutterheim själv 
för instagramkontot. Varumärket beskriver i intervjun att i takt med att 
kanalen växte uppstod det svårigheter med att frånskilja grundarens 
personliga konto från företagets eget. Det gav bana för förändring och 
slutligen formgavs den enhetliga stilen varumärket har på sitt konto i 
dagsläget. Den digitaliserade marknadsföringen utgörs även av annonsering 
på nätet via magasin, även om den strategin har avtagit på senare tid för att 
is täl let koncentrera s ig på sociala medier som den primära 
marknadsföringskanalen. Den internetbaserade marknadsföringen har länge 
varit uppbyggd av PR och förtjänade medier, berättar företaget. Sedan 
upptakten av sociala medier har Stutterheim gynnats av en stor del 
kostnadsfritt marknadsföringsmaterial från kunder som vill visa upp 
produkterna de inhandlat. Kunderna taggar frekvent företaget i deras eget 
bildflöde, som sedan varumärket använder sig av i sitt eget arkiv för 
varumärkesbyggande syfte.  

Varumärkets E-handelsmanager ansvarar för annonsbaserat material på 
sociala medier. Stutterheim använder sig av köpta annonser på bl.a Facebook. 
Här skiljer sig det visuella materialet mot det bildflöde verksamheten visar 
upp på Instagram, även om det följer den röda tråden. Via dem köpta 
annonserna är budskapet mer av säljande karaktär. Den sortens 
marknadsföring är mer svart på vitt, med text som innefattar produktens pris, 
berättar Stutterheim. 
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Runt 2015 tog Stutterheims Instagramkonto fart och det visuella bildspråket 
som varumärket följer, utformades då. Företaget anser att Instagram lämpar 
sig bäst då varumärkets kommunikation med kunden är till stor del 
bildfokuserad. I intervjun beskriver Stutterheim att bildflödet på 
verksamhetens Instagramkonto innehåller betydligt mjukare bildmaterial än 
annonseringen innehar, med ett mindre säljfokus. Bildflödet består till största 
del av produktnyheter och inspirationsbilder. Det visuella materialet agerar 
som ett varumärkesbyggande redskap för att ta fram en känsla av varumärket. 
Företaget refererar till sin Instagramkanal att den speglar Stutterheim i text 
och bild. 

Verksamheten har upplevt en organisk tillväxt på sina sociala media-
plattformar. Inga följare har köpts av företaget för att ge ett intryck av att 
kanalerna har större mängd följare än de egentligen innehar. Stutterheim har 
inga planer på att ändra sin strategi inom en synbar framtid, då de menar att 
den i dagsläget fungerar gynnsamt i praktiken. För att behålla likväl som att 
öka följarantalet engagerar företaget anhängarna med kontinuerliga 
uppdateringar och interagerar med de följare som taggar varumärket i sina 
egna kanaler. Vilket företaget anser leda till spridning av word of mouth i 
slutändan.  

Stutterheim har använt sig av influencers under en längre tid. Numera är det 
aktivt implementerat och planlagt som en marknadsföringsstrategi, där 
företaget regelbundet letar nya individer som lämpar sig med varumärkets 
bildspråk. Influencerns följarskara skall även de vara passande, berättar 
företaget. Stutterheim använder sig av varierande kategorier av influencers. 
Individerna kan skilja sig från runt tusen följare till femhundratusen, men de 
nyttjas för olika ändamål. Till exempel kan man via en fotograf med runt 
tusen följare, som har liknande estetik på sitt bildflöde som företaget, erhålla 
vackra inspirationsbilder. Istället för spridning av varumärket som de 
influencers med mångtaliga följare erbjuder, beskriver Stutterheim i intervjun 
om frågan angående val av influencers. Verksamheten får en stor mängd 
förfrågningar av influencers och individens genuina intresse av företaget 
spelar stor roll i beslutetsprocessen, menar företaget. Stutterheim omnämner 
även att de primära fördelarna med influencers är förmågan att visa upp sig 
på marknader där företaget inte kan vara aktiva själva. 
 
