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Introduction
In this study, we have explained the complexities of social media, as it is still a
relatively unexplored area. With the rapidly growing use of social media in recent
years, companies have chosen to establish themselves in social networks to advertise
themselves and communicate with their customers. In this study we analyze IKEA
Sweden and their use of social media on the national market, where focus lies upon
IKEA Sweden Facebook-page. The study intends to find out how the company uses
social media as a marketing and communication tool and also analyzes the relations
and conversations that occur on the Facebook-page.
Purpose and research questions
The purpose of the study was to gain a deeper understanding of how a large Swedish
company as IKEA has chosen to use social media and how it's perceived by them.
We also intended to find out how IKEA Sweden uses social media in their daily
work and how the company communicates through this media channel. The research
questions for this study were: how does IKEA Sweden use social media and in what
purpose? How does IKEA Sweden want their communication on Facebook to look
like and how do they really communicate? What are the employees at different levels
view of the company's use of social media? How do they see the development of
social media, in general and for the company?
Methodology
We are using semi-structural interviews and text-analyzing as qualitative methods.
We chose to do a text-analysis of IKEA Sweden's Facebook page where
relationships, interactions, intertextuality and coherence where viewed upon. Semistructured interviews have been used with five respondents who therefore
represented IKEA Sweden in this study.
Theoretical perspective
We present a number of different theories to give the reader a greater insight into the
relationship between scientific media theories and its application in how companies
communicate through social media. To further enhance the reader's understanding of
the material presented in this study we describe how we attach these theories to this
study and why we found them relevant.
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Conclusions
IKEA Sweden has a vision to strengthen relations with their consumers and to
market themselves on Facebook. They want to create an image of themselves as
transparent, available and honest in the dialogue and managing feedback from their
consumers. IKEA Sweden use social media as a supplement to tradition marketing
and consumer service. We have been able to discern certain awareness in our
respondents of the fact that companies are increasingly encroaching on their
consumers' private spaces, which may affect the company's presence in social media
in the future.
Key words: Social media, Facebook, IKEA Sweden, Social media-strategy, Web
marketing, Relationship marketing, Virtual communities, Virtual communication.
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1. Introduktion
Sociala medier ger människor möjligheten att interagera med varandra och företag
genom att dela idéer, tankar och relationer online (Meerman 2011). Sociala medier
skiljer sig från traditionella medier genom att vem som helst kan skapa, kommentera
eller addera något till innehåll i dem. Sociala medier fungerar istället som ett
komplement till de traditionella medierna såsom TV, radio och tidningar.

Det har alltid varit av intresse för företag att kartlägga och profilera sina användare,
vilket har blivit betydligt enklare med de sociala medierna. I USA-valet år 2000
upprättade ett företag en databas som profilerade 150 miljoner medborgare och sålde
sedan profilerna (Castells 2002). Idag behöver däremot företag inte lägga enorma
summor på att köpa denna typ av profilering; kunderna profilerar sig nu själva genom
t.ex. Facebook. Här sker det en konstant utbyte av åsikter, tankar och samtal vilka blir
betydelsefulla för företag att ta del av. Sociala medier har alltså lett till att företag och
organisationer kan åstadkomma mycket mer för en mindre kostnad jämfört med tidigare
(Kerpen 2011).

I och med de sociala medier som på senare tid expanderat i popularitet har företag en
helt annan tillgång till information om sina kunder än tidigare. De sociala medierna blir
en kommunikativ guldgruva för företagen, då deras konsumenter frivilligt lägger upp
information om sig själva och ansluter sig till olika grupper. Företag kan samtala med
sina kunder direkt online och snabbt upplysas om synpunkter och tankar. Användarna
kan i sin tur få reda på information snabbt, men också uttrycka sig precis som de vill,
vilket kan vara både på gott och ont. Detta gör sociala medier till en åtråvärd
kommunikationskanal och ett ämne väl värt att fördjupa sig i.

I dag har sociala medier stort inflytande och påverkan på olika marknader både
nationellt och internationellt. Många företag använder idag dessa medier som
komplement till kundtjänst och marknadsföring då de bör kunna bemöta sina kunder
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snabbt, enkelt och där kunden befinner sig. Sociala medier är ett hett ämne för
marknadskommunikatörer, eftersom de skapar möjligheter att interagera med kunder
genom grupper och fansidor (Zarrella 2010). Genom denna snabba utveckling förväntas
nu företag finnas tillgängliga online i sociala medier. Detta skapar en press på en snabb
utveckling hos företag (Erikson 2008).

1.1 Definition och avgränsning
Idag finns det ett hav av möjligheter bland de sociala medier som företag kan välja att
använda sig av. Sociala medier finns i ett otal olika former så som text, ljud, video,
bilder och nätverk (Meerman 2011). De mest använda sociala medierna idag är
Facebook, Twitter, bloggar, LinkedIn, Google+ och Instagram och Pinterest. Vi har i
denna studie valt att studera hur ett företag som IKEA hanterar denna trend för företag
att vara aktiva i sociala medier. Vi har i denna studie valt att fokusera på Facebook
eftersom IKEA är mest etablerade där. Därför har vi nedan valt att definiera de sociala
medier som IKEA Sverige använder sig av idag; Facebook, Twitter, YouTube och
Pinterest. Vi kommer även att definiera IKEA Sveriges inspirationsblogg Livethemma
eftersom denna inkluderas i studien.

Facebook är ett socialt nätverk där allt ifrån företag, verksamheter och privatpersoner
interagerar med varandra genom statusuppdateringar, bilder, videor och evenemang. Det
sociala nätverk som dominerar sociala medier idag är Facebook, som också har de mest
effektiva marknadsförings- och kommunikationsverktygen (Zarrella 2010). På
Facebook kan företag skapa gruppsidor som fungerar som interna diskussionsforum där
användare kan "gilla" sidan (Häger Jönson 2011), det vill säga att de bli fans av sidan.
På gruppsidorna kan företag publicera allt från nyheter om kampanjer, erbjudanden,
företagsnyheter till enkla meddelanden för att skapa en relation till sina kunder. Vi har
valt Facebook som utgångspunkt och avgränsning för vår analys, eftersom IKEA i
Sverige framförallt använder sig av detta nätverk. Här finns också fler verktyg och
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alternativ för kommunikation, vilket har gjort att en djupare och mer givande analys
kunnat göras.

Twitter är det största microblogg-nätverket idag, där privatpersoner och företag skriver
korta statusuppdateringar, så kallade ”Tweets” (Häger Jönson 2011). Dessa kan vara
korta budskap eller åsikter om allt ifrån livets mening till att beskriva dagens
morgonkaffe. En Tweet kan högst vara 140 tecken, men trots den korta längden kan
användare dela videor, bilder och länkar även här. Användare kan också ”Retweeta”
andras Tweets – alltså dela med sig av andras uppdateringar. Även här finns funktionen
att prenumerera för att följa en Twittrare (Häger Jönson 2011). För företag på Twitter är
det viktigare att ha "rätt följare" än att ha många följare (Häger Jönson 2011).

YouTube är störst i genren videonätverk (Häger Jönson 2011). På YouTube kan man
hitta både professionellt material såsom musikvideos, klipp från tv-serier och trailers
från filmer, men även användarnas egna material i form av hemvideofilmer. De
populäraste klippen är ofta humoristiska videor, nyhetsklipp och musikvideor (Häger
Jönsson 2011). Här kan företag publicera klipp från intervjuer av anställda, nyhetsklipp
gällande företaget och eget material som exempelvis reklamfilmer. Företag kan använda
YouTube för att visa upp sin företagskultur, de mest intressanta produkter och tjänster.
Detta görs på ett sådant sätt att när människor söker efter sökord relaterade till
företagets verksamhet, kommer deras videor att visas (Kerpen 2011).

Pinterest är ett socialt nätverk som fungerar som en anslagstavla som låter användare
dela bilder och videor runt kategorier baserat på intressen och teman. Syftet med
Pinterest var att skapa en sida som ansluter alla i världen men de saker de tycker är
intressanta (Kerpen 2011). På Pinterest, kan användarna enkelt "nåla upp" bilder och
videor som intresserar dem på deras "anslagstavla" (därav namnet; pin+ interest =
Pinterest) (Kerpen 2011). Som på Twitter och Facebook, kan användarna följa andra
användare och se sina intressen i ett "flöde" (Kerpen 2011). Företag använder Pinterest
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för att länka bilder till produktsidor på sina webbplatser och därigenom driva
direktförsäljning genom detta snabbt växande sociala nätverk (Kerpen 2011).

IKEA Sveriges Livethemma-blogg är en inspirations-blogg där IKEA dela med sig av
alltifrån nyheter, inredningstips, spännande miljöer, trender, hemma-hos-repotage,
IKEA händelser, gästbloggs-inlägg, intervjuer och gör-det-själv-tips.

1.2 Problemformulering
Sociala medier är ett relativt nytt fenomen. Därför finns det tämligen lite forskning på
nationell nivå inom vetenskapen för mediekommunikation, jämfört med den
internationella. Vi vill därför bidra till den svenska forskningen i ämnet, genom att
studera ett av Sveriges mest nationellt och internationellt uppmärksammade företag,
- IKEA.

Sociala medier är ett fenomen som expanderat i en rasande fart under de senaste åren
och som idag även blivit viktiga kanaler för marknadskommunikation inom företag och
organisationer. Denna studie har därför som ambition att undersöka hur ett stort företag
som IKEA Sverige ställer sig till den snabba utvecklingen. Vårt arbete kan
förhoppningsvis öka förståelsen för och insikten i deras arbete och klargöra vilket syfte
de har med att använda dessa kanaler.

Det finns flera faktorer bakom uppkomsten av sociala medier som kommunikationsoch marknadsföringskanaler. Den främsta anledningen är att mottagaren tvingas sålla
bland det alltmer växande marknadsföringsbruset. Det har blivit alltmer komplext för
företag att marknadsföra sig genom detta brus och reklamen tvingas då söka nya vägar
och inkräktar alltmer på det privata (Marjamäki & Svensson 2007). Vår studie gjordes
för att studera IKEA Sveriges strategi i syfte att möta denna komplexitet med brus av
information, hastiga utvecklingen av nya kommunikationskanaler och framskridandet
av ett så kallat IT-samhälle - där närvaron på den digitala marknaden blir allt mer viktig.
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IT-samhället innebär slutet för problem skapade av fysiska avstånd; alla är överallt
nåbara till samma kostnad. Det innebär också att lokalisering av olika verksameter får
allt mindre betydelse (Erikson 2008). Då samhället idag är så överbelastat av reklam
och marknadsföring måste företagen ständigt finna nya vägar för kommunikationen
med konsumenter.

Det finns flera paradoxer i dagens kommunikationssamhälle:
-

Tidigare ville sändarna nå flera målgrupper på samma gång, medan de idag vill
nå en individ.

-

Tidigare styrde avsändaren budskap, kanalval och tidpunkt. Idag styr
användarna själva budskap, kanaler och tidpunkter.

-

Tidigare byggde företaget sitt varumärke. Idag bygger kunderna genom
interaktion upp ett företags varumärke (Erikson 2008).

Utvecklingen av det IT-samhälle som vi lever i ställer allt större krav hos företag att
bevaka nya trender och ta del av de viktigaste sajterna för att se vad som sägs om
företag online. Därför är det numera i högsta grad viktigt att företag bevakar de sociala
medier som de använder idag. Dessutom måste det finnas beredskaper att snabbt rätta
till eventuella felaktigheter i kommunikationen online, eftersom informationen är en
maktfaktor som stärks när det så snabbt når så många personer samtidigt (Erikson
2008). Denna studie har för avsikt att granska hur ett företag som IKEA hanterar detta.

Med den snabba, tekniska utveckling som företag i världen idag står inför, tillkommer
också negativa effekter. Publicering och uttalanden på internet sprids med en oerhörd
hastighet och går inte att jämföra med traditionella medier vad gäller spridning. Hur
hanterar IKEA sin medverkan i sociala medier, hur väljer de att framställa sig gentemot
sina kunder och hur möter de eventuell negativ respons? Vilket är det kommunikativa
målet för IKEA Sverige? Detta är frågor som vi har funnit vara intressanta och försökt
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att få svar på i vår studie. Vi vill också få en större inblick i hur IKEA har utvecklats
inom sociala medier och hur de vill att kommunikationen via Facebook ska se ut.
Denna studie undersöker även hur företaget ser på den framtida utvecklingen av sociala
medier, både generellt och för det egna företaget.

1.3 Syfte och frågeställning
Studiens syfte är att undersöka hur IKEA samtalar på Facebook och hur samtalet om
Facebook och sociala medier ser ut på IKEA. Hur ser företaget på användandet av
sociala medier och hur de vill att Facebook-sidan ska användas?

Studien har undersökt vad företagets syfte och mål med sin användning av sociala
medier är och ämnar att ge en inblick i hur IKEA Sverige ser på kommunikationen med
sina kunder och deras kundrelationer genom sociala medier. Vi fann det relevant att
undersöka hur IKEA Sverige hanterar Facebook-sidan när det kommer till innehåll och
hur detta kan påverka företaget. Det har också varit av vikt hur företaget ser på
utvecklingen av användandet av sociala medier; kommer dessa bli oumbärliga eller
minska i betydelse?

För att få svar på studiens syfte har vi behövt ställa och undersöka följande frågor:
-

Hur använder IKEA Sverige sociala medier i sitt arbete och i vilket syfte?

-

Hur vill IKEA Sverige att kommunikationen ska se ut på Facebook-sidan och
hur kommunicerar de?

-

Hur förehåller sig de anställda på olika nivåer till företagets användning av
sociala medier?

-

Hur ser IKEA Sverige på utvecklingen av sociala medier; generellt och för
företaget?
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1.4 Uppsatsens disposition
För att guida läsaren genom de olika delarna och skapa en förståelse för studien som
helhet, beskrivs här nedan upplägget för vår studie.

1.4.1 Metod
Metoddelen redogör för de två tillvägagångssätt som tillämpats vid författandet av
denna uppsats: en textanalys och semistrukturerade intervjuer. Vidare presenteras
tillvägagångssätt i bearbetningen av det insamlade materialet och vilka aspekter och
teman som vägts in vid tolkning och analys av materialet. Avslutningsvis följer en
beskrivning av urvalet i intervjuerna samt urvals- och metodkritik kring uppsatsen.

1.4.2 Teori
I detta kapitel presenteras ett antal olika teorier för att ge läsaren kunskap och förståelse
för hur författarna i ämnet ser på förhållandet mellan vetenskapliga teorier och dess
tillämpning, beträffande företags kommunikation via sociala medier. För att ytterligare
öka läsarens förståelse för det material som presenteras i studien beskrivs även hur vi
kopplat dessa teorier till studien och varför vi fann dem relevanta. Detta då valda teorier
har fungerat som stöd för analysen av det insamlade materialet.

1.4.3 Resultat och analys
I kapitlet behandlas textanalysmaterialet och här beskrivs även tolkningar och analyser
av IKEA Sveriges Facebook-sida med stöd i de valda teorierna. Detta görs tillsammans
med konkretiserande figurer som placerats som bilagor för att inte störa textinnehållet.
De medverkande respondenterna presenteras först och följs av en summerande
redogörelse av intervjumaterialet tillsammans med författarnas egna tolkningar med
stöd i teorierna. Detta mynnar sen ut i en gemensam, mer jämförande diskussion och
analys där materialet från textanalysen och intervjumaterialet ställs emot varandra.
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1.4.4 Slutdiskussion
Här presenteras en sammanfattning av uppsatsen, redogörelse för syftet av forskningen,
sammanfattning av slutsatser samt förslag till implikationer. Därefter beskrivs
betydelsen av resultaten, begränsningar som gjorts i denna studie, rekommendationer
för vidare forskning och slutligen rekommendationer för tillämpning.

