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Abstract	  

Social media and especially Facebook is becoming more and more important within 

marketing communication, where also dialogues have become a more frequent part (Leigert 

2013, s. 13). We decided to do an analysis concerning how IKEA Sweden tries to develop 

relations to its present and potential Facebook-followers, and thereby also to its stakeholders. 

The analysis focuses on what traits that characterize IKEA´s Facebook posts, to which extent 

they use a language that can be said to create relationships, and which patterns can be found 

concerning relationship-making in the posts. We used a quantitative multimodal text analysis 

in order to explore how text and pictures can harbour a deeper meaning which you do not 

always register at first glance. All texts contain different meanings, with or without pictures. 

There are three different kinds of meanings; "the ideation", "the interpersonal" and "the 

textual", where “the interpersonal” has been the main focus for our analysis because of its 

focus on relations (Björkvall, 2009, s. 11). The analysis showed that IKEA´s use of language 

tools such as attitudes, value words and "you-spoken" together with figurative tools such as 

"visual front slide unit" and colour connotations create a possibility to build relations with 

current and potential customers through Facebook. The result of the analysis tells us that 

IKEA´s posts contain several prominent patterns that can be linked to the creating of 

relations. 

 

Keywords: textanalys, relationsskapande, interpersonell metafunktion, dialogiskt perspektiv, 

intressenter, marknadskommunikation, sociala medier, Facebook-inlägg. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning	  

Abstract	  ...............................................................................................................................................	  2	  

Innehållsförteckning	  ......................................................................................................................	  3	  

1.	  	  	  	  Inledning	  .....................................................................................................................................	  5	  
1.1	  Bakgrund	  ..............................................................................................................................................	  5	  
1.2	  Syfte	  ........................................................................................................................................................	  7	  
1.3	  Frågeställningar	  .................................................................................................................................	  7	  
1.4	  Avgränsningar	  .....................................................................................................................................	  7	  
1.5	  Uppsatsens	  disposition	  ....................................................................................................................	  8	  

2	   Tidigare	  forskning	  ....................................................................................................................	  8	  
2.1	  Tema	  1:	  Sociala	  mediers	  inverkan	  på	  traditionell	  marknadskommunikation	  ..........	  10	  
2.2	  Tema	  2:	  Relationsskapande	  på	  sociala	  medier	  .....................................................................	  11	  

3	  	  	  	  Teoretiska	  utgångspunkter	  ................................................................................................	  13	  
3.1	  Marknadskommunikation	  på	  sociala	  medier	  ........................................................................	  13	  
3.2	  Sociala	  medier	  i	  ett	  företagsperspektiv	  ...................................................................................	  14	  
3.3	  Relationsteori	  ....................................................................................................................................	  15	  
3.4	  Intressenter	  .......................................................................................................................................	  18	  
3.5	  Relationsskapande	  inom	  publika	  relationer	  (PR)	  ................................................................	  19	  
3.6	  Strategiskt	  eller	  dialogiskt	  perspektiv	  .....................................................................................	  20	  
3.7	  Sammanfattning	  av	  teori	  ...............................................................................................................	  21	  

4	   Material	  och	  metod	  ...............................................................................................................	  22	  
4.1	  Urval	  och	  material	  ...........................................................................................................................	  22	  
4.2	  Val	  av	  metod	  ......................................................................................................................................	  23	  
4.3	  Metod	  ....................................................................................................................................................	  24	  
4.3.1	  Interpersonell	  metafunktion	  –	  text	  ....................................................................................................	  24	  
4.3.1.1	  Språkhandlingar	  ....................................................................................................................................................	  25	  
4.3.1.2	  Attityder,	  värdeord	  och	  typografi	  .................................................................................................................	  25	  
4.3.1.3	  Ramar	  ........................................................................................................................................................................	  26	  
4.3.1.4	  Modalitet	  ..................................................................................................................................................................	  27	  

4.3.2	  Interpersonell	  metafunktion	  –	  bilder	  ................................................................................................	  27	  
4.3.3	  Ideationell	  metafunktion	  –	  text	  ............................................................................................................	  28	  
4.3.3.1	  Tematik	  .....................................................................................................................................................................	  29	  
4.3.3.2	  Verbprocesser	  ........................................................................................................................................................	  30	  

4.3.4	  Ideationell	  metafunktion	  –	  bilder	  ........................................................................................................	  31	  
4.3.5	  Textuell	  metafunktion	  –	  text	  .................................................................................................................	  32	  
4.3.6	  Textuell	  metafunktion	  –	  bilder	  .............................................................................................................	  33	  

4.4	  Tillämpning	  av	  metod	  .....................................................................................................................	  34	  
4.5	  Metodproblem	  ..................................................................................................................................	  34	  
4.6	  Reliabilitet	  och	  validitet	  ................................................................................................................	  34	  

5	   	  Resultatredovisning	  .............................................................................................................	  35	  
5.1	  Analys	  av	  texterna	  ...........................................................................................................................	  35	  
5.1.1	  Ramar	  ..............................................................................................................................................................	  36	  
5.1.2	  Typografi	  ........................................................................................................................................................	  44	  
5.1.3	  Attityder	  och	  värdeord	  .............................................................................................................................	  45	  
5.1.4	  Språkhandlingar	  .........................................................................................................................................	  48	  

5.2	  Analys	  av	  bilderna	  ...........................................................................................................................	  50	  
5.2.1	  Färger	  ..............................................................................................................................................................	  50	  
5.2.2	  Visuell	  framskjutenhet	  .............................................................................................................................	  53	  
5.2.3	  Placering	  av	  saker	  i	  bilderna	  .................................................................................................................	  54	  



	  

2	  

5.2.4	  Ljusstyrka	  ......................................................................................................................................................	  55	  
5.2.5	  Bildtext	  ............................................................................................................................................................	  55	  
5.2.6	  Uteblivandet	  av	  människor	  på	  bilderna	  ...........................................................................................	  56	  

6	   Diskussion	  ................................................................................................................................	  56	  

7	   Slutsatser	  ..................................................................................................................................	  62	  

Sammanfattning	  ............................................................................................................................	  63	  
Källhänvisningar	  och	  noter	  .......................................................................................................	  65	  

Bilagor	  ..............................................................................................................................................	  67	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

5	  

1. Inledning	  
Allt fler företag använder sociala medier för att synas och marknadsföra sig på. Konkurrensen 

om kunder är stor, vilket ställer krav på företagens marknadskommunikation. Att lyckas med 

detta kan vara svårt och det gäller att anpassa sina strategier för att nå rätt intressenter 

(Leigert, 2013, s. 5). När ett företag ska genomföra kommunikativa aktiviteter är det viktigt 

att välja en strategi utifrån kunskaper gällande olika modellers duglighet. Historiskt sett 

användes mestadels envägsformer där sändaren skickar ut ett budskap till olika mottagare. 

Idag är många forskare överens om att monologen bör bytas ut till en dialog (Larsson, 2008, 

s. 168). Att inleda dialoger via sociala medier har kommit att utgöra ett starkt verktyg i jakten 

på kunder. Gemensamt för de nya medierna är hur de tillåter användarna att knyta kontakter, 

konversera, skapa innehåll samt ta del av och dela med sig av information (Leigert, 2013, s. 

13).  

	  

I samtal på sociala medier kan deltagarna utvecklas och bli mer värdefulla för varandra i 

större grad än om man skulle tillämpa traditionell envägskommunikation. I en dialog kan båda 

parter lära sig av varandra, och därmed blir kunder och andra intressenter lika viktiga som 

företaget (Holmström & Wikberg, 2010, s. 170). Vi vill i vår uppsats undersöka i vilken mån 

IKEA Sverige försöker skapa relationer till sina nuvarande och potentiella Facebook-följare, 

och därmed även intressenter. Med intressenter avses alla som berörs av en organisation, både 

enskilda individer och andra organisationer. Intressenter kan omvandlas till publiker, likaså 

kan publiker växa fram ur en massa och en målgrupp (Sandberg, Larsson, 2002, s. 113). 

Relationer mellan organisationer och dess omvärld är en viktig del av 

kommunikationsbranschen och har med tiden kommit att betyda kvalificerade kontakter med 

en ömsesidig interaktion och hur parter skapar en gemensam förståelse (Larsson, 2002, s. 83). 

Denna interaktion bildas då människor sammanförs av någon anledning, eller då parter blir 

beroende av varandra i strävan att kunna nå unisona mål. De sträcker sig över en längre tid 

och har ofta en historia, ett nu och en framtid (Larsson, 2002, s. 90).  

 

1.1 Bakgrund	  	  
 

Facebook är ett socialt medium där människor kommunicerar med varandra, ett forum för 

umgänge. På Facebook kan man göra olika statusuppdateringar, skicka meddelanden, dela 

med sig av diverse information, skapa grupper, gilla andras uppdateringar, kommentera 

andras uppdateringar med mera (Ström, 2010, s. 64). När man blir medlem på Facebook 
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skapas en egen Facebook-sida som individen/företaget själv kan utforma. Denna sida kan 

liknas vid en sorts marknadsföring av individen/företaget ifråga där profilbild, omslagsbild 

och allehanda läggs ut. Vem som helst kan skapa en sådan sida, vare sig det är privat eller för 

ett företag eller organisation. På den Facebook-sida man har kan sedan bilder, länkar, 

uppdateringar, filmer och så vidare publiceras. Det går inte att bli medlem på en sida, på det 

sätt man blir medlem i en kundklubb, men det går däremot att bli ett fan av en sida. 

Anhängare av sidor ser olika uppdateringar som görs på sin flödesuppdatering, med andra ord 

anhängarens egen sida för nyhetsuppdatering. På så vis kan individer/företag kommunicera 

med sina fans. Anhängare kan även locka nya anhängare genom att bjuda in människor att 

gilla olika sidor. På detta sätt sprids alltså Facebook-sidor. Det går även att söka efter sidor på 

Facebook, ett litet sökfält på sidans vänstra kant indikerar att det går att leta fram diverse 

sidor (Ström, 2010, s. 67f). 

När ett evenemang ska anordnas kan människor via Facebook bjuda in till detta. Denna 

inbjudan ger individen chansen att tacka ja, nej eller kanske till evenemanget. Vid en inbjudan 

kan arrangören välja om evenemanget är öppet eller slutet, det vill säga om evenemanget är 

för alla i samhället eller för särskilt inbjudna (Ström, 2010, s. 70f). Det mesta som 

förekommer på Facebook är gratis men det finns även möjlighet att köpa annonsplats. 

Annonser som köpts visas selektivt på individers sidor, dess profil ska överensstämma med 

annonsen på ett eller annat sätt. Detta styrs utifrån individens ”gillanden” med mera (Ström, 

2010, s. 72f). 

IKEA är ett av alla de företag som har en Facebook-sida. IKEA startade upp sin verksamhet 

1943 i småländska Agunnaryd av då 17-åriga Ingvar Kamprad. De har haft en stor tillväxt och 

har idag 123 000 medarbetare i 25 olika länder. IKEA:s egen utsaga rörande företagets 

affärsidé: “Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem.” 

(https://www.facebook.com/ikeasverige/info?tab=page_info, 2014-12-08). IKEA:s sortiment 

är baserat på funktionella och omsorgsfullt designade heminredningsprodukter med en vision 

om en bättre vardag för så många som möjligt. Facebook-sidan finns till för läsare vars syfte 

är att följa händelseutvecklingen på företaget. Där finns möjlighet till inspiration, information 

och tillgång till nyhetsuppdateringar kring produkter 

(https://www.facebook.com/ikeasverige/info?tab=page_info, 2014-12-08).  
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1.2	  Syfte	  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om och i så fall hur IKEA Sverige försöker skapa 

relationer med sina nuvarande och potentiella Facebook-följare genom text och bild i sina 

Facebook-inlägg. Vi vill synliggöra i vilken utsträckning företaget använder diverse språkliga 

verktyg i sina Facebook-inlägg som kan sägas syfta till att vara relationsskapande. Genom en 

kvalitativ textanalys vill vi undersöka detta utifrån text och bilder i inläggen. 

 

1.3	  Frågeställningar	  
 

• Om och hur kännetecknas IKEA Sveriges Facebook-inlägg av relationsskapande mönster 

utifrån deras text och bilder?  

• I vilken mån använder sig IKEA Sverige av språkliga verktyg som kan sägas syfta till att 

vara relationsskapande gentemot dess intressenter i Facebook-inläggen? 
 

1.4	  Avgränsningar	  
 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka det relationsskapande språket då vi anser att 

detta område innehåller tillräckligt med material för en undersökning, samt att tidigare 

forskning inte fokuserat på det i större utsträckning. Facebook-sidans gilla-markeringar och 

kommentarer valde vi att inte analysera. Dessa delar analyseras i tidigare forskning, vilket vi 

presenterar under tema 1 i nästa avsnitt. Därmed finns det redan mycket undersökningar 

rörande dessa Facebook-verktyg. Genom att avgränsa oss till att endast analysera text och bild 

hoppas vi få ett mer specifikt resultat rörande relationsskapande kommunikation utifrån just 

detta. Om vi även skulle undersökt gilla-markeringar och kommentarer hade uppsatsen blivit 

bredare och större i sin omfattning, och begrepp såsom interaktion hade möjligtvis blivit 

aktuellt. 

 

I vårt arbete är konversationer ett återkommande begrepp, vilket blir naturligt då relationer 

berör detta. Vi har dock avgränsat oss till att fokusera på den ena parten, IKEA, och hur 

företaget använder sig av språkliga resurser inom relationen med sina intressenter. Vi nämner 

dock dialoger och hur de båda parterna konverserar, då detta är av vikt för att förstå helheten 

av relationsaspekten. 

 



	  

8	  

Då det finns olika begrepp för den grupp som företag eller andra organisationer 

kommunicerar med, såsom publik/public, målgrupp, intressenter med mera, har vi begränsat 

oss i vår användning av dessa. “Intressenter” kommer att användas på en allmän och teoretisk 

nivå, med begreppet “kunder” som en språklig variation till intressenter. I den mer operativa 

och redovisande texten kommer vi använda oss av begreppet “följare”, vilket syftar till 

Facebook-följare. Såväl “företag” som “organisation” kommer att användas för att beskriva 

IKEA, och då vi endast nämner företaget vid dess namn “IKEA” syftar vi på “IKEA Sverige”.  

	  

1.5	  Uppsatsens	  disposition	  
	  
Inledningsvis presenterar vi sociala medier och relationsskapande övergripande. Vi skriver 

även vad vi vill uppnå med vår uppsats. Därefter går vi igenom en bakgrund gällande 

Facebook och IKEA på sociala medier. Det första avsnittet avslutas med syfte och 

frågeställningar, vilket konkret berättar vad vi vill uppnå med arbetet. I avsnitt två delar vi in 

den tidigare forskningen i två teman där vi tar upp vetenskapliga artiklar relevanta för vår 

studie.  I det tredje avsnittet behandlar vi de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för vårt arbete. Sedan följer ett avsnitt där vi inledningsvis beskriver urval och material för att 

sedan ta upp vår metod. Metoden är först övergripande men förklarar vidare hur vi konkret 

gått tillväga i vårt analysarbete. I det femte avsnittet presenterar vi vår resultatredovisning där 

vi visar på de mönster och för uppsatsen relevanta drag vi tagit del av i analysarbetet. 

Diskussionen utgör uppsatsens sjätte avsnitt vari vi fördjupar oss i våra resultat och 

problematiken runt vårt ämne. Avslutningsvis tar vi upp slutsatser och även en 

sammanfattning där vi knyter ihop uppsatsens huvudsakliga innehåll. I varje avsnitt har vi 

börjat övergripande för att därefter fördjupa oss mer i respektive ämne. 

2 Tidigare	  forskning	  
	  
Forskningen rörande sociala medier är förhållandevis omfattande och bred då dessa anses 

vara ett verktyg för marknadskommunikation (Lis & Berz, 2011 s.40). Hur företag och 

varumärken framställer sig på sociala medier är ett genomgående tema i den tidigare 

forskningen. Lipsman (2012, s. 40) menar att Facebook anses vara det vanligaste 

studieobjektet på grund av dess dominerande position inom sociala medier. Återkommande 

slutsatser i den tidigare forskningen påpekar att sociala medier är ett bra forum för 

kommunikation med kunder (Minton & Lee, 2012, s. 80ff) poängterar också hur viktigt det är 
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att positionera sitt budskap mot rätt publik med hjälp av noggrant utvalda strategier inom 

sociala medier. Vi finner relationsbegreppet som ett gemensamt fokus för studier inom detta 

område, där bevarandet av redan befintliga relationer samt skapandet av nya relationer är 

tydliga. I och med den teknologiska utvecklingen är det viktigt för företag att försöka få den 

“uppkopplade” världen att konvergera med den “icke uppkopplade” världen (Pérez-Latre, F, 

m.fl., 2011, s. 67).  Lipsman (2012, s. 47) menar på att mycket av den tidigare forskningen tar 

upp sociala mediers inverkan på traditionell marknadskommunikation. Här beskrivs hur dessa 

nya medier tillför något nytt och hur de bland annat kan hjälpa till att sprida företags 

varumärken på en global nivå. Det framgår även hur denna typ av medier kan användas för 

specifika kampanjer med interaktiva lösningar och kommunikationsstrategier, där 

traditionella medier troligtvis inte skulle nå samma framgång (Minton & Lee, 2012, s. 80ff). 

Genom de sociala mediernas frammarsch har även nya vägar öppnats upp för att kartlägga 

företagens publik. I tidigare forskning typologiseras Facebook-användare, vilket kan hjälpa 

företag att rikta sin kommunikation mot rätt publik via de sociala medierna (Wallace, E. m.fl., 

2014, s. 98ff). 
 

