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Purpose: This thesis seeks to increase knowledge of the possibilities and difficulties 

that appears when sustainability communication is performed on the social network 

site Facebook. 

Methodology: By qualitative research we executed interviews with IKEA employees 

and performed text analyses on their current sustainability communication online.  

Conclusion: Our findings suggests that being a company which contributes to a 

negative exploitation of our environment, and still wishes to be seen as a sustainable 

organization is controversial. We found a grave hesitation among our respondents 

when it came to communicating sustainability, especially within Facebook. The risk 

of losing control over what is being communicated and how this comes to be 

perceived by the company’s stakeholders, are reasons we found to underlie these 

concerns. Social media is all about speed and spreadability, which can be seen as risks 

but also as opportunities. It is of importance to understand how a company is 

perceived by its stakeholders. With this in mind, to balance what can be 

communicated and what cannot, is what we found to be most crucial. We believe that 

this thesis contributes to an extended understanding of the complications and 

possibilities of communicating sustainability on Facebook. Finally, our hope is that 

this thesis will encourage a broader use of Facebook as a platform for sustainability 

communication. 
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Titel: En hållbar balans – En studie kring strategisk hållbarhetskommunikation 

på det sociala nätverket Facebook. 

Författare: Ellen Appeltofft & Kajsa Runnérus 
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Nyckelord: Hållbarhet, kommunikation, Facebook, varumärkeskapital, 

Corporate Social Responsibility, varumärkesvärde, IKEA, spridningsbar media, 

transparens. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att uppnå ökad kunskap om de möjligheter 

och risker som framkommer då hållbarhetsfrågor kommuniceras via det sociala 

nätverket Facebook. 

Metod: Genom kvalitativa undersökningar utförde vi intervjuer med anställda 

på IKEA samt textanalyser av deras nuvarande hållbarhetskommunikation 

online. 

Slutsats: Vår slutsats visar att det ses som kontroversiellt att vara ett företag 

som bidrar till ökad miljöexploatering samtidigt som företaget vill uppfattas 

som hållbart. Vi fann en tveksamhet hos våra respondenter när det kom till att 

kommunicera hållbarhet, framförallt på Facebook. Risken av förlorad kontroll 

över budskapet och hur detta kommer till att uppfattas av intressenterna, är 

anledningar vi fann ligga till grund för denna oro. Sociala medier handlar i stort 

om snabbhet och spridningsbarhet, vilket kan ses som risker men även som 

möjligheter. Det är viktigt för företag att förstå hur de uppfattas av sina 

intressenter. Med detta i åtanke fann vi det av största vikt att balansera vad som 

kan och inte kan kommuniceras på Facebook. Vi tror att denna uppsats bidrar 

till en ökad förståelse kring risker och möjligheter vid 

hållbarhetskommunikation på Facebook. Och slutligen hoppas vi att denna 

uppsats kommer att uppmuntra till en utökad användning av Facebook som 

kanal för hållbarhetskommunikation.  
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1. INLEDNING 

“It takes many good deeds to build a good reputation,  

and only one bad one to lose it” 
Benjamin Franklin  

 

 

Franklins välkända citat beskriver en problematik som många företag idag kämpar med. Att 

under lång tid arbeta för ett gott rykte för att sedan, efter ett misstag, förlora det - kan vara 

förödande. Idag arbetar många svenska företag med hållbarhetsfrågor i syfte att uppnå ett ökat 

varumärkesvärde, men även för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Kommunikationen av 

dessa aktiviteter ligger därför till grund för att värdet hos företaget ska realiseras. Hur och var 

denna kommunikation ska utföras för effektivast resultat, är för många oklart. Facebook är en 

social närverksplattform som möjliggör interaktion mellan företag och intressenter, och här 

finner vi ett utrymme för dialog. Om företagen ser detta och drar fördel av närheten till sina 

intressenter på Facebook ser vi en möjlighet till relationsskapande och ökat förtroende. Men 

här finns även en viss osäkerhet, förlorad kontroll över det egna budskapet kan leda till en risk 

som är svår för företag att kontrollera. Vi menar att problematiken ligger i att få företag är 

välgörare i ordets fulla mening. Hur mycket ett konsumtionsföretag än arbetar med 

hållbarhetsfrågor kommer de aldrig ifrån ett orubbligt fakta - konsumtion bidrar till 

miljöexploatering. Här ses återigen Franklins citat som relevant - hur mycket ett företag än 

arbetar för dessa viktiga frågor, förloras trovärdigheten i dess aktioner då perfektion saknas. 