2. Metod
För att utvinna kunskap om hur sociala medier används av företag har vi valt två
lämpliga metoder. Dessa består av en textanalys där vi har analyserat IKEA Sveriges
Facebook-sida under en period på två veckor och intervjuer med fem respondenter som
i studien ska representera IKEA Sverige. Vi har sedan valt att samla ihop
intervjumaterialet i en så kallad meningskoncentrering där huvudteman definieras och
senare analyseras. Analysen av Facebook-sidan har utgått ifrån delar som kontext &
intertextualitet, relation, koherens och interaktion och texten har skådats i ljuset från
diverse frågor, vilka vi beskriver närmare i avsnittet om resultat, analys och tolkning.

Vi väger även i detta kapitel in aspekter som urval, urvalskritik, etiska reflektioner,
metodval och metodkritik då dessa delar är relevanta i alla typer av forskningsrapporter.

2.1 Textanalys
I studien har vi använt oss av en kvalitativ textanalys när vi studerat delar av IKEA
Sveriges Facebook-sida. Denna metod syftar ofta på textanalyser där ingenting räknas
eller mäts (Bergström & Boréus 2012), vilket inte heller varit av intresse eller vikt för
denna studie. Vi har studerat textens beståndsdelar på olika nivåer och ställt frågor som:
-

Vad händer i texten?

-

Hur skapar den sina betydelser?
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Fokus i vår studie har legat på textens sätt att samspela med andra texter, följa eller
bryta mot konventioner, skapa sammanhang och bygga en relation till läsaren (Ledin &
Moberg 2010). Vi har undersökt hur man använder texten för att nå läsaren och hur
personer, tid och rum pekas ut för att hjälpa läsaren att orientera sig i den värld som
texten mejslar fram (Ledin & Moberg 2010). Vi har studerat IKEA Sveriges Facebooksida med hjälp av begrepp som koherens, intertextualitet, interaktion och relation, med
fokus på interaktion och relation, eftersom det är de delar som varit mest betydelsefulla
för studiens syfte.

2.1.1 Kontext och intertextualitet
En textanalys inkluderar kontexten som texten är satt i, då alla texter skapas i en social
situation, konstrueras utifrån specifika syften, formas av tidigare texter och riktar sig till
någon. Då många andra textanalysmetoder ser på texten inom en kulturell ram, har vi
utgått från den kommunikationssituation där textens deltagare interagerar (Ledin &
Moberg 2010). I denna textanalys har deltagarna varit IKEA Sverige samt användare av
deras Facebook-sida.

Kontext innefattar begreppet intertextualitet som handlar om samspel och interaktion
mellan texter och deltagare. Genom att studera sidans intertextualitet kan en större
förståelse uppnås över hur Facebook-sidan skapar sammanhang tillsammans med
företagets övriga digitala kommunikation. Intertextualitet hänvisar till att en text inte
står för sig själv som en isolerad enhet, utan är beroende av och har en relation till andra
utsagor och texter (Ledin & Moberg 2000). Genom att studera Facebook-sidans
intertextualitet uppnår vi och läsaren en djupare förståelse för den retorik som används i
dialogen mellan deltagarna i denna text.
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2.1.2 Relation
All kommunikation handlar om att nå fram till någon, påverka och helst stärka och
förbättra en relation. Det som gör relationsbyggandet svårt i medietexter och andra
masskommunicerande texter är att de riktar sig till en stor målgrupp samtidigt (Ledin &
Moberg 2010). Eftersom mottagaren ofta är okänd får skribenten förlita sig på de
resurser språket har för att skapa en relation till en "idealisk läsare" (Ledin & Moberg
2010). Fördelaktigt är då att flera verkliga läsare ska kunna identifiera sig med den
"idealiska läsaren" som skribenten riktar sig till i texten och därmed kan sändaren nå
hela sin målgrupp. På samma sätt ska de språkliga realiseringarna som skribenterna
riktar sig till i texten täckas i en textanalys (Ledin & Moberg 2010). Dessa aspekter har
vi haft i åtanke under vår analys av IKEA Sveriges Facebook-sida då de bidrar till en
förståelse av textens helhet.

I en textanalys ska språket som relationsskapande resurs undersökas. En text med frågor
och uppmaningar som öppnar upp en dialog och kräver något av läsaren kan ha större
förutsättningar att skapa en relation än en text som enbart påstår något om sin värld
(Ledin & Moberg 2010). En text som visar känslor genom utrop, värdeord och
omdömen kan i större utsträckning skapa en reaktion av något slag hos läsaren. Att
använda olika pronomen i tilltalet till läsare kan ge läsaren en känsla av bli direkt
tilltalad (Ledin & Moberg 2010). Omtal av andra är även det en resurs språket har för
att bjuda in läsaren till en dialog.

2.1.3 Koherens
Att en text är koherent innebär att den är sammanhängande och meningsfull. Här har det
undersökts och analyserats om texten är beskrivande, berättande, argumenterande eller
utredande. Dessa delar tillsammans bidrar till den globala koherensen, vilken har varit
den mest intressanta för studiens syfte. På en övergripande global nivå försöker läsaren
förstå vad det är för text denne läser (Ledin & Moberg 2010).
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2.1.4 Interaktion
Vi har även undersökt interaktionen på Facebook-sidan. Interaktion kan liknas vid
samspel och växelverkan (Ledin & Moberg 2010). Enligt Ledin & Moberg (2010)
bryter samtalet sannolikt ihop om inte talare och lyssnare, sändare och mottagare, har en
förmåga att interagera med varandra. Lyckligtvis har människor en inbyggd önskan att
förstå vad andra säger och gör, som leder till att deltagare i ett samtal gemensamt
försöker nå en ömsesidig förståelse (Ledin & Moberg 2010).

En skriven text, såsom IKEA Sveriges Facebook-sida, fungerar på samma sätt. Även i
denna typ av texter finns en inbyggd vilja att samarbeta för att förstå varandra, även om
sändar- och mottagarbilden ofta är komplicerad jämfört med studier av interaktionen i
ett samtal. Dock kan en Facebook-sida till viss del även jämföras med ett samtal då det
finns likheter vid en dialog. Mottagaren, användarna, får också mer plats att bemöta och
styra denna typ text jämfört med mer traditionella texter, vilket var intressant för får
studie.

2.1.5 Modell för textanalys
De begrepp som beskrivits ovan har använts som ingångar till analysen av IKEA
Sveriges Facebook-sida. Vi har utgått från hur Facebook-sidans texter och inlägg
samspelar med varandra (intertextualitet), hur textens deltagare interagerar (relation)
och hur texter skapar en sammanhängande struktur (koherens) (Ledin & Moberg 2010).
Textanalysen har främst ämnat undersöka hur samtal och relationer ser ut på Facebooksidan, i jämförelse med IKEA Sveriges syn på kommunikationen.

Den analysmodell vi valt att använda i denna studie är en tematisering och
kategorisering, men delanalyserna hänger ofta ihop och går ofta in i varandra (Ledin &
Moberg 2010). Vi har använt frågor som stöd i arbetet med att bryta ner texten i mindre
delar, dock med fokus på helheten. Att dekonstruera en text syftar till att ifrågasätta det
till synes självklara och visa att texter har en mindre genomskinlig dimension och yta
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(Ledin & Moberg 2010). Textanalysen har till viss del undersökt hur användarna
kommunicerar via IKEA Sveriges Facebook-sida och varför vissa beteenden ser ut som
de gör. Det insamlade materialet har sedan analyserats och jämförts ur perspektiv
grundade i valda teorier.

Vi valde att göra denna textanalys innan vi gjorde de semistrukturerade intervjuerna för
att kunna vara så objektiva som möjligt, genom att inte i förväg veta IKEA Sveriges
strategier och riktlinjer för Facebook-sidan. Vi såg det som viktigt att kunna ha en så
neutral syn som möjligt när vi studerade IKEA Sveriges Facebook-sida, då det kan
stärka studiens tillförlitlighet.

2.2. Semistrukturerade intervjuer
Eftersom vi har haft som ambition att uppnå ökad förståelse för människors enskilda
uppfattningar, utan påverkan av utomstående, har vi valt intervjuer som kvalitativ metod
(Eriksson & Larsson 2000). Fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet; det
finns inga standardiserade metoder eller regler för en kvalitativ intervju (Kvale 1996).
Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod då vi
upplevde att det skulle ge ett mer djupgående material som underlag för analys än t.ex.
enkätundersökningar.
Enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004) kännetecknas semistrukturerade
intervjuer vid att teman som intervjun ska handla om på förhand definieras. När
semistrukturerade intervjuer utförs ska gärna en intervjuguide skapas, vilket vi valt att
använda oss av i denna studie (se bilaga) (Østbye et al. 2004). Den här intervjuformen
ger en stor flexibilitet eftersom det är möjligt att naturligt ställa uppföljande frågor som
bidrar till att samtalet utformas under intervjuns gång (Østbye et al. 2004).

I kvalitativa intervjuer studeras upplevelser och uppfattningar av ett fenomen, som i det
här fallet varit sociala medier, hos de personer som representerar något i samband med
fenomenet (Eriksson & Larsson 2000). Vi har valt att utgå från denna metod då vi velat
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uppnå en djupare diskussion och få de valda respondenterna att styra samtalet. Det som
ter sig vara skillnaden mellan en intervju och ett samtal hänger samman med att den
intervjuade gärna ska uppfatta intervjun som ett samtal, medan intervjuaren å andra
sidan inte ska dela denna uppfattning (Trost 1993). Trost (1993) menar att ett samtal
bygger på ett utbyte av åsikter, fakta och känslor, vilket inte är något intervjuaren vill
uppnå; här är bara respondentens åsikter, handlingar och känslor av vikt. Vi har försökt
utveckla öppna intervjufrågor (se bilaga s. 72) som tillåtit oss att komma åt mer
bakomliggande information framför ytliga utsagor. Layder (1993) betonar särskilt
behovet av att komma bakom det vi kan observera, särskilt när det gäller studier som
har någon form av maktaspekt (Eriksson & Larsson 2000).

Vi har använt oss av telefonintervjuer då avstånd, tid och respondenternas tillgänglighet
har begränsat oss. Telefonintervjuer kan vara en effektiv och resurssnål metod när det
gäller den typ av kunskap vi eftersträvar (Larsson 2000). Genom våra intervjuer har vi
undersökt hur IKEA Sverige ser på sitt användande av sociala medier samt det samtal
de för, via sociala medier med sina kunder, utan några givna eller ”rätta” svar.

Innan en intervjuguide konstruerades såg vi till att vara väl inlästa på ämnesområdet
samt ha studiens syfte klart för oss, då detta är viktiga förberedelser (Trost 1993). När
sedan intervjuguiden (se bilaga s.72) utformades utgick vi från två frågeområden: IKEA
och Kunden. Denna lista av frågeområden menar Trost (1993) ska vara relativt kort och
ta upp stora delområden, vilket vi hade i åtanke när vi utformade guiden. Vi ville genom
intervjuområdena, med tillhörande frågor, undersöka den individuella respondentens
syn på IKEAs användande av sociala medier och även förstå hur IKEA Sverige
använder sin Facebook-sida i relation till sina kunder. Det intressanta för studien var här
det samtal som IKEA för på Facebook, där privatpersoner och IKEA agerar mot
varandra genom kommentarer, åsikter och inlägg.

De genomförda intervjuerna var cirka en halvtimma långa vardera, vilket vi ansåg
tillräckligt för att få en god insikt i respondenternas åsikter och tankar angående IKEA
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Sveriges användning av sociala medier. Majoriteten av våra respondenter var också
tydliga med att de hade begränsat med tid för att genomföra intervjun. Trost (1993)
menar att intervjuns omfattning inte bör ta alltför lång tid vare sig för den intervjuade
eller intervjuaren och att längden får avgöras av vad forskaren själv anser etiskt rimligt.

2.2.1 Bearbetning samt analys av intervjumaterial
I denna intervjustudie har totalt fem personer medverkat, varav fyra kvinnor och en
man. Alla medverkande respondenter är anställda på IKEA och arbetar på olika nivåer
inom företaget. Kvale och Brinkmann (2009) behandlar det muntliga intervjusamtalets
omvandling till skriven text i form av utskrifter som är tillängliga för analys. Arbetet
med att bearbeta intervjumaterialet har bestått av att lyssna på de inspelade intervjuerna
och skriva ut dem i textform; så kallad transkribering. Att transkribera innebär just att
transformera, att ändra form till en annan (Kvale & Brinkmann 2009).

Tolkning och förförståelse kan ofta påverka en transkribering, då den som transkriberat
kan tycka sig höra och förstå ett uttalande på ett visst sätt, medan en annan transkribent
kan tolka det annorlunda (Kvale & Brinkmann 2009). Därmed, för att skapa reliabilitet
till denna studie, har transkriberingen gjorts av båda skribenterna av denna studie.
Utskriften tillsammans med inspelningen har blivit genomläst och genomlyssnad av den
skribent som inte genomfört transkriberingen, för att utskriften ska vara så fri som
möjligt från tolkningar.

2.2.2 Meningskoncentrering
För att analysera intervjuerna har vi valt att använda oss av meningskoncentrering som
lämplig metod. När meningskoncentrering används som analysmetod innebär detta att
intervjupersonens yttranden dras samman till kortare formuleringar, där
huvudinnebörden av det som sagts formuleras om till en kort mening (Kvale &
Brinkmann 2009).
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Analysen har gått i fem steg där första steget varit en genomläsning av intervjun för att
få en helhetskänsla. Sedan har de naturliga ”meningsenheterna”, så som de uttryckts av
intervjupersonen, fastställts. Det tredje steget innebar en formulering av det tema som
dominerade den naturliga meningsenheten, så enkelt som möjligt och även som det
uppfattats av oss som forskare. Därefter har frågor ställts till meningsenheterna utifrån
undersökningens syfte och slutligen har hela intervjuns centrala teman knutits samman i
en deskriptiv utsaga (Kvale & Brinkmann 2009). Denna metod har tillåtit en analys av
komplexa intervjuer genom sökandet efter naturliga meningsenheter och definitionen av
dess huvudteman (Kvale & Brinkmann 2009). När vi sedan utvecklade dessa teman
blev de föremål för mer omfattande tolkningar och teoretiska analyser.

2.2.3 Etiska reflektioner
I alla intervjuer som utförts är det vi som forskare som står bakom utförandet. Det är en
stor fördel vid kvalitativa intervjuer där minne och intryck utgör en viktig roll vid
tolkning och analys (Trost 1993). Vid varje intervju (förutom vid den mejlbaserade
intervjun) har respondenterna tillfrågats om samtycke till en inspelning av samtalet och
i samtliga fall fick vi respondentens samtycke. Jan Trost (1993) menar att det kan finnas
horror vacui, en rädsla för tomrummet, hos oerfarna intervjuare som gärna vill ta med
allt när det handlar om frågeområden till intervjun. Detta påstående kan vi känna igen
oss i, då vi till en början hade svårt att avgränsa våra frågor och formulera dem på ett
öppet sätt.

Våra intervjuer har utgått från vår intervjuguide, men frågeföljd samt antal frågor och
följdfrågor har varierat från varje intervjusituation. Ibland påstås det att friheten under
intervjun inte får vara så stor att de olika intervjuerna får olika frågeordning, men Trost
(1993) menar att detta är helt förkastligt och att frågorna ska komma som följder av
svaren. Detta kan innebära att ett svar kan vara ett svar på en helt annan fråga än
intervjuaren tänkt sig och att intervjuaren då bör fortsätta följa respondentens
tankegångar (Trost 1993). Vi har valt att agera följsamt i intervjuerna framför strävan att
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uppnå likhet i materialet. Genom denna studie har vi vuxit i rollen som intervjuare och
fått djupare förståelse för vilka konsekvenser våra val och handlingar leder till inom
planerandet och genomförandet av en intervju.