Som vi nämnt ovan är mycket av den tidigare forskningen, såsom Lipsmans (2012) studie 

rörande varumärkens frekvens på Facebook samt Lis och Berz (2011) studie rörande företags 

möjliga inköpsökning med hjälp av sociala medier, fokuserad på hur företag väljer att 

framställa sig på sociala medier i stort. Vi fann bland annat diskussioner om huruvida “gilla”-

markeringar är det som företag eftersträvar. Vår undersökning är tänkt att studera Facebook 

och vissa textuella verktyg som används för att marknadskommunicera ett varumärke. En 

textanalys gör vår studie speciell då denna metod inte är vanligt förekommande. Vi vill 

studera hur olika språkliga medel kan skapa en relation till kunder, då mycket av tidigare 

forskning mer studerat kontexter och strategier. Vi tror att den språkliga användningen har 

minst lika stor potential till relationsskapande som övriga strategier, varför vi anser att denna 

undersökning är en bit som behövs på vägen för att kunna öka förståelsen om 

marknadskommunikation genom sociala medier. Den tidigare forskningen, ser vi, har bidragit 

med information rörande vikten av sociala medier och Facebook, då företag vill synas på 

marknaden. Det är tydligt hur dessa medier skapar nya vägar för kommunikation. Därmed 

kopplas forskningen samman med vårt syfte där vi vill fördjupa oss i hur ett företag skapar 

relationer via sin Facebook-sida och hur de genom detta kan förbättra sin 

marknadskommunikation. 
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2.1	  Tema	  1:	  Sociala	  mediers	  inverkan	  på	  traditionell	  marknadskommunikation	  
 
Företags användning av sociala medier ökar ständigt då traditionell marknadskommunikation 

har en tendens att isolera varumärken. Lipsman menar (2012, s.40f) att varumärken är 

intresserade av att etablera sig på Facebook i hopp om att nå nya kunder. Dessa nya medier 

används i det strategiska arbetet för att kommunicera och sprida varumärken på nya sätt 

(Vernuccio, M., 2014, s. 211ff ). De sociala medierna har vuxit fram för att omdefiniera det 

digitala medielandskapet och förändra människors syn på marknadskommunikationen, där 

Facebook är det allra största forumet (Lipsman, A m.fl., s.47). Tidigare forskning visar sig 

bland annat ha undersökt vilka som nås av kommunikationen via de nya medierna och vad 

detta innebär för företaget.  

Vid användning av traditionella kampanjer är företag medvetna om vilka kundsegment som 

nås, medan detta inom sociala medier inte är klarlagt då spridningen ofta är mycket stor. 

Genom att förstå vilket kundsegment man kommunicerar med kan nya strategier öppnas upp, 

samtidigt kan sociala medier skapa globala kontakter på ett sätt som traditionell 

marknadskommunikation har svårare för (Lipsman, A m.fl., 2012, s. 47). Lis & Berz (2011) 

beskriver hur sociala medier i ett företags marknadskommunikation leder till en inköpsökning 

för de produkter som är publicerade i dessa medier. Det är sannolikt att konsumenter köper en 

produkt de läst om via sociala medier, och därmed konstateras att sociala mediestrategier 

bakom en produkt ökar möjligheterna till inköp hos konsumenterna. Med hjälp av teorier 

rörande hur sociala medier inte är en plattform för individuell publicering utan en plats för 

företag och andra organisationer att visa upp sig, fann de hur människor använder sociala 

medier som verktyg för att nå framgång (Lis & Berz, 2011, s. 199ff).  

Wallace m.fl. (2014) undersökte hur “gilla”- knappen på Facebook kan användas för att mäta 

företags return of investment (ROI), gällande företags satsning på sociala medier. De utgick 

från teorier kring hur fans kan beskrivas utifrån beteenden och hur fans interagerar med 

varumärkens olika Facebook-sidor. Deras syfte var samtidigt att undersöka hur så kallade fans 

kan typologiseras. Ett fan beskrivs som en person som medvetet ”gillat” ett visst varumärke, 

och ju fler “gilla” från fansen desto bättre för företagets marknadsföring. Undersökningen 

kartlade hur fansens attityder och förhållande gentemot varumärken kan användas för att 

konstruera en fan-typologi. Fansen delades upp utifrån tre olika konstruktioner i form av 

personlighetsdrag, nätverksstrukturer och fansens anledning att “gilla”. Ytterligare ett steg i 

kartläggningen tog upp demografiska skillnader och mängd Facebook-användning (Wallace, 
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E. m.fl., 2014, s. 94ff). En klusteranalys användes sedan för att ta fram de olika typologierna 

vilka beskrivs som “Fan-atics”: Highly engaged on Facebook”, “Utilitarians”: Liking 

brands to gain incentives – no brand connection”, “Self-Expressives”: Liking brand to make 

an impression on others” och “Authentics”: Unconcerned with image – but likes are 

genuine”. Resultatet visade att en uppdelning av fans på Facebook av detta slag kan användas 

vid företags marknadsföring för att lättare kunna rikta sitt budskap mot rätt publik och därmed 

anpassa sin kommunikationsstrategi (Wallace, E. m.fl., 2014, s. 98ff).  

Sociala mediers inverkan på traditionell marknadskommunikation ser vi även framgår av 

tidigare forskning, då denna tar upp hur dessa medier kan användas för vissa specifika 

kampanjer som har svårt att nå ut genom traditionella medier. Minton & Lee (2012) beskriver 

hur sociala medier kan användas för att sprida information kring specifika frågor, och i detta 

fall just miljöfrågor. De menar på att sociala medier passar utmärkt som 

marknadsföringsmedel vid spridning av specifika budskap då de möjliggör forum och platser 

där utvalda ämnen kan sättas på agendan (Minton & Lee, 2012, s. 80ff). 

2.2	  Tema	  2:	  Relationsskapande	  på	  sociala	  medier	  
 
Forskning inom vårt område ser vi fokuserar mycket på relationsskapande och hur företag på 

bästa sätt kan nå ut till publiken. Ett behov av att förstärka redan befintliga relationer skapar 

nya utmaningar, där poängen är att bygga broar mellan den ”uppkopplade” världen och den 

”icke uppkopplade” världen (Pérez-Latre, F. m.fl., 2011, s. 67). På så vis menar Pérez-Latre 

m.fl. (2011) att vi måste förstå hur relationer skapas genom sociala medier, den teknologiska 

utvecklingen är stor men inverkan på personliga relationer är än mer djupgående. Lipsman 

m.fl., (2012) gjorde en undersökning för att studera vilken räckvidd och frekvens varumärken 

har på Facebook, med andra ord; hur man når publiken på sociala medier. I denna studie 

benämns olika typer av målgruppssegment på Facebook baserat på deras varumärkesintryck. 

Dessa är fans, vänner till fans och icke-fans. De undersökte tre helt olika varumärken 

(Starbucks, Southwest Airlines och Microsoft Bing) för att förstå hur deras respektive 

marknadskommunikation når fans och vänner till fans genom nätverket. Resultatet visade att 

man nådde flera miljoner människor genom varumärkesintryck på sidan medan man endast 

nådde tusentals besökare på sin fan-sida (Lipsman, A m.fl., 2012, s. 42f). Sociala medier kan 

således ses som ett verktyg för att segmentera publiken och skapa relationer med de som är 

angelägna om just detta varumärke. På så vis kan relationsskapande på sociala medier nischa 

publiken (Pérez-Latre, F. m.fl., 2011, s. 67). 
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Viss forskning på området, exempelvis Nelson-Field m.fl. (2012) tyder på att 

relationsskapande på sociala medier endast når de återkommande kunder, så kallade ”heavy 

buyers”, då dessa troligtvis är mer tillgängliga på detta forum. I och med den sociala 

mediekonvergensen, där diverse forum korsar varandra, är förhoppningen att även de inte lika 

återkommande kunderna (”light buyers”) ska nås framöver (Nelson-Field, K. m.fl., 2012, s. 

266f). Shen & Bissel (2013) beskriver hur skönhetsvarumärken använder sig av Facebook i 

sin marknadsföring för att engagera och interagera med dess följare och ofta kunder. Genom 

en innehållsanalys har författarna undersökt hur Facebook används för att öka varumärkens 

synlighet och tillvägagångssätt för att skapa en relation till dess kunder.	  Under nio månader 

undersöktes sex olika skönhetsvarumärkens Facebook-sidor där man samlade inlägg för att 

vidare undersöka hur dessa varumärken interagerade med kunder, följare och fans (Shen & 

Bissel, 2013, s. 638). Där konstaterades hur de mer exklusiva varumärkena använde betydligt 

färre reklaminlägg och hur de istället vill skapa relationer med sina kunder, till skillnad från 

budgetmärkena som använder avsevärt fler reklaminlägg. En intressant iakttagelse var hur 

varumärkena inte enbart använde sig av traditionell envägskommunikation för att försöka 

sälja produkter, utan tillämpade interaktiv tvåvägskommunikation för att skapa relationer 

(Shen & Bissel, 2013, s. 647ff).  

Nelson-Field m.fl. (2012) påvisar att Facebook är dominant vad gäller kommunikation mellan 

företag och kunder då detta forum erbjuder en bredd av möjligheter till att skapa relationer 

dem emellan. Det anses vara ett effektivt sätt att kontakta såväl kunder som potentiella kunder 

(Nelson-Field, K. m.fl., 2012, s. 262). Det är dock viktigt att ha andra kommunikationskanaler 

än Facebook och att enbart försöka skapa en relation med kunder via detta forum menar 

Nelson-Field m.fl. (2012) är farligt. De säger att en relation med kunder skapas genom olika 

sätt varav Facebook är ett av dessa (Nelson-Field, K. m.fl., 2012, s. 267f). Att använda sig av 

denna marknadskommunikation är ett hjälpmedel i syfte att nå även de potentiella kunderna, 

med andra ord de nuvarande kundernas vänner. Facebook kan vidga relationsskapandet och 

således hjälpa företag att breda ut sig på marknaden (Lipsman, A. m.fl., 2012, s. 52). 
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3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

I detta avsnitt presenterar vi teorier som är relevanta för att få en djupare förståelse rörande 

användning av sociala medier och relationsskapande. Dess disposition är först övergripande 

för att sedan fördjupa sig kring främst begreppet relationer och ett dialogperspektiv. 

3.1	  Marknadskommunikation	  på	  sociala	  medier	  	  

Företag har olika sätt att kommunicera med intressenter, där “pull marketing” var den 

marknadskommunikation som inleddes på sociala medier. Med hjälp av ”pull marketing” kan 

organisationer locka människor att frivilligt intressera sig för reklam. Det kan till exempel 

innefatta en uppmuntran till aktiviteter mellan kunder eller en kommunikationsdialog på 

Facebook. Den första mediala kommunikationsmodellen på TV och radio var dock en form av 

envägskommunikation med sändare och mottagare. Sändaren skickade ut ett budskap som 

togs emot av mottagaren. Vidare var även injektionsmodellen populär, denna innebar att det 

medierade budskapet injicerades till befolkningen. Dagens avbrytande reklam, också kallad 

“push marketing”, kan ses som ett exempel på detta, då människor avbryts i något för att bli 

uppmärksammad på reklamen. Länge var ”push marketing” det enda som ansågs lönsamt men 

i följd med den teknologiska utvecklingen växte sig ”pull marketing” starkare och starkare. 

Det gör att vissa hävdar att en kombination av dessa två strategier är det vinnande konceptet 

(Leigert, 2013, s. 61f). 	  För några årtionden sedan var reklam något människor ville se, det 

var vanligt att de gick tidigare till bion enbart för att få se reklamen innan filmen. I dagens 

samhälle väljer många bort reklam, vilket således blir ett problem för 

marknadskommunikatörer. Många tackar nej till brevreklam och byter kanal vid 

reklamavbrott. Detta beteende kallas i media för reklamundvikande. Även om undvikandet 

inte är lika vanligt på sociala medier börjar det dock förekomma där också. Detta har därför 

blivit en stor utmaning och viktigt att ha i åtanke när ett företag ska kommunicera på sociala 

medier (Leigert, 2013, s.63f). Utifrån IKEA:s perspektiv är det därmed intressant att se hur de 

sociala mediernas potentialer såsom relationsskapande kan hjälpa företaget att behålla följare 

och även vinna nya. I vissa sammanhang är marknadskommunikationen en ovälkommen gäst 

och det gäller för företaget/organisationen att försöka finna en balansgång mellan att vara en 

välkommen respektive ovälkommen gäst på sociala medier. Eftersom reklamundvikande är så 

pass vanligt bör företag tänka på att renodlad marknadskommunikation på sociala medier 

kanske inte är lika lyckat som att blanda detta med traditionell marknadskommunikation via 

reklamblad, TV, radio, tidningar och så vidare. 	  
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Många undersökningar tyder dock på att all reklam inte är ovälkommen och det är därför av 

vikt att finna ett samspel mellan reklam och konsument. Exempelvis ses IKEA-katalogen ofta 

som en inspirationskälla hos många och blir därmed inte renodlad reklam (Leigert, 2013, 

s.63f).	  

3.2	  Sociala	  medier	  i	  ett	  företagsperspektiv	  
 
Vid användning av sociala medier i ett företags kommunikation är det viktigt att ha en 

konkret strategi. Sociala medier skapar en öppenhet gentemot kunder som företaget måste 

kunna hantera. Den kontroll företaget tidigare haft gällande all kommunikation utåt 

förminskas i och med att kunder fritt kan kommentera, vilket kan medföra viss risk (Herbert 

& Englund Hjalmarsson, 2012, s.11). Det är påvisat att de bäst lyckade företagen på sociala 

medier är de som haft ett utpräglat mål och en stark vision. Visionen med 

marknadskommunikationen på sociala medier ska gynna såväl företaget som kunden (Herbert 

& Englund Hjalmarsson, s. 14f). När syftet med kommunikationen på sociala medier är 

fastställt är det viktigt att alla får vetskap om detta. Syftet bör vara klarlagt för att 

kommunikationen ska fungera på lika villkor för såväl företag som kund (Herbert & Englund, 

Hjalmarsson, 2012, s. 17).  

 

IKEA har en idé om hur deras Facebook-sida ska fungera för följare och detta står även 

skrivet på sidan. Företaget beskriver hur den är till för den som vill följa vad som händer på 

IKEA och hänvisar även till hur man som följare kan kontakta företaget för frågor och 

funderingar (https://www.facebook.com/ikeasverige, 2014-12-08). 

Vid användning av sociala medier som kommunikationsplattform är det viktigt att den 

sammankopplas med företagets övriga kommunikationsprinciper. De handlingar företaget 

utför ska efterföljas även på sociala medier och vice versa. Då det på sociala medier är lättare 

att framföra en åsikt kan en oöverlagd strategi stjälpa istället för att hjälpa företaget (Herbert 

& Englund Hjalmarsson, 2012, s. 20). Det är lätt att bli kritiserad om något inte uppfyller en 

konsuments kriterier, således är det förtroende- och relationsskapande framträdande.  

Dessa medier är även en plattform för individer att bredda sitt kontaktnät, något företag bör 

försöka utnyttja. Människan har stort förtroende till sina vänner och därför är dessa viktiga för 

företag som använder denna kommunikationskanal. Genom att göra sig själva till ett 

samtalsämne sprids ett företags innehåll, en metod som kallas ”Buzz marketing” eller viral 

marknadsföring.  



	  

15	  

Det som företaget försöker sälja in vill man ska väcka så stort intresse att människor vill föra 

detta vidare till sina nära och kära. Att sprida marknadskommunikation genom att skapa 

nyheter kring en vara, en tjänst eller ett budskap är det bästa sättet att inleda positiva 

diskussioner. Chansen att människor börjar diskutera en innovation eller utveckling av en 

produkt är större än om ingenting förändras (Leigert, 2013, s. 65f). 

 
Sociala medier handlar mer om dialoger och mindre om hur företag uttalar sig och sina 

produkter (Holmström & Wikberg, 2010, s. 15). Genom IKEA:s Facebook-sida kan företaget 

visa upp sina produkter, föra dialoger och konversera med sina följare. 

 
Konkurrensen om kundernas uppmärksamhet är stor vilket därmed ställer krav på företagens 

handlingar. Det som sker i de sociala medierna är aktiviteter som vi alltid ägnat oss åt, 

människan är en social varelse som utbyter fakta, rekommenderar produkter och tipsar om 

information. Den stora skillnaden är att vi nu tack vare ny teknik kan utöka kontaktnäten och 

detta i ett snabbt tempo (Leigert, 2013, s. 11).  Kommunikation via dialogform är vad som 

oftast används inom sociala medier (Ström, 2010, s. 20). I en dialog kan båda parter lära sig 

av varandra, och vid marknadskommunikation via sociala medier är kunder och andra 

intressenter därmed lika viktiga som själva företaget. I samtal kan deltagarna utvecklas och bli 

mer värdefulla för varandra i större grad än vid monologa former (Holmström & Wikberg, 

2010, s. 170). Sociala medier är även framgångsrika kommunikationskanaler då de snabbt kan 

nå intressenter över stora avstånd och till låga kostnader (Coombs & Holladay, 2014, s. 26). 

Genom Facebook kan IKEA möjligen nå sina intressenter lättare över stora avstånd. 

 

3.3	  Relationsteori	  
	  
Enligt Lars-Åke Larsson (2002, s. 101ff) består en organisations relationer av individuella 

relationer eller relationer inom en delverksamhet inom organisationen i förhållande till en 

specifik grupp av intressenter. Han menar vidare att det är viktigt att ta utgångspunkt i 

individer och därmed studera relationer på individnivå. Både inom publik- och 

organisationsgrupper är det just individer som fattar beslut och agerar utifrån enskilda möten. 

(Larsson, 2002, s. 102f). Relationer mellan organisationer och dess omvärld är en viktig del 

av kommunikationsbranschen, och har med tiden kommit att innebära kvalificerade kontakter 

med en ömsesidig interaktion och hur parter skapar en gemensam förståelse (Larsson, 2002, s. 

83). Utifrån IKEA:s perspektiv skulle detta alltså kunna innebära att företaget tillsammans 
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med sina kunder etablerar relationer där information inte längre endast kommer från den ena 

parten.	  

 
Relationsbegreppet beskrivs ofta som ett ömsesidigt beroende mellan människor. Ledingham 

och Bruning (2000, s. 184) har en mer utvecklad definition där de förklarar en relation som: 

“the state which exists between an organization and its key publics in which the actions of 

either can impact the economic, social, cultural or political well-being of the other” 

(Falkheimer & Heide, 2011, s. 120). Relationer bildas då människor sammanförs på något 

sätt, exempelvis genom familj, arbete eller fritidsintressen. De uppstår även då människor blir 

beroende av varandra i strävan att kunna nå unisona mål. Relationer förändras ständigt och 

ses som dynamiska. I relationerna finns implicita kontrakt som hela tiden skrivs om och 

grundar sig i tidigare interaktion. Om deltagarna i en relation exempelvis bråkar vid ett 

tillfälle, kommer kontraktet att skrivas om och förutsättningarna för relationen förändras 

(Falkheimer & Heide, 2011, s. 120f).  