I mindre företag, särskild de med flertalet yngre anställda, använder nästintill 
alla sociala medier. Brinner medarbetarna för varumärket leder det 
automatiskt till att personalen uttrycker sig väl om företaget på sina 
plattformar, uppger företaget. Stutterheim har inga implement om att 
uppmuntra medarbetarna via sociala medier eller restriktiva regler utan är 
trofasta på de anställdas vilja av att det skall gå bra för verksamheten. 
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Framgång inom mindre företag ger tydliga tecken, vilket engagerar 
medarbetarna att agera som varumärkesambassadörer genom att visa upp 
lyckan på sociala medier. Det leder till fördelar för båda parter, berättar 
Stutterheim. När medarbetare trivs inom företaget leder det ofta till att de 
automatiskt verkar som ambassadörer, men det finns också risker med 
ambassadörskap. Framförallt i större företag då förbindelsen mellan anställda 
och ledningen är mer avlägsen än i mindre verksamheter, vilket reducerar den 
personliga affekten.  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5. Diskussion 

!  
          Figur 1.1 

 
5.1 Tillämpning av sociala medier 
 
Samtliga företag i studien använder sig nästan uteslutande av sociala medier som 
deras huvudsakliga kanal för digital marknadsföring. En övergripande observation är 
att digitala medier tar större plats samtidigt som de traditionella 
marknadsföringskanalerna reduceras. Instagram är den uppenbart mest 
betydelsefulla plattformen på grund av sin förmåga att förmedla visuellt material, 
vilket är en avgörande faktor i kontexten som berör mode och textil. Det visuella 
intrycket från de ägda medierna skiljer sig ofta markant åt företagen emellan, men de 
flesta har samma tankebana kring ändamålet av den typen av bilder och det är att 
inspirera följaren. Innehållet på Instagram skall spegla varumärkets identitet och 
visuella profil, vilket slutmålet är att ge kunden en känsla av att vilja vara delaktig i.  
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“En fikabild i Malung är inte det den stora skaran  
intresserad av, utan det är mode rakt igenom”  

- Jofama , om vikten av att hålla innehållet relevant. 1

Den sekundärt mest frekventa plattformen som majoriteten av de företag i 
undersökningen nyttjar, är Facebook. Plattformen används ofta som ett komplement 
till Instagram där man delar det bildmaterial som läggs upp via Instagram, även på 
Facebook. Dock uttrycker sig företagen mer textbaserat genom Facebook, än via 
Instagram. Här engageras kunderna mer av evenemangsinbjudningar och nyheter 
om företaget. Flertalet företag förespråkar ett enhetligt visuellt material på sociala 
medier parallellt med kontinuerliga uppdateringar, är en väsentlighet för att få 
följarna att behålla nyfikenheten. Företagen återger även fördelen med att nå ut till 
kunder via sociala medier, där inga geografiska hinder påträffas. 

 “Där våra kunder finns, där vill vi synas”  

- Företag X , om digital närvaro. 2

Vid rekryteringsprocessen har övervägande del av verksamheterna tillämpat sociala 
medier på skiftande vis. Plattformar som vanligtvis används vid rekrytering är 
LinkedIn, Instagram och Facebook. De utnyttjas för att antingen identifiera rätt 
kompetens eller i marknadsföringssyfte för att exponera att företaget söker 
medarbetare.  
 
Företag uppmuntrar också till positiv WOM genom att dela kunders bilder som de 
lagt upp. Studien visar att företag har en positiv inställning till användandet av 
influencers i marknadsföring. De som inte redan använder sig av denna 
marknadsföringsstrategi har planer att implementera den typen av strategier i 
framtiden. Marknadsföring via influencers blir en slags Förtjänad media. Det 
innebär förvisso ett samarbete mellan influencer och företag och på det sättet är det 
“köpt” WOM men en influencer har också ett varumärke och vill sannolikt därför inte 
samarbeta med vem som helst. På det sättet blir marknadsföring via influencers en 
sorts Förtjänad media eftersom företaget måste göra sig “förtjänt av” samarbetet. 
Företagen ser fördelarna med influencers att via dem finns möjligheten att nå ut till 
väldigt många fler. Det kan också innebär att man når ut till en ny målgrupp och på 
så vis att man breddar målgruppen. Företagen betonar också att för att samarbete 

 Jofama, 2017-05-051

 Företag X, 2017-05-032
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ska vara möjligt krävs att influencerns varumärke går i samma linje som 
företagets.Om en influencer delar en bild på ett företags produkt med sina följare 
kan företaget också använda den bilden i sitt eget flöde. Av den anledningen blir 
influencerns visuella profil viktig. Detta gäller främst influencers med något mindre 
antal följare och influencers med fler följare kontaktas mer för spridningen av 
varumärkets skull. En del befarar dock att det faktum att trenden går starkt gör att 
företag tenderar att haka på den utan att behovet kanske finns. Det kan vara så att 
den typen av marknadsföring lämpar sig bättre för vissa branscher och företag än 
andra. Kraften i marknadsföring via influencers grundar sig också i att de är 
förebilder människor ser upp till men att förknippas med en person ser företagen 
också som en risk. Om personen i fråga inte beter sig lämpligt och begår ett snedsteg 
kan det slå tillbaka mot företaget. Att använda sig av många olika influencers kan 
också leda till en spretig bild av företaget vilket gör att företag får svårt att 
kontrollera hur andra ska uppfatta företaget, då makten delvis flyttas till influencern. 
 