I vår bearbetning och analys av intervjumaterialet, samt genomgående i studien, hålls
respondenterna anonyma. Denna anonymisering ska göras i avrapporteringen då
intervjuarna känner till namnet på respondenten, denne är alltså inte anonym, men ska
göras anonym för läsaren. Vi har också utformat avrapporteringen så denna ska vara
konfidentiell och alltså inte kunna avslöja vem ur urvalet respondenter som sagt eller
gjort vad. De intervjucitat vi valt att använda, har i vissa fall omformulerats från
talspråk till mer av ett skriftspråk, dels för läsvänligheten och dels för att rensa bort
utfyllnadsuttryck eller slarviga meningar som kan upplevas som sårande av den
intervjuade (Trost 1993).

Innan intervjuerna genomfördes valde vi att inte informera om vilka för- och nackdelar
som intervjun kan medföra för respondenten. Vissa, t.ex. Kvale (1996), menar att detta
är något intervjuaren bör göra, medan t.ex. Trost (1993) menar att det är något som inte
bör göras. Trost (1993) menar att intervjuaren omöjligt kan veta vilka för- eller
nackdelar intervjun kommer ha för den intervjuade och intervjupersonen kan bli skrämd
om denna tror att nackdelar kan uppstå. För att från början få en så neutral inställning
till intervjun som möjligt av respondenterna, har vi valt att inte informera kring hur
intervjun eventuellt skulle kunna utspelas.

2.2.4 Urval och urvalskritik
Urvalet svarar på frågan vem och vilka som ska utgöra studieobjekt och här gäller det
att välja ut en ändamålsenlig grupp som ingår i det fenomen som ska studeras. I vår
kvalitativa studie beror urvalet på studiens syfte och vad urvalet ska representera
(Larsson 2000). Här har vi främst utgått ifrån ett så kallat variationsurval, där
intervjugruppen ska representera en bredd inom det fenomen vi forskar kring. Vi vill

21 (72)

utforska åsikter och tankar från anställda på olika nivåer inom IKEA för att få ett så
brett perspektiv som möjligt kring våra frågeställningar. Här går det dock att diskutera
huruvida vårt urval verkligen representerat de olika åsikter som finns hos IKEA Sverige.

Vi hade kunnat använda oss av ännu fler respondenter för att ytterligare bredda urvalet,
men tidsaspekten tillät oss inte göra detta. Vi hade även kunnat använda oss av fler
respondenter ur grupper som inte arbetar med sociala medier för IKEA Sverige, men här
förmodade vi att de möjligtvis inte kände till alltför mycket om företagets arbete med
sociala medier och därmed inte kunde ge tillräckligt givande svar på frågorna. Trots
detta har även personer från andra områden på IKEA intervjuats, så att en bredd inom
urvalet ändå har uppnåtts.

Då vi från början hade svårt att kategorisera och lokalisera lämpliga respondenter fick vi
också använda oss av ett så kallat snöbollsurval, där vi fick hjälp med att komma i
kontakt med relevanta intervjupersoner av en IKEA-anställd. Här kan viss kritik riktas
mot risken att missa viktiga och relevanta respondenter genom att någon annan hjälper
till med urvalet. Det kan också vara så att denna person, som anställd på IKEA, guidat
oss till (ur IKEAs perspektiv) ”rätt” personer att intervjua. Vi väljer dock att lita på att
denna gjorde sitt bästa för att hjälpa oss hitta lämpliga respondenter utifrån vår studies
syfte.
För att kunna intervjua ett brett urval av respondenter blev vi tvungna att lämna vår
första tanke på personliga intervjuer och istället genomföra telefonintervjuer. En sådan
bekvämlighetsteknik är tillåten av tids- och resursskäl (Larsson 2000). Dock förloras
den observerbara delen av en intervju vid telefonintervjuer. Däremot har vi fått med
talpauser, tvekanden och andra hörbara delar som går att tolka i en analys. Genom detta
har många av de viktiga komponenterna i en intervju kommit med.

Genom användandet av bekvämlighetstekniken fick vi också ett visst bortfall i form av
två intervjupersoner som inte hade tillräckligt med tid för en fullständig telefonintervju,
utan då valde att besvara frågorna via mejl. Hade vi använt personliga intervjuer eller
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annan metod hade vi möjligtvis kunnat nå dessa mer djupgående. En annan metod hade
förmodligen skapat andra problem att hantera. Dock har vi i ett av dessa två bortfall
kunnat komplettera mejlsvaren med kortare telefonintervjuer och genom detta fått mer
nyanserade svar att analysera.

2.2.5 Metodkritik
Det finns vissa kritiska aspekter kring telefonintervjuer som intervjumetod. Som vi
nämnt i avsnittet ovan så går den observerbara delen förlorad då vi inte kan se
respondenten och då heller inte analysera dennes kroppsspråk, ögonkontakt och
liknande företeelser. Trots detta känner vi att denna metod gett oss ett fylligt material att
studera, då studien främst fokuserar på vad som sägs framför hur det presenteras. Vi
valde också metoden då det varit en tids- och resurssnål metod för både oss och IKEA
och ett enkelt sätt att nå ut till valda respondenter. Vår tanke var att komplettera
telefonintervjuerna med personliga möten när detta skulle vara genomförbart, men de
respondenter vi skulle intervjuat på detta sätt gjorde sig otillgängliga på olika sätt. Vi
blev lovade intervjuer och tog upprepade kontakter, men det blev hela tiden uppskjutet,
vilket till slut ledde till att vi fick för ont om tid för att genomföra dessa intervjuer. Hade
vi genomfört alla intervjuer via personliga möten, hade detta kunnat påverka resultatet
eftersom antalet respondenter hade kunnat bli färre på grund av tidsaspekten.

En kvalitativ metod, som intervjuer utgör, har ökat vår förståelse för fenomenet sociala
medier inom ett företag. Vi tycker att vi har fått en djupare kunskap i förhållande till
den mer generella kunskap som kvantitativa studier tenderar att ge forskaren.

De intervjufrågor vi använt oss av i vår frågeguide kan ses ur ett kritiskt perspektiv där
ett ökat antal frågor möjligtvis kunde gett oss ett mer omfattande material att studera.
Trots detta uppfattar vi den valda mängden frågor som tillräckligt för en givande analys
och kanske hade även ett större antal frågor påverkat respondentens svar i form av
förvirring, upprepningar eller liknande fenomen. Intervjupersonen har även den ett syfte
med intervjun, där denne vill ge sin version av ett fenomen eller faktiskt försvara sig
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eller visa sin position och makt (Larsson 2000). Detta fenomen förekom i viss mån i
våra intervjuer, vilket vi inte var tillräckligt förberedda på. Här hade en annan typ av
frågor, anpassade efter detta fenomen, möjligtvis lett till ett mer djupgående material.

Vi hann också mejla ut en version av frågorna som vi senare fick rådet av vår
handledare att modifiera, vilket gjorde att vi då inte kunde ändra alltför mycket i
frågeguiden. Vi använde oss av så många öppna frågor som möjligt, vilket gör att vi
anser att vi fick ett tillräckligt fylligt material att studera. Att mejla ut frågorna i förväg
kan bidra till att respondenten får tid att tänka över sina svar och då inte svarar på
samma sätt som om frågan skulle ha hörts för första gången. Vi kunde inte undgå detta,
då det var en förutsättning för att respondenterna skulle ställa upp på en intervju.

Ett sätt att stärka kvalitén i intervjustudier är att kombinera dessa med andra metoder
(Larsson 2000). Här har vi valt att genomföra en kvalitativ textanalys av IKEA Sveriges
Facebook-sida under en tvåveckorsperiod. Denna kompletterande metod har använts i
syfte att stärka vår analys och gett oss ytterligare material att bygga vår studie kring. Det
finns en uppsjö av analysmetoder att utgå ifrån, varav vi valde att använda oss av
begreppen koherens, intertextualitet, interaktion och relation i vår innehållsanalys. En
kritik kring detta kan vara relevansen av dessa delar i förhållande till vår frågeställning.
Koherens och intertextualitet väger möjligtvis inte lika tungt, för just vår studie, som
relation och interaktion. Vi tycker dock att dessa delar har utgjort en viktig del av en
komplett analys och att de fyra komponenterna behövt varandra för att skapa en givande
helhetsbild av Facebook-sidan, även om vi främst fokuserat på relation och interaktion.

3. Teori och tidigare forskning
Forskning om sociala medier inom mediekommunikation är ett relativt nytt fenomen
som är på frammarsch. Vi har studerat en C-uppsats skriven av studenterna Marjamäki
och Svensson vid avdelningen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad. Studien
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syftar till att undersöka och analysera vad sociala medier innebär och hur deras innehåll
kan vara en länk mellan producent och konsument (Marjamäki & Svensson 2007).
Resultatet av studien visar på att det finns två olika sätt att se på sociala medier – dels
som arenor för samtal och dels som marknadsföringskanaler. Författarna menar att
sociala medier är okonventionella marknadsföringskanaler, med vilka producenter kan
nå ut till konsumenter. Vi har tagit utgångspunkt i deras forskning, samt utvecklat och
anpassat den för just vår studie.

Vi har analyserat IKEA Sverige och deras relationer till kunder utifrån Public relations,
vilket är organisationer och verksamheters relationer gentemot olika grupper,
exempelvis till anställda, fackföreningar, ägare och kunder. Syftet med reklam och
Public relations är att övertyga en viss grupp människor om sitt budskap (Falkheimer
2001). Det har också varit av vikt att undersöka förhållandet mellan sändare-mottagare
och koppla detta till image, profil och identitet. Vi har även utgått från teorierna digital
kommunikation, marknadskommunikation och virtuell gemenskap.

3.1 Image, profil och identitet
Med profil menas ledningens beskrivning av företaget idag, medan identitet avser
verkligheten så som den faktiskt ser ut vid en objektiv betraktelse. Slutligen avser image
omvärldens bild av samma företag (Erikson 2008). Det identitetsskapande som sker i
sociala medier idag, både från användare och företag, har varit intressant för studien att
undersöka.

Många funktioner på internet idag ersätter de fysiskt verkliga sociala aktiviteter som
finns utanför den virtuella världen; interagerandet med människor över e-post och
chattrum erbjuder användaren frihet att välja bland olika identiteter (Bignell 2002).
Giles (2003) menar att internet erbjuder användaren en möjlighet att skapa ett helt nytt
’jag’, där i princip inga begränsningar existerar. Detta upplevs ofta som befriande, men
samtidigt finner många människor den virtuella kommunikationen otillräcklig i
jämförelse med en nära, mer fysiskt kontakt (Giles 2003). Genom sociala medier
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profilerar sig människor och företag och ger varandra en bild, en identitet av sig själva,
åt den andre att tolka. Här går således inte en identitet att beskriva så som Eriksson
(2008) menar; som den ser ut vid en objektiv betraktelse, utan definieras mer som en
flyktig företeelse som förändras beroende på användarens avsikter.

Inom ett företags externa kommunikation är det viktigt att inkludera både profil och
image i sitt arbete (Falkheimer 2001). Enligt Falkheimer hänger dessa begrepp givetvis
samman, men de överensstämmer sällan. Det övergripande syftet med kommunikativa
insatser är att profil, image och identitet ska överlappa varandra så mycket som möjligt.
Detta för att företaget själv (profil) och deras omvärld (image) ska ha rätt uppfattning
om hur företaget egentligen är (identitet) (Eriksson 2008).

3.2 Public relations
Idag har praktisk taget alla företag, myndigheter och organisationer i arbetet med
kommunikation anställt specialister inom public relations. Detta begrepp utmynnar i allt
från neutrala upplysningar till propaganda, men i organisatoriskt sammanhang så står
public relations för någon form av påverkan på människors kunskaper, attityder och
beteenden (Larsson 2005). Enligt Larsson (2005) tillhör en kompetens inom public
relations livsvillkoren för varje organisation. Utvecklingen av den svenska PR- och
informationsverksamheten kan kopplas till den offentliga sektorns utbyggnad och till
samhällsutvecklingen i allmänhet (Larsson 2005).

Public relations har studerats på många olika sätt där det till en början användes
masskommunikationsteorier där syftet var att effektivisera överföringen av budskap från
organisationer till masspubliker. Dessa teorier följdes av ett systemteoretiskt perspektiv
som skapade ett större intresse för relationen mellan organisationen och dess
omgivning. Genom att definiera organisationen som ett system så flyttades fokuset från
organisationernas interna angelägenheter till en förståelse för organisationers interaktion
med omvärlden (Larsson 2002).
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3.2.1 Det kritisk-retoriska perspektivet på PR
Det kritisk-retoriska perspektivet har tillämpats för att studera public relations och har
sina rötter i en amerikansk humanvetenskaplig tradition. Det kritisk-retoriska
perspektivet brukar beskrivas som det tolkande perspektivet där utgångspunkten för
detta perspektiv uteslutande fokuserar på den meningskapande processen och hur den
bidrar till att utveckla exempelvis organisationskulturer (Larsson 2002). Inom det
kritisk-retoriska perspektivet ser forskarna det som sin uppgift att studera de situationer
där retorik förekommer, för att kritiskt granska och tydliggöra de strategier som
organisationen använder för att påverka det offentliga samtalet.

Att studera public relations ur ett kritisk-retoriskt perspektiv innebär att fokus läggs på
strategiska meddelanden från organisationer och i stort sett all kommunikation som sker
i organisatoriska sammanhang med syfte att påverka människors kunskaper, attityder
och/eller beteenden (Larsson 2002). Genom att studera public relations genom detta
perspektiv så uppnås kunskap om hur organisationer agerar för att påverka det offentliga
samtalet. Genom ett kritisk-retoriskt perspektiv skapas även kunskap om hur
organisationer uppnår en identifikation mellan sig själv, relevanta målgrupper och
betydelsefulla värden (Larsson 2002).

3.3 Marknadskommunikation
Ett företags kommunikation ska ses som ett verktyg för att uppnå de övergripande
målen så som vinst, image, nöjda kunder, marknadsandelar osv. Ofta ges
kommunikationen inom ett företag endast funktionen att berätta vad som säljs, när fokus
egentligen borde ligga på varför företaget säger något. Kommunikationen är en åtgärd
för att ett företag ska överleva på lång sikt (Weatherill 1997).
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3.3.1 Extern kommunikation
Kommunikationen utåt mot kunden är av stor vikt hos ett företag. Här är det kännedom
om marknaden och kundens behov samt förmågan att kommunicera detta i relation till
vad företaget erbjuder som ligger till grund för hur lyckad den externa
kommunikationen blir (Weatherill 1997). Den externa kommunikationen hos IKEA
Sverige har för studien varit intressant att analysera då den starkt representeras genom
deras medverkan i sociala medier.

Den externa kommunikationen ska berätta för kunden vad företaget säljer och att
företaget faktiskt existerar, vilket bör göras genom med utgångspunkt i vad kunden vill
att företaget kommunicerar (Weatherill 1997). Konsumenter vill känna en varaktig
trygghet för ett företag och här är det för studien intressant att undersöka hur IKEA
underhåller denna känsla genom sociala medier. Det är också bland annat genom den
externa kommunikationen som IKEA byggt upp ett förtroende gentemot kunden och
därför är det en viktig del att ta med i vår analys.