	  
En central del inom relationsbegreppet handlar om makt, oavsett om det rör sig om en privat 

eller professionell relation. Så länge en part i en relation har makten att styra över en annan 

parts beteende innebär det att den ena parten har ett övertag. Både individer och grupper av 

individer får makt då de kan påverka någon annan att göra något de inte skulle göra av egen 

vilja. Organisationer med dess påverkan över intressenter har ett etiskt ansvar på grund av 

deras maktposition i samhället. Genom ekonomiska resurser har organisationer kraften att 

sprida budskap via media (Coombs & Holladay, 2014, s. 50f). Intressenters relationer 

gentemot en organisation har att göra med hur attraktiv organisationen anses vara, varför det 

är viktigt att organisationer ökar sina kvalitéer som relationspart (Bruning & Galloway, 2003). 

Dessa kvalitéer bevaras och skapas genom kommunikation och bestäms av ett antal 

dimensioner enligt Coombs och Heath (2006):	  

	  

• Trovärdighet 
• Närhet (intimitet) 
• Förtroende 
• Omedelbarhet 
• Likhet 
• Noggrannhet 
• Överenskommelse 
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• Relationshistoria 
• Gemensamt intresse. 

 
Vidare har Brunig och Ledingham (1999) utvecklat en multidimensionell skala för att kunna 

mäta relationen mellan en publik och en organisation, bestående av tre steg. Det första steget 

framställer hur dessa parter har personliga relationer där organisationen är personligt 

engagerad och det finns ett förtroende i relationen. I det andra steget talar forskarna om 

professionella relationer där organisationer möter publikens krav och offererar tjänster. I det 

sista steget beskrivs gemenskapsrelationer där organisationen är mer öppen för framtida 

planer och utveckling av gemensamma ekonomiska och sociala förutsättningar. Beroende på 

vilket av dessa tre steg som relationen befinner sig i påverkas publikens bedömning, beteende 

och perception (Falkheimer & Heide, 2011, s. 121f).  

 

Den finske professorn inom marknadsföring Grönroos (2006) ställer sig skeptisk till den 

växande fokuseringen gällande relationer och relationshantering. Han menar att det är svårt 

att definiera en relation, och att begreppet relationshantering är felaktigt då det förutsätter att 

det finns en relation. Det är kunderna som avgör om de har eller söker en relation med 

organisationen. Grönroos tror att alltför mycket fokus på relationshantering innebär att 

marknadsföringsarbetet blir mer ineffektivt då dess kostnader överstiger vad organisationen 

får ut av relationsarbetet (Falkheimer & Heide, 2011, s. 123). 

 

Den interpersonella forskningen sätter ofta relationsbegreppet på en skala med 

interpersonella, sociala samt personliga relationer. Interpersonella relationer kallas ofta för 

organisatoriska i PR-världen och är mer professionella i sin uppbyggnad. I de sociala 

relationerna befinner sig parterna oftast inte i ett beroendeförhållande. Denna typ av relationer 

anses vara mest förekommande och beskrivs som en interaktion mellan två parter. De 

personliga relationerna innehåller en mer privat kommunikation (Larsson, 2002, s. 

86f).  Hinde (1997) utgår från ett dialektiskt perspektiv vilket ofta är en utgångspunkt inom 

interpersonell forskning. Han menar på att interaktion och relation skiljer sig åt i dess 

betydelse, då relationer består av serier av interaktioner. Relationer sträcker sig över längre tid 

och har en historia, ett nu, och i de flesta fall en framtid. Han menar även att en relation byggs 

upp av de berättelser som parterna delar med varandra (Larsson, 2002, s. 90).  
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Vid studier av relationer finns flera teorier att utgå ifrån, exempelvis förhandlingsteori och 

bytesteori. Den förstnämnda teorin innebär att de olika parterna i relationen förhandlar om 

sina tillgångar. Forskare inom detta område förklarar förhållandet som att parterna är 

beroende av varandra men har olika mål. Parterna utbyter bud och motbud i en social 

interaktion. Den sistnämnda teorin handlar om hur människor byter värden, ekonomiska som 

sociala, i relationer med varandra. Den interpersonella relationsforskaren Pennman (1980:2) 

förklarar detta i meningen: “Relations is an ongoing process of exchanges” (Larsson, 2002, s. 

87f).	  

3.4	  Intressenter	  
 
Med intressenter menas alla som berörs av en organisation, både enskilda individer och andra 

organisationer, detta oavsett om relationen påbörjas av eller utifrån organisationen (Sandberg, 

Larsson, 2002, s. 113) Det är lätt att missförstånd uppstår gällande begreppen publik, 

målgrupp och intressenter då de påminner om varandra. Intressenter kan omvandlas till 

publiker, likaså kan publiker växa fram ur en målgrupp (Sandberg, Larsson, 2002, s. 113). 

Organisationens intressenter har en stor betydelse för dess verksamhets framgång, och kan 

delas upp i sekundära eller primära grupper. De sekundära intressenterna utgörs av aktörer 

såsom journalister, aktivister och konkurrenter som kan påverka och påverkas av 

organisationen. De primära intressenterna består av de aktörer som antingen kan hjälpa eller 

stjälpa organisationen, exempelvis investerare, medarbetare, kunder, myndigheter, 

närsamhälle och leverantörer.  IKEA:s följare kan ses som en blandning av olika intressenter. 

Även potentiella följare kan vara intressenter till företaget i form av exempelvis kunder, 

investerare eller journalister. Genom att granska språkanvändningen kan vi möjligtvis se vilka 

det är som tilltalas i Facebook-inläggen.  

	  

Såväl ekonomiska som sociala och politiska faktorer binder ihop organisationen och dess 

intressenter, där både primära och sekundära intressenter är beroende av organisationen i en 

ömsesidig process (Falkheimer & Heide, 2011, s. 125). Inom publika relationer finns två 

källor till intressentbegreppets användning. Den första har sitt ursprung i den politiska sfären 

under 1990-talet i Storbritannien då oppositionsledaren Tony Blairs relationspolitik använde 

begreppet som ett samlingsnamn för medborgare och medborgargrupper. Dessa skulle ses 

som kunder, mottagare, bidragsgivare och människor med rättigheter, där begreppet intressent 

användes för att skapa en föreställning om tillhörighet. Detta synsätt kan kritiseras då det inte 

ser människor som oberoende utan som en del av ett större nätverk med andra intressenter. 
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Från 1980-talets Amerika och dess företagsvärld kommer den andra källan. Här ser man på 

intressentteorin ur ett managementteoriperspektiv där Edward Freeman publicerade ”Strategic 

management: A stakeholder approach (1984)” som lägger vikt vid hur utomstående grupper 

och individer påverkas och påverkar organisationer. Freeman menade på att man tidigare inte 

uppmärksammat förändringar rörande organisationers internationella konkurrens, växande 

konsumentrörelser och utveckling av informationsteknik. Freemans idé var att segmentera 

intressenterna efter olika intressen och därigenom kunna kartlägga och till och med förutse 

beteenden (Falkheimer & Heide, 2011, s. 126f). 

	  

Det finns också kritik mot intressentteorin där det påstås att den används för normativt. 

Kritiken handlar även om hur teorin tar för givet att människor har en relation med en 

organisation som kallar dem för intressenter. Steve Mackeys (2006) huvudkritik handlar om 

hur den går emot ett demokratiskt samhälle. Med detta menar han att teorin fungerar som en 

ideologi där ledare inom organisationer förhandlar med grupper i samhället där dessa inte bryr 

sig om kulturella eller etiska aspekter (Falkheimer & Heide, 2011, s. 129f). 

3.5	  Relationsskapande	  inom	  publika	  relationer	  (PR)	  
	  
Då organisationer ska kommunicera med människor i samhället brukar de vanligtvis fördelas 

till större grupper utifrån förutsättningar, intressen och bakgrund (Falkheimer & Heide, 2011, 

s. 124). För att en grupp ska kunna kallas för en publik bör denna ha gemensamma intressen 

och kommunikation medlemmarna emellan (Sandberg, Larsson, 2002, s. 113). Publika 

relationer (PR) handlar om relationer med allmänheten. Publik-begreppet är fundamentalt 

inom PR och kan också skapa problem på grund av dess mångtydighet. Tidigare, inom 

demokratisk teori, beskrevs publik-begreppet som en offentlighet eller en resonerande 

allmänhet, medan det senare inom PR-världen fått betydelsen av en målgrupp (Sandberg, 

Larsson, 2002, s. 107f). Det tidigare synsättet kan kopplas till Habermas syn på publiken, där 

han påstår att denna utgörs av samtliga individer i ett land. Han menar vidare att publiken kan 

göra sin röst hörd i den publika sfären, exempelvis genom bloggar, kaféer och torgmöten. Där 

kan medborgarna fritt diskutera olika ämnen utan inblandning från staten eller organisationer, 

vilket Habermas menar utgör grunden för ett demokratiskt samhälle. Inom det senare 

synsättet där publiken beskrivs som en målgrupp tror man att organisationer genom strategisk 

kommunikation ska kunna inverka på publikens kunskap, attityd eller handling (Falkheimer & 

Heide, 2011, s. 132f).  
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Tidigare har PR handlat om att skapa publicitet och försök till att utbilda allmänheten via ett 

lärar-elev-förhållande. Idag består PR:s kärnverksamhet mer av ömsesidig förståelse och ett 

relationsbyggande, och därmed har villkoren rörande organisationers kommunikation med 

publiken förändrats. Den symmetriska kommunikationsmodellen har under det sista decenniet 

blivit ett ideal inom PR-världen. Modellen strävar efter en balanserad, jämlik och etisk 

kommunikationsprocess där parterna förstår varandra (Sandberg, Larsson, 2002, s. 107ff).  

Citatet “Social media tools are turning the world of public relations upside down. It´s 

confusing and ever-changing and incredibly useful” (Bergstrom n.s., para. 1) understryker 

vikten av sociala medier och dess användaregenskaper. Medierna innebär nya 

kommunikationskanaler för PR-utövare, som därmed måste implementera dessa kanaler till 

äldre kommunikationsformer (Coombs & Holladay, 2014, s. 26).  

3.6	  Strategiskt	  eller	  dialogiskt	  perspektiv	  
	  
En dialog ska kunna skapas och ledas av alla parter i en kommunikationshandling. Inom PR- 

och informationsverksamhet är det dock själva företaget som driver dialogen (Larsson, 2008, 

s. 180). Att IKEA väljer när och hur de publicerar sina Facebook-inlägg skulle kunna visa på 

hur företaget driver dialogen gentemot sina intressenter. Genuina dialoger kräver att parterna 

erkänner alla som har intressen i den aktuella organisationen. Organisationens ledare bör vara 

underförstådda med att de har en dominerande ställning, och även inse sina egna 

begränsningar (Larsson, 2008, s. 180). 

PR-forskningen talar oftast om publiken utifrån ett lednings- eller organisationsperspektiv, 

vilket innebär att det är organisationens syn på publiken och relationen parterna emellan som 

har haft övertaget. Detta har medfört att få studier genomförts rörande organisationens och 

publikens relation utifrån just publikens perception. Publiken existerar alltså endast när 

organisationen tillskriver den en verklighet. Man kan också tala om publiken utifrån två olika 

PR-forskningsinriktningar kallade den reaktiva publiksynen där publiken ses som objekt och 

den proaktiva publiksynen där publiken ses som subjekt. Dessa två inriktningar kan vidare 

jämföras med Leitch och Neilsons (2001) angreppssätt som tar upp ett strategiskt och ett 

dialogiskt perspektiv. 

Det strategiska perspektivet talar om hur publiken uppstår som en reaktion på en viss 

situation, och utan situationen saknar publiken därmed egen handlingskraft och ses som ett 

objekt. Det dialogiska perspektivet beskriver publiken som en aktiv och jämlik part som 
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ständigt finns med i en dialog med organisationen. Därmed tillskrivs publiken en egen 

förmåga och handlingskraft att utföra ändamål på eget initiativ, och ses då som ett 

självständigt subjekt (Sandberg, Larsson, 2002, s. 114ff).  Även om IKEA skulle vara den 

part som driver dialogen kan företagets intressenter fortfarande ses som en aktiv och jämlik 

part. Det dialogiska synsättet utgår från en symmetrisk kommunikationsmodell vilket det 

strategiska perspektivet inte använder i lika stor utsträckning.  

Den dialogiska publiken som ett aktivt subjekt är idag vedertaget inom PR- och 

kommunikationsbranschen. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte innebär att publiken 

har samma makt som en organisation vid en dialog. Kritik har riktats mot det dialogiska 

perspektivet av Leitch och Neilson (2001) som menar på att det är förledande, eftersom 

organisationen och publiken i mycket (framförallt amerikansk) forskning ses som jämställda 

parter med bortseende från maktperspektiv. Denna typ av forskning utgår ofta från Grunigs 

symmetriska kommunikationsmodell (Grunig & Hunt 1984; Grunig 1992; 2001), (Sandberg, 

Larsson, 2002, s. 116). 

Det dialogiska synsättet kan kopplas samman med ett annat perspektiv på publiken där 

Vasquez och Taylor (2001a; 2001b) beskriver en bild kring den talande och berättande 

människan kallad “Homo Narrans”. Det så kallade Homo Narrrans-perspektivet talar om 

publikens kommunikativa samt dynamiska natur, och utgår från två antaganden där det första 

säger att publiken uppkommer med tiden genom spontan diskussion, argumentation och 

debatt. Det andra antagandet säger att publiken är en retorisk egenskap, alltså en grupp 

medborgare som utvecklat ett gruppmedvetande kring en fråga eller situation som upplevs 

problematisk (Sandberg, Larsson, 2002, s. 114-117). 

3.7	  Sammanfattning	  av	  teori	  
 
I vårt teoriavsnitt har vi samlat de teorier som är relevanta för vår uppsats. Vi inleder avsnittet 

med marknadskommunikation på sociala medier för att få en övergripande bild rörande hur 

företag anammat nya typer av marknadskommunikation. Sociala medier beskrivs här i 

relation till företags kommunikationsstrategier och kopplas vidare ihop med 

relationsskapande och viral marknadsföring. I nästa avsnitt fördjupar vi oss i hur sociala 

medier används från ett företagsperspektiv. Här beskrivs hur kommunikation via dialogform 

ses som ett ideal vid användandet av sociala medier, där alla parter kan lära sig av varandra. 

Sedan försöker vi definiera relations-begreppet och dess bakgrund. Detta resonemang 

utvecklas sedan när vi beskriver vilka teorier relations-begreppet utmynnat från. Nästa avsnitt 
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tar upp begreppet intressenter och vad dessa innefattar. Under rubriken “Relationsskapande 

inom publika relationer (PR)” ges en bild av hur man ser på relationer utifrån ett PR-

perspektiv. Avslutningsvis presenterar vi ett avsnitt om strategiska eller dialoginriktade 

perspektiv. Här skiljer vi på dessa synsätt och hur PR- och informationsverksamhet arbetar 

utifrån dessa.	  

4 Material	  och	  metod	  

4.1	  Urval	  och	  material	  	  
	  
Vi har använt ett målinriktat urval där vi valt ut Facebook-inlägg med våra forskningsfrågor i 

åtanke. Vid tillämpning av ett målinriktat urval väljs materialet ut då det är av relevans för att 

kunna förstå vissa sociala företeelser (Bryman, 2008, s. 392). Vi har vidare utgått från ett 

teoretiskt urval, vilket är en form av målinriktat urval. Enligt Glaser och Strauss används 

teoretiska urval då man vill upptäcka kategorier och dess egenskaper. I vårt fall har vi sökt 

efter mönster i IKEA:s inlägg och vilka egenskaper dessa mönster består av. Glaser och 

Strauss med flera förespråkar denna typ av urval i samband med grounded theory 

(teoribildning på empirisk grund) (Bryman, 2008, s. 394). Då man utgår från ett grounded 

theory-perspektiv ska urvalet utföras i termer av vad som är viktigt och meningsfullt för 

teorin. Vi har valt inläggen utifrån vad som är meningsfullt för att kunna svara på våra 

frågeställningar. Uppsatsens material består av inlägg från IKEA:s Facebook-sida. Vi valde 

att samla in vart tionde inlägg då vi ville få en spridning och undvika inlägg som hängde ihop 

med varandra. Skulle vi använt vartannat inlägg under exempelvis december månad hade vi 

fått mestadels julrelaterade inlägg. Eftersom vi ville analysera företagets inlägg under hela 

året, för att få en bättre helhetsbild av dess innehåll, valde vi dem alltså med större spridning. 

Då IKEA ibland även lägger upp filmklipp och delar länkar från andra sidor valde vi att 

avgränsa oss till endast bildliga- och textbaserade inlägg. Dessa inlägg skulle alltså inte ha sitt 

ursprung i andra inlägg, varken från IKEA eller från andra Facebook-sidor, och därför bortsåg 

vi från denna typ av aktivitet på sidan när vi räknade inläggen. Om det tionde inlägget blev ett 

ogiltigt inlägg räknade vi tio inlägg till. Anledningen till att inte räkna exempelvis delade 

inlägg grundar sig i att vi ville ha ursprungsinlägg från IKEA. Eftersom vi ska analysera 

företagets inlägg utifrån text och bild vill vi därmed använda inlägg direkt från IKEA för att 

vara säkra på inläggets källor. Att välja en specifik typ av inlägg är också viktigt för att 

studien ska kunna göras om vid ett senare tillfälle.  
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Filmklippen består av stillbilder som läsaren sedan klickar på för att starta. Då vi vill 

analysera inläggen så som de ser ut, anser vi att det inte ger dem rättvisa att analyseras som 

stillbilder. Vi bedömer att dessa stillbilder inte representerar vad IKEA vill säga med 

filmklippen och därför förlorar en analys av dessa sin mening. Mängden inlägg fastställde vi 

till tjugo stycken då dessa enligt vår mening gav oss tillräckligt med information för att finna 

mönster. Efter femton inlägg kunde vi konstatera återkommande mönster rörande inläggens 

struktur och innehåll. Vi valde ändå att lägga till fem extra inlägg för att säkerställa vårt 

resultat. 