Det är anmärkningsvärt att samtliga företag betraktar sociala medier som den 
absolut viktigaste kanalen för marknadsföring av varumärket när de samtidigt i 
väldigt begränsad utsträckning använder sociala medier för att marknadsföra 
företaget som arbetsplats. 
 
Frågeställning 1: Hur arbetar utvalda företag med Employer Branding riktad 
mot existerande och potentiella arbetstagare via sociala medier? 

Företag erkänner vikten av att bli ansedd attraktiv som arbetsplats både mot 
potentiella och existerande arbetstagare, men ändå är väldigt lite av deras aktivitet 
på sociala medier ägnad till det ändamålet. Företagen anser också att transparens i 
hur man målar upp företaget är bra eftersom det ger en sanningsenlig och 
förtroendeingivande bild av företaget, snarare än en en drömbild. Av den 
anledningen välkomnar de idén om att bli duktigare på att visa upp en attraktiv 
arbetsplats i sociala medier. Att företag inte lägger stort fokus på Employer Branding 
kan också bero på att man redan är nöjd med sin personal och samtidigt får in så 
pass många jobbförfrågningar att man bedömer att det inte finns något behov att 
själva söka aktivt eller arbeta för att attrahera arbetskraft. En tydligt kommunicerad 
bild av arbetsplatsen kan dock resultera i att “rätt” arbetskraft hittar till företaget och 
därför finns det skäl att implementera den här typen av strategier även om man har 
många arbetssökande. För företaget sparar det också tid som annars hade gått till att 
välja ut rätt sökande. Trots att företagen arbetar förhållandevis lite med att 
marknadsföra arbetsplatsen och på så vis attrahera ny arbetskraft, används medie-
plattformarna för att hitta ny arbetskraft, i synnerhet LinkedIn men även Facebook 
och Instagram. Sociala medier beskrivs i rekryteringsprocessen som mycket 
värdefullt eftersom det förenklar processen att hitta rätt kandidat.  
 
Samtliga företag belyser också vikten av företagets existerande medarbetare och 
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säger att en positiv företagskultur är en naturlig del i verksamheten. I linje med 
forskningen finns uppfattningen att det är en trivsam företagskultur som ger upphov 
till viljan att verka som ambassadör (Backhaus & Tikoo, 2004). Det kan också ha en 
påverkan vilken typ av företag det rör sig om. Ett mindre företag med många unga 
medarbetare resulterar lätt i en familjär miljö där alla är aktiva på sociala medier och 
tenderar därför att sprida varumärket via deras kanaler. Unga medarbetare är 
dessutom i ett skede i livet där det är viktigt att göra karriär och utvecklas vilket 
ytterligare kan sporra till att göra det där lilla extra för företaget.  
 
 
5.2 Ägd WOM  
 
Studien visar att företag är positivt inställda till att använda sig av influencers i 
marknadsföring men det innebär alltid kostnader att inleda samarbeten med 
influencers. 
Företagets medarbetare är däremot en resurs företaget redan har och innebär därför 
ingen direkt ytterligare kostnad om företaget skulle använda dessa som 
varumärkesambassadörer. Medarbetarna verkar som ett slags Ägd WOM vilket 
innebär en kombination eller ett mellanting av Förtjänade medier och Ägda medier. 
 
Frågeställning 2: Hur arbetar utvalda företag med att engagera medarbetare till 
att agera som varumärkesambassadörer via sina sociala medier? 

Studien kommer fram till att företag tycker att det är viktigt att deras medarbetare 
sprider ett gott ord om företaget. Däremot finns det ingen utarbetad strategi för 
ändamålet. Medarbetarnas företagsrelaterade aktivitet på sociala medier sker 
framförallt på frivillig basis även om ledningen uppmuntrar till att “gilla”, 
kommentera, dela företagsrelaterade inlägg, osv. Detta är förvisso i linje med 
Punjaisri och Wilson (2011) som menar att varumärkesambassadörer är något som 
ska uppkomma naturligt men det förutsätter också en tillåtande och uppmuntrande 
företagskultur som måste utvecklas från toppskiktet i företaget (Vallaster & de 
Chernatony, 2006). Yeh (2014) påstår också att medarbetare tenderar att anpassa 
sin hängivenhet till företaget baserat på företagets hängivenhet till medarbetaren 
vilket ytterligare styrker att ansvaret att utveckla företagskulturen ligger hos 
företagsledningen och kan inte ske per automatik. Företag verkar tycka att 
företeelsen att använda medarbetare som ambassadörer är komplicerad där det både 
finns möjligheter men likväl risker. 
 