Hur ska då ett företag kunna kommunicera vad de gör bra utan att överskuggas av företagets 

brister? Det handlar om en balans mellan vad som är fördelaktigt att kommunicera och vad 

som inte är det. En balans som är olik företagen emellan och därför svår att identifiera.  
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Det inledande kapitlet av denna uppsats kommer att behandla problembakgrunden till den 

undersökning vi valt att göra. Här kommer även tidigare forskning inom fältet samt det 

forskningsgap vi tycker oss kunna urskilja att diskuteras. Vidare kommer under denna sektion 

uppsatsens syfte samt de forskningsfrågor vi valt att förhålla oss till under arbetets gång att 

klargöras. Avslutningsvis presenteras en avgränsning för att förtydliga den ram vi arbetat 

inom i skrivandet av denna uppsats samt en redovisning för hur uppsatsen har disponerats. 

 

1.2 Problematisering 
 

Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande är båda benämningar av området Corporate 

Social Responsibility (CSR), något som inom företag och organisationer blivit vanligare för 

att nå framgångar på en allt konkurrenstätare marknad (Burke & Logsdon, 1996). I denna 

uppsats kommer båda termerna hållbarhet och CSR att tillämpas då hållbarhet används  

genomgående i vårt empiriska material och CSR brukas i teorierna.  

Termen CSR är idag utpräglad men ännu finns ingen fastställd definition mellan 

akademiker och praktiker (Eweje & Bentley, 2006, i Skudiene & Auruskeviciene, 2012).  

Överenskommet är ändå att CSR handlar om socialt ansvar gentemot samhälle, anställda och 

miljö. Att använda sig av CSR-strategier kan dels leda till en mer positiv relation gentemot 

samhälle och organisationens intressenter, men även till ett ökat varumärkesvärde. Det här är 

någonting som många av dagens företag uppmärksammat vilket i sin tur lett till områdets  

popularitet (Falkheimer & Heide, 2007; Yoon, Gürhan-Cali & Schwarz, 2006). En  

problematik som uppstått är att många företag idag saknar den viktiga länken mellan utförda 

CSR-aktiviteter och CSR-kommunikation. Kommuniceras inte CSR-aktiviteterna riskerar 

företag att inte uppmärksammas till fullo för de samhällsansvariga aktiviteter de faktiskt utför 

(Dawkins, 2004). Dahlsrud (2008) introducerar en ytterligare problematik med CSR och 

termens definition och menar på att den sociala kontexten påverkar definitionen. Han anser att 

företag därför bör beakta denna problematik genom att vara medveten om vilken social 

kontext företaget verkar i. Vi anser att detta bidrar till den problematik som existerar kring 

CSR-kommunikation idag.  
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Sociala medier används idag av företag i allt större utsträckning (Safko, 2012) och ses 

som fördelaktigt då det här blir möjligt att skapa relationer mellan konsumenter och företag i 

en helt annan omfattning än vad som tidigare varit tänkbart (Kaplan & Haenlein, 2010). Det 

talas om ett “Fundamental shift in power” (Safko, 2012, s. 5), ett maktskifte som innebär att 

företag måste inse att makten kring vad som sägs om den egna organisationen inte längre 

ligger hos ledningen utan hos konsumenten (Safko, 2012). British Petrolium är det tydligaste  

exempel vi kan finna på företag som förlorat kontrollen över det egna varumärket på grund av  

sociala medier. Efter oljekatastrofen i den Mexikanska golfen skapades Twitterkontot 

“BPGlobalPR” som gensvar till BP:s officiella Twitterkonto. Detta satiriska konto fick  

betydligt fler följare än det officiella vilket resulterade i att BP:s försök att kommunicera 

åtgärdsstrategier kom i skymundan (Sveriges Kommunikatörer, 2012). Detta kan kopplas till 

att konsumenterna inte längre lyssnar till de budskap som företag kommunicerar (Safko, 

2012). Vill konsumenterna veta någonting vänder de sig till någon de litar på, till vänner på 

sociala närverkssajter som Facebook eller Twitter där information delas och sprids inom en 

sfär av förtroende (Safko, 2012). Problematiken ligger således i hur ett företag hanterar denna 

nya typ av konsument, en konsument som inte längre ser företags marknadsföring som 

värdefull information.  