3.3.2 Den digitala revolutionen
När forskare talar om vilka stora utmaningar som det finns inom
marknadskommunikation idag, talar de mycket om fragmenteringen av media,
reklamöverflöd och krävande konsumenter (Dahlén & Lange 2009). Idag talas det även
om den digitala revolutionen och hur den påverkar tillämpningar av
marknadskommunikation och även konsumenters beteende. Genom framväxten av den
digitala tekniken förändras många saker då konsumenten har fått en ökad köpmakt
genom att dem nu bara är ett klick ifrån att få information om konkurrenters priser och
produktattribut (Dahlén & Lange 2009). Därigenom ökar konkurrensen och företag
måste locka och fånga besökarna online för att inte mista kunder till konkurrenter.
Tidigare har mottagargruppen i masskommunikationsprocessen betraktats som enhetlig,
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homogen och passiv. Denna syn på mottagaren har sedan 40-talet reviderats successivt
inom kommunikationsforskningen. Synen på mottagarna har utvecklats till att se dem
som aktiva användare mer än passiva konsumenter (Falkheimer 2001).
Det är också lättare för konsumenter att interagera med företag och göra beställningar
av produkter jämfört med tidigare. Konsumenten har även genom den digitala
revolutionen fått fler möjligheter att jämföra produkter och tjänster genom chatt-rum,
bloggar, och diskussionsforum (Dahlén & Lange 2009). Det har också blivit lättare för
kunder att kommunicera och få en relation till företaget i och med sociala medier. Vi har
i denna studie tagit i akt den digitala revolutionen då det varit intressant att studera hur
och varför IKEA Sverige använder sin Facebook-sida för att kommunicera med
konsumenter och engagera dem online.

3.4 Digital kommunikation
Utvecklingen av Internet och andra digitala kanaler har förändrat sättet att kommunicera
för företag. Internet är användarstyrt och det har nu skapats ett nytt sätt att föra en
dialog med sina kunder (Erikson 2008). Digital kommunikation definieras som att
utbyta information elektroniskt och online. Sociala medier är digital kommunikation
och är ett samlingsbegrepp för användarstyrt innehåll på Internet.

Genom sociala medier integrerar besökarna med varandra genom att utbyta åsikter,
bilder, video och erfarenheter med olika perspektiv. Kommunikation på internet handlar
mer om samverkan och deltagande än klassisk tvåvägskommunikation (Erikson 2008).
Denna interaktivitet, med möjligheten till tvåvägskommunikation, hålls ofta som
Internets största styrka (Falkheimer 2001).

Generellt kan det sägas att digitala kunder kräver digitala varumärken och digital
marknadskommunikation från företag och kunderna väljer idag i allt större utsträckning
att skapa digitala relationer med företag, organisationer och myndigheter (Erikson
2008). Utvecklingen har lett till att affärsvärlden har hittat ett nytt direktverkande
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medium att använda för att nå ut till sina kunder utan mellanhänder eller massmedial
förmedling. När företag använder internet förutsätts ett krav på att kommunikationen
som förs digitalt, tillhandahålls fortlöpande och hålls aktuell och uppdaterad (Larsson
2008).

För att digital kommunikation ska vara integrerad och effektiv måste den vara en del av
en övergripande kommunikationsstrategi. Kommunikationsplanering behöver inte bara
integrera med den digitala kommunikationen, utan den digitala kommunikationen måste
även integreras i varumärkets mediestrategi (Young 2010).

3.5 Virtuell gemenskap
Pia Södergård (2007) nämner att virtuell gemenskap definieras bäst genom Howard
Rheingold’s citat:
”virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when
enough people carry those public discussions long enough, with sufficient human
feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace” (s.64)

Denna definition betonar kommunikation, men också en känslomässig aspekt, som
grund för en virtuell gemenskap och beskrivs som en social struktur (Södergård 2007).
Skälen till varför människor väljer vara en del av virtuella gemenskaper kan vara
många. Fernback (1998) menar att ett community ger en känsla av en gemensam
identitet, egenart eller ett intresse och om känslan av tillhörighet i kommunikationen
inom gruppen (Södergård 2007). På Facebook skapar människor grupper, fansidor osv.
där innehållet styrs av gruppens medlemmar och en särskild gemenskap byggs upp
genom gemensamma intressen eller åsikter.
Genom att människor ansluter sig till grupper på Facebook, gillar specifika inlägg eller
publicerar en viss typ av inlägg skapas en viss identitet inom det sociala nätverket. Att
identifiera sig med en virtuell gemenskap, så som en specifik grupp på Facebook,
antyder att en deltagare har funnit gemensamma nämnare för sin identitet och
gemenskapens aktivitet (Södergård 2007).
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3.5.1 Virtuella gemenskaper och information
Genom att internetanvändaren placerar sig i en informationsomgivning kan information
som är relevant för användarens intressen upptäckas fortlöpande. Burnett (2000) har
utvecklat en typologi för utforskning av informationsbeteendet i virtuella gemenskaper
(Södergård 2007). Burnett utgår från två övergripande typer av beteenden i virtuella
gemenskaper; icke interaktiva beteenden och interaktiva beteenden. En interaktiv läsare
bidrar inte med texter till gemenskapen och är ofta helt osynlig, men ägnar sig åt
informationssamling genom att läsa vad andra har skrivit (Södergård 2007).

Burnett har sedan delat in det interaktiva beteendet i ytterligare två delar; fientligt
beteende och samarbetande eller positivt beteende. Det fientliga beteendet består av
avsiktliga provokationer, massutskick och personliga angrepp avsedda att såra. Det
positiva beteendet består till en del av neutralt beteende som inkluderar skvaller, humor
och emotionellt stöd, men också av ett mer medvetet beteende där användaren placerar
sig själv på rätt ställe vid rätt tidpunkt så att viss information kan påträffas (Södergård
2007). Här har det i studien varit av vikt att både kategorisera hur IKEA Sverige och
användarna väljer att framföra sig själva på Facebook.

Dessa typer av beteenden går definitivt att applicera på användandet av Facebook idag,
där människor konstant interagerar på olika sätt och med olika avsikter. I studien har vi
velat undersöka hur de Facebook-användare som valt att skriva på IKEA Sveriges
Facebook-sida uttrycker sig och hur de uttalar sig om IKEA. Genom att kategorisera
användarna och deras informationssökande har vi lättare kunnat analysera deras samtal
på Facebook och hur de hanterar IKEA på sidan. Det har också varit intressant för
studien att utforska IKEA Sveriges informationssökande och hur de väljer att samtala
med sina kunder via sociala medier.

Att vara delaktig i en virtuell gemenskap är förknippat med ett antal positiva aspekter
som sträcker sig från själva informationsutbytet till umgänget där socioemotionella
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fördelar utvinns (Södergård 2007). Det har varit intressant att analysera vilka aspekter
som båda parter påverkas av när de kommunicerar på Facebook-sidan. Detta för att
undersöka vad de möjligtvis vill uppnå med sin medverkan.

4. Reslutat, analys och tolkning
Inledningsvis ges här en kort introduktion till vår genomförda textanalys. Vi tar upp de
frågor som har varit underlag för vår textanalys. Sedan följer en presentation av empirin
i fyra delar; intertextualitet, relation, koherens och interaktion, som vi beskrivit närmare
i metodkapitlet. Vi har här vävt in analys och tolkning i empirin för att skapa ett
dynamiskt innehåll, där läsaren lättare kan förstå vilka delar som tolkningen bygger på.
Vi har också valt att i vissa stycken, hänvisa till figurer i ett försök att konkretisera och
förklara olika fenomen som vi valt att tolka.

Efter avsnittet som behandlar textanalysen går vi vidare till våra genomförda intervjuer,
där vi inledningsvis kort förklarar hur processen har gått till, samt presenterar
informanterna i form av R (respondent) 1-5. Även här har vi valt att väva in analys och
tolkning i materialet och har också avsett nyansera innehållet med hjälp av citat från
våra respondenter, där fenomenet sociala medier skildras ur olika synvinklar för att ge
läsaren en större förståelse.

4.1 Textanalys
IKEA Sveriges Facebook-sida startades 30 november 2009 och i vår textanalys har vi
valt att analysera denna Facebook-sida under tidsintervallen mellan 16-30 april 2013. Vi
ansåg att denna tidsperiod var tillräcklig för att få ett användbart analysmaterial, då
aktiviteten på Facebook-sidan var hög och inläggen därmed många.

När vi har analyserat IKEA Sveriges Facebook-sida har vi studerat texten med stöd av
ett antal frågeställningar och utifrån de fyra komponenter vi valt att dela in texten i för
att ge en bättre överblick över innehållet, vilka vi presenterat i metodkapitlet.
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Frågeställningarna har sedan vävts in i dessa fyra delar och nedan presenterar vi de
frågor vilka vi har studerat texten genom:
-

Vilka röster hörs i texten?

-

Hur tilltalar IKEA Sverige sina kunder och hur omtalar de sig själva och andra?

-

Genom vilka språkhandlingar skapar texten en relation till läsaren?

-

Hur ser relationerna respektive relationskapandet ut i texten?

-

Hur skapar texten ett meningsfullt sammanhang?

-

Hur hänger texten samman med IKEA Sveriges resterande kommunikation?

4.1.1 Intertextualitet
Det brukar sägas att texter ekar av andra texter. När begreppet intertextualitet används
innebär det att alla utsagor och texter är beroende av varandra och att ingen text kan
förstås som en isolerad enhet (Ledin & Moberg2000). Därför har vi valt att se på likoch olikheter mellan IKEA Sveriges officiella fanpage på Facebook och IKEAs
hemsida men även IKEA Sveriges inspirationsblogg Livet Hemma.

IKEA Sveriges Facebook-sida används som ett kommunikationsverktyg för att
diskutera evenemang, inspiration, nyöppningar av varuhus och IKEAs produkter. IKEA
Sverige använder en genomgående ton i sitt språk på de olika online-plattformarna
vilket gör att vi tolkar det som att Facebook-sidan blir en utökning till resterande sidor
istället för en plats där dialogen kan vara öppnare, lättsammare och mer
tillmötesgående. På Facebook-sidan har de även valt att direktlänka till IKEAs officiella
hemsida och IKEAs inspirationsblogg ’Livet Hemma’ i företagsbeskrivningen, som
ytterligare pekar på att Facebook-sidan inte står för sig själv, utan är en del av den
övriga digitala marknadsföringen (se Fig. 7).

Retorik, layout och innehåll liknar varandra på de olika plattformarna och det är tydligt
att det är samma avsändare. Vi har uppmärksammat att de bilder som IKEA Sverige
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publicerar på sin Facebook-sida ofta är samma eller liknande bilder som publiceras på
hemsidan och bloggen.

När företag har publicerat deras befintliga innehåll från övriga kommunikationskanaler
på sin Facebook-sida, är det viktigt för dem att skapa ett innehåll som användarna inte
kan få någon annanstans (Kerpen 2011). Företag bör istället undvika frestelsen att
förvandla sin Facebook-sida till en urvattnad version av deras officiella hemsida
(Kerpen 2011). Vi anser att IKEA Sverige gör detta, då det innehåll som publiceras på
IKEA Sveriges Facebook-sida inte är ny information eller nytt innehåll som deras
kunder inte kan hitta på de andra plattformarna. Kerpen (2011) hävdar att företag bör
erbjuda exklusiva erbjudanden och innehåll för sina Facebook-fans, eventuellt ge sina
fans tillgång till vissa produkter innan de släpps på annat håll. Detta eftersom det kan
skapa en känsla av spänning och uppmärksamhet hos användarna (Kerpen 2011).

På Livet Hemma-bloggen har vi lagt märke till att de längst ner på sidan har valt att
inkludera deras senaste Facebook-inlägg från IKEA Sveriges fanpage. Vi kan även se
att IKEA Sverige har valt att länka till de sociala medier de använder högst upp till
höger på hemsidan. Genom att göra klickbar bild på Facebooks komplementbild till
deras logotyp, går det enkelt och smidigt att klicka sig över från IKEAs hemsida till
IKEA Sveriges Facebook-sida. Där har de även klickbara bilder som länkas till IKEA
Sveriges Livet Hemma-blogg, Tidningen live, Jobbar-bloggen, Pinterest-sida och
Youtube-sida. Även när IKEA bemöter kunder som har frågor eller åsikter om deras
produkter, hänvisar IKEA Sverige kunderna till att kontakta kundservice. Detta gör att
det stärker vår uppfattning att IKEA Sveriges Facebook-sida är ett komplement till
hemsidan samt kundservice och inte står som en självständig sida.

Dessa iakttagelser tolkar vi då som att IKEA Sverige använder sin Facebook-sida som
komplement till resterande kommunikation och att alla kanaler är sammanlänkade. Det
kan tolkas som att IKEA Sverige vill skapa ett gemensamt syfte och en dialog med sina
kunder, bland annat genom att visa att samtliga sidor online är sammanhängande.
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Vi upplever att IKEA Sverige för sig tämligen försiktigt och neutralt på Facebook,
vilket kan bidra till att deras kunder ser dem som enkla, neutrala och trygga. Detta
tolkar vi som att det antagligen är ett strategiskt val gjort från IKEA Sveriges sida. Vår
uppfattning är att det många gånger kan vara positivt att våga ta risker i
kommunikationen med kund och skapa variation i dialogen, vilket vi anser att IKEA
Sverige inte gör. Facebook-sidan kan på grund av detta upplevas av besökarna som
opersonlig, vilket kan få som följd att intresset för Facebook-sidan inte bevaras. Detta
kan i sin tur leda till en minskning av antalet fans.

I teoriavsnittet valde vi att beskriva företags image, profil och identitet eftersom dessa är
viktiga att inkludera i företags externa kommunikation (Falkheimer 2001). Det
övergripande syftet med kommunikativa insatser är att profil, image och identitet bör
överlappa varandra så mycket som möjligt. Detta för att företag själva och deras
omvärld ska ha rätt uppfattning om hur företaget egentligen är (Eriksson 2008). Vi ser
att IKEA Sverige, genom att använda en bred, återkommande kommunikationsstrategi
på deras olika online-plattformar, försöker och lyckas, skapa en röd tråd i deras externa
kommunikation.

4.1.2 Relation
Dialogen som förs på sidan är enkel och tydlig med ett informativt språk med vissa
känsloväckande uppmaningar. IKEA Sverige har även tävlingar som kunder och
Facebook-användare får chansen att delta i och vinna priser. Facebook-sidan är öppen
för alla och privatpersoner uppmuntras till att kommentera, dela och gilla inlägg som
publiceras på sidan.

Sändaren för denna Facebook-sida är IKEA Sverige och mottagaren av budskapen och
samtalen som förs är deras kunder och andra personer som är intresserade av att få
nyheter av företaget. Mottagare kan också vara personer som råkar hamna på sidan av
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en eller annan anledning, utan att någon egentlig avsikt med besöket. Det finns personer
som tagit del av kommunikationen på IKEA Sveriges Facebook-sida som sen blivit fans
av sidan, vilket visar att de har ett intresse av att ta del av IKEAs information och
inlägg.

Om företag skapar en sida på Facebook för människor att dela med sig av feedback,
fråga och interagera med inte bara företaget utan också med varandra, kan detta skapa
förtroende och lojalitet och som får sidan att växa. Kunder eller potentiella kunder
kommer att notera och uppskatta när företag besvarar frågor snabbt och på ett genuint
sätt (Kerpen 2011). Kerpen (2011) lägger stor vikt vid att företag i sociala medier alltid
bör besvara både negativ och positiv feedback från kunder. IKEA Sverige gör detta på
sin sida, vilket vi har sett när de bemöter den positiva och negativa feedback som de
fått.