Frågeställning 3: Vilka risker och möjligheter ser utvalda företag med att låta 
sina medarbetare representera organisationen på sociala medier? 

På samma sätt som företag är noga med att välja influencers med en profil i 
företagets linje finns det dock idéer om att medarbetare kan äventyra varumärket 
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och vad det står för om de ges för stor frihet via sina sociala medier. Det finns också 
en tendens att företag oroar sig för att bilden av företaget riskerar att bli spretig om 
medarbetare med olika bakgrund och uppfattningar ska verka som ambassadörer. 
Det verkar med andra ord finnas två inriktningar där företag å ena sidan tycker att 
det är positivt att främja en transparent bild av företaget och å andra sidan företag 
som värdesätter en välkontrollerad och enhetlig bild av företaget. 

!  
             Figur 1.2 

 

Figur 1.2 ovan illustrerar hur företag med väldigt olika filosofi ändå arbetar mot 
samma mål. Det kontrollinriktade företaget anser sig bli attraktivt och trovärdigt 
genom att formulera en enhetlig bild av företaget där konsument/arbetstagare vet 
vad de kan förvänta sig av företaget. Det transparensinriktade företaget gör sig 
istället attraktivt och trovärdigt genom att visa den mänskliga sidan av företaget 
genom att visa människorna bakom. Det finns en tydlig problematik i båda fallen. De 
företag som är positiva till att främja arbetsplatsen via sina medarbetare saknar 
uttalade strategier och de företag som är mer restriktivt inställda saknar 
medarbetare som utbildats att framhäva företaget på ett önskvärt sätt. Generellt sett 
verkar företag vara mer oroliga för att medarbetare ska ge en felaktig bild av 
företaget snarare än att de skulle kritisera eller avslöja något negativt om företaget. 
Det skiljer sig från litteraturen där det stora fokuset ligger på risker med 
medarbetare som vänder sig emot organisationen (Rokka et al.,2014, Aula, 2010). 
Gemensamt för samtliga fall kan sägas att det kan finnas ett behov av att utbilda sina 
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medarbetare genom ett ambassadörsprogram som Lievens et al. (2016) också menar, 
utöver ett starkare arbetsgivarvarumärke, ger upphov till en starkare identitetskänsla 
hos medarbetarna. 
 
 
5.3 Hållbarhetsperspektiv 
 
Studien bidrar inte till hållbarhet sett från ett miljöperspektiv men däremot bidrar 
den till ny kunskap i hur företag bör arbeta för att främja en positiv företagskultur. 
Eftersom studier har visat att en attraktiv arbetsplats har en positiv påverkan på ett 
företags organisationella prestanda  (Lievens & Slaughter, 2016) har ytterligare 
kunskap om hur företag bör drivas en positiv effekt på hållbarhet. En positiv 
företagskultur minskar risken att duktiga medarbetare lämnar företaget vilket är 
mycket kostsamt (Berggren & Bernshteyn, 2007). En positiv företagskultur bidrar till 
att ett företag kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och i praktiken därför också 
mer hållbart. En arbetsplats där medarbetares behov uppmärksammas innebär 
också ett högre välmående vilket gynnar hela samhället. 
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6. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur utvalda modeföretag arbetar med 
Employer Branding via sociala medier och detta har studien fått svar på. Företag 
värderar användandet av sociala medier mycket högt när det gäller marknadsföring 
av varumärket och lägger mycket resurser på den typen av strategier. Generellt sett 
finns det däremot inga strategier för att visa upp arbetsplatsen i sociala medier för 
att attrahera ny kompetens, trots att vikten av detta erkänns av samtliga företag.  
 
Företag betraktar en positiv företagskultur som något mycket viktigt för att driva 
verksamheten på ett framgångsrikt sätt och minska riskerna att förlora arbetskraft. 
Generellt sett tycker företag att det är viktigt att medarbetare sprider ett gott ord om 
företag men det är inget som satts i system utan görs på frivillig basis. Det verkar 
finnas tendenser att engagera sina medarbetare att dela Ägd media men inte att 
engagera dem att själva skapa eget innehåll via sina egna sociala medier. De företag 
som är positiva till att främja företagskulturen saknar uttalade strategier och de 
företag som är mer restriktiva med att främja företaget saknar medarbetare som 
utbildats att främja företaget på rätt sätt. Av den anledningen kan det finnas skäl för 
företag att implementera ambassadörsprogram där medarbetare utbildas i att 
representera företag via sociala medier på rätt sätt.  