Vi har valt att analysera möjligheter och risker vid hållbarhetskommunikation på  

Facebook då det finns en möjlighet till att skapa engagemang genom hållbarhetsfrågor, något 

som endast kan uppnås genom kommunikation (Dawkins, 2004). Risken med att använda 

Facebook som ett kommunikationsverktyg är att exponeringen och vidare diskussion kring 

varumärket överlåtes till företagets intressenter utan möjlighet till önskad kontroll (Safko, 

2012). Målet att influera gör det väsentligt att vara där konsumenten är, att finna utrymme för 

dialog. Sociala medier är en plattform där förtroende skapas genom transparens, där  

engagemang nås om hanterat på rätt sätt (Safko, 2012). Förtroende och transparens kan ses 

som grundstenar inom både hållbarhetskommunikation och sociala medier, men det empiriska 

materialet nämner just transparensen som en risk vid kombination av de båda fälten. Väljer 

man hundraprocentig transparens i syfte att uppnå fullständigt förtroende betyder det också att 

alla sidor av företaget måste exponeras, både det positiva och det negativa – något 

respondenterna uttrycker som problematiskt.  

För att ge relevans åt undersökningen har vi valt IKEA som fallexempel. I en  

nypublicerad hållbarhetsstrategi (IKEA, 2012) eftersöker företaget expressivt en ökad 

medvetenhet hos konsumenterna kring IKEA:s hållbarhetsaktiviteter. I den insamlade empirin 

uppfattar vi även stora visioner och idéer kring företagets hållbarhetskommunikation. Vi 
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finner det intressant att den hållbarhetskommunikation som utförs idag, på exempelvis 

hemsidan (IKEA, 2013:1), är diskret och på företagets Facebook-sida nästintill obefintlig. Det 

finns således en återhållsamhet och vi vill undersöka vad som ligger till grund för den. Den 

problematik vi ser är att IKEA som företag baseras på konsumtion och kan därför ses som en 

bidragande del till den pågående globala miljöexploateringen. Företaget har samtidigt en 

möjlighet att skapa en mer hållbar vardag för sina konsumenter och intressenter genom sina 

hållbarhetsaktiviteter. Detta genom att exempelvis lyfta fram och erbjuda energisnåla och 

miljösäkrade produkter. Hur Facebook kan vara en kanal för IKEA:s 

hållbarhetskommunikation, med de möjligheter och risker som valet av denna kanal innebär, 

är därför vad vi vill undersöka.  

Vår empiri grundar sig på kvalitativa undersökningar där personer inom företagets olika 

skikt, från ledning till kundtjänstmedarbetare, intervjuats i syfte att kartlägga hur IKEA:s  

hållbarhetskommunikation ser ut. För att komplettera empirin har vi genomfört en textanalys 

av IKEA:s hållbarhetskommunikation på hemsidan samt strategidokumentet “People & Planet 

Positive” (IKEA, 2012). Detta för att skapa en tydlig förståelse över hur hållbarhetsarbetet ser 

ut idag, hur det kommuniceras mot intressenter samt vilka visioner som uttryckts kring 

IKEA:s framtida hållbarhetskommunikation. Empirin analyseras därefter genom tematisering 

i makro- och mikroteman. I analysen kommer empirin att diskuteras i relation till teorier som 

berör CSR, sociala medier samt varumärke. Detta för att besvara frågeställningarna samt att 

uppnå uppsatsens syfte.  

1.2 Syfte & frågeställningar 
 

IKEA:s aktiviteter inom hållbarhetsområdet är en viktig del av företagets huvudsakliga vision 

och värdegrund, enligt IKEA Sveriges hållbarhetskoordinator Eva Stål  

(personlig kommunikation, 2013). Att arbeta med hållbarhet är en viktig funktion vid  

varumärkesbyggande och förtroendeskapande och grundas ofta på förväntningar från  

samhället (Gatej, 2012). Således är det viktigt att hållbarhetsarbetet kommuniceras för att  

bemöta dessa förväntningar men även för att stärka förtroendet gentemot företagets  

hållbarhetsarbete och i och med det företaget i stort (Dawkins, 2004). 