 

Inläggen börjar alltid med en länk och logotyp som presenterar avsändaren av inläggen, alltså 

IKEA. Trycker man på denna länk uppdateras Facebook-sidan. Det står också vilket datum 

inlägget är skrivet. Sedan följer ofta en text som presenteras dess innehåll, ibland innehåller 

även denna text en länk vidare till ytterligare sidor. Efter texten innehåller inlägget i 

majoriteten av fall en bild eller flera. Vissa inlägg saknar text och visar endast bilder. Längst 

ner finns ett fält där läsaren kan gilla, kommentera eller dela inlägget. I detta fält ser du också 

hur många som har delat och gillat inlägget. Då vi analyserat inläggen har vi utgått från texten 

efter den inledande länken, samt eventuella bilder. Vi har alltså avgränsat oss från att 

analysera antal “gilla”, hur många delningar som gjorts samt kommentarer. Då vi genomför 

en textanalys med fokus på text och bilds betydelse valde vi att göra denna avgränsning.   

4.2	  Val	  av	  metod	  	  
	  
I vår uppsats använder vi oss av en kvalitativ textanalys. Vi har valt att göra en kvalitativ 

analys för att kunna närstudera och tolka det vi finner i analysen. Denna analys ska försöka 

påvisa IKEA:s användande av textuella och bildliga verktyg för att eventuellt skapa en 

relation med sina läsare. Genom att välja just en multimodal textanalys som metod har vi 

kunnat utforska hur text och bild har en djupare betydelse än vad läsaren möter vid en första 

anblick. Skulle vi ha valt en kvantitativ analys hade vi inte haft samma möjlighet att fördjupa 

oss kring relationsskapande utifrån dessa multimodala verktyg. En kvantitativ analys hade 

möjligen gett oss mer övergripande information. Då vi ville göra en djupgående analys för att 

kunna finna mönster som annars kan vara svåra att se, hade en kvantitativ metod inte passat 

lika bra. Genom att analysera såväl text som bild och dessa båda tillsammans har vi kunnat 

analysera inläggen utifrån det sätt läsaren ser dem. Hade vi endast analyserat texten vore det 
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missvisande då inläggen är utformade för att ses på ett visst sätt, såsom dem visas på 

Facebook-sidan. 
 

4.3	  Metod	  
 
Olika texter möter oss dagligen genom tidningar, böcker, reklam med mera. Texter har många 

betydelsebärande delar som tillsammans skapar mening och möjligheter till tolkningar. Inom 

textbegreppet talar man om verbalspråket, vilket innefattar det skriftliga och i viss mån även 

det talade språket. Texter skapar betydelse enskilt men ofta även tillsammans med bilder 

(Björkvall, 2009, s.7). I verbalspråket samt i bilder finns det tre kategorier av betydelser; det 

ideationella, det interpersonella och det textuella. Tillsammans benämns dessa som 

metafunktioner. I en text eller bild finns därmed en ideationell metafunktion, en interpersonell 

metafunktion och en textuell metafunktion. De bidrar på olika sätt till betydelseskapande 

(Björkvall, 2009, s.11).  

	  

Vi har valt att göra en multimodal analys i vår undersökning av IKEA:s Facebook-inlägg. En 

multimodal text är uppbyggd utifrån flera kommunikationssätt, såsom text och bild (med 

reklam som exempel) eller tal och musik (med radio som exempel) (Björkvall, 2009, s. 8). I 

en multimodal textanalys skapas mening genom olika teckenkombinationer. Tecken 

behandlas som en del av ett valsystem, där dessa ges en lexikal betydelse som i sin tur skapar 

mening. Machin säger (2007, s. 4) att de teckenkombinationer vi finner är förutbestämda. Han 

menar att dessa kombinationer i sig har en mening. I varje meningskombination finns det två 

nominella grupper som sammanfogas av ett verb. De nominella grupperna innefattar ord 

baserade på substantiv med fokus på att beskriva en kvalité, aktion etcetera. I alla meningar 

finns alltid en aktör och en måltavla. Exempel på detta är; “Flickan postade ett brev.”, där 

“flickan” är aktören, “brevet” är måltavlan och “postade” är verbet som sammanfogar 

meningen och skapar en betydelse (Machin 2007, s.4). 
 

4.3.1	  Interpersonell	  metafunktion	  –	  text	  
	  
I en text är det den interpersonella metafunktionen som huvudsakligen skapar relationer. 

Textens betydelse grundar sig i det interpersonella, hur texten öppnar upp för engagemang, 

reaktioner och handlingar. Även om man läser sin egen text och exempelvis fnissar till eller 

reagerar på något blir det interpersonellt, en reaktion uppstår från det skrivna (Holmberg & 

Karlsson, 2013, s.31). Det interpersonella kan exempelvis handla om samspelet mellan 
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individer på en bild, och därmed interaktionen mellan olika saker (Björkvall, 2009, s.33). I en 

text kan man se till det sociala, något som tillhör denna metafunktion. Strukturen innebär att 

texten målar upp en bild av sig själv för interaktionen med läsaren. Genom att göra en analys 

av detta kan den undersökande finna textens motiv och se mönster i hur texten vill interagera 

med läsaren. Med hjälp av olika komponenter i den interpersonella strukturen kan man se hur 

texten försöker visa eller skapa sociala band med läsaren. Dessa komponenter är 

språkhandlingar, attityder, ramar och modalitet (Hellspong & Ledin, 1997, s.158). I vår analys 

av IKEA:s sätt att formulera text och komponera bilder utifrån dessa komponenter kan vi 

försöka tyda om de i sitt språk använder relationsskapande resurser.  

 
4.3.1.1	  Språkhandlingar	  
	  
Olika texter har olika sätt att närma sig mottagaren, den kan rikta sig mot medborgare, 

anställda, vänner, kunder etcetera. Om mottagaren godtar den roll hen tillges har skribenten 

lyckats nå ut med sitt budskap, i annat fall är det misslyckat och kommunikationen blev inte 

som avsändaren tänkt sig. Denna kommunikation bygger på den interpersonella strukturen 

och handlar alltså om hur texten vill samspela med läsaren (Hellspong & Ledin, 1997, s.158)). 

Varje text bygger på differerande språkhandlingar, språket är således ett verktyg för en 

handling. När vi använder språket får det en konsekvens för någonting, vilket innebär att 

språkhandlingar är ett viktigt inslag i såväl muntlig som skriftlig kommunikation (Hellspong 

& Ledin, 1997, s. 161). Språkhandlingar bygger på förhoppningar om en respons, den som 

gör påståendet lämnar över till respondenten att bekräfta att hen uppfattat påståendet. Vad 

responsen bör innefatta beror på påståendet, exempelvis att med en fråga förväntas ett svar, 

med en uppmaning förväntas ett accepterande. (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 35). En 

respons kan aldrig vara säker, även om skribenten förväntar sig ett visst svar. Därför finns det 

alltid en ovisshet i om respondenten kommer ifrågasätta eller godta en text (Holmberg & 

Karlsson, 2013, s.32f). 

	  
4.3.1.2	  Attityder,	  värdeord	  och	  typografi	  
	  
I den interpersonella strukturen är attityder en betydelsefull del, hur läsaren uppfattar och 

ställer sig till texten är väsentligt för relationen dem emellan. Attityder blir särskilt viktiga i 

texter där värdeord används, såsom ”bra” eller ”dåligt”. Värdeord kan indikera på hur någon 

ska tycka om något och blir därmed interpersonellt då de påverkar andras inställning och 

eventuella handling. Värdeord är tydliga i reklam och propagandatexter. Det finns två typer 

av värdeord, så kallade plusord och minusord. Plusord yttrar uppskattande och positivitet 
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medan minusord skapar ett avståndstagande och negativ inställning. Ett plusords antonym är 

ett minusord och vice versa, vilket innebär att de är varandras motsats. Värdeord är viktiga 

eftersom de kan påvisa en gemenskap mellan de inblandade, de kan alltså styrka en 

samhörighet (Hellspong & Ledin, 1997, s. 169f). Interpersonell metafunktion är, som tidigare 

nämnt, det grundläggande i relationsskapandet mellan skribent och läsare (Holmberg & 

Karlsson, 2013, s.31). Det innefattar hur språket uttrycker attityder gentemot vad som är 

representerat. Det innebär att vi kan skapa känslor av krav eller övertygelse. I talat språk 

härleds detta genom att byta tonläge etcetera, medan det i skrivna språket förekommer genom 

exempelvis versaler, fetstil och så vidare. Denna så kallade typografi kan på så vis inge 

differerande känslor hos mottagaren av texten (Machin, 2007, s.92). 

 
4.3.1.3	  Ramar	  
	  
Den tredje komponenten inom den interpersonella strukturen för att visa och skapa sociala 

band är ramar. På ett djupare plan i texten finns en tänkt situation som kan antas ha ett 

uttryckligt eller underförstått innehåll, vilket kallas för en ram. Denna ram influerar sedan 

interaktionen mellan text och läsare. Ramen inom det interpersonella har utgångspunkt i det 

mentala och behöver inte stämma överens med de förutsättningar texten har. Dock kan de 

påverka varandra, exempelvis bestämmer kontexten vilka ramar som har trovärdighet och kan 

vara tänkbara. Rent konkret påvisar alla texter diverse yttre villkor, men de har även ett 

djupare, inre syfte vilket är dess ram (Hellspong & Ledin, 1997, s. 172). Det finns sedan 

inslag i en text som påverkar hur läsaren förstår ramen. Två av dessa är tilltal och omtal samt 

närhet och distans. Tilltalet handlar om hur texten talar till läsaren, vilka språkliga tecken som 

används. Att i en text använda pronomen du välkomnar läsaren in i en dialog. På detta vis kan 

skribenten ge läsaren den mottagarroll hen vill och även tilldela mottagaren en identitet som 

passar till textens syfte (Hellspong & Ledin, 1997, s. 172f). Det ger således läsaren en mer 

personlig relation till texten även om verkligheten är helt annorlunda. Det motsatta, att istället 

använda ni-tilltal, distanserar relationen och känslan blir högtidlig. En möjlighet är även att 

utesluta läsaren helt i texten, vilket distanserar de interaktiva deltagarna ännu mer (Björkvall, 

2009, s.47). Likaså omtal kan påvisa ramen i texter. Detta blir särskilt tydligt vid användandet 

av jag- och vi-form i texter. Omtal kan leda läsaren in en kommunikation med den omskrivna 

och skapa en inre kommunikationspartner till hen. Det kan även visa sig när människor 

benämns i tredje person, vilket resulterar i vetskap om den sociala attityd texten förhåller sig 

till. Pronomen man är förekommande i vissa texter, och påtalar att skribenten inte kan eller 

vill benämna individen/individerna texten handlar om (Hellspong & Ledin, 1997, s.174). 
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Tilltal och omtal är också besläktat med inslagen närhet och distans. Genom att använda olika 

tilltal och omtal skapas en viss närhet eller distans. Du-tilltal är vanligt förekommande i 

reklam och indikerar på viljan att skapa en närhet till mottagaren. Fastän personen ifråga inte 

känner till människan/människorna i reklamen placeras hen i ett närhetsförhållande. Diverse 

ord kan således påverka hur vi ställs i relation till den/de texten handlar om. Används till 

exempel smeknamn i en annons blir känslan mer vardaglig och vi tillges en känsla av närhet. 

Om individer istället benämns med titlar får texten genast en distans i förhållande till läsaren, 

varför det i myndighetstexter är vanligare med distansskapande (Björkvall, 2009, s.47f). 

4.3.1.4	  Modalitet	  
	  
Modalitet är ett begrepp som handlar om i vilken grad saker och ting framställs verkliga eller 

pålitliga i en text. Därför kan modalitet i mångt och mycket sammankopplas med 

interpersonella metafunktionen då det berör hur skribenten förhåller sig till saker i texten, men 

kan även beröra den ideationella metafunktionen (Björkvall, 2009, s. 111). Modalitet är ett 

mätinstrument på hur verkligt eller pålitligt något är och ses vid användningen av ord såsom 

kanske, kan och bör. När man talar om visuell modalitet ligger poängen i hur 

kommunikationen är reliabel eller inte. Ger den visuella bilden en trovärdig syn på 

verkligheten? Vid osäkerhet på svaret sätter skribenten in ett modalt tecken, det vill säga ett 

ord som indikerar på att hen inte vet till hundra procent om det hen skriver är fullständig 

sanning. Olika modala tecken skapar differerande sanningsgrad (Machin, 2007, s.177).  

4.3.2	  Interpersonell	  metafunktion	  –	  bilder	  
	  
Bilder är ett viktigt inslag i relationsskapandet mellan en sändare och en mottagare med dess 

kapacitet att påverka mottagarens konnotationer genom diverse hjälpmedel. Dessa hjälpmedel 

brukar vanligtvis benämnas semiotiska resurser. Semiotiska resurser är olika byggstenar som 

används vid skapandet av betydelser och texter, det vill säga en kommunikation för 

meningsskapandet. Semiotiska resurser kan organiseras tillsammans vilket kallas för 

semiotiska modaliteter eller bildmodalitet (Björkvall, 2009, s. 14). Modalitet bygger på hur 

saker förhåller sig till det uttryckta i en text (Björkvall, 2009, s. 111). Att blanda olika 

semiotiska modaliteter är exempelvis hur skrift och tal kan fungera tillsammans eller i bilder 

hur olika vinklar framställer en människa (Björkvall, 2009, s. 14). 

Färger är en viktig semiotisk resurs i meningsskapandet utifrån bilder. De används som 

medvetna markörer av diverse betydelser som har mer eller mindre förutbestämda 
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meningspotentialer. Det finns mängder av olika teorier om färgers betydelser utarbetade från 

kulturer och historien. I speciella avseenden anses specifika färger ha en strikt och symbolisk 

mening utifrån tidigare händelser och upplevelser både kulturellt och historiskt. Vad gäller 

färg som en semiotisk resurs står den alltid i kombination med något annat, den kombineras 

med något för att få en betydelse (Machin, 2007, s. 64). I ett dokument med svart skrift kan vi 

exempelvis plötsligt använda en färg för att uppmärksamma något särskilt. Väljer vi en röd 

färg kan det konnotera varning då denna färg vanligtvis används i sådana förhållanden. 

Tidigare upplevelser och förutbestämda kulturella betydelser påverkar färgens association hos 

oss (Machin, 2007, s.66). Meningsbetydelsen av färger kan i den interpersonella 

metafunktionen ses i termer av effekter. Hur påverkar olika färger betydelseskapandet? I det 

avseendet kan färger tänkas stimulera olika typer av känslomässiga effekter. 

Meningsskapandet ligger i färgtonerna som används, många av de betydelser som skapas har 

sin grund i den association vi gör utifrån färgtoner. Färger kan framkalla känslor och skapa 

stämningar som ökar betydelsen och på så vis kan öka samstämmigheten i en text eller bild. 

Likaså kan kombinationen av olika färger skapa betydelser (Machin, 2007, s. 68).  

Vilken ljusstyrka en färg har på en bild kan skapa olika betydelser. Betydelsepotentialen 

ljusstyrkan har vilar på de grundläggande erfarenheter vi har om ljuset respektive mörkret. 

Troligtvis finns det ingen kultur som inte har en symbolisk innebörd eller värdering av denna 

distinktion. Ljusstyrkan kan ha diverse metaforiska betydelser samt även associeras till olika 

känslostämningar (Machin, 2007, s. 70). 

4.3.3	  Ideationell	  metafunktion	  –	  text	  
	  
I kommunikation uttrycks olika beskrivningar av verkligheten, det talas exempelvis om vem 

som gör något och vad som finns i ett rum samt hur det är placerat. Den ideationella 

metafunktionen berör därför hur människor står i relation till föremål i en text eller bild. I 

denna relation kan människan vara såväl aktiv som passiv i den visuella verkligheten eller den 

inre verkligheten. Samtidigt kan hen benämnas som grupp eller individ och ha en statisk eller 

dynamisk relation (Björkvall, 2009, s. 57). För att förstå relationskapandet i IKEA:s inlägg är 

den ideationella läsningen av intresse för vår undersökning. Vilken värld är det IKEA vill 

porträttera för sina intressenter? Är det exempelvis en drömvärld som de inbjuds att längta 

till?  
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Specifikt handlar det ideationella om beskrivningar av de kunskaper vi erfarit från omvärlden. 

Dessa beskrivningar av verkligheten kan ha en inverkan på relationsskapandet mellan parter 

(Holmberg & Karlsson, 2013, s.73) Denna metafunktion består av förklaringar av en texts 

innehåll där man ser till dess uppbyggnad och struktur. Vid läsning av en text är det vanliga 

syftet att förstå dess innebörd, söka fakta samt få en inblick i diverse frågor, det vill säga vad 

texten handlar om. I den ideationella strukturen talas om en texts innehållspotential, vilket 

innebär att möjliga betydelser blir sanna under lämpliga förhållanden och enbart är intressanta 

för en del läsare i specifika situationer. Det gör att textens situationskontext är av vikt för hur 

den mottas av läsaren och vilka läsare som tar del av den (Hellspong & Ledin, 1997, s. 115). 

Det går att likna den ideationella strukturen vid ett cykelhjul där navet utgörs av 

händelseprocessen, med andra ord processen i att något sker. Ekrarna i hjulet indikeras i detta 

fall av det vi kopplar processerna till, såsom deltagande aktörer (de som påverkas av 

processen) och omständigheter (var, när och hur något inträffar) (Holmberg & Karlsson, 

2013, s.74f).  
 