Som vi beskrivit tidigare i metodavsnittet bör språket som relationsskapande resurs
undersökas. Enligt Ledin & Moberg (2010) öppnar en text med frågor och uppmaningar
upp för en dialog och kväver något av läsaren, vilket kan ha bättre förutsättningar att
skapa en relation än en text som innehåller ett påstående. Detta kan liknas vid att IKEA
Sverige på Facebook-sidan uppmanar till en dialog och interaktion genom frågor till
läsaren i sina inlägg (Fig. 1). Relationen visar sig även i attityder som texten uttrycker
(Ledin & Moberg 2010). Attityder kan ses i olika slags språkhandlingar, dels som att
någon berömmer, varnar eller ber om något, dels i värderingar och omdömen som
texten gör (Ledin & Moberg 2010). I vår studie kan vi inte se att IKEA Sverige
berömmer, varnar eller ber sina kunder om något ordagrant. Däremot tolkar vi det som
att IKEA Sverige uppmanar till handling och interaktion från sina kunder genom att
använda frågor och tilltal i sina inlägg. Eftersom IKEA Sverige ställer frågor i
Facebook-inlägg är det mer sannolikt att de får ett definitivt svar från sina kunder.
Genom att ställa frågor skapas ett intryck av att författaren är genuint intresserad av att
veta vad kunderna tycker och förutsätter sig inte veta vad kunderna tycker (Kerpen
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2011). Kerpen (2011) hävdar att om företag vill skapa mer interaktion från sina fans bör
de ställa massor av frågor; genuina sådana och faktiskt lyssna på svaren.

Zarrella (2010) menar att företag i sociala medier bör hålla igen med inlägg som syftar
till att generera direktförsäljning och istället fokusera på inlägg som engagerar besökare.
Vi ser att IKEA Sverige ofta använder sig av just sådana inlägg som vi tolkat är i
försäljningssyfte, istället för att publicera material som öppnar upp för en dialog med
användare och lockar dem att interagera. Av de 18 inlägg som IKEA Sverige publicerat
under den tiden som vi valt att analysera (16 april-30april), var det sex inlägg som vi
tolkar som inlägg med syfte att generera försäljning. Av dessa sex innehöll tre stycken
inlägg en bild på en produkt med endast en informativ text med produktnamn, pris och
eventuellt färgval. De resterande tre inläggen som vi tolkat, har ett försäljningssyfte
eftersom de innehöll medlemserbjudanden tillsammans med beskrivande texter och
länkar till IKEAs hemsida.

I dialogen mellan IKEA Sverige och Facebook-användarna, tilltalar användarna
varandra med Du, som ser/läser detta (Fig. 2) och Ni, på IKEA (Fig. 2), vilket bidrar till
att dialogen blir mer talspråklig. Den erfarna läsaren vet för det mesta att han eller hon
inte blir tilltalad som individ. Detta tilltal gör texten mindre formell och har en viss
utpekande funktion (Ledin & Moberg 2010).
Att IKEA Sverige väljer att tilltala sina läsare med Du-pronomen (Fig. 3), tolkar vi som
ett försök till att öppna dialogen och komma närmare sina läsare. Det finns skillnader i
hur man formulerar sig i bemötandet av kundernas frågor. IKEA använder ibland ett
mer formellt språk och ibland mer vardagligt. Detta kan leda till att kunden kan uppfatta
bemötandet olika (Fig.4 ).

När relationen i en text studeras försöker forskaren sätta in texten i en textram, då det
finns en inre situation i motsats till en yttre situation, men dessa är inte oberoende av
varandra. Sändaren, mottagaren och relationen, tillhör den den yttre situationen för
något skrivet. Till den inre situationen ingår däremot olika ”text-jag” och ”text-du”, i
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synnerhet den tänkta eller inskrivna sändaren och den förutsatta eller föreskrivna
mottagaren som texten pekar mot, men även det symmetriska eller asymmetriska
förhållandet dem emellan (Hellspong & Ledin 1997). I en text kan det finnas fler textjag och text-du, än den sändare och mottagare som texten förutsätter. I sådana fall har
texten flera röster, flera olika stämmor som blandas (Hellspong & Ledin 1997). Denna
Facebook-sida har flera olika röster som kommer till tals; dels IKEA som företag
genom deras inlägg, kunder och fans på sidan som samtalar genom frågor, kommentarer
och inlägg, men även IKEA Sveriges medarbetare som talar genom kundbemötandet i
dessa frågor, kommentarer och inlägg.

Omtal av personer i en text bidrar till att definiera ramen av en text (Hellspong & Ledin
1997), framförallt gäller det när omtalet rör textens eget jag. Exempel på detta är när
IKEA Sverige talar om sig själva i första person och då öppnar ett individuellt
subjektperspektiv (Hellspong & Ledin 1997). IKEA Sverige träder då fram öppet som
läsarens kommunikationspartner. Intressant nog går omtalet av IKEA Sverige ibland
över från att tala om sig själva som första person till tredje. Detta tolkar vi som att
IKEA Sverige är den bakomliggande berättarrösten som styr samtalet på Facebooksidan medan medarbetarna på IKEA blir sekundära textjag då de hörs i dialogen som
förs på sidan. Därmed tolkar vi det som att IKEA Sverige är den primära
utgångspunkten i Facebook-sidan (Hellspong & Ledin 1997).
Genomgående på sidan ser vi att IKEA Sverige inte refererar till sig själv som ett jag,
utan som ett vi eller oss. Dessa vi och oss som utspelar sig på sidan upplever vi syftar
till IKEA som företag samt medarbetare på IKEA. Användare av Facebook-sidan, det
vill säga de kunder och fans som finns på sidan, refererar till sig själva som ett jag då de
står som enskilda individer och inte tillsammans som ett vi.

4.1.3 Koherens
Genom att se över de texter som presenteras på IKEA Sveriges Facebook-sida kan
läsaren snabbt förstå vad sidan handlar om och vad syftet är. De mindre texterna (olika
inlägg) skapar helheten (hela Facebook-sidan) och skapar därmed mening genom sitt
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innehåll. Här erbjuds ett upplägg som vägleder läsaren mot IKEA Sveriges syfte med
sidan. Trots att användarna kan skriva vad de vill på sidan så är det IKEA Sverige som
främst utformar vad som syns på sidan. Detta kan tolkas som ett slags osynligt styrande
av innehållet, där IKEA Sverige placerar sina inlägg på rätt ställe, vid rätt tidpunkt så att
informationen kan påträffas av läsarna (Södergård 2007). Detta kan vara ett fenomen
som användaren inte alltid uppfattar, men kan också tolkas vara en aktivitet som även
användaren ägnar sig åt och därför inte upplever det som företagets initiativ, utan
upplever det som att denne själv sökt informationen och därför placerat sig på sidan.

IKEA Sverige är på Facebook-sidan noga med att inte förutsätta att deras användare har
någon förförståelse för vad de publicerar på sidan. I de inlägg där IKEA tipsar om något
eller lägger upp tävlingar eller produkter finns ofta en länk tillagd för att förtydliga och
slussa läsaren vidare till mer information. Detta kan tolkas som ett uttryck för IKEAs
rädsla att förlora en potentiell kund på grund av bristande information eller förutfattade
meningar om förkunskap hos användaren. McLaughlins, Osbornes och Smiths (1995)
visar på hur angeläget det är för gemenskapen att socialisera in nybörjare i gruppens
konventioner inom en virtuell gemenskap (Södergård 2007).

I ett inlägg (Fig. 5) svarar IKEA Sverige på en kunds förfrågan om ett laptopbords olika
färger. Där kan vi se hur företaget bemöter frågan med att först hålla med kunden, sedan
informera om samma bord fast i en annan färg, för att slutligen ge en länk till IKEAs
alla olika laptopbord. Kunden guidas mot ett eventuellt köp och IKEA Sverige ser till
att täcka alla oklarheter kunden kan tänkas ha kring deras laptopbord. Kunden antas inte
veta vilka alternativ hon har utan här är IKEA noga med att följa upp frågan hela vägen
genom en informerande text kring hur kunden ska hitta rätt laptopbord. Här får kunden
ett snabbt och direkt förslag på en lösning på mer än sitt egentliga problem, som från
början endast var färgsättningen på bordet. Här ser företaget till att följa upp kundens
förfrågan med information hela vägen för att kunden inte ska missa någon del i kedjan.
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Facebook-sidan har en röd tråd där inläggen från IKEA Sveriges sida går ut på att visa
upp nya produkter, tävlingar och kampanjer. Företaget samtalar med läsaren genom att
appellera på känslor och vardagliga problem där IKEA står för lösningen. Exempelvis
presenteras en kampanj för IKEAs sängar med rubriken:
”Livet förändras hela tiden, men hur ofta byter du säng därefter? Med en ny
säng kommer nya möjligheter (Fig. 3).”

Detta kan tolkas i ljuset av det kritisk-retoriska perspektivet på public relations, där
företaget genom sin retorik försöker påverka det offentliga samtalet. I citatet ovan
försöker IKEA Sverige initiera att användaren faktiskt behöver en ny säng genom att
påstå att dennes liv ständigt förändras och att användaren kommer få nya möjligheter
genom att köpa en säng av IKEA. Här kommunicerar företaget med användaren genom
att försöka påverka dennes attityd kring sina sängköp och samtidigt bygga en relation
mellan företaget och användaren, där IKEA står för lösningen på ett problem.
IKEA Sverige svarar på en del inlägg som användarna skriver och följer i de fallen upp
frågorna noga och med ett personligt skrivsätt. De tilltalsritualer som här används är
tydliga; IKEA Sverige visar när företaget talar till en enskild individ, en grupp eller till
alla läsare.
”Medlemserbjudande! IKEA PS VÅGÖ fåtölj i 5 färger, nu 149 kr (ord. 249 kr).
Gäller för dig som är IKEA FAMILY medlem den 12/4-14/4 2013 så länge lagret
räcker. www.IKEA.se/Utomhus”

Här talar företaget till en specifik grupp; de som är medlemmar i IKEA FAMILY.
Medlemmarna kan här känna en viss tillhörighet genom det direkta tilltal som IKEA
använder sig av. Detta kan tolkas som ett uttryck för den förtrolighet och förbindelse
som finns mellan aktörerna i gruppen, där de användare som inte är medlemmar i
gruppen inte blir tilltalade i de specifika inläggen (Södergård 2007). Dessa typer av
ritualer blir på ett djupare plan demonstrationer av samhörighet där de som är
medlemmar får ta del av en annan del av IKEA Sverige än icke-medlemmar.

IKEA Sverige är också noga med att regelbundet visa användarna av Facebook -sidan
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hur de blir medlemmar i IKEA FAMILY och vilka fördelar detta medlemskap för med
sig. På vissa av dessa inlägg ställs även frågor av användare som kan handla om råd
beträffande problem. Genom detta allmänna utrop, som vilken läsare som helst av sidan
kan välja att svara på, bekräftas både banden mellan deltagarna och själva gemenskapen
(Södergård 2007). Här kan vi urskilja en önskan att tillhöra något, men också en önskan
att endast få rätt information i förhållande till vad som efterfrågas. Detta kan tolkas som
att delaktigheten i en virtuell gemenskap kännetecknas av viljan av att få ett
informationsutbyte, men också med aspekter som trevligt umgänge där användaren får
ut socioemotionella fördelar (Södergård 2007).

Facebook-sidan är kundorienterad och IKEA Sveriges dialog är personlig,
lösningsfokuserad och bidrar till en helhetsbild av företaget. Användaren inbjuds till
interaktion genom möjligheten att kommentera och skriva inlägg. Användarna delar
med sig av sina åsikter och tankar kring företaget, oavsett om det är genom positiva
eller negativa kommentarer och inlägg och ger därmed en bild av sig själva. Young
(2010) menar att Facebook utgör en samling av en stor mängd data kring människors
intressen och är som en global fokusgrupp, vilket användarna av IKEA Sveriges
Facebook-sida kontinuerligt gör genom sina inlägg. De presenterar vad de tycker är
dåligt respektive bra med IKEA Sverige helt på eget bevåg och ger därmed företaget
mängder av information att använda i sitt arbete, utan att IKEA själva faktiskt gjort
någonting.

4.1.4 Interaktion
I vår analys av IKEA Sveriges Facebook-sida har vi undersökt vilka som talar med
varandra, vilka röster som hörs och hur de kommer till uttryck. Dessa delar skapar
tillsammans interaktionen på sidan, vilket hör till en av internets största styrkor
(Falkheimer 2001). De som kommunicerar på sidan är användare, vilka kan vara
befintliga kunder, potentiella kunder eller endast Facebook-användare som inte har som
avsikt att vara kund hos IKEA. En annan komponent i kommunikationen är företaget
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IKEA Sverige, som här presenteras av ett antal medarbetare som skriver under IKEA
Sveriges sida, men undertecknar med eget namn. Samtalet sker mellan användare användare, användare - IKEA, IKEA - användare och även ”utomstående” talar till hela
gruppen genom spam-meddelanden och liknande. De som kommunicerar via spam på
sidan kan sägas tillhöra den grupp som har ett fientligt interaktivt beteende (Södergård
2007) och inte har något egentligt intresse utav själva gruppen som gemenskap.

Vi upptäckte också en grupp som använder sig av IKEA Sveriges Facebook-sida för att
marknadsföra sig själva, eller något de står för (Fig. 6). IKEA Sverige besvarar en
förfrågan om en tavla som inte finns i deras sortiment och hur en annan användare följer
upp problemet med att erbjuda en liknande tavla från ett annat företag. Det faktum att
IKEA inte kan tillfredställa kunden utnyttjas och någon annan fyller det behov som
finns. Den bästa marknadsföringen genom sociala medier kommer alltid att göras av
fansen, inte av företaget, enligt Zarrella (2010) som menar att företag ska flytta sig och
ge plats för kunden att tala. I dagsläget är det främst IKEA Sverige som styr dialogen
som förs på sidan, inte användarna. Dessa får automatiskt en roll där de främst bemöter
IKEAs inlägg istället för att de som kunder i större utsträckning kan föra och styra
dialogen. Young (2010) menar att de smartaste företagen finns på Facebook genom att
bygga företagssidor, dra trafik till dessa sidor och sedan marknadsföra sina produkter på
ett underhållande sätt, vilket är precis vad IKEA Sverige har gjort. De interagerar med
kunderna genom att skapa tävlingar eller lägga upp tips som alltid är kopplade till deras
produkter; en marknadsföring i förklädnad.

Det innehåll som finns på sidan är till största del skrivet av antingen IKEA Sverige eller
användare av Facebook-sidan. IKEA Sveriges bidrag handlar främst om information
kring nya produkter, tävlingar eller tips som hänvisar till idéer och varor som IKEA står
för. Användarna bidrar främst med kommentarer på IKEA Sveriges inlägg där de
framför sina åsikter och tankar kring det skrivna, men även genom egna inlägg av både
positiv och negativ karaktär. Genom att gilla IKEA Sveriges Facebook-sida får
användarna tillgång till den information de vill ta del av. De placerar sig i en
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informationsomgivning och kan då fortlöpande hålla sig uppdaterade kring information
som är relaterad till deras intressen och angelägenheter (Södergård 2007).

Genom att alla parter interagerar på sidan skapar de sig en bild av sig själva och även
andra, så kallade identiteter, vilka utformas så som identitetsskaparen önskar framställa
sig själv. I alla sina svar till kunder använder IKEA Sverige sig av ett personligt,
positivt och avslappnat språk för att trycka på att de innehar just dessa egenskaper.
Detta kan tolkas i ljuset av att internet tillåter en presentation av ett helt nytt ”jag” där
användare kan framställa sig själva som de själva önskar, utan att geografiska avstånd,
förkroppsligande eller historia står i vägen (Giles 2003).