Hållbarhetskommunikation framställs som komplicerat då somliga uppfattar 

kommunikationen som renodlade PR-strategier vilket endast syftar till att gynna företagets 

varumärke (L’Etang, 2008). Samtidigt hävdar forskare att hållbarhetskommunikation är ett 
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bra verktyg för företagets värdeskapande kring det egna varumärket (Dawkins, 2004). I och 

med detta har vi valt att undersöka den sociala nätverkstjänsten Facebook som en möjlig  

kanal för hållbarhetskommunikation då sociala medier möjliggör en närhet till konsumenten 

samt skapar större räckvidd för budskapet (Safko, 2012). Att kommunicera på sociala medier 

är inte oproblematiskt (Jenkins, Ford & Green, 2013), således måste även riskerna med att 

kommunicera hållbarhet på Facebook hanteras i denna uppsats. Detta leder oss till uppsatsens 

syfte: 
 

“Syftet med denna uppsats är att uppnå ökad kunskap om de möjligheter och risker som 

framkommer då hållbarhetsfrågor kommuniceras via den sociala nätverkstjänsten Facebook” 

 

Då IKEA är vårt fallexempel utgår våra forskningsfrågor från företagets 

hållbarhetskommunikation samt deras syn på att kommunicera hållbarhet på Facebook. Vi har 

valt att formulera en övergripande forskningsfråga som ser till att besvara syftet i stort. Denna 

övergripande forskningsfråga åtföljs av tre underliggande forskningsfrågor. De 

forskningsfrågor vi kommer att förhålla oss till i denna uppsats är följande:  

 

Övergripande forskningsfråga: 

• Hur kan balansen av risker och möjligheter vid hållbarhetskommunikation på 

Facebook hanteras? 

Underliggande forskningsfrågor: 

• Vilka idéer finns kring IKEA:s framtida hållbarhetskommunikation på Facebook och 

hur förhåller sig dessa idéer till hur hållbarhetskommunikationen ser ut idag? 

• Hur förhåller sig IKEA till de risker som kan uppstå då hållbarhet kommuniceras på 

Facebook? 

• Vilka möjligheter finns för IKEA i kommunicerandet av hållbarhet via Facebook? 

1.2.1 Tidigare forskning/Forskningsgap 

 

Vid vår litteraturöversikt fann vi forskning rörande hållbarhet med tillhörande strategier.  

Carroll & Buchholtz (2000) och Crane & Matten (2007) är exempel på forskare som fördjupat 

sig i detta ämne. Det vi har kunnat utläsa från vår litteraturöversikt är att forskning smalnar 

när kommunikationen av hållbarhet diskuteras. I Grafström, Göthberg och Windells bok:  

CSR - företagsansvar i förändring (2008) behandlar exempelvis endast ett kapitel själva  
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kommunikationen. 

Sociala medier är ett fält där vi påträffat en hel del forskningsmaterial. Safko (2012) är 

en av de större forskarna inom detta fält och har bland annat skrivit The Social Media Bible 

där företags relation till sociala medier diskuteras.  

Vid eftersökning av litteratur berörande hållbarhetskommunikation på sociala medier 

upplevde vi ett forskningsgap. Vi baserar delvis detta på det faktum att den litteratur som  

berör hållbarhetskommunikation helt saknar diskussioner där sociala medier behandlas som 

möjligt kommunikationsverktyg. Vid en sökning på sökmotorn Google ökar träffarna  

dramatiskt. Ofta är det nischade bloggar eller sociala nätverk som behandlar ämnet hållbarhet 

genom sociala medier där det ofta ges tips och råd till läsaren om hur denne ska gå till väga. 

Kanske beror detta på den snabba utveckling som både sociala medier och hållbarhetsarbete 

genomgått de senaste åren och att aktuell vetenskaplig forskning därför dröjer några år.   

 Vi ser hållbarhetskommunikation genom sociala medier som ett verktyg för ökad 

transparens och relationsskapande vilket i sig kan leda till ett starkare varumärkesvärde. Vid 

lyckad hållbarhetskommunikation på Facebook ser vi ytterligare möjligheter till ökad  

medvetenhet hos intressenterna som kan gynna både samhälle, människa och miljö. Vi anser 

därför att relationen mellan sociala medier och hållbarhetskommunikation är ett fält som är 

värt att fördjupa sig i.  