4.3.3.1	  Tematik	  
	  
När vi läser en text drivs våra tankar åt olika håll, detta grundar sig i underliggande teman i 

texten. Ställer vi oss frågan vad texten handlar om i stort eller mer ingående?, uppkommer det 

tema vi kopplar till texten. Inom den ideationella metafunktionen är ämnet temat berör det 

väsentliga. En text kan ha ett huvudtema vilket kallas makrotema. Samtidigt har huvudämnet 

olika underämnen som benämns vid mikroteman. Makrotemat är överordnat mikrotemana och 

besitter makt över dessa att sammanfogas i huvudtemat. I ett inlägg från vår analys kan till 

exempel temafördelningen se ut som följer (exempel från inlägg 7): 

	  

• Vår på IKEA (makrotema) 

- Romantisk stil (mikrotema) 

- Inredning (mikrotema) 

	  

Denna benämning av teman utifrån en text kallas inom den ideationella strukturen för tematik 

(Hellspong & Ledin, 1997, s.118f). 
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4.3.3.2	  Verbprocesser	  
	  
Som tidigare nämnt utgörs navet i den ideationella metafunktionen av processer; att något 

sker. För att en betydelse ska skapas för någon/något behövs processerna i navet då allt 

kretsar kring detta. I språket finns fyra olika typer av processer: 

	  

• Materiell process 

• Mental process 

• Relationell process 

• Verbal process 
 

I de olika processtyperna är verbet i en mening viktigt eftersom processen handlar om något 

som görs, är eller har (Björkvall, 2009, s.60f). Indelningen av processtyperna har grund i den 

fysiska värld vi lever i respektive den mentala värld vi lever i. Samtidigt finns där även en 

abstrakt värld som den relationella processtypen tillhör. Ser man till den mentala processen är 

verb som känna tillhörande medan rita är ett materiellt processverb. Verb som exempelvis 

vara är abstrakt och tillhör således den relationella processen. Dessa tre processtyper är de 

ledande men det finns verb som inte kan delas in i dessa, exempelvis förklara och tala. De 

hamnar därför under den verbala processtypen, som i vissa fall kan verka aningen banal i och 

med att den kan tillhöra den medvetna världen men likväl även den fysiska världen 

(Holmberg & Karlsson, 2013, s. 78f).  
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Inom den materiella processtypen ligger värde i hur en handling påverkar och förändrar 

omvärlden. Den är vanligast förekommande när någon eller något gör något. 

Materialprocessen är mest frekvent använd i texter och förekommer därför ofta i textanalyser. 

För att finna materiella processtyper i en analys kan man försöka sätta in verbet i meningen 

“det någon/några gjorde var att …..”. Passar ordet in i meningen är den med största 

sannolikhet en mental processtyp (Holmberg & Karlsson, 2013, s.80ff). Vid användandet av 

materiella processtyper presenteras alltid en aktör, det vill säga deltagaren som processen tar 

utgångspunkt i, med ett mål, alltså deltagaren som processen har verkan på (Björkvall, 2009, 

s.61). Sedan finns även den mentala processtypen. Den handlar istället om den “tänkande” 

världen där uppleva är huvudverbet för denna process. Det är något vi känner, som finns i det 

inre och inte är påtagligt i den fysiska världen. Mentala verb är vanliga i texter men ändock 

inte lika använda som materiella processer (Holmberg & Karlsson, 2013, s.85). Den 

relationella processtypen å sin sida handlar mer specifikt om hur något står i förhållandet till 

något annat. Den förklarar således en relation hos en aktör eller, som vanligast, mellan två 

aktörer. Därmed är dess huvudverb vara (Holmberg & Karlsson, 2013, s.89). Slutligen är den 

verbala processtypen den sista pusselbiten. Denna kan knytas samman till den mentala 

världen men även den fysiska världen och handlar om att någon säger något (Björkvall, 2009, 

s. 61f). Även om det ligger nära det inre så uttrycker denna process något kopplat till den yttre 

världen. En verbal process innefattar följaktligen kommunikation och huvudverbet är säga 

(Holmberg & Karlsson, 2013, s. 86). 

	  
4.3.4	  Ideationell	  metafunktion	  –	  bilder	  
 
I den ideationella metafunktionen av bilder talar man om vad saker visuellt representeras att 

göra. Det handlar om hur aktörer i bilden visas som aktiva respektive passiva. Utifrån 

processtyperna materiella, mentala, verbala och relationella, som är beskrivna ovan, kan 

intrycket av en aktion ges där det egentligen inte finns någon specifik aktion. Således kan 

användningen av dessa processtyper som analysverktyg avslöja maktaspekter i bilderna, 

aktionsnivån samt uteblivandet av aktioner. Det innebär med andra ord hur processtyper 

kommer till uttryck visuellt, vilka betydelser bilden får genom användningen av diverse 

processer (Machin, 2007, s. 123f) 

	  

Det ideationella handlar om vem i bilden som uppmuntras till aktion och vad läsaren bjuds in 

till. Det berör skeenden i världen, vilka ofta representeras genom text men även kan 
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representeras genom bilder med hjälp av bland annat symboler. Exempelvis kan en pil vara en 

motsats till verbets gå och därmed tillhöra den materiella verbprocessen. Denna metafunktion 

sätter alltså föremålet på bilden i en deltagarroll, vem, vad eller något gör, är eller har 

någonting. Samtidigt handlar det om hur något representeras för att presentera den värld som 

beskrivs (Björkvall, 2009, s. 60). Det ideationella i bilder kan även handla om hur färger visas 

på bilden för att representera något i världen, exempelvis kan färgen blå på en karta 

representera havet (Machin, 2007, s. 17). 

	  
4.3.5	  Textuell	  metafunktion	  –	  text	  
	  
Formen på en text är betydelsen av textuell metafunktion, det handlar alltså om hur texten är 

uppbyggd (Hellspong & Ledin, 1997, s. 65). Olika beståndsdelar i språket länkas samman för 

att få en förståelig helhet. Det innebär också att hela meningar knyts ihop för att få en 

sammanhängande innebörd (Björkvall, 2009, s. 22). Den textuella metafunktionen handlar om 

att kunna bilda sammanhängande helheter, med andra ord om hur informationsflödet är 

strukturerat i en text och om de resurser språket har för att skapa texter. Hur information 

ordnas i en text påverkar även relationsskapandet utifrån gemensamma koder i samhället och 

hur dessa tolkas i olika sammanhang (Machin, 2007, s. 18).  Det brukar talas om att den 

textuella strukturen kan delas in i tre delar; lexikogrammatik, textbindning och komposition.  

	  

I lexikogrammatik ingår lexikonet och syntaxen, lexikonet innefattar frågor angående 

enskilda ord i texter medan syntaxen berör hur ord sammanfogas i fraser, meningar etcetera. 

Lexikogrammatik är viktigt för hur textens innehåll, funktion och stil kommer fram och inom 

denna gren finns oerhört många språkdrag som exempelvis ordklasser och ordbildning 

(Hellspong & Ledin, 1997, s. 65ff). Textbindning å sin sida handlar om hur all fakta i texten 

binds samman till en fungerande helhet, med andra ord hur fraser, meningar och satser 

interagerar med varandra. Det berör hur texten har en genomgående röd tråd eller om den 

hoppar hej vilt bland olika ämnen. Det är således grundläggande för textens koherens 

(Hellspong & Ledin, 1997, s. 80f). Kompositionen innefattar istället vilken ordningsföljd 

ämnen har i texten, hur de knyts samman och vilket omfång texten har.  Vid studie av textens 

komposition är texten som helhet det första som undersöks. Från att på lexikogrammatisk nivå 

studera orden på mikronivå, övergår man till makronivå och studerar texten överlag. Studiet 

infattar textmönstret (den funktionella konstruktionen), dispositionen (den logiska 

sammansättningen) samt metatexten (textens eget synsätt på sin framställning) (Hellspong & 

Ledin, 1997, s. 96f). 
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4.3.6	  Textuell	  metafunktion	  –	  bilder	  
	  
Hur en bild är komponerad skapar en speciell mening, därför bör designern av bilden fundera 

kring var hen placerar saker och hur sakerna står i förhållande till varandra. Sakerna 

frambringar koherens och ordning och skapar även hierarki dem emellan, varför det vid 

förändringar i kompositionen kan uppkomma andra betydelser. Genom den textuella 

metafunktionen studeras hur producenten vill att läsaren ska förstå och konnotera bilden. Den 

representerade meningen kan ses ur tre olika aspekter; salience, information value och 

framing. Salience innebär hur speciella element sticker ut och söker läsarens uppmärksamhet. 

Information value handlar istället om elementens placering som får dem att relatera till 

varandra och läsaren, medan användning av framing berör hur element ramas in för att 

anslutas, relateras eller separeras från varandra (Machin, 2007, s. 129f). Textuell 

metafunktion kan även beröra färger genom att vissa färger har en särskild roll, såsom att 

färgen röd i en texts komposition står för att vara rubrikfärg och att hela texten således är 

strukturerad utifrån detta (Machin, 2007, s. 18).  

	  

I såväl text som bild kan man tilldela olika element visuell framskjutenhet vilket innebär att 

det uppkommer en hierarki mellan dessa. Om något är visuellt framskjutet får det en viktigare 

innebörd i sammanhanget. Det finns flera olika sätt att påvisa visuell framskjutenhet där 

storlek, färg och fokus bland annat ingår. Den vanligast använda resursen är storlek. Att något 

är större än något annat relaterar vi oftast till att det är viktigare än övriga saker i 

sammanhanget. Detta kan som nämnt tidigare även beröra textelement där viss text får större 

typsnitt än annan för att framhäva detta (Björkvall, 2009, s. 100f). 

Det finns även olika perspektiv att använda i bilder för att skapa ett engagemang hos 

mottagaren. Det finns framifrån-perspektivet, bakifrån-perspektivet samt sidoperspektivet. Att 

avbilda något framifrån skapar en hög grad av engagemang för det som visas då det bygger på 

att det avbildade är inkluderat i bilden. Visas något istället från ett bakifrån-perspektiv tyder 

det på att det ska vara exkluderande. Attityden blir således att det inte är accepterat. 

Mellantinget av dessa perspektiv är sidoperspektivet som å sin sida är en blandning av 

framifrån-perspektivet och bakifrån-perspektivet. När något avbildas från sidan, vilket är 

väldigt vanligt, presenteras det som att vara utanför mottagarens värld. Det ger mer en 

överblick utan något att beröra något särskilt socialt sammanhang (Björkvall, 2009, s. 54f). 
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4.4	  Tillämpning	  av	  metod	  
	  
Det första steget i vår analys innebar att göra ett urval av IKEA Sveriges Facebook-inlägg. 

När vi samlat ihop tjugo inlägg började vi sedan metodiskt gå igenom ett inlägg i taget. 

Utifrån den ideationella metafunktionen började vi klarlägga textens makrotema och 

eventuella mikroteman, där makrotemat utgör textens huvudämnen och mikroteman dess 

underämnen. Vidare räknade vi de verb som förekom i inläggen. Dessa delade vi sedan upp i 

materiella, mentala, relationella och verbala verbprocesser för att finna hur IKEA arbetade 

med dessa processer i sina texter. Utifrån den interpersonella metafunktionen började vi sedan 

analysera inläggens text. Här försökte vi analysera inläggen utifrån bland annat attityder, 

värdeord, språkhandlingar och ramar, komponenter som är viktiga inom den interpersonella 

metafunktionen (Hellspong & Ledin, 1997, s. 158). Vissa inlägg innehöll flera av dessa 

komponenter, andra någon eller inga alls. Vidare analyserade vi inläggens bilder utifrån den 

interpersonella metafunktionen. Här undersökte vi vilka semiotiska resurser som var 

framträdande. Dessa resurser berör främst färg, ljusstyrka, visuell framskjutenhet samt olika 

bildperspektiv. Därefter gjorde vi en interpersonell analys av inläggets bild och text 

tillsammans. Vi undersökte om och i sådant fall hur dessa olika semiotiska modaliteter 

fungerar tillsammans. Avslutningsvis analyserade vi textens textuella metafunktion som 

handlar om hur texten är uppbyggd och hur de olika beståndsdelarna hänger ihop med 

varandra.  

4.5 Metodproblem	  
	  

I vår analys låg det en svårighet i att bedöma diverse underliggande betydelser. Eftersom vi 

inte vet vad IKEA har för grundläggande mening bakom varje inlägg blir analysen endast 

utifrån vår syn på dessa. Vid en sådan analys kan det vara svårt att hitta alla 

betydelsepotentialer, även om vi försökte gräva djupt för att finna alla dessa potentiella 

betydelser.  

	  

4.6 Reliabilitet	  och	  validitet	  
 
Vid genomförande av undersökningar är det viktigt att säkerställa dess kvalitét. Reliabilitet 

och validitet utgör två kriterier för att kunna göra denna bedömning. Extern reliabilitet 

handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras (Bryman, 2008, s. 351f). I 

vårt fall kan detta kriterium kopplas till det faktum att Facebook-inläggen går att söka upp på 

IKEA:s Facebook-sida där dessa sparas. Då framtida forskare kommer ha samma möjlighet 
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att finna de inlägg vi valt ut, stärker det analysens externa reliabilitet. LeCompte & Goetz 

menar dock på att det är svårt att uppfylla den externa reliabiliteten vid kvalitativ forskning då 

det är problematiskt att frysa en social miljö, men menar vidare att detta kan motverkas om 

forskaren intar en liknande social roll som den ursprungliga forskaren (Bryman, 2008, s. 352). 

Då vår undersökning handlar om att analysera och tänka kvalitativt blir den därmed 

personligare än om vi skulle räknat kvantitativa data. Detta försämrar analysens externa 

reliabilitet. Intern reliabilitet handlar om hur flera forskare bör komma överens om hur de ska 

analysera och tolka vad de iakttar under forskningens gång (Bryman, 2008, s. 352). För oss 

blir detta aktuellt då vi är två personer som genomför analysen tillsammans. Därför kom vi 

överens om exakt hur vi skulle genomföra analysen för att sedan gå igenom den steg för steg 

tillsammans. Genom att göra analysen tillsammans blandas våra personliga utgångspunkter 

och bildar en ny helhet. Skulle vi genomföra halva analysen var skulle det finnas en risk att vi 

genomför den på skilda sätt. Vi är också medvetna om att vi påverkar varandra under 

analysens gång med våra personliga influenser. 

	  

Intern validitet handlar om att det bör finnas en överensstämmelse mellan forskarens 

teoretiska idéer och observationer (Bryman, 2008, s. 352). I vår analys har vi utgått från 

teorier rörande bland annat relationsskapande och sociala medier. Genom olika begrepp och 

tankar från teorierna har vi blivit guidade i analysen och försökt finna en överensstämmelse 

mellan teori och våra egna observationer. Den externa validiteten handlar om i vilken mån 

resultaten kan generaliseras (Bryman, 2008, s. 352). Då vi analyserar IKEA och dess 

Facebook-inlägg blir detta urval specifikt för just detta företag och det blir därmed svårt att 

generalisera vårt resultat. Analysens resultat pekar på hur just IKEA använder sig av 

Facebook-inlägg, vilket inte säger mycket om hur andra företag använder sig av Facebook 

eller andra sociala medier. 

5 Resultatredovisning	  
Under detta avsnitt visar vi inläggen som nämns, dock endast en gång per inlägg. 

5.1	  Analys	  av	  texterna	  
	  
I texter kan språket användas för att skapa relationer mellan skribenter och läsare. Denna 

interpersonella sida av språket blir tydligast i dialoger mellan deltagare (Holmberg & 

Karlsson, 2013, s. 31).  Dialogskapande ser vi exempel på i IKEA:s Facebook-inlägg, som 
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bland annat skapas genom interpersonella verktyg såsom ramar, typografi, språkhandlingar 

och attityder. I inläggen skriver företaget om allt från produkter i deras sortiment, till 

välgörenhetsprojekt och realisationer, vilket bidrar till olika upplägg inläggen emellan. 

Nelson-Field m.fl. (2012) påvisar att Facebook är dominant vad gäller kommunikation mellan 

företag och kunder då detta forum erbjuder en bredd av möjligheter till att skapa relationer 

dem emellan (Nelson-Field, K. m.fl., 2012, s. 262). Genom såväl interpersonella som 

ideationella och textuella inslag kan IKEA variera inläggens utformning. Utifrån vår analys 

har vi i resultatet skrivit ut de mönster vi upptäckt i IKEA:s Facebook-inlägg. Vi har valt att 

utgå från de interpersonella verktygen då det är dessa som huvudsakligen skapar relationer, 

för att sedan väva in det ideationella och textuella där de framhävs i en relationsskapande 

kontext.  

	  
5.1.1	  Ramar	  
	  
Alla texter påvisar diverse yttre villkor, men de har även ett djupare, inre syfte vilket utgör 

dess ram. Utöver detta finns inslag i en text som påverkar hur läsaren förstår ramen. Två av 

dessa är tilltal och omtal samt närhet och distans (Hellspong & Ledin, 1997, s. 172). Du-tilltal  

används i majoriteten av IKEA:s Facebook-inlägg, och bidrar därmed till ett 

närhetsförhållande mellan företaget och dess intressenter. Ett exempel på detta ser vi i inlägg 

19: 
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, där IKEA frågar “Vad tycker du om TORVA?”. Här ger företaget sina intressenter en 

mottagarroll, men även en identitet som passar textens syfte. Detta kan ses som ett sätt att 

skapa relationer i texten (Hellspong & Ledin, 1997, s. 172f). Relationer mellan företag och 

dess kunder har att göra med hur attraktivt företaget anses vara, varför det är viktigt att öka 

sina kvalitéer som relationspart (Bruning & Galloway, 2003). Dessa kvalitéer bevaras och 

skapas genom kommunikation och bestäms av ett antal dimensioner enligt Coombs och Heath 

(2006), där närhet utgör en av dessa (Falkheimer & Heide, 2011, s. 121f). Att använda du-

tilltal utgör ett verktyg för IKEA att skapa närhet och relationer med sina kunder. Skulle 

företaget använda ni-tilltal eller utesluta läsaren helt, distanserar detta relationen och känslan 

blir mer högtidlig (Björkvall, 2009, s. 47). IKEA använder övervägande du-tilltal framför ni-

tilltal, och därmed refererar de till läsarna som individer och inte som en grupp. Denna 

skillnad har stor betydelse för textens dialogskapande då individer engagerar sig mer än vad 

en tilltalad grupp gör (Björkvall, 2009, s. 77). Enligt Lars-Åke Larsson (2002, s. 101ff) består 

en organisations relationer av individuella relationer eller relationer inom en delverksamhet 

inom organisationen i förhållande till en specifik grupp av intressenter. Han menar vidare att 

det är viktigt att ta utgångspunkt i individer och därmed studera relationer på individnivå. Det 

är individer som fattar beslut och agerar utifrån enskilda möten (Larsson, 2002, s. 102f). Att 

IKEA ofta riktar sig till individer genom inläggen kan därmed innebära att företaget får mer 

hängivna kunder. Genom du-tilltal kan företaget skapa relationer med sina kunder och uppnå 

ömsesidig interaktion.  