Vissa av de inlägg som IKEA Sverige lägger upp visar hur de är delaktiga i andra
projekt utöver sina egna. Som exempel finns ett inlägg där IKEA Sverige stödjer Unicef
genom att sälja Unicef-nålen, där pengarna går till att vaccinera barn mot polio. Giles
(2003) menar att hemsidor i olika former ofta skapar en glorifierande och lätt
överdriven bild utav ”jaget”, som här är IKEA Sverige, vilket går att se i den här typen
av inlägg där företaget framställer sig som ödmjuka och givmilda. Det gigantiska
företaget IKEA förminskar sig här till en mer mänsklig och lätthanterlig nivå, för att
förmedla till användarna att det faktiskt finns ett hjärta hos företaget.
Användarna av sidan interagerar också med IKEA genom att själva skriva inlägg som
kan handla om diverse problem, negativ eller positiv kritik eller tips till övriga läsare av
sidan. I ett inlägg tar en kvinna upp hur hon gång på gång har blivit skadad av att
IKEAs glas går sönder när hon diskar. Ett väldigt aggressivt beteende visas upp och hon
känner att hon inte får den hjälp hon behöver, vilket hon tydligt uttrycker. Detta kan vi,
till viss del, tolka som ett uttryck för att den virtuella kommunikationen inte alltid är
tillräcklig för att tillgodose användarens behov. Giles (2003) hävdar att många inte är
nöjda med osynlig, virtuell kommunikation som ersättare för en mer fysisk kontakt.
Detta påstående kan också stödjas med det faktum att kvinnan sedan skriver att hon fått
tala med kundservice via telefon och då känner sig mycket lugnare och tryggare.
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4.2 Intervjuer
När vi analyserat det insamlade intervjumaterialet har vi studerat transkriberingarna och
genom metoden meningskoncentrering kommit fram till fyra huvudteman. Dessa är
syfte och användning, kontroll och hantering, tilltal och kundrelationer samt sociala
medier och framtid. När vi sedan analyserat meningskoncentreringarna och de teman
som kunnat urskiljas har vi undersökt innehållet utifrån dessa frågeställningar:
-

Hur ser IKEA Sverige på användningen av deras Facebook-sida och vad är
deras syfte med denna?

-

Hur ser IKEA Sverige på retorik och relationsskapande på Facebook?

-

Hur ser IKEA Sverige på kontroll och hantering av Facebook-sidan?

-

Hur ser IKEA Sverige på framtiden kring sociala medier?

Respondenterna anges i texten med hjälp av beteckningarna R1 till R5.

R1: Kvinna, arbetar inom HR-avdelning
R2: Man, arbetar inom Facebook-team och kundservice
R3: Kvinna, arbetar inom PR- och kommunikation
R4: Kvinna, hög befattning inom retail-avdelning
R5: Kvinna, hög befattning inom press-avdelning

4.2.1 Syfte och användning
Genom vårt intervjumaterial har vi tolkat det som att samtliga respondenter har en
positiv inställning till användandet av IKEA Sveriges Facebook-sida. Dels för att det
skapar möjligheter till att stärka kundrelationer och att Facebook ses som en fantastisk
möjlighet till att gå ifrån att använda envägskommunikation till att istället skapa en
dialog mellan IKEA och deras kunder (R5). IKEA Sveriges Facebook-sida skapades
med syfte att komplettera deras övriga marknadsföringskanaler, samtidigt som IKEA
Sverige kan skapa en bra blandning mellan att kunna nå ut med sina budskap både
produktmässigt och företagsrelaterat och att kunna hjälpa sina kunder (R3).
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Enligt respondenterna använder IKEA Sverige Facebook-sidan till att besvara kunder,
ge inspiration från inspirationsbloggen och upplysa om nyöppningar av varuhus eller att
de söker nya medarbetare. IKEA Sverige vill finnas där deras kunder är och därigenom
nå andra målgrupper än vad de når i andra medier de använder sig av (R4). IKEA
Sverige ser på de sociala medier som de använder som bra plattformar för diskussioner
mellan olika människor. Ibland, utan att IKEA som företag alltid är med i diskussionen,
tipsar människor varandra om heminredningsidéer och diskuterar olika ämnen som rör
företaget (R5). Men givetvis finns alltid IKEA Sverige närvarande för att besvara frågor
kontinuerligt, förklarar R5. Företaget vill skapa en dialog med de som följer dem och
beroende på vilka frågor och inlägg som förekommer på sidan skapar det en möjlighet
för IKEA Sverige att få kunskaper om vilka frågor som deras kunder har (R3).

Facebook-sidan är till stor del till för marknadsföring enligt R1, men förklarar att de på
kundservice använder Facebook-sidan till att besvara och hjälpa kunder. Många kunder
chattar, mejlar och ringer till kundservice fortfarande, så IKEA Sverige hänvisar inte till
Facebook som en kundservicekanal, men de ser till att omhänderta den dialog som
uppstår där (R4). Däremot hänvisar de alltid kunder på Facebook att kontakta
kundservice via mejl eller telefon om det berör mer avancerade ärenden.
"/.../ men som vi använder den på kundservice är det egentligen till för att
besvara kunderna. Vi vill inte att Facebook ska bli en kundservice som många
andra företag har (R1)."
"/.../ vi ber aldrig att kunder ska kontakta oss på Facebook, utan vi omhändertar
den dialog som dyker upp där naturligt i dagsläget (R4)."
"/.../ är det mer avancerade frågor som tar lite längre tid så hänvisar vi alltid
dem till att ringa eller kontakta oss via mejl eller telefon (R1)."

I intervjumaterialet fann vi det intressant att en av respondenterna (R1) berättade att
Facebook-sidan kan ses som ett kommunikationsverkyg, men att det också kan ses som
marknadsföring då IKEA syns i fler olika kanaler. Respondenten kanske uppfattar all
publicitet som god publicitet. Detta tolkade vi som negativt, då det är viktigt att ha i
åtanke att Facebook är en social kanal och inte en försäljningskanal (Kerpen 2011). De
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flesta människor är på Facebook för att umgås och få kontakt med andra och inte för att
handla (Kerpen 2011).

Företag bör alltså inte vara säljande på Facebook utan bör istället använda plattformen
till att göra köpprocessen så enkel och tillfredsställande som möjligt för kunden (Kerpen
2011). Detta tycker vi att IKEA Sverige gör då respondenterna förklarat att de alltid
skriver ut vilka produkter de ger inspiration till på Facebook-sidan och ofta länkar till
sidan där de kan köpa produkten. Vi tolkar det som att IKEA Sverige eftersträvar en
snabbt köpbeteende, eftersom kunder som är intresserade av att köpa det som publiceras
ska kunna komma till en sida där de kan köpa produkten med endast ett knapptryck från
Facebook-sidan.

4.2.2 Tilltal och kundrelationer
IKEA Sverige har sedan december 2012 ett team på fem personer från kundserviceavdelningen som besvarar och modererar alla frågor och kommentarer på IKEA
Sveriges Facebook-sida (R4). Detta team arbetar parallellt med övriga
kundservicekanaler och sitter inte enbart på Facebook. På IKEA Sverige finns det även
ett Facebook-team som består av representanter från marknadsavdelningen, HRavdelningen, PR- och informationsavdelningen samt kundrelationsavdelningen som
träffas regelbundet (R4).

IKEA Sverige använder sociala medier för att bygga starka relationer och dialogen med
kunden ses som otroligt viktig för att bygga ett förtroende och skapa starka relationer
till varumärket (R4). IKEA Sverige behåller och stärker relationen till sina kunder
genom att vara ärliga och tydliga i dialogen som förs på Facebook. Facebook-sidan är
väldigt värdefull enligt R3, detta eftersom IKEA Sverige blir mer tillgängliga och
transparenta. R3 förklarar att kundrelationer förbättras genom Facebook då IKEA
Sverige kommer närmare sina kunder och kan lyssna på dem, vilket enligt henne
förhoppningsvis leder till att kunder tycker att IKEA är mer tillängliga än tidigare.
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Ju längre tid som en besökare besöker en Facebook-sida, ju fler inlägg kommer
besökaren att läsa, som i sin tur leder till att denne skapar en djupare relation till
företaget (Zarrella 2010). När vi frågat våra respondenter angående kundrelationer har
ingen av respondenterna nämnt hur företaget fångar besökaren för att få denne att stanna
på sidan en längre tid. Samtliga respondenter har istället beskrivit att IKEA Sverige
stärker och bygger kundrelationer genom att bemöta kunder, snabbt, ärligt och enkelt
för att visa att IKEA Sverige är tillängliga och lyssnar på sina kunder.

Enligt Kerpen (2011) bör företag som använder sig av sociala medier använda sig av
riktlinjer för att undvika missförstånd och missnöje hos sina kunder. Dessa riktlinjer,
som även kallas tone-of -voice, fungerar som en policy för vilket språk som ska
användas och vad som inte får sägas i sociala medier (Kerpen 2011). Tone-of-voice kan
översättas till svenskans tonfall, men i denna studie använder vi och våra respondenter
detta begrepp som sammanfattar de uttalade riktlinjer för hur företag bör bemöta sina
kunder online.
Inom IKEA har de en uttalad tone-of-voice i all kommunikation som de utför (R4).
Enligt deras tone-of-voice ska personalen på IKEA Sveriges Facebook-sida vara vänliga
och som en kompis, använda ett lättsamt och enkelt språk och det ska kännas att det är
IKEA Sverige som talar (R4).
"/.../ de får gärna slänga in en liten smiley och sådant som gör att det känns ännu
mer personligt (R4)."
"/.../ det ska vara personligt och det ska kännas väldigt avskalat, rakt och ärligt
(R4)."
"/.../ generellt ska det vara ett enkelt språk för att vi är enkla och ärliga
människor (R3)."
"Vi har som rutin att det ska vara ett enkelt och ärligt språk, som är
genomgående på alla medie-plattformar (R3)."

Enligt denna tone-of-voice ska medarbetarna vara personliga i bemötandet med kunder
på Facebook (R2). Svar på Facebook kan därför variera mycket från person till person,
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eftersom de ska lära känna dem på IKEA Sverige för att visa att det är individer som
besvarar kundernas frågor på sidan (R2).
"/.../ så det kan variera mycket på våra svar från person till person. De ska lära
känna oss också, eftersom det inte är några robotar som sitter här och besvarar
kunderna (R2)."

R4 berättar att IKEA Sverige lägger stor vikt vid att de olika medarbetarna alltid
avslutar sina inlägg med sitt namn och vem det är som svarar, för att det ska vara en
personlig dialog som förs på Facebook-sidan.
"/.../ det viktigaste för oss är då att man alltid avslutar med vem det är
som svarar (R4)."
Samtliga respondenter är väldigt positiva till att det finns ett mer personligt sätt att
komma i kontakt med sina kunder och att IKEA Sverige därigenom får en bild av hur
deras kunder och målgrupp är och hur de tänker. R1 säger även att Facebook stärker
kundrelationen, dels för att kunna svara på frågor snabbt men även för att kunderna ska
bli sedda. Här är det dock viktigt att man har resurser på plats som tar sig an frågorna
och svarar (R1). Framförallt tycker R2 att Facebook är väldigt positivt och att det finns
någon där att besvara kunderna genom Facebook-sidan, men om företag finns på
Facebook måste de även omhänderta kunderna och vara närvarande i dialogen som förs
online (R2).
"/.../ en Facebook-sida där kunderna inte blir besvarade är ju som ett varuhus
där det inte finns någon personal - man kan se allting, man kan gå runt där och
prata med andra, men det finns ingen som egentligen hjälper dem eller besvarar
frågorna (R2)."

Genom våra intervjufrågor angående kundrelationer har samtliga respondenter beskrivit
arbetet med att skapa och förstärka kundrelationen. R4 förklarade att sociala medier är
till för att bygga starka relationer, medan R3 och R1 säger att Facebook förstärker
befintliga relationer. Dock har ingen av respondenterna behandlat hur de ser på
skapandet av icke befintliga relationer, alltså hur de ska bygga relationer.
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Att använda sig av engagerande inlägg på en Facebook-sida gör att fansen, kunderna
och besökarna av sidan gillar, delar eller kommenterar inlägg på sidan som leder till att
trafiken på Facebook-sidan ökar. Detta i sin tur leder till mer lojala Facebook-användare
på sidan, men även till att företags Facebook-sida och deras inlägg blir mer
uppmärksammade av personer som inte redan är fans av denna Facebook-sida (Zarrella
2010). Facebook fungerar så att om många av mina bekanta gillar en sida kan denna
sida komma upp i mitt flöde, fast jag inte valt att bli fan av denna sida själv (Kerpen
2011). Företag kan använda sig av annonser på Facebook som säger - dina vänner gillar
detta, då kanske även du gillar detta. Företag kan alltså använda sig av sina fans för att
marknadsföra sin Facebook-sida på Facebook - ju fler fans, desto större spridning får
sidan (Kerpen 2011).

Att ingen av respondenterna nämnt under intervjuerna hur IKEA Sverige skapar nya
relationer till kunder genom Facebook, tolkar vi som att detta inte diskuteras i samtalet
om Facebook på IKEA. Vi tolkar det som att IKEA istället fokuserar på att bevara de
Facebook-användare som redan är fans på deras sida och lägger mer vikt vid att bevara
befintliga kunder istället för att locka nya.

4.2.3 Kontroll och hantering
En genomgående uppfattning bland respondenterna var vikten av kontroll och
moderering av Facebook-sidan. R1 tar flera gånger upp vikten av att ha resurser som
kontrollerar och modererar innehållet i de sociala medierna, samt bemöter kunder.
”Det är ju så att negativ information sprids lika snabbt som positiv så att det
gäller ju att ha koll på det (R1).”
”/…/ dels för att kunna svara på frågor snabbt, att känna att dem blir sedda och
då är det ju väldigt viktigt att man har resurser på plats (R1).”
”Man ska vara medveten om den starka kommunikationskraften som sociala
medier har och att man sätter resurser på att bevaka (R1).”
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”Vi har ju folk som jobbar heltid med att svara och hålla koll på Facebook-sidan
(R1).”

Av intervjuerna framgår att IKEA Sverige upplever sig behöva ha en modererande
funktion över Facebook-sidan av främst två skäl; dels för att kunna bemöta kundernas
olika behov på ett snabbt sätt och dels för att förhindra spridningen av negativ eller
felaktig information som rör företaget. Ett tredje, dock inte lika starkt förespråkat, skäl
till moderering är det ansvar som IKEA har för att personangrepp och liknande inte får
förekomma och att företaget ständigt håller koll så att inga olämpliga inlägg läggs upp.
R2 nämner hur personer kan skriva vad de vill på Facebook-sidan och därmed publicera
olämpliga inlägg.
”Via internet är det ju precis som att de sitter bakom en vägg och kan säga och
uttrycka sig hur de vill (R2).”

Uppfattningen om att användarna av sociala medier är fria att skriva vad de vill och att
detta kan påverka företaget återfanns hos de flesta respondenterna. Genomgående i
intervjuerna är fokuset på företaget. Vi uppfattar att mindre fokus läggs på hur enskilda
individer kan utsättas för negativa kommentarer och eventuella angrepp på IKEA
Sveriges Facebook-sida. Vi uppfattar det som att de viktigaste skälen till moderering
görs i syftet att skydda företaget.
R2 nämner hur företaget försöker svara på negativa inlägg, men inte alltid kan nå ut till
alla läsare då de kanske inte läser företagets respons på frågan, utan endast kundens.
Detta anser R2 kan påverka företaget negativt. Här kan vi se hur konsumenternas makt
har ökat i och med framväxten av allt fler digitala kanaler; kunden har makten att skriva
vad den vill i sociala medier och det gör företag som IKEA sårbara (Dahlén & Lange
2009). Av intervjuerna framgår den maktlöshet som IKEA Sverige upplever inför det
faktum att deras användare av Facebook-sidan faktiskt kan uttrycka sig i princip hur de
vill. Detta tolkar vi som en av orsakerna till företagets stora kontrollbehov över mediet.
Flera respondenter (R1, R2, R5) upplevde att negativ information spred sig snabbt i
sociala medier och att företaget försöker agera därefter.
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”Det går snabbare via Facebook, är det någon skandal som uppstår så slår vi
snabbare larm om det här också för att vi vet att det kan vara tidningar, andra
inom IKEA eller andra företag som får ut något av det negativa (R2).”