1.3 Avgränsning 
 

Den tydligaste avgränsningen i empiriinsamlingen till denna uppsats är den gällande vilket 

perspektiv vi har gjort insamlingen utifrån. Vi har valt att endast fokusera på  

sändarperspektivet i vår empiriska insamling och bortsåg på så vis från mottagarna, det vill 

säga intressenter som rör företaget så som kunder och Facebook-användare. Fokus i arbetet 

har främst varit på IKEA:s hållbarhetskommunikation i kombination med sociala medier. En  

teoridiskussion kring de båda fälten utfördes enskilt så att analysen sedan kunde beröra dessa i 

relation till varandra. Teorin kom i motsats till empirin, att beröra både sändar- och  

mottagarperspektiv. Vi har valt att avgränsa oss från användningen av renodlade PR-teorier i 

vårt arbete eftersom de teorier som rör hållbarhetskommunikation och sociala medier kan ses 

som undergrenar till PR då relationsskapande, transparens och varumärkesbyggande  

genomsyrar hela uppsatsen. Vi är således medvetna om synen på hållbarhet och sociala  

medier som PR-strategier men undviker att tala om faktiska PR-teorier eftersom vi anser att 

det skulle bidra till ett överflöd i uppsatsen.  
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Textanalysen avgränsades på ett sådant sätt att vi endast valde att behandla  

strategidokument och publicerad kommunikation rörande hållbarhet som fanns på IKEA:s 

hemsida (IKEA, 2013:2). Vi har sett att textanalysen hjälpt oss att skapa en bild av hur 

hållbarhet kommuniceras idag samt att urskilja de visioner som uttryckts gällande  

företagets hållbarhetsarbete. Det genomfördes ingen textanalys på IKEA:s Facebook-sida. 

Detta då mängden av väsentligt material saknades eftersom företagets  

hållbarhetskommunikation på Facebook är nästintill obefintlig. 

Vi valde att inte analysera andra kommunikationsstrategier från IKEA eftersom vi i 

denna uppsats endast är intresserade av företagets hållbarhetskommunikation.  

1.4 Disposition 
 

 
TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel behandlas teorier kring CSR, Sociala medier samt  

varumärkeskommunikation. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av dessa teorier där deras relation till varandra belyses. 

 

METOD 

Metodkapitlet beskriver hur vår empiriska insamling utfördes. Vi  

motiverar valet av fallexempel, kvalitativ forskningsmetod samt 

diskuterar de fördelar och nackdelar som går att finna i vårt metodval. 

 

ANALYS 

Analysen disponeras utefter våra första tre forskningsfrågor. Här ges  

utrymme åt det empiriska materialet som analyseras i relation till vårt 

teoretiska ramverk.  

 

SLUTSATS OCH VIDARE DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel besvaras vår fjärde och sista forskningsfråga. 

Forskningsfrågan binder samman de första tre, vilket hjälper oss i  

besvarandet av uppsatsens syfte. Avslutningsvis ges förslag på  

framtida forskning inom det område uppsatsen har behandlat. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

Detta kapitel kommer att behandla de teorier vi valt att hantera i uppsatsen. Vi inleder med 

teorier kring CSR, vilka sedan följs av en genomgång av teorier kring sociala medier.  

Avslutningsvis presenteras varumärkesteori med fokus på värde och transparens. Strategisk 

kommunikation behandlar områdena marknads-, PR- och organisationskommunikation 

(Falkheimer & Heide, 2007). Vårt teoretiska ramverk utgår ifrån alla tre  

kommunikationsperspektiv då transparens, relationsskapande och varumärkesvärde är 

grunddelar i strategisk kommunikation likväl som i de teorier vi kommer att diskutera.  
 

 

2.1 CSR 
 

Detta avsnitt inleds med en genomgång av teorier berörande CSR för att skapa en förståelse 

för vad CSR faktiskt är samt innebörden och komplikationer av dess implementation inom 

företag. CSR handlar i stort om att som företag ta ansvar för sociala, ekonomiska och etiska 

frågor (Crane & Matten, 2011). Det saknas idag en fastställd definition av begreppet (Eweje 

& Bentley, 2006, i Skudiene & Auruskeviciene, 2012) så för att förtydliga CSR och dess syfte 

har vi har valt att använda oss av Archie B. Carrolls (2000) pyramidmodell. Därefter  

diskuteras intressenter och relationer samt den kritik som idag finns gentemot CSR. 