Vi försökte se i vilka kombinationer IKEA använder du-tilltal. Vår analys påvisar att de i hög 

grad kopplar du-tilltalet till modala hjälpverb såsom kan, ska och vill. Exempel på detta ser vi 

i inlägg 1: 
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, där en mening lyder: “Dessutom kan du välja att ge dubbelt, vilket innebär att du kan 

skänka ett köpt mjukdjur eller barnbok vid kassorna till behövande barn i din omgivning, t.ex. 

på sjukhus, flyktingförläggningar eller kvinnojourer.”. På två platser i denna mening 

använder sig företaget av det modala hjälpverbet kan. Modalitet kan kopplas samman med 

den interpersonella metafunktionen då det i många sammanhang handlar om hur skribenten 

förhåller sig till det som uttrycks (Björkvall, 2009, s. 111 ). På så vis blir detta ett sätt att 

försöka skapa en relation till läsaren. Vi ser även tecken på detta i andra inlägg, såsom i 

inlägg 17: 
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, där de skriver “kan du se”. Genom att använda modala hjälpverb skapas en möjlighet till 

interpersonell kommunikation (ibid) och blir således ett försök till relationsskapande med 

läsaren. I inlägg 1 ser vi samtidigt hur IKEA skriver ut “din omgivning”. Detta ger läsaren 

möjlighet att relatera till sin egen värld och texten blir därmed intim och närgången. 

I inlägg 20: 
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, som handlar om en kökstävling refererar IKEA till ett förnamn som vunnit en tävling. Denna 

typ av tilltal bidrar till starka betydelsepotentialer. Att benämna en deltagare med dess 

förnamn är även det en kraftfull metod för att individualisera (Björkvall, 2009, s. 77). Detta är 

inget vanligt förekommande i IKEA:s inlägg utan inlägg 20 är det enda i detta slag. Vi anser 

dock att det är en viktig analysaspekt då individualisering genom att konkret benämna 

människor således inte är något IKEA använder sig av. Däremot individualiseras intressenten 

istället genom du-tilltal och blir därmed mer övergripande tilltalad än om IKEA skulle vända 

sig till en specifik person. 

Ett annat mönster vi kan se är hur inläggen ofta inledningsvis vänder sig till “alla” för att tala 

till en större massa. Sedan går inlägget över till att använda du-tilltal. På så vis går texten från 

att distansera läsaren till att få en större närhet. Från att tala övergripande, talar man sedan 

mer intimt med den faktiska läsaren (Björkvall, 2009, s. 47). Detta ser vi exempel på i inlägg 

5: 
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, där IKEA påkallar en tävling om en matbjudning. De inleder inlägget med “Hej alla 

matintresserade!” till att senare i texten säga “Om du bor… så har du chansen…”. De tilltalar 

först alla och går succesivt över till att du-tilltala läsaren. När de går över till att du-tilltala 

läsaren blir relationen icke-distanserad och även om hen står långt ifrån skribenten verkar det 

inte så utifrån texten (Björkvall, 2009, s. 47). Samtidigt ramar IKEA in inlägget till en början 

genom att säga “Hej alla matintresserade!”. Detta kan direkt skala bort en viss skara läsare i 

och med att de konkret benämner “alla matintresserade”. I en text finns det en inre miljö som 

överensstämmer med textens syfte även om detta inte är sammankopplat med textens yttre 

villkor (Hellspong & Ledin, 1997, s. 172). Fastän de språkligt pekar på “alla matintresserade” 

behöver inte själva textens syfte vara att enbart beröra de matintresserade. Som exempel kan 

ett inläggs yttre ram säga att det är en annons om en middagsbjudning, medan den inre ramen 

är mer konkretiserad till kontexten om mat. I detta inlägg visas textens inre ram redan från 

början och kan således dra bort en skara läsare tidigt. Om de inlett inlägget på ett annat sätt 

såsom “Hej alla människor!” påvisas inte den inre ramen i första meningen och fler kanske 

fortsätter läsa inlägget. I en text kan således den yttre ramen inte alls syfta till den inre ramen 

och därmed lättare anamma många läsare inledningsvis. Att sedan gå från övergripande 

innehåll till mer avsmalnande och konkret innehåll drar bort vissa läsare men de har ändock 

tagit del av viss fakta från början och blivit intresserade av inlägget. På så sätt hade detta 

inlägg eventuellt kunnat skrivas annorlunda. 

	  

Företaget omtalar ofta sig själva som “vi” istället för “IKEA”, vilket skapar en närhetskänsla. 

När omtalet rör textens jag sätts läsaren in i kommunikationen, skribenten blir läsarens 

kommunikationspartner. Vid användandet av vi berörs fler personer och skulle även kunna 

innefatta läsaren (Hellspong & Ledin, 1997, s. 174). Ett exempel på detta kan vi se i inlägg 6: 
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, där vi-et refererar till IKEA och dess medarbetare. Det dialogiska perspektivet beskriver 

företagets intressenter som en aktiv och jämlik part som ständigt finns med i en dialog med 

organisationen. Därmed tillskrivs publiken en egen förmåga och handlingskraft att utföra 

ändamål på eget initiativ, och ses då som ett självständigt subjekt. Utifrån ett sådant 

perspektiv ses IKEA och dess intressenter som jämlika kommunikationsparter där båda har 

något att säga till om. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte innebär att intressenterna har 

samma makt som IKEA. Kritik har riktats mot det dialogiska perspektivet av Leitch och 

Neilson (2001) som menar på att det är förledande, eftersom organisationen och publiken i 

mycket (framförallt amerikansk) forskning ses som jämställda parter med bortseende från 

maktperspektiv (Sandberg, Larsson, 2002, s. 116). Även om IKEA låter sina intressenter 

komma in i kommunikationen är det ändock företaget som har den största makten. 

Ett återkommande inslag i inläggen är hur de inleds med intresseväckande text för att sedan 

övergå till mer informerande delar. Inlägg 2: 
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, exemplifierar detta där texten är uppdelad i just två stycken; ett känsloframkallande stycke 

som vill nå det inre i läsaren samt en informationstext. Detta gör att läsaren får båda delarna. 

Att texten öppnar upp för engagemang genom att inleda med ett känslosamt stycke menar 

Holmberg & Karlsson (2013, s. 31) är en viktig komponent i den interpersonella strukturen. 

Det är ett hjälpmedel i relationsskapandet samtidigt som ren fakta behövs för att informera 

kunden om vad som gäller. Detta kan vi även se exempel på i inlägg 13: 
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, där IKEA först skriver ett mer engagerande stycke: “Vi reste till Indien för att skapa en 

designkollektion direkt på fabriksgolven.”, för att sedan avsluta inlägget med en mer 

informerande text. 

5.1.2	  Typografi	  
	  
Genomgående använder sig företaget av fetstil i sina rubriker. Detta skapar en kontinuitet och 

underlättar för läsaren att orientera sig i inläggen. Fetstil kan inge differerande känslor hos 

mottagaren av texten (Machin, 2007, s. 92). Det fetstilta framhäver rubrikerna och skiljer dem 

från den övriga texten. Det ska dock påpekas att endast sju av totalt tjugo inlägg använder sig 

av rubriksättning. Då inläggen ofta är korta i sin längd, med ett fåtal meningar, blir 

avsaknaden av rubriker inte speciellt påtaglig. Det är vid de längre inläggen rubrikernas 

funktion blir extra viktig, då läsaren snabbt vill förstå vad innehållet handlar om.  

Versaler är också ett exempel på hur typografin används i inläggen. Detta är ett sätt att påvisa 

en attityd om vad som är representerat, att övertyga läsaren om vad som är viktigt i texten 
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(Machin, 2007, s. 92). Ofta är det IKEA:s produkter som framhävs med hjälp av versalerna, 

vilket gör att läsaren får upp ögonen för produkten. Ett exempel på fetstil och versaler ser vi i 

inlägg 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, där produkten ”HEMNES” anges med versaler, och rubriken ”Tidlösa HEMNES” anges 

med fetstil. Detta inlägg blir tydligare för läsaren med hjälp av valet av typografi. För 

befintliga kunder kan således typografin vara igenkännande då de tidigare sett hur IKEA 

profilerar sina produkter. Med hjälp av detta verktyg framhävs produkten och de betonar att 

det är detta texten handlar om (ibid). Samtidigt är det även ett sätt att skapa ett igenkännande 

för IKEA som företag. Om de återkommande skriver ut produkterna med versaler blir detta 

ett inslag som får läsaren att påminnas om att det är IKEA allt handlar om.  

	  
5.1.3	  Attityder	  och	  värdeord	  
	  
En viktig del i den interpersonella strukturen handlar om hur texten ser på sina mottagare, 

sändare och deras samspel. Attityder är här ett viktigt inslag, som handlar om vad man tycker, 

tänker och känner. Om den ena parten exempelvis tycker illa eller bra om något, påverkar 

detta andra inblandade parter som måste acceptera denna attityd för att kommunikationen ska 

flyta på (Hellspong & Ledin, 1997, s. 169f). För IKEA är det därav viktigt att få publiken 
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positivt inställd gentemot företagets Facebook-inlägg. Värdeord är något som kan användas 

för att påverka andras handling och hållning. Dessa delas upp i plusord eller minusord 

(Hellspong & Ledin, 1997, s. 169f). I inläggen kan vi konstatera att IKEA ofta använder sig 

av plusord. Attityder i inläggen påvisas exempelvis genom företagets sätt att försöka övertyga 

läsaren om att produkten är bra genom positiv fakta om den, såsom “håller mycket längre än 

vanliga glödlampor” i inlägg 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att de använder ordet “mycket” talar för att produkten inte bara är bättre än en annan utan 

mycket bättre, och får således tydligare inverkan på läsaren. Inlägg 7: 
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, handlar om vårinredning och är även detta ett exempel på användande av plusord.  Inlägget 

inleds med ett utbristande i “Våren har kommit till IKEA!”. Detta påstående uppmärksammar 

läsaren direkt. Att de utbrister i detta är uppseendeväckande och inger en positiv känsla av 

hopp om ljusare tider. De använder många ord som stärker konnotationen av texten såsom 

romantiska, dekorativa och sirliga. Detta är ord vi kopplar ihop med vårens inredning. IKEA 

kopplar ihop den inredning de vill påvisa med samtiden för att skapa känslor hos läsaren. I 

inlägg 1 skriver IKEA hur “det är fint att kunna ge dubbelt”. I den ideationella strukturen 

talas om en texts innehållspotential, vilket innebär att möjliga betydelser blir sanna under 

lämpliga förhållanden och enbart är intressanta för en del läsare i specifika situationer 

(Hellspong & Ledin, 1997, s.115). Genom att använda plusordet “fint” öppnar företaget upp 

för tankegångar om exempelvis en värld där alla kan hjälpas åt i hopp om en bättre framtid i 

en gemensam kontext.  

	  

Värdeorden är viktiga i ett socialt perspektiv, både genom sin attitydpåverkan men också då 

de kan visa upp en värdegemenskap som finns sedan tidigare mellan deltagarna. Denna 

värdegemenskap handlar därmed om att bekräfta en samhörighet (Hellspong & Ledin, 1997, 

s. 170). IKEA är ett företag många känner till, vilket innebär att man har en relation till 

företaget sedan tidigare. Genom användning av värdeord i inläggen kan företaget bekräfta 
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samhörighet med dess publik och utveckla relationsskapandet i kommunikationen. Ömsesidig 

interaktion och hur parter bildar en gemensam förståelse utgör delar av relationsskapande 

(Larsson, 2002, s. 83). Genom förenade åsikter om vad som anses positivt och negativt 

kommer IKEA och dess intressenter därmed närmare varandra. I inlägg 5 använder IKEA ord 

såsom god och trevlig i ett sammanhang där de påverkar oss som läsare att få en positiv 

känsla. Dessa värdeord är ett exempel på hur man i texten påvisar en bekräftande samhörighet 

med läsaren. De åberopar en gemensam inställning till dessa ords betydelse, och skapar en 

attityd som skribent och läsare socialt delar (Hellspong & Ledin, 1997, s.170).  
 

5.1.4	  Språkhandlingar	  
	  
När vi använder oss av språk gör vi något som kan påverka andra och förändra situationer, 

vilket kallas för en språkhandling. Exempel på allmänna språkhandlingar är frågor, 

uppmaningar, påståenden, interjektioner och utrop (Hellspong & Ledin, 1997, s. 161). 

Språkhandlingar bygger på förhoppningar om en respons, den som gör handlingen lämnar 

över till respondenten att bekräfta att hen uppfattat den (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 35).  I 

IKEA:s inlägg kan vi kartlägga ett återkommande mönster av uppmaningar och frågor. I 

inlägg 3: 
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, står det “Läs mer på…” där IKEA hänvisar till en länk. Denna mening kan ses som en 

uppmaning där responsen förväntas vara ett accepterande, alltså att läsaren trycker på länken 

för mer information. En uppmanings syfte är att förändra något genom att få någon att handla 

(Hellspong & Ledin, 1997, s. 162). 

	  

Vid användning av frågor väljer vi ofta ut något vi är osäkra på, och därefter vill vi få 

information om ämnet (Hellspong & Ledin, 1997, s. 162). I inlägg 6 ser vi hur IKEA 

använder en fråga som språkhandling. Frågan “Vem vill inte ha ett gym i garderoben?” 

skapar känslan av att läsaren ska svara på detta. Frågor kan formas som ja/nej-frågor, som 

“Minns du det?” eller genom frågeord som “Vem vill…?”. I IKEA:s fall används den sista 

frågeformuleringen främst. I inlägg 20 ställs en liknande fråga: “Vilket drömkök är din 

favorit”?, och därmed förväntar sig företaget någon typ av respons. En respons kan aldrig 

vara säker, och därför finns det alltid en ovisshet i om respondenten kommer godta en text 

(Holmberg & Karlsson, 2013, s.32f). När IKEA använder sig av denna typ av frågor i sina 

inlägg söker de förmodligen inte ett svar. Vi tror att frågorna används för att öppna upp 

relationsskapande diskussioner mellan företaget och dess intressenter, vilket medför 

marknadsföring för IKEA:s produkter.  

	  

Språkhandlingar används som ett sätt för IKEA att skapa dialog med sina intressenter. Genom 

uppmaningar och frågor engagerar de sina intressenter. Sociala medier handlar till stor del om 

dialoger och mindre om hur företag uttalar sig och sina produkter (Holmström & Wikberg, 

2010, s. 15). Även då IKEA vill sälja produkter använder företaget sig sällan av traditionell 

reklam i sina Facebookinlägg. Företaget väljer istället intresseväckande inlägg med inslag av 

såväl humor som positiva värdeord. Genom att företag gör sig själva till ett samtalsämne 

sprids organisationens innehåll, en metod som kallas ”Buzz marketing” eller viral 

marknadsföring (Leigert, 2013, s. 65f). Det företaget försöker sälja in vill man ska väcka så 

pass stort intresse att människor vill föra detta vidare till sina nära och kära. Att sprida 

marknadskommunikation genom att skapa intresse kring en vara, en tjänst eller ett budskap är 

det bästa sättet att inleda positiva diskussioner (Leigert, 2013, s. 65f). 

	  

IKEA väljer att i vissa inlägg tydligt särskilja olika delar i texten.  I inlägg 1 är det först en 

informerande text för att sedan övergå till en känslosam text som är riktad mot läsaren. IKEA 

skriver i det sista stycket i inlägget “Tack för att du bidrar till att fler barn kan börja drömma 

om en framtid full av möjligheter!”. Detta stycke talar direkt till intressenten och skapar 
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således en närhet. Språkhandlingen de utför genom att tacka ger en intim känsla till läsaren 

och berör oss att vilja hjälpa till med detta. Att de komponerat inlägget med att sätta 

meningen för sig själv gör att den tillges extra stor betydelse. Uppdelningen av information 

och denna mening bidrar till att inläggets komposition blir tydlig. Kompositionen innefattar 

vilken ordningsföljd ämnen har i texten, hur de knyts samman och vilket omfång texten har 

(Hellspong & Ledin, 1997, s. 96f). Genom att först ge läsaren den information som är 

nödvändig för att förstå vad inlägget handlar om, kan man sedan ta till sig tack-meningen i 

relation till den tidigare texten.  

 
5.2	  Analys	  av	  bilderna	  
	  
Vid första anblick av en bild är det olika saker som tilltalar mottagaren i form av hur bilden 

presenteras. Det visas inte enbart genom titlar och slogans utan även i hur avsändaren 

använder färger, typografi, kompositioner med mera (Machin, 2007, s. vii).  

	  
5.2.1	  Färger	  
 
I IKEA:s Facebook-inlägg kan vi se hur färgvalet påverkar den konnotation vi gör av 

bilderna. Färger är en viktig semiotisk resurs vid framställning av en bild och det är tydligt 

hur färgvalet har en symbolisk mening. Denna betydelse är samtidigt varierande beroende på 

kontexten. Många färger har en förutbestämd meningspotential för människor i samhället. 

Olika färger kan associeras till olika saker och även påverka individers mentala känslor 

(Machin, 2007, s. 63). Övergripande kan vi se hur IKEA använder olika färger för att skapa 

associationer hos mottagaren. Dessa associationer får samhället gemensamt utifrån kulturellt 

förutbestämda betydelsemönster och samhälleliga erfarenheter. För att befästa olika 

associationer behöver färgen refereras till andra element i kompositionen (Machin, 2007, 

s.69). Detta kan vi exempelvis se i inlägg 7 där pastellfärger är framhävande i inläggets bild. 