R5 upplevde att medarbetare ibland får felaktig information genom sociala medier
genom ryktesspridning och att IKEA inte alltid hinner få upp en rättvisande bild. R3
upplevde å andra sidan en positiv del i den snabba spridningen av material som sociala
medier för med sig och upplevde det som fördelaktigt att snabbt kunna sprida
information till många samtidigt, som sedan kunde dela informationen vidare. Giles
(2003) talar om hur internet ofta ses ur ett positivt perspektiv då det skapar ett
informationsrikt samhälle där vi kan bli utbildade genom ett klick på datormusen. På
samma sätt kan vi tolka IKEA Sveriges positiva syn på delandet av deras information,
där deras kunder utbildar varandra i kunskap om IKEA, utan att företaget behöver göra
någonting.

R4 upplevde Facebook och sociala medier som något väldigt stort och svårt att
överblicka. R4 nämner hur det skrivs enormt mycket om IKEA i sociala medier och att
företaget omöjligt kan ha en god överblick över allt material. R4 nämner också att det
finns flera yrkesgrupper på IKEA som har hand om Facebook; dels personal från
kundservice och dels personal från HR, PR, marknads- och kundrelationsavdelningar.
Återigen upplever vi en rädsla från IKEA Sveriges sida över det faktum att sociala
medier inte går att kontrollera fullständigt, men att företaget gör allt i sin makt för att
försöka tämja mediet.

R3 talar om hur en krishantering går till när en skandal uppmärksammas i sociala
medier; där pressavdelningen förser kundservice med uttalanden att bemöta kunderna på
Facebook med. R3 tar också upp hästköttsskandalen som exempel, men nämner att där
gick pressavdelningen in med egna inlägg direkt på Facebook-sidan, istället för att låta
kundservice bemöta kunderna. Detta uttalar sig även R4 om och nämner också vikten av
att snabbt gå ut med ett uttalande vid kris för att kunder ska känna sig trygga med att
kritik och feedback tas på största allvar. R5 delar också åsikten om att sociala medier är
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ett bra sätt att snabbt få ut vad som har hänt och också kunna ta del av reaktioner kring
det skedda.

Flera respondenter (R2, R4, R5) nämner att IKEA Sverige endast plockar bort
kommentarer och inlägg som strider mot BBS-lagen och personuppgiftslagen. R1
nämner att negativ information sprider sig snabbt och bör därför kontrolleras. R4
nämner hur kommentarer och inlägg som på något sätt är olämpliga, stötande eller
kränkande tas bort från Facebook-sidan. Det är svårt för oss att tolka vad IKEA Sverige
mer exakt menar med uttryck som negativ information, olämpliga och stötande
kommentarer. Å ena sidan påstår majoriteten av respondenterna att IKEA Sverige
endast raderar kommentarer som strider mot lagen, medan flera respondenter å andra
sidan nämner att olämpliga kommentarer raderas.
Vi kan inte med säkerhet säga vad begreppet olämpliga egentligen syftar på och
upplever också det som svårdefinierat vem IKEA Sverige faktiskt försöker skydda med
sin moderering av Facebook-sidan; är det den enskilde individen eller företaget? R5
upplever att det är viktigt att alla får komma till tals och att negativa kommentarer
bemöts. R5 upplever också att negativa kommentarer utan substans, så som felaktiga
rykten, ofta korrigeras av kunderna själva. Detta fenomen kan understödjas av det
faktum att en virtuell gemenskap (eller grupp) ofta tillrättavisar överträdelser, så som
felaktiga rykten, för att bevara gruppens integritet (Södergård 2007). Kunderna
försvarar i det här fallet IKEA Sverige genom att bemöta utomstående kritik eller falska
anklagelser, vilket tyder på starka samhörighetskänslor inom Facebook-gruppen där
känslan att gruppen och dess kommunikation tillhör medlemmarna är viktig (Södergård
2007). R3 tycker inte att IKEA Sverige hittills har behövt hantera några större negativa
uttalanden från kunder.
”Än så länge har jag inte varit med om att det varit något stort. Ja, det är hon
som jobbar inom rekrytering då som bloggar, där det har varit någon som har
varit missnöjd och då gäller det ju att svara på ett enkelt och vänligt sätt (R3).”
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Detta kan tolkas som att IKEA Sverige lyckats väl i skapandet av en positiv identitet
som de flesta av deras kunder sedan har accepterat. Det kan vara så att omvärldens bild
av företaget (dess image) är tillräckligt positiv för att företaget till stor del kan undvika
kritik. Uttalandet kan också tolkas som ett sätt för IKEA Sverige att behålla sin image,
då de troligtvis inte vill förmedla en bild av ett företag med negativt inställda kunder.

4.2.4 Sociala medier och framtid
R2 trodde att det skulle ske en stor förändring kring sociala medier i framtiden och att
sociala medier kommer att finnas kvar, men inte i samma utsträckning som i dagsläget.
R2 trodde också att sociala medier kommer tappa en hel del användare framöver. Detta
beror enligt R2 på att reklambiten inom sociala medier kommer att utvecklas.
”Om man tänker om 10 år så tror jag inte heller att företagen kommer att ha
sådan stor plats i sociala medier på grund av att personer inte alltid vill ha den
här marknadsföringsbiten på något som de använder för att hålla kontakten med
vänner och släkt (R2).”

Här kan vi se hur det finns en medvetenhet hos företaget kring det faktum att de verkar i
ett informationsmättat samhälle där företag alltmer inkräktar på konsumenters privata
ytor. Som Weatherill (1997) skriver så handlar lyckad extern kommunikation om vad
kunden vill att företaget kommunicerar, vilket IKEA Sverige verkar ha en medvetenhet
kring. R1 ansåg däremot att vi ännu bara är i början av sociala medier och att det är
svårt att se hur framtiden kommer se ut. R4 var också av uppfattningen att sociala
medier fortfarande är ett outforskat område, speciellt för företag. R4 nämner att
företaget funnit några plattformar som passar dem och att de även håller dörrarna öppna
för nya forum. De bevakar också trender för att se hur saker och ting utvecklar sig.
Young (2010) menar att nya plattformar, som fångar upp det allra senaste, kommer
framträda i och med sociala mediers utveckling och detta är även något som IKEA
Sverige har uppfattat. IKEA Sverige verkar ha en splittrad bild när det gäller framtiden
inom sociala medier, där vissa har en klarare vision än andra. Detta kan bero på att de är
olika insatta beroende på yrkesposition, men kan också handla om att IKEA som företag
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inte helt manifesterat sin närvaro i sociala medier utan fortfarande är i ett slags
utvecklingsstadium.

R4 ansåg också att det är ohållbart att befinna sig överallt i de sociala medierna och att
det kan bli för mycket så att kundservice får lägga traditionella medier åt sidan, vilket
R4 inte tror kommer ske. R2 tror att det kommer att utvecklas ett annat socialt medie i
framtiden som mer blir en kontakt mellan kunder och företag. Här kan vi tolka en viss
motsägelse i argumenten där R2 å ena sidan menar att kunder i framtiden kommer söka
sig från företags medverkan i sociala medier, men å andra sidan också tror att ett nytt
socialt medie kommer utvecklas där kunden söker sig till företag. De olika uttalandena
kan bero på att R2 både talar utifrån sitt eget kundbeteende och å IKEA Sveriges
vägnar.

R3 trodde att företag i framtiden kommer att våga ha en tuffare och ärligare ton på
sociala medier i framtiden. R3 nämner också att IKEA Sverige i framtiden kommer
våga vara mer tuffa i bemötandet av de kritiska inlägg som publiceras av kunder och att
de kommer kunna undvika stora begrepp och bli mer personliga i kundbemötandet.
Detta tolkar vi som en vilja att bemöta kunderna på deras nivå och kommunicera med
dem på deras vis genom att uttrycka sig mindre företagsorienterat. Det kan även ses som
en önskan att dra åt tyglarna kring den yttrandefrihet som användarna av Facebook
faktiskt har genom att sätta hårt mot hårt i en negativ diskussion. Då internet tillåter
människor att skapa olika versioner eller identiteter av sig själva (Giles 2003) är detta
fenomen något som möjligen även påverkar IKEA Sverige, där de upplever det som
lättare att uttrycka sig fritt virtuellt. R4 tyckte att det är viktigt för IKEA att fortsätta
följa med och se vart kunderna befinner sig, även om det är omöjligt att finnas överallt.
Även R1 upplevde det som viktigt för IKEA att följa med i en framtida utveckling för
att nå ut till kunderna.
”/.../ jag tror ju mycket mer på det här med att vi måste synas mer, kanske filmer
på nätet, kanske annonsera i en yrkestidning. Så jag tror på något sätt att man
måste hänga med i utvecklingen och nya kanaler att synas i (R1).”
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4.3 Diskussion
Under bearbetning och analys av vårt material har vi stött på skillnader, likheter,
motsägelser och underbygganden mellan textanalys och intervjuer. Det har dykt upp
många intressanta infallsvinklar och fenomen, vilka vi till stor del redan diskuterat och
reflekterat kring i avsnitten ovan, men som vi ytterligare vill lyfta fram och diskutera i
förhållande till varandra. Vi ger här dessa jämförande diskussioner ett eget avsnitt då vi
vill undvika förvirring och hålla isär studiens olika delar på ett läsarvänligt sätt.

Ett intressant ämne vi stötte på i jämförandet mellan textanalys och intervjuer handlade
om IKEA Sveriges krishantering i sociala medier. När en kris, som t.ex när hästkött
upptäcks i köttbullarna, uppstår inom företaget ger pressavdelningen färdiga uttalanden
till kundservice att bemöta kunderna med. Detta fick vi berättat för oss av en
respondent. Ett annat ämne som samtliga respondenter rörde vid var IKEAs så kallade
tone-of-voice, där de ska vara personliga och privata mot kunderna på Facebook och
inte vara som robotar bakom en datorskärm. Dessa uttalanden blir motsägelsefulla när
de ställs mot varandra, då ett skräddarsytt uttalande som inte kommer från en anställd på
kundservice blir allt annat än personligt.

I en krishantering bemöts alltså inte kunderna på den personliga nivå som IKEA Sverige
påstår använda sig av. Detta kan bero på att IKEA Sverige inte upplever kundservice
som tillräckligt kompetent för att hantera kriser med uttalanden som stämmer överrens
med IKEAs tone-of-voice, utan att företaget bättre når fram till kunden med ett mer
företagsorienterat och avskalat språk. I textanalysen kunde vi se att Facebookanvändarna överlag var positiva till bemötandet de fick av IKEA Sverige, vilket kan
bero på det personliga tilltal företaget möter dem med. Denna studie ämnar inte
undersöka hur IKEA Sverige kan förbättra sin kriskommunikation, men vi finner det
intressant hur företaget anpassar sin tone-of-voice i förhållande till syftet. Kanske kan
de lättare nå fram till kunder genom att faktiskt låta kundservice bemöta dem på sitt
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vanliga, personliga sätt, då mottagaren är mer tillgänglig för information om de känner
sig tilltalade på sin egen nivå. Beroende på vilken typ av publik sidan har, ska ord och
vilka svar som ges, till både negativa och positiva kommentarer, alltid anpassas till
läsaren (Kerpen 2011).

Att IKEA tagit steget ut på den digitala marknaden tror vi påverkar företagets image. I
dagsläget upplever vi att de vill ses som ett företag som är modernt och nytänkande. En
av respondenterna nämner i ett uttalande att IKEA var sena med att hoppa på trenden
och ta Facebook på så stort allvar (R2). Samma respondent förklarade även att denne
tror att Facebook om cirka 10 år inte kommer att vara lika populärt. Detta eftersom att i
takt med att marknadsföringen och annonseringen ökar på Facebook, försämras synen
på företag som profilerar sig där eftersom Facebook i grund och botten är en plats att
interagera med vänner och familj (R2). Det kan här tolkas bli en stor skillnad mellan de
aktiviteter som Burnett (2000) menar att användare av virtuella gemenskaper, som här
är Facebook, ägnar sig åt. Burnett (2000) gör en tydlig åtskillnad mellan
informationsaktiviteter och socioemotionella aktiviteter, där de användare som främst
ägnar sig åt informationssökande kanske inte störs av företagens närvaro i sociala
medier i samma utsträckning som en användare som brukar mediet för att uppnå
socioemotionella fördelar (Södergård 2007). I framtiden kan det möjligen bli en
tydligare uppdelning mellan olika typer av användare i sociala medier, som har olika
avsikter med sitt användande och där igenom bemöter företagen olika. Vi har inte
upplevt att användarna av IKEA Sveriges Facebook-sida ser sidan som störande för
deras övriga användning av Facebook, vilket kan bero på att de själva valt att placera sig
i en informationsomgivning som tillgodoser deras intressen (Södergård 2007).

Textanalysen ledde till tolkningen att IKEA Sverige på Facebook-sidan uppmanade till
interaktion med kunderna, genom att använda frågor och tilltal till deras inlägg. Detta
får vi belägg för när IKEA Sverige tydligt förklarar att sidan finns för att skapa en
dialog med kunderna. En annan tolkning som vi gjorde utifrån textanalysen var att
Facebook-sidan verkar i ett nät av relationer till andra IKEAs resterande
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marknadskommunikation och därför inte står för sig själv. Genom våra intervjuer fick vi
även detta bekräftat då respondenterna hävdar att det är som ett pussel som måste
läggas, när de bestämmer innehållet på Facebook-sidan. Input från olika avdelningar tas
med, vilket kan vara innehåll från andra onlineplattformar, erbjudanden, kampanjer och
företagsrelaterade nyheter som är relevant och ligger rätt i tiden för att publicera på
Facebook-sidan (R4). IKEA Sverige vill att deras kunder ska kunna känna igen budskap
från samtliga marknadsföringskanaler (R4).

Vi uppmärksammade i textanalysen att de inlägg som publiceras på Facebook-sidan ofta
är samma eller liknande de bilder och texter som IKEA Sverige publicerat på deras
hemsida. Genom intervjuerna fick vi då veta att det inte är de IKEAs medarbetare som
besvarar kunderna på sidan utan det finns ett delat ansvar mellan marknadsavdelningen
och IKEA Service Office på huvudkontoret i Helsingborg som skapar alla inlägg på
sidan. Då Marknadsavdelningen står för de reklamrelaterade inläggen och IKEA service
Office står för om det är något speciellt uttalande, exempelvis köttskandalen (R2). Vi
tror att IKEA skulle kunna nå denna personliga dialog som de påstår sig använda genom
att ha en och samma grupp som ansvarar för Facebook-sidan, både med inlägg och med
att besvara kunder och kommentarer. Vi tolkar det som att IKEA Sverige genom att
använda marknadsavdelningen som publicerar inlägg, kundservice som besvarar kunder
och kommentarer och slutligen IKEA Service Office som bemöter stora krisrelaterade
diskussioner, gör att hela buskapet och dialogen blir för uppdelad och deras uttalade
tone-of-voice därmed går förlorad.
Att IKEA Sverige vill lägga mer resurser på att bemöta kunder genom de traditionella
kundservicekanalerna kan bero att många upplever det otillfredsställande att föra all
kommunikation och allt relationsbyggande över en dator (Giles 2003). Giles (2003)
menar att det är tveksamt om virtuell interaktion någonsin kommer kunna kompensera
för bristen av nära, mänsklig interaktion. Detta kan vara något IKEA Sverige
uppmärksammat och därför gör valet att använda av sig de mer fysiska
kommunikationskanalerna.
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IKEA Sverige säger sig bygga kundrelationer och att de får feedback av kunder genom
ett Facebook-sidan. Genom vår textanalys ser vi dock att de inte uppmanar kunderna att
dela med sig av upplevelser och åsikter så mycket som de har möjlighet till. Facebook
är en plats där företag får chansen att lyssna på sina kunder och genom att ställa frågor
till kunder kan företag bygga en emotionell relation mellan företaget och kunden
(Kerpen 2011). Vi tolkar det dock som att IKEA Sverige ser feedback i all den dialog
som förs med kunderna; i deras attityder, åsikter och påståenden. Vi tror att IKEA
Sverige genom ytterligare användning av frågor och tilltal i sina inlägg skulle kunna
lyfta dialogen med kunderna och därmed få mer direkt feedback. Att ställa frågor till
sina kunder i sociala medier påverkar företagen på fyra sätt:
-

Det hjälper företag att vägleda konversationen i sociala medier på ett ödmjukt
sätt.