Eftersom mode och kläder gör sig väldigt bra i sociala medier på grund av sin visuella 
natur kan modeföretag ha speciellt stor nytta av att ta del av den här studien. Det kan 
verka som inspiration för hur man kan bedriva sin verksamhet och vilken typ av 
bilder och innehåll som kan vara bra att dela med sig av för att främja inte bara 
företaget som varumärke, men också företaget som arbetsplats. Vidare bidrar 
studien till forskningen genom att belysa modeföretags uppfattning och förhållning 
till strategier baserade på Employer Branding, något som inte gjorts tidigare.  
 
 
6.1 Rekommendation till vidare forskning 

Studien gjordes med ansvariga för företags sociala medier och marknadsavdelning 
men det hade varit intressant att ta reda på vad som efterfrågas av medarbetarna 
själva. Eftersom undersökningar (Weber) har visat att medarbetare ofta agerar som 
varumärkesambassadörer på frivillig basis, vilket också den här studien styrker, vore 
det intressant att ta reda på deras inställning till ambassadörsprogram där de 
utbildas att representera sitt företag på bästa sätt. 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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor  

1. Vad är din arbetsuppgift på företaget? 

2. När började ni använda er av sociala medier och hur använder ni det idag? 
3. Vilka plattformar använder ni er av mest och varför? 
4. Hur resonerar ni kring sociala medier jämfört med andra marknadsföringskanaler?  
5. Vad har ni för strategier att hålla kvar följare och generera nya? 

6. Vad har ni för tankar om att använda er utav influencers i er marknadsföring via 
sociala medier? 
7. (Om nej)  Är det något ni har planer på att göra? 
8. (Om ja)  Vad är det ni värdesätter mest i valet av influencers?  
9. (Om ja)  Hur har influencers gynnat ert varumärke? 

10. Vad tycker ni är för- och nackdelar med användandet av influencers? 
11. Varför tror ni att användandet av influencers är stort just nu? 

12. Tror ni att det är viktigt att medarbetarna pratar gott om företaget i sociala medier- 
sammanhang? 
13. (Om ja)  På vilket sätt uppmuntrar ni dem till det? Är det frivilligt eller är det 
satt    i system? 
14. Låter ni era medarbetare verka som varumärkesambassadörer via sina egna  
 sociala medier? 
15. Vad tror du får medarbetarna att verka som ambassadörer för varumärket? 
16. Ser ni några risker med att låta medarbetare representera varumärket på sociala  
 medier? Vilka isåfall? 
17. Vid rekrytering, är kandidatens kvalitéer att verka som ambassadör något ni lägger 
 någon vikt på? 

18. Använder ni er utav sociala medier för att promota en attraktiv arbetsplats och på så 
 sett behålla samt locka ny kompetens till företaget?  
19. Använder ni er utav sociala medier vid rekrytering av nya medarbetare?  
 T.ex LinkedIn 



Bilaga 2. Interview Questions 

1. What is your role in the company? Which tasks do you have? 

2. When did the company start using social media as a marketing strategy? 
3. Which social media platforms do the company use and why? 
4. What are your thoughts about social media compared to other marketing channels? 
 e.g traditional, magazines, adds 
5. What are your strategies for keeping as well as attract followers on social media? 

6. What are your thoughts about using influencers as a marketing strategy? 
7. (If doesn’t used)   Do the company have plans to use influencers in the 
      future? 
8. (If used)   What do you value the most in the choice of influencer? 
9. (If used)   In what ways have influencers helped the brand? 

10. What do you think are the main advantages as well as disadvantages with   
 influencers? 
11. Why do you think the use of influencers are so common right now? 

12. Do you think its important that the employees speak well about the brand on social 
 media? 
13. (If yes)   In which way does the company encourage this? Is it  
     voluntary or strategically implemented? 

14. Does the company let the employees act as brand ambassadors through their own  
social media channels? 
15. What do you think gets the employees to act as brand ambassadors? 
16. Do you see any risks with employees acting as brand ambassadors on social media? 
 If so, what risks? 
17. When recruiting new employees, are the possible qualities of brand ambassadors  
 something that makes a difference? 

18. Does the company use social media platforms to promote an attractive work  
 environment to lure as well as keep talent in house? 
19. Does the company use social media to recruit new employees? E.g. LinkedIn 
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