Bilden är uppdelad i en stor bild till vänster och tre små till höger om denna. På den stora 

bilden visas lampskärmar i olika pastellfärger medan de tre andra bilderna visar ramar, en 

säng samt ett bord med en spegel. Allt går i pastellfärger eller vitt. Pasteller är något som för 

oss konnoterar vår och är därför ett viktigt inslag i bilden. Samtidigt är detta något vi 

associerar med mjukt och det konnoterar vi till våren. Machin menar (2007, s.76) att pasteller 

kan ha nyckelbetydelse i modernismen där osäkra färger var ledande. Han menar att 

osäkerheten kring färgerna betonas i vissheten kring modernismen. Användandet av pasteller 

kan även få dem att verka mer overkliga, nästan drömmande (ibid).  
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Ett annat exempel på hur IKEA använder olika färger för att skapa en viss association hos 

intressenten är från inlägg 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, där lampor marknadsförs. Bilden visar lampor i flera modeller med en klargul bakgrund. 

Den klargula färgen drar direkt mottagarens blick till sig genom att vara utmärkande. Machin 

menar (2007, s. 66) att just klara färger är ett sätt att påkalla uppmärksamhet i ett dokument 

och skapa en viss konnotation beroende på valet av klar färg. Gult associeras ofta till solen, 

solsken och ljus. Utgår vi från detta är det tydligt varför IKEA valt att välja en gul bakgrund 

när de gör reklam för en belysningskälla - denna lampa ger en ljus tillvaro är vår 

association.  Detta är ännu ett tecken på hur olika element i bilden	  är viktig i det 

sammanhängande meningsskapandet, att de sätter en gul bakgrund tillsammans med lampor 

skapar en mental bild av ljus. Bilden är även dekorerad med prickiga kuddar i olika färgglada 

nyanser. Detta kan också ses som ett hjälpmedel för att skapa en viss stämning hos 

mottagaren. Klara färger ses som ett semiotiskt verktyg för något glatt och positivt (Machin, 

2007, 70).  

	  

Det finns endast ett inslag av svart-vita bilder i IKEA:s inlägg. Inlägg 5 är exemplet på detta 

där den svarta bottenfärgen står i kontrast till den vita texten och de vita besticken. Bilden är i 

detta fall konkret om vad budskapet innefattar och det är således en informerande bild. Svart-

vita bilder kan fungera som en symbol för meningsskapandet i bilden framför att vara 

Bild 13 
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känslomässigt deskriptiv (Machin, 2007, s. 78). Istället för att lägga fokus på den mentala 

känslan mottagaren får skapas en symbolisk konnotation till informationen.  

	  

Att många bilder är färg- och detaljrika är tydligt. Färgmättnad och detaljrikedom i bilder är 

ett sätt att påvisa modalitet, dessa kan således uttryckas som bildens modala hjälpverb, med 

andra ord bildens kan, kanske och möjligen. Ju starkare färgen är på bilden och ju mer 

detaljrik bilden är desto högre blir modaliteten i bilden, med andra ord innebär det hur bilden 

förhåller sig till det som uttrycks. Detta innebär att en svart-vit bild har väldigt låg modalitet 

och en bild med starka färger har hög modalitet (Björkvall, 2009, s. 118).  Inlägg 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, är ett exempel som påvisar såväl hög som låg modalitet. Inlägget rymmer fyra olika bilder 

varav en är stor och tre är små. Den stora bilden visar ett bokomslag där man inrett en 

balkong/uteplats med möbler och textilier. Det är svårt att se hur bilden visar ett fotografi av 

boken vid en första anblick, effekten försvinner då bilden står sida vid sida med ytterligare tre 

bilder. Detta förvirrar intrycket. Bokens titel “Tjugonio vilda ställen att leva på ute” står 

skrivet med ett konstnärligt typsnitt i ett rosa löv-format objekt. Bilden innehåller mycket 

färger och texturer, vilket tillsammans ger den hög modalitet. De tre mindre bilderna visar alla 

Bild 14 
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någon slags uteinredning men i betydligt mer nedtonade, pastelliknande färger än vad den 

stora bilden innehåller. Det känns inte som att dessa bilder hör ihop med den stora bilden då 

de har helt olika färgmättnad och stil. Att de har en lägre färgmättnad gör att dessa bilder får 

en något lägre modalitet än den största bilden, och förhåller sig således inte lika väl till 

budskapet som den stora bilden. Vi upplever att IKEA med de mindre bilderna vill inge en 

drömmande känsla och skapa en viss distans, medan den stora bilden upplevs mer jordnära 

och sanningsenlig, vilket kan sammankopplas med modaliteten i bilderna.  

Däremot kan en bild som är överdriven i sin färgmättnad och detaljrikedom bli onaturlig, 

modaliteten i bilden sjunker. Detta innebär att den är så pass färgrik att den inte blir 

sanningsenlig (Björkvall, 2009, s.118). Det finns exempel på detta, och särskilt i fall då 

budskapet är riktat mot en representation av barnens värld. Exemplet är från inlägg 19. Det 

illustrerar en bild på ett landskap i olika färger med figurer i starka kulörer liknande olika 

grönsaker. Bilden är oerhört färgglad och detaljrik, så pass att den sjunker i modalitetsgrad. 

Det är onaturligt många starka färger om vartannat och väldigt många detaljer att det inte blir 

trovärdigt. Dock tror vi att detta skapar många associationer hos föräldrar som har barn, om 

hur deras värld kan vara representerad, och därmed fullföljer det budskap som finns.  

	  
5.2.2	  Visuell	  framskjutenhet	  
 
Det föregående inlägget är även ett tecken på hur IKEA använder sig av visuell 

framskjutenhet i flertalet inlägg. På bilden är leksakerna förstorade, till en storlek de i en 

naturlig miljö inte skulle ha. Björkvall (2009, s. 100) menar att det finns olika resurser för att 

ge såväl bild som text visuell framskjutenhet. Storleken är en av dessa resurser. Att göra något 

stort är att tillge det funktionen att vara viktig och framträdande i sammanhanget. Det 

förstorade får uppmärksamhet i bilden och ges således visuell framskjutenhet, vilket innebär 

att det är det väsentliga i bilden. (Björkvall, 2009, s. 101). Detta ser vi även i inlägg 15: 
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där bokstäverna R, E och A fått gigantisk storlek i förhållande till övriga element i bilden. Att 

påvisa visuell framskjutenhet kan förekomma även vad gäller text och bokstäver där man vill 

påtala att något är viktigare än något annat (ibid). IKEA får på detta vis något att framställas 

viktigare än något annat och kan därmed göra reklam för detta på ett relativt dolt sätt. På 

sociala medier är begreppet “pull marketing” vanligt, där sändaren vill skapa ett frivilligt 

intresse i reklamens budskap (Leigert, 2013, s. 61f). Genom att ge diverse saker visuell 

framskjutenhet påverkas mottagaren att öppna ögonen för detta även om sändaren inte 

konkret påtvingar något. Således kan detta ses som ett verktyg att i bilder använda sig av “pull 

marketing”. Samtidigt kan det även vara ett sätt för IKEA att använda sig av sin makt som 

avsändare och kunna influera människor till att konnotera särskilda saker. Detta härrör till 

relationsbegreppet om huruvida en part i en relation kan ha möjlighet att styra en annan parts 

beteende och därmed ha övertag (Coombs & Holladay 2014, s. 50f).  

	  
5.2.3	  Placering	  av	  saker	  i	  bilderna	  
 
Hur saker på bilderna är placerade är ett mönster vi även sett utifrån analysen av inlägg. I 

inlägg där IKEA vill visa upp särskilda produkter är dessa uppställda i ett rakt-framifrån 

perspektiv. Inlägg 8: 
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, visar en bild av olika möbler i varierande färger. Det är allt ifrån bord till lampor. Sakerna är 

placerade mot läsaren och kan således tyda på att IKEA vill påvisa detta för läsaren. Björkvall 

menar (2009, s. 54) att placeringen av saker rakt-framifrån skapar en hög grad av engagemang 

hos läsaren. Perspektivet medför ett engagemang med det som finns på bilden. Detta behöver 

inte innefatta människor utan kan lika gärna handla om en relation med ett ting såsom hus 

eller bord. Därför får detta perspektiv en inkluderande eller engagerad attityd till det som 

visas (Björkvall, 2009, s. 55). Att IKEA således placerar saker framifrån kan vara ett sätt att 

uppmärksamma mottagaren på alla saker och göra dem intresserade av dessa. Ett annat inlägg 

som påvisar detta är inlägg 11 där diverse saker såsom lampor, soffa och kuddar ses av 

läsaren rakt-framifrån. I denna bild framhävs ljuskällor och ljuset lyfts fram på olika sätt 

genom olika saker i bilden. Eftersom sakerna är visade från detta perspektiv blir läsaren 

medveten om alla sakerna på bilden och det är lättare att förstå helhetsbilden.  

	  
5.2.4	  Ljusstyrka	  
 
Ett annat tydligt inslag i bilderna är sättet att arbeta med ljusstyrka. Även om det finns mörka 

nyanser på en del bilder är det påtagligt hur IKEA väljer att framhäva ljusa färger i de flesta 

bilderna. Om bilden har en mörk karaktär lyfter man ändå fram något ljust, i form av 

inredning etcetera. Machin menar (2007, s. 70) att den potential ljusstyrkan har i bilder 

bygger på de grundläggande erfarenheter vi har av ljust och mörkt. Många av dessa 

betydelsepotentialer kommer från associationer vi gör till klarhet och mörker. Något bra 

associeras oftast till ljusa färger, det kan associeras till känslostämningen av lycka och glädje 

(Machin, 2007, s. 70). Exempel på ljusa färginslag ser vi i inlägg 17. Bilden visar ett omslag 

till IKEA:s katalog 2012 med många olika möbler i varierande utformning men i ljusa, skira 

färger. Valet av bilderna är utifrån samhälleliga tolkningar passande, det bjuder in läsaren till 

att få en positiv och glad bild av IKEA-katalogen och intresset för att titta vidare i den blir 

större. 

 
5.2.5	  Bildtext	  
 
Facebook-inläggen innehåller undantagsvis någon bildtext. Det är många som idag väljer bort 

reklam och därför bör företag finna en balansgång i att vara pådrivande respektive 

tillbakadragen i marknadskommunikationen (Leigert, 2013, s. 63f). Vi konnoterar utifrån 

bilderna att dessa är mentalt känsloladdade med olika semiotiska resurser såsom ljusstyrka, 

färg och visuell framskjutenhet. Således blir marknadskommunikation genom bildtext inte 

lika viktig utan budskapet framhävs genom de ovannämnda elementen. Detta kan vara en 
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anledning till att IKEA-katalogen ofta är en inspirationskälla för många människor (Leigert, 

2013, s.63f). 

I ett av våra analysinlägg finns dock en bildtext som påverkar känslostämningen, inlägg 1 har 

en tillhörande bildtext som säger “Det är fint att kunna ge dubbelt”. I detta fall kompletterar 

bildtexten bildens syfte. Detta är ett exempel på en förankringsrelation, där texten hjälper 

läsaren att förstå budskapet och påvisar de betydelser som anses viktiga i bilden (Björkvall, 

2009, s. 24f). Vi anser att denna text ger läsaren ett avslut på inlägget och en positiv känsla 

om att du som läsare kan göra något för någon annan.   

  
5.2.6	  Uteblivandet	  av	  människor	  på	  bilderna	  
 
Resultatet på analysen vi gjort påvisar att endast ett inlägg inkluderar en människa på bilden. 

Machin menar (2007, s. 118) att uteblivandet av människor i bilder kan skapa en anonymitet. 

Det kan vara ett sätt att gömma ansvaret för aktioner och flytta roller från vissa deltagare. 

Ingen behöver ta ansvar för vad som försiggår på bilden. Detta innebär i IKEA:s fall att det 

som visas står för IKEA som företag och det är inte en viss person som representerar bilden. 

Samtidigt är IKEA ett företag som arbetar med inredning och det är detta de vill visa, och 

kanske är det därför de väljer att utesluta människor på bilderna. Även om Facebook är ett 

effektivt sätt att nå potentiella kunder är det samtidigt viktigt att ha flera 

kommunikationskanaler (Nelson-Field, K. m.fl., 2012, s. 267f). Detta kan innebära att IKEA 

väljer att representera människor på bilder via andra kommunikationskanaler.  

6 Diskussion	  
I vår analys kan vi se hur IKEA Sverige via sociala mediet Facebook försöker skapa 

relationer med sina intressenter genom olika språkliga medel såsom ramar, attityder och 

värdeord. Samtidigt är även relationsskapandet ett förekommande inslag i bilderna som hör 

till Facebook-inläggen då IKEA bland annat påvisar färgassociationer och visuell 

framskjutenhet. Genom att de använder olika verktyg i utformandet av text samt i 

bildkomposition tillges intressenten en intim närhetskänsla till företaget. Ett av dessa verktyg 

som var särskilt påtagligt i texterna, och som enligt oss är kännetecknande för IKEA:s 

Facebook-inlägg, är användandet av tilltal och omtal. Vi blir berörda av texterna då du-

tilltalet ger effekten att dra med sig läsaren och göra oss till deltagare. Att i en text använda 

pronomen du välkomnar läsaren in i en dialog. (Hellspong & Ledin, 1997, s. 172f). Detta är 

något vi ser som en röd tråd i IKEA:s inlägg. Tilltal är en viktig komponent för att sätta 
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läsaren i en mottagarroll som hen kan relatera till och således tillge läsaren en identitet 

passande för textens sammanhang. När det handlar om reklam är du-tilltal ett sätt att påvisa 

förtroende och förtrolighet mellan skribent och läsare. Att öppna upp för dialog tillskriver 

läsaren möjlighet att själv sätta sig in i textens syfte och känna sig medverkande (Hellspong & 

Ledin, 1997, s.173). Det är även ett hjälpmedel som bidrar till att placera läsaren intimt med 

texten och på så sätt locka dem till intresse (Björkvall, 2009, s. 47). Vi anser att du-tilltalet i 

inläggen skapar känslan av att beröra oss och på så sätt blir vi intresserade av reklamen. 

Nelson-Field m.fl. menar (2012, s. 267f) att Facebook skapar möjligheter att nå inte bara den 

vanliga kundkretsen utan kan syfta till att nå fler intressenter och breda ut sig på marknaden 

(Nelson-Field, K. m.fl., 2012, s. 267f). Användandet av du-tilltal är därmed ett verktyg att 

skapa en närhet till såväl gamla som nya kunder och vi tror att detta kan vara en av IKEA:s 

intentioner med dessa närhetstilltal. 
 

Att IKEA ofta väljer att ge intressenten en närhetsroll genom du-tilltal tror vi har en 

bakomliggande tanke i att de vill skapa en relation med intressenten. I vissa inlägg använder 

de dock mer allmänna tilltal såsom “man” vilket gör att texten blir mer övergripande. Att 

skriva “man” signalerar på att de inkluderar alla och inte specifikt vill benämna en viss person 

(Hellspong & Ledin, 1997, s.174). I inlägg som är mer överskådliga, där fakta kan vara mer 

väsentlig än själva känslan texten skapar, menar vi att detta kan vara ett sätt att ändå få med 

läsaren. Istället för att helt fokusera på fakta om produkten inkluderas läsaren till viss del men 

mer på ett övergripande plan där alla kan känna sig delaktiga. Det förekommer även att IKEA 

övergår från mer allmänt tilltal till närhetstilltal. De använder till en början “alla”, där de talar 

till en större massa, för att sedan använda du-tilltal, de går från en distanserad roll till en icke-

distanserad roll (Björkvall, 2009, s. 47). Detta anser vi påvisar att IKEA vill relatera till 

läsaren och att de är medvetna om vilka tilltal de använder i texterna. Ett annat sätt att skapa 

en närhet till läsaren är hur omtal behandlas i texten. IKEA väljer att i de flesta inlägg inte 

omtala sig själva överhuvudtaget men när de gör det använder de vi-formen. De omtalar sig 

själva som “vi” istället för “IKEA” vilket skapar en närhetskänsla. När omtalet rör textens jag 

sätts läsaren in i kommunikationen, skribenten blir läsarens kommunikationspartner. Vid 

användandet av vi berörs fler personer och skulle även kunna innefatta läsaren (Hellspong & 

Ledin, 1997, s. 174). I texterna handlar vi-et om IKEA och dess medarbetare. Att använda 

personliga pronomen skapar tydliga deltagare i texten där starka personliga relationer kan 

framträda (Holmberg & Karlsson, 2013, s.174). Detta gör således att IKEA:s inlägg öppnar 

upp för relationsskapande.  
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Relationer mellan organisationer och dess omvärld är en viktig del av 

kommunikationsbranschen, där parter skapar en ömsesidig interaktion och gemensam 

förståelse (Larsson, 2002, s. 83). Genom Facebook kan IKEA etablera relationer tillsammans 

med sina intressenter i en gemensam dialog. Via språkhandlingar såsom uppmaningar och 

frågor försöker företaget engagera sina intressenter.  Användandet av dessa språkhandlingar 

såväl som vi- och du-tilltal kan kopplas till det dialogskapande perspektivet rörande 

publiker/intressenter. Utifrån detta synsätt beskrivs företagets intressenter som en aktiv och 

jämlik part som ständigt finns med i en dialog med organisationen och som därmed får en 

egen förmåga och handlingskraft att utföra ändamål på eget initiativ, och ses då som ett 

självständigt subjekt. Det strategiska perspektivet talar istället om publiken som ett objekt och 

hur den uppstår som en reaktion på en viss situation (Sandberg, Larsson, 2002, s. 116). 

Genom de olika tilltalen där intressenterna får en identitet och deltagarna blir tydliga kan 

IKEA via dialog skapa relationer med inläggens läsare. De förväntas kunna ta egna initiativ 

och agera fritt utifrån IKEA:s inlägg och ses som en kommunikationspart snarare än beroende 

subjekt. Det dialogiska synsättet kan kopplas samman med Homo Narrrans- perspektivet som 

talar om publikens kommunikativa samt dynamiska natur. Detta perspektiv beskriver bland 

annat hur publiken uppkommer med tiden genom spontan diskussion, argumentation och 

debatt. (Sandberg, Larsson, 2002, s. 114ff). IKEA och dess intressenter kan kopplas till detta 

perspektiv då företaget uppmuntrar Facebook-inläggens läsare att dela in diskussioner och 

samtal kring IKEA och dess produkter. Sociala medier innebär ofta ett dialogskapande och 

handlar mindre om hur företag uttalar sig och sina produkter (Holmström & Wikberg, 2010, s. 