-

Företag kan bli kundorienterade marknadsförare istället för
varumärkesorienterade marknadsförare.
Visar att företaget värdesätter öppenhet, ärlighet och feedback (tre saker som
kunder universellt värderar högt hos företag).

-

Visar att företaget bryr sig om vad sina kunder har att säga (Kerpen 2011).

IKEA Sverige säger sig värdesätta just dessa tre begrepp: öppenhet, ärlighet och
feedback från sina kunder. De bör då förslagsvis utnyttja de dialogmöjligheter som ett
socialt medie som Facebook erbjuder - men det är IKEA Sverige som måste öppna
dialogen och fråga efter deras kunders feedback och på det sättet ta initiativet i dialogen.
För att skapa en öppenhet, ärlighet och visa att de är intresserade av deras kunders
åsikter kan de förslagsvis använda frågor i deras inlägg som:

-

Vad kan vi på IKEA göra bättre?

-

Vad är din bästa och sämsta erfarenhet med oss på IKEA?

-

Vad tycker du om vår senaste annons?

-

Vad skulle du vilja se mer av i denna Facebook-sida?
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-

Vad är ditt första minne av IKEA?

-

Varför gillar du den här sidan?

5. Slutdiskussion
5.1 Sammanfattning
I denna uppsats har vi redogjort för komplexiteten med sociala medier, med fokus på
Facebook, då det fortfarande är ett tämligen outforskat område. Trots detta tar sig
svenska företag an utmaningen och tar steget ut på den digitala marknaden. I studien har
vi tagit oss an att studera IKEA Sverige för att undersöka hur de anpassat sig till den
starka trend som sociala medier utgör idag. Vi valde att göra en textanalys av IKEA
Sveriges Facebook-sida där relationer, interaktioner, intertextualitet och koherens
analyserats. Detta eftersom vi fann intresse av att undersöka hur dessa komponenter
framträdde på sidan, med främsta fokus på relation och interaktion, då vi ansåg dessa
som mest väsentliga för denna typ av studie. Textanalysen har även kompletterats med
intervjuer av våra respondenter, som här fått respresentera IKEA Sverige och dessa
insamlingsmetoder har sedan gett oss ett intressant material att vidare undersöka.

I denna studie har vi undersökt hur ett stort företag som IKEA använder sig av sociala
medier i sitt dagliga arbete. Fokus har legat på hur användningen ser ut nationellt men
inte internationellt, då det hade varit en alltför omfattande studie att genomföra i
förhållande till tidsaspekten. Vi har även undersökt hur företaget kommunicerar med
sina kunder via Facebook och hur IKEA Sverige vill att kommunikation och innehåll
ska se ut på sidan. Vi har genom detta arbete fått en tydligare kunskap av den centrala
betydelse som sociala medier har för företag idag och även fått en del infallsvinklar
kring hur dessa mediers framtid kan komma att se ut.
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5.2 Redogörelse för syften
Utgångspunkten för denna studie var att definiera IKEA Sveriges syn på deras
användande av Facebook, med en jämförelse över hur det ter sig i verkligheten genom
att jämföra uttalanden i intervjuer med vårt resultat av textanalysen av Facebook-sidan.
I denna studie har även krishantering och hanteringen av negativa och positiva
kommentarer och inlägg från kunder på IKEA Sveriges Facebook-sidan undersökts.
Studiens syfte var att undersöka hur IKEA Sverige använder sociala medier i sitt arbete
och i vilket syfte, samt hur interaktion och kommunikation mellan användare och IKEA
Sverige såg ut på Facebook-sidan. Vi hoppas genom vår studie kunna bidra till
diskussionen om sociala medier och hur de används av företag och privatpersoner.

Det har varit en lång process där vi har stött på olika hinder på vägen. Då sociala medier
fortfarande är ett relativt outforskat område har vi funnit det svårt att hitta omfattande
och relevant litteratur i ämnet. Trots detta anser vi att vi har haft ett bra material att
arbeta med tack vare våra intervjuer samt vår textanalys. Genom att återvända till våra
forskningsfrågor ställda vid studiens början, är det nu möjligt att konstatera IKEA
Sverige har förstått vikten av att använda sociala medier för att bygga och stärka
kundrelationer och att de också planerar för en fortsatt närvaro i sociala medier.

5.3 Sammanfattning av resultaten
Denna studie har visat att sociala medier har en central betydelse för företag idag,
främst som marknadsföringskanaler, men också som dialogfrämjare där ett friare och
relationsskapande samtal kan föras. Våra resultat har visat att företag, genom att närvara
i sociala medier, får hjälp av sina kunder att marknadsföra sig och hantera negativ
respons. Kunden blir här en förlängd arm för företaget, utan att egentligen vara
medveten om sin betydelse.

Studien har även visat att sociala medier kommer fortsätta utvecklas, även om åsikterna
delar sig kring på vilket sätt detta kommer att ske. Vi har dock kunnat urskilja en viss
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medvetenhet kring det faktum att företag allt mer inkräktar på sina kunders privata
utrymmen, vilket kan komma att påverka hur företags närvaro i sociala medier kommer
se ut i framtiden. Att sociala medier fortfarande är under utveckling ges stöd i den
ojämna kunskap vi upplevde att våra respondenter hade kring medierna. Vi upplevde
inte att en tydlig framtidsbild fanns, snarare att företaget kände en viss osäkerhet kring
sociala medier och dess slagkraft.

Traditionell marknadskommunikation verkar inte helt ersättas av de sociala medierna,
utan snarare användas som ett komplement till dessa. Studien har visat att kunder
många gånger känner sig mer tillfredställda efter att de har fått en mer fysisk kontakt än
endast Facebook, vilket gör de traditionella kommunikationskanalerna oumbärliga.

5.4 Förslag till implikationer/slutsatser
Undersökningsresultaten tyder på att det hos företag kan finnas en otydlighet i hur
samtalet på Facebook ska föras, enligt riktlinjer, i förhållande till hur det faktiskt förs.
Samtliga av våra respondenter har talat om vikten av den så kallade tone-of-voice som
IKEA Sverige arbetar med, men som inte alltid tillämpas i deras arbete. Detta visar att
företag känner en viss osäkerhet för hur de ska samtala med sina kunder via sociala
medier.

Forskningsresultaten stöder idén om konsumentens ökade makt där denne är aktiv
istället för passiv och har mer inflytande på företag än tidigare. Därför tycks det
generellt sett som att företag har insett detta och till viss del utnyttjar det i sitt
användande av sociala medier genom att låta konsumenten sprida information som rör
företaget. Detta medför möjligheten för konsumenten att i större utsträckning styra,
istället för att endast vara en passiv mottagare av information.

Undersökningsresultaten tyder på att det är viktigt för företag att ha kontroll över de
sociala medier de närvarar i. Samtliga av våra respondenter nämnde vikten av att ha
kontroll över negativ respons och negativ information från användarna av sociala
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medier och vi fann det svårt att definiera vad de faktiskt menade med negativ
information. De talade både om att skydda individer från kränkande angrepp, men
talade också i vidare begrepp så som raderande av olämpligt innehåll, vilket gjorde det
svårt för oss att förstå vilket material de faktiskt väljer att radera från Facebook-sidan.
Detta tyder på att företag finner det svårt att överblicka de sociala medier de närvarar i
och att det faktum att användare kan skriva vad de vill ger dem en ambivalent syn på
hur sociala medier bör modereras.

5.5 Betydelsen av resultaten
De resultat vi i studien uppnått kan i viss mån öka förståelsen för varför företag väljer
att finnas i sociala medier idag. Vi har själva fått en ökad kunskap och förståelse kring
företags agerande i sociala medier och även fått en djupare förståelse för våra roller som
konsumenter. De sammanlagda forskningsresultaten pekar på en funktion hos sociala
medier i att gynna relationsskapandet mellan företag och användare, något som båda
parter tycks uppskatta.

Resultaten stöder också det faktum att sociala medier är ett outforskat område som
företag ständigt söker finna mer kunskap kring. De tillämpade metoderna i denna studie
skulle kunna användas för att undersöka andra företags användande av och syn på
sociala medier och då skapa en mer omfattande och tillförlitlig forskning kring ämnet.

5.6 Begränsningar av studien
Det finns flera begränsningar att belysa i denna studie. För det första har studien enbart
undersökt hur företaget IKEA nationellt sett använder sig av och syns i sociala medier,
vilket gör att resultaten begränsas till just detta företag. Vi har dock utifrån resultaten
gett förslag på mer generella slutsatser, men dessa behöver understödjas med bredare
forskning för att helt kunna fastställas. Med det begränsade antalet informanter som
deltog i studien bör viss försiktighet påkallas vid en generalisering av resultaten, då
dessa informanter omöjligtvis kan representera hela IKEA-koncernen. Även mängden
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data är relativt liten i förhållande till fastställande av helt tillförlitliga resultat, men
denna begränsning var nästintill oundviklig på grund av tidsramen för denna studie.

Studien begränsades även av en viss brist på tidigare forskning inom ämnet, vilket
bidragit till att vi som forskare har till stor del fått förlita oss på de intervjuer vi haft
med våra informanter samt på egna förkunskaper för att samla information kring ämnet.
Då vi har använt oss av intervjuer som kvalitativ insamlingsmetod kunde vi som
forskare haft mer förkunskap i intervjuandets olika delar, vilket möjligen hade kunnat
påverka materialet. Trots att annorlunda frågor kunde utformats, blivit ställda på annat
vis eller med andra medel än genom telefon, anser vi oss ha uppnått ett tillräckligt
fylligt material för att svara på studiens syfte.

Tolkning av kvalitativa material styrs inte av några på förhand definierade tekniker,
utan måste styras av kreativitet och fantasi (Trost 1993). Vi har genom studien
eftersträvat objektivitet i tolkningsmomenten, men det finns ändå komplikationer som
bör uppmärksammas i studien då tolkningen kan ha färgats av oss som forskare,
övertolkats eller kunnat tolkas på annat sätt och då möjligtvis upptäckt andra resultat.

Informanternas vilja att tala utifrån företaget (IKEA Sverige) bör ses som ytterligare en
begränsning i denna studie. Här fann vi det svårt att få informanterna att tala mer utifrån
sig själva och mindre företagsorienterat, något som är svårt att uppnå då de förmodligen
kände att de skulle representera IKEA Sverige på bästa sätt. Detta kan ha påverkat
materialet på så sätt att svaren blivit färgade av vad informanterna tror sig vara ”rätt”
svar, utifrån sin roll som anställd på IKEA. Även detta är en slags tolkningsfråga och
blir därför komplicerad till sin natur och hade kunnat undersökas på ett djupare plan
ifall tiden funnits inom ramen för studien.

5.7 Rekommendationer för vidare forskning
Genom denna studie har en del frågor aktualiserats som kräver vidare forskning för att
kunna implementeras på en djupare nivå. För att utöka bilden av IKEA som ett företag
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som använder sociala medier krävs en internationell undersökning som omfattar mer
djupgående delar i IKEAs kommunikationsarbete. För att uppnå en djupare förståelse
kring hur företag i allmänhet använder sig av sociala medier krävs undersökning och
jämförande av ett större antal företag, samt ett mer omfattande intervjumaterial.

Sambanden mellan konsument och företag är något som vi föreslår bör undersökas
vidare i framtida studier, då gemenskap är en av grundpelarna i användandet av sociala
medier. Det skulle vara av intresse att fastställa effekterna av företagens kommunikation
via sociala medier och därmed borde framtida forskning koncentreras på att undersöka
användarna av sociala medier och hur de reagerar på denna kommunikation. En mer
djupgående studie skulle kunna fastställa användarnas attityder i jämförelse med hur
sociala medier används av företagen. Vi har i studien endast ytligt berört en tes som
skulle kunna påvisa att det finns olika typer av användare av sociala medier; de som
endast söker information och de som är ute efter socioemotionella fördelar. Betydligt
mer forskning krävs för att kunna undersöka och konstatera detta, men det vore ytterst
intressant med en studie som fördjupar sig kring detta.

5.8 Rekommendationer för tillämpning
Som helhet betraktad ger inte de resultat som denna studie funnit tillräckligt stöd för att
rekommendera tillämpningar av materialet. Det är en relativ liten studie som behöver
ytterligare stöd av forskning för att kunna göras mer tillförlitlig och användbar i
verkligheten. Trots detta har vi haft tankar som har växt fram under arbetets gång
gällande IKEA Sveriges användande av sociala medier. Dessa handlar främst om att
använda de uppgifter som studien presenterar för att utveckla målinriktade insatser för
att förstå användarna av sociala medier och därigenom kunna anpassa sin
kommunikation. En möjlig metod för att hantera detta skulle kunna vara omfattande
experiment med slumpvisa urval där användarnas attityder kring företagets närvaro i
sociala medier undersöks på ett djupare plan. De i viss mån splittrade utsagor vi fått från
våra informanter, gällande sociala medier som fenomen, tyder på ett behov av en
djupare förståelse för vad ämnet innebär och hur kommunikation bör föras inom mediet.
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Det verkar finnas en känsla av förlorad kontroll hos företag då makten till stor del ligger
hos användaren av sociala medier, som därmed har stor påverkan på hur ett företag
framställs. Genom denna studie kan en djupare förståelse fås för anledningarna till att
ett företag som IKEA Sverige har valt att finnas i sociala medier och hur de interagerar
och kommunicerar med sina kunder via Facebook. Relationer stärks, men har också
visat sig snabbt kunna förändras genom att information färdas hastigt på internet. Här
blir kommunikationen oumbärlig för den bild företag och användare vill projicera av sig
själva, vilket gör samtalet på Facebook till ett av de viktigare i vår mediesfär.
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7. Figurbilaga
Fig. 1. IKEA Sveriges Facebook-sida. 2013-04-29

Fig. 2. IKEA Sveriges Facebook-sida, 2013-04-24

69 (72)

Fig. 3. IKEA Sveriges Facebook-sida, 2013-04-17

Fig. 4. IKEA Sveriges Facebook-sida. 2013-04-29

Fig. 5 IKEA Sveriges Facebook-sida. 2013-04-29
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Fig. 6 IKEA Sverige Facebook-sida. 2013-05-15

Fig. 7. IKEA Sveriges Facebook-sida. 2013-04-25
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8. Intervjuguide
Intervjuerna har genomförts via telefon där vi varierat vem av forskarna av denna studie
som intervjuar. Informanterna representerar olika avdelningar samt nivåer av
anställningar inom företaget IKEA och är alla baserade i Sverige och svarar därför
endast för IKEA Sverige. Intervjuguiden har delats upp i tre frågeområden (Du, IKEA
och Kunden) med förslag till frågor under varje område, dessa har sedan följts mer eller
mindre exakt under intervjuerna och även kompletterats med spontana följdfrågor under
intervjuandets gång.

Du
Beskriv kort ditt arbete?
Använder du sociala medier privat? Isåfall, hur?
Hur tänker du kring sociala medier? (Privat och för företaget)

IKEA
Hur använder IKEA sin Facebook-sida och i vilket syfte?
Hur kommunicerar IKEA via Facebook?
Hur hanterar IKEA sin närvaro i sociala medier?
Hur tänker du kring sociala mediers framtid?

Kunden
Hur tänker du kring kundrelationer och sociala medier?
Hur tänker du kring för- och nackdelar med sociala medier?
Hur tänker du kring kundens beteende på Facebook?

72 (72)