15). Att sprida enkelriktad reklam tycks inte vara avsikten med IKEA:s 

marknadskommunikation, utan snarare att förmedla denna via relationsskapande dialoger där 

intressenter också kan tycka till och vara aktiva.  
 

Enligt Lars-Åke Larsson (2002, s. 101ff) består en organisations relationer till stor del av 

individuella relationer i förhållande till en specifik grupp av intressenter. Han menar vidare att 

det är viktigt att ta utgångspunkt i individer och därmed studera relationer på individnivå 

(Larsson, 2002, s. 102f). Genom att använda språkliga verktyg och bilder knyter IKEA:s 

inlägg an till individer som på olika sätt tar emot dess budskap. Vid användning av du-tilltal 

riktar sig företaget till dig som individ, det är dock tydligt att inläggen inte är alltför specifika 

för att på så sätt passa ett större antal individer. Att använda sociala medier kan ses som ett 

hjälpmedel i syfte att nå även potentiella kunder, såsom nuvarande kunders vänner (Lipsman, 
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A. m.fl., 2012, s. 52). Inläggen ska passa så många individer som möjligt, som i sin tur kan 

sprida budskapet vidare till vänner och bekanta.  
 

De bilder som pryder inläggen ser vi är komponerade utifrån färgers inverkan på människor. 

Bilderna är nästintill alltid sammankopplade med färger som passar in på inläggets budskap. 

Vill de marknadskommunicera en lampa är bilden utformad med gula inslag, då gult är något 

vi konnoterar till ljus, solsken och således lampor (Machin, 2007, s.68). Därför anser vi att 

företaget använder bilderna i inläggen som en möjlighet att skapa känslor hos intressenter, de 

vill påkalla en viss stämning som ska göra kunden intresserad av den produkt de vill sälja. 

Färgvalet vid kompositionen av bilder är viktiga för stämningen den framkallar (Machin, 

2007, s.70). Således kan vi övergripande se hur diverse produkter är utformade med en 

specifik färg för att ge oss känslan som vanligtvis sammankopplas till en viss produkt, vilket 

därmed är ett sätt att skapa en relation till läsaren. Om vi som läsare kan relatera till produkten 

via stämningskänslan, får vi även en relation till företaget och det budskap de vill förmedla. 

Exempelvis ser vi detta i ett inlägg som går i pastellfärger där IKEA vill konnotera vår. 

Pasteller är något som för oss konnoterar vår och därför ett viktigt inslag i bildens 

stämningskänsla och relationen läsaren får till såväl bild som budskap (Machin, 2007, s.67). 

Kanske kan det vara meningen att när vi konnoterar pasteller med vår, får en drömsk bild av 

hur det ser ut. Allt är lätt och enkelt. Vi får den här drömska bilden utifrån att det är 

gammeldags och nästan kungligt, vilket inger känslan av att allt är lite overkligt.  

Vi tycker att det sammantagna utifrån bilderna tyder på att färgkompositionen med andra ord 

kombineras med de känslor produkten vill framkalla. Ett exempel som Machin nämner (2007, 

s. 78) är hur en bredd av färger kan tyda på brist på återhållsamhet och att det därför kan ses 

som energiskt och äventyrslystet. Färgernas påverkan kan alltså ses i olika steg och samma 

färg kan skapa olika associationer i olika kombinationer (ibid).  
 

Samtidigt görs ett val i hur många färger som ska vara med på bilden. Denna färgmättnad 

påverkar också hur vi uppfattar en bild. Färgmättnad är, precis som detaljrikedom i bilder, ett 

sätt att uttrycka modaliteter, något som berör hur bilden förhåller sig till det som uttrycks. En 

starkare färgmättnad ger hög modalitet, och förhåller sig således bättre till det som uttrycks. 

Om det dock är alldeles för hög färgmättnad eller detaljrikedom blir resultatet det motsatta 

(Björkvall, 2009, s.118). Genom att på olika sätt använda färger och kombinera dessa till 

särskilda produkter menar vi gör att detta är viktigt för hur vi som läsare får en association till 
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bilderna i IKEA:s inlägg eller inte. Det påverkar samtidigt hur vi kopplar bilden till det som 

sägs i texten och om dessa samverkar med varandra.   
 

IKEA väljer även att i många fall framhäva vissa saker i bilderna med hjälp av att förstora 

detta. Det gör att de förstorade sakerna drar till sig uppmärksamhet och därmed kan de nå ut 

med sitt budskap. Minton & Lee (2012) menar att sociala medier kan användas för att sprida 

information kring specifika frågor (Minton & Lee 2012, s. 80ff). Genom att lyfta fram vissa 

saker i en text sprids information om just detta. Visuell framskjutenhet kan således skapa 

möjligheter att ta upp frågor som berör den produkt de vill sälja, som exempelvis kan vara till 

förmån för en särskild grupp i samhället. Björkvall säger (2009, s. 100) att det finns diverse 

verktyg att använda i en text för att ge den visuell framskjutenhet och storleken är ett av 

dessa. Att göra något större är att påvisa dess potential i bilden, hur pass viktigt det är. 

Storleken är ett vanligt hjälpmedel för att skapa visuell framskjutenhet (Björkvall, 2009, 

s.101). IKEA använder sig av detta i såväl bild som text, i bilderna genom att vissa ting är 

förstorade och i text genom att använda versaler. På så vis vet vi som läsare vad som är av 

vikt i bild/text och vi behöver inte fundera kring detta utan det blir självklart. IKEA hjälper 

därmed oss som läsare att få upp ögonen för det väsentliga och läsningen blir konkret och 

tydlig. Genom visuell framskjutenhet påverkar IKEA sina mottagare att tänka och associera 

till något de annars eventuellt inte skulle associerat till. IKEA tvingar fram en specifik 

konnotation med hjälp av den semiotiska resursen visuell framskjutenhet. 

 

Den visuella framskjutenhet IKEA använder genom att använda versaler vid benämning av 

produkter är något som kännetecknar företaget genomgående i inläggen och uppmärksammar 

läsaren på detta. Lis & Berz (2011) menar att publicerade saker på sociala medier leder till en 

inköpsökning för dessa produkter. Det är sannolikt att konsumenter köper en produkt de läst 

om eller sett på sociala medier, och därmed konstateras att sociala mediestrategier bakom en 

produkt ökar möjligheterna och chansen till inköp hos konsumenterna (Lis & Berz 2011, s. 

199ff). Därmed kan det vara viktigt vad IKEA som företag väljer att ge uppmärksamhet 

genom visuell framskjutenhet. Dessa produkter får troligtvis större uppmärksamhet och 

uppsving i försäljningen. Sammanfattande kan alltså visuell framskjutenhet vara ett 

hjälpmedel att skapa intresse hos en produkt som eventuellt behöver lite mer påbackning för 

att öka i försäljningssiffror.  
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Ett annat sätt att framhäva vissa saker i bilder är utifrån vilket perspektiv sakerna visas. Från 

vår analys såg vi att rakt-framifrån-perspektivet var vanligt förekommande i IKEA:s 

Facebookinlägg. Inom dagens PR-verksamhet talas mycket om att den ömsesidiga förståelsen 

är utgångspunkten i relationsbyggandet. Kommunikationen ska vara balanserad där parterna 

bör förstå varandra (Sandberg, Larsson, 2012, s.107ff). I och med IKEA:s position i samhället 

vet människor vad deras kommunikation handlar om och att de då placerar saker i ett rakt-

framifrån perspektiv ger troligtvis förståelsen att de vill påvisa en ny produkt.  På detta sätt 

kan vi se hur förståelsen mellan sändare och mottagare är viktig i denna typ av 

marknadskommunikation, mottagaren har ett förhållande till sändaren som skapar en 

ömsesidig förståelse. Detta kan bero på att IKEA är ett sådant etablerat företag på Facebook. 

Lipsman menar (2012, s.47) att ett företags förståelse för vilket kundsegment de 

kommunicerar med kan öppna upp för nya strategier och möjligheter att nå globala kontakter. 

IKEA:s sätt att utforma inlägg kan således bygga på den förståelse de har för vilket 

kundsegment deras företag kretsar kring och detta skulle kunna utmynna i framtida nya 

kunder. Perez-Latre m.fl. (2011, s.67) talar om att sociala medier kan vara ett verktyg för att 

skapa relationer med redan befintliga kunder som är angelägna om varumärket. Detta kan 

också vara ett sätt att beskriva varför IKEA väljer att kommunicera sina bilder som de gör.  
 

Det är intressant hur IKEA väljer att utesluta bildtext till sina inlägg, endast ett inlägg 

innehåller bildtext. Vi tror att detta kan bero på att de istället fokuserar på att bilden ska 

relatera till den text som finns i inlägget då dessa är relativt korta. Genom att IKEA arbetar 

med ljus, färg, placering och så vidare blir bilderna samtidigt känsloladdade och vi anser inte 

att de kräver bildtext för att bli förstådda. Likaså kan sociala medier ses som hjälpmedel att 

skapa relationer med befintliga intressenter som redan har en förståelse för företaget (Perez-

Latre, F. m.fl., 2011, s. 67), och därför kan bildtexten kännas överflödig. Mottagarna kanske 

därmed förstår budskapet utan bildtexten.  
 

IKEA lockar till sig intressenter via inläggen med användning av nämnda bildliga och 

språkliga verktyg. Genom att presentera drömska inlägg som även bjuder in till en dialog 

lockas läsaren till att ta del av dess innehåll. Detta anser vi kan tolkas som en form av ”pull 

marketing” där organisationer lockar människor att frivilligt intressera sig för reklam (Leigert, 

2013, s. 61f). Då vi tar del av inläggen upplever vi inte innehållet som traditionell reklam, 

snarare som inbjudande erbjudanden där vi också får chans att ge respons på språkhandlingar 

såsom frågor och uppmaningar. I en dialog kan båda parter dra nytta av varandra, där kunder 
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och andra intressenter därmed blir lika viktiga som själva företaget. Via denna typ av 

kommunikation kan deltagarna utvecklas och bli värdefulla för varandra (Holmström & 

Wikberg, 2010, s. 170). Då företaget bemöter sina intressenter via ett dialoginriktat perspektiv 

kan de få tillbaka betydelsefull information. 

7 Slutsatser	  
Vi anser att vår analys påvisar att IKEA, medvetet eller omedvetet, använder sig av diverse 

verktyg i såväl text- som bildkomposition för att skapa en relation med sina intressenter. Vårt 

syfte var att undersöka i vilken mån företaget försöker skapa relationer till nuvarande samt 

potentiella Facebook-följare vari vi fann språkliga och bildliga tecken som kan sägas vara 

relationsskapande. Hur en text eller bild öppnar upp för engagemang, reaktioner och 

handlingar relateras till textens betydelse och bygger på relationsskapandet som uppstår ur 

detta. Det handlar om ett samspel mellan skribent och läsare (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 

31). Genom IKEA:s användande av språkliga verktyg såsom attityder, värdeord och du-tilltal 

samt bildliga verktyg såsom visuell framskjutenhet och arbetet med färgkonnotationer skapas 

en möjlighet till relation med nuvarande och nya kunder via Facebook. Resultaten säger oss 

att det i IKEA:s inlägg finns olika sätt som kan knytas samman med relationsskapande där 

förtaget försöker framhäva diverse saker för sina intressenter. Det kan konstateras att 

företaget använder sig av ett dialogiskt perspektiv gentemot sina intressenter, där IKEA driver 

dialogen framåt. Intressenterna tillskrivs en förmåga att handla av egen kraft och ses som en 

jämlik part till företaget, och som tillsammans kan hjälpa varandra i ett ömsesidigt samspel. 

Det faktum att IKEA använder sig av relationsskapande marknadskommunikation talar bland 

annat om hur företaget anammat sociala medier och ny teknikutveckling. Våra resultat visar 

på hur relationsskapande förekommer inom marknadskommunikation, och i form av “pull 

marketing” där vi som tar del av inläggen inte känner oss påtvingade företagets reklam 

(Leigert, 2013, s. 61f). För IKEA kan detta relationsskapande tänkas betyda starkare 

kundkontakter, där intressenter ser på företaget utifrån ett personligt tankesätt. IKEA blir 

något mer än ett varuhus som tillgodoser dig med produkter.  
 

Utifrån detta skulle en fortsatt studie kring vilka IKEA når med sina inlägg samt var dessa nås 

vara intressant. Intressenter är ett brett begrepp och det kan således vara viktigt att kartlägga 

dessa. Det skulle eventuellt vara lättare att undersöka relationsskapande via Facebook om vi 

visste vilka det är som tar del av informationen. Når man bara de nuvarande kunderna eller 
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även nya kunder genom att följarnas “gillanden” sprids vidare och påverkar andra att följa 

sidan? Nelson-Field (2012) exemplifierar att forskning tyder på att relationsskapande på 

sociala medier endast når de återkommande kunder, så kallade ”heavy buyers”, då dessa 

troligtvis är mer tillgängliga på detta forum. I och med den sociala mediekonvergensen, där 

diverse forum korsar varandra, är förhoppningen att även de inte lika återkommande kunderna 

”light buyers” ska nås framöver (Nelson-Field, K. m.fl., 2012, s. 266f). Lipsman, A m.fl. 

(2012) påpekar att marknadskommunikation via Facebook är ett hjälpmedel i syfte att nå även 

de potentiella kunderna, med andra ord de nuvarande kundernas vänner. De menar således att 

Facebook därmed kan vidga relationsskapandet och hjälpa företag att breda ut sig på 

marknaden (Lipsman, A. m.fl., 2012, s. 52). Det vore därför intressant att vidare undersöka 

och fördjupa sig i hur användningen av Facebook ser ut och vilka det är som nås, detta för att 

kartlägga hur relationsskapande på sociala medier fungerar mer i detalj. 

Sammanfattning	  

Syftet med vår uppsats var att undersöka i vilken mån IKEA Sverige försöker skapa relationer 

med sina nuvarande och potentiella Facebook-följare. Vi ville ta reda på i vilken utsträckning 

företaget använder ett språk i sina Facebook-inlägg som kan sägas syfta till att vara 

relationsskapande. Därmed ville vi även undersöka om det fanns tydligt förekommande 

mönster gällande relationsskapande i inläggen och vilka dessa var. Genom en multimodal 

kvalitativ textanalys undersökte vi detta utifrån text och bild i inläggen. I analysen utgick vi 

från tre olika metafunktioner; den interpersonella, den ideationella samt den textuella. Då den 

interpersonella metafunktionen berör relationsskapande mer i detalj blev denna vår främsta 

utgångspunkt i analysen. Utifrån den ideationella metafunktionen började vi kartlägga textens 

makrotema och eventuella mikroteman. Vidare räknade vi de verb som förekom i inläggen. 

Dessa delade vi sedan upp i materiella, mentala, relationella och verbala verbprocesser för att 

finna hur IKEA arbetade med dessa processer i sina texter. Utifrån den interpersonella 

metafunktionen började vi sedan analysera inläggens text. Här försökte vi analysera inläggen 

utifrån bland annat attityder, värdeord, språkhandlingar och ramar (Hellspong & Ledin, 1997, 

s.158). Vidare analyserade vi inläggens bilder enligt den interpersonella metafunktionen. Här 

undersökte vi vilka semiotiska resurser som var framträdande. Dessa resurser berör främst 

färg, ljusstyrka, visuell framskjutenhet samt olika bildperspektiv. Därefter gjorde vi en 

interpersonell analys av inläggets bild och text tillsammans. Vi undersökte om och i sådant 

fall hur dessa olika semiotiska modaliteter fungerar tillsammans. Avslutningsvis analyserade 
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vi textens textuella metafunktion som handlar om hur texten är uppbyggd och hur de olika 

beståndsdelarna hänger ihop med varandra.  

Vi utgått från teorier och tidigare forskning under arbetets gång. En teori berör 

marknadskommunikation på sociala medier som förklarar hur utvecklingen har gått från så 

kallad “push marketing” till “pull marketing”, där dessa nya medier haft en stor inverkan 

(Leigert, 2013, s. 61f). Vi skriver även om relationsteori, hur denna har kommit att utvecklas, 

vilken kritik som riktas mot relationshantering inom marknadskommunikation samt hur den 

interpersonella forskningen ser på begreppet relation. Vi har också preciserat vad som menas 

med intressenter då detta begrepp är brett och ofta missuppfattat. Den sista delen av vår 

teoretiska ram tar upp ett dialogiskt perspektiv och ställer detta i förhållande till ett strategiskt 

perspektiv. Här förklarar vi hur den dialogiska publiken ses som ett aktivt subjekt, som idag 

är vedertaget inom PR- och kommunikationsbranschen (Sandberg, Larsson, 2002, s. 116). 

Forskningen förklarar vad som tidigare undersökts inom området sociala medier och 

Facebook. Omfattningen av vetenskapliga artiklar rörande sociala medier är förhållandevis 

stor då dessa anses vara viktiga verktyg för modern marknadskommunikation (Lis & Berz, 

2011, s.40). Vi valde att dela upp de artiklar vi valt ut i två teman, ett som handlar om hur 

sociala medier påverkar traditionell marknadskommunikation, samt ett rörande 

relationsskapande på sociala medier.  
 

Vårt resultat påvisar att IKEA använder sig av olika verktyg i både text och bild för att skapa 

relationer med sina intressenter. Genom IKEA:s användande av språkliga verktyg såsom 

attityder, värdeord och du-tilltal samt bildliga verktyg såsom visuell framskjutenhet och 

arbetet med färgkonnotationer skapas en möjlighet till relation med nuvarande och nya kunder 

via Facebook. Resultaten säger oss att det i IKEA:s inlägg finns olika sätt som kan knytas 

samman med relationsskapande där företaget försöker framhäva diverse saker för sina 

intressenter. IKEA använder sig av ett dialogiskt perspektiv gentemot sina intressenter, där 

dessa ses som en jämlik part till företaget. Våra resultat visar också på hur relationsskapande 

förekommer inom marknadskommunikation, och i form av “pull marketing” (Leigert, 2013, s. 

61f).  
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