2.1.1 Pyramidmodell av CSR 

CSR omfattar ekonomiska, legala, etiska och filantropiska förväntningar som samhället har på 

de organisationer som verkar där (Carrol & Buchholtz, 2000). De olika delarna presenteras i 

pyramidmodellen som består av fyra olika lager, staplade på varandra (se figur 1). Pyramiden 

beskriver hur varje del är beroende av varandra och författarna menar att om samtliga lager är 

bemötta och uppfyllda, är också det sociala ansvaret sanningsenligt (Carrol & Buchholtz, 

2000). 
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Figur 1 (Carrolls modell av The Pyramid of CSR, 2012) 

 

Det ekonomiska ansvaret ett företag har gentemot samhället är att kunna betala ut kapital i 

form av vinst till sina anställda och aktieägare i bolaget, leverera bra och säkra produkter och 

tjänster som har ett rättvist pris samt gå med vinst så att skatt kan utbetalas till staten och 

samhället (Crane & Matten, 2007). Detta kan liknas med Friedmans (1970) artikel om att  

företags enda ansvar gentemot samhället är att gå med vinst.  

Det legala ansvaret ett företag besitter är helt enkelt att agera efter spelets regler vid 

företagsamhet, det vill säga följa lagen. Lagarna har vuxit fram utifrån de normer som råder i  

samhället, att följa dessa är därför en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna arbeta 

med socialt ansvarstagande. De ekonomiska och legala bottenlagren är fordrade av samhället 

och ses således som skyldigheter för företag till det samhället de verkar i (Crane & Matten, 

2007). Vidare följer det etiska ansvaret som placeras näst högst upp på pyramiden. Det bygger 

på att bolag ska agera efter det som är korrekt och rättvist, även om lagen inte kräver så. Ett  

exempel skulle kunna vara att vi som samhällsmedborgare förväntar oss att British Petrolium 

ska rensa upp och återställa den Mexikanska golfen efter oljekatastrofen 2010.  

Till sist presenteras det filantropiska ansvaret, den del som ligger högst upp på  

pyramiden och som anspelar på det humanitära och kärleken till sina medmänniskor. Att  

integrera denna ideologi i sin verksamhet kan betyda att alltid se till att förbättra livskvalitén 

hos sina anställda, lokala verksamheter samt samhället generellt. Det filantropiska ansvaret 

ses varken som en skyldighet från företaget eller ens som en förväntan från samhället, utan är 
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istället en önskad del som blir allt viktigare vid CSR-arbete (Crane & Matten, 2007). Det är 

den etiska och filantropiska förväntningen som oftast skildrar hur gemene man uppfattar CSR. 

Carroll och Buchholtz (2000) hävdar därför att det är just kombinationen av alla fyra lager 

som hjälper oss att förstå CSR:s verkliga innebörd och hur de är beroende av varandra.  

Fördelen med Carrolls pyramidmodell är att den delar in de olika innebörderna av CSR i olika 

dimensioner, men undviker ändå inte det faktum att ett företag måste vara vinstdrivande och 

följa de juridiska regler som gäller. En nackdel kan vara att den inte är adekvat mot de  

problem som kan uppstå om något av de olika ansvarsområdena står i konflikt med varandra, 

exempelvis vid avskedning av personal där det ekonomiska ansvaret kan skära sig gentemot 

de etiska frågor som företaget då får handskas med (Crane & Matten, 2007).  

2.1.2 Intressenter och relationer  

Ingen organisation eller företag verkar på en isolerad plats skyddad från externa påverkningar 

eller påtryckningar. Större, likaså mindre, organisationer bör istället ses som pusselbitar i ett 

komplext samhälle bestående av miljarder intressenter med olika förväntningar och krav på 

vad dessa företag ska kunna göra för att tillfredsställa deras behov (Carroll & Buchholtz, 

2000). Gatej (2012) utvecklar och hävdar att det är just förväntningarna från samhället som 

resulterat i att CSR-strategier implementerats som en slags anpassning till det föränderliga 

samhället. Exempel på detta kan vara ett företag som engagerat sig i barnrättsorganisationer 

efter att barnarbetesfrågor lyfts fram på medieagendan.  

En intressent är, enligt Freeman (1984), en grupp eller en individ som påverkar eller 

blir påverkad av företagets verksamhet. Gällande primära och sekundära intressenter är de 

primära avgörande för en organisations verksamhet. Skulle företaget bortse från en eller flera 

av de primära intressenterna, såsom kunder eller leverantörer, kan det påverka organisationen 

negativt. De sekundära intressenterna, exempelvis media och intresseorganisationer, ses som 

opinionsbildare då de kan ställa sig positiva eller negativa gentemot företaget utan att vara 

direkt avgörande för företagets överlevnad (Freeman, 1984). Grafström, Göthberg och 

Windell (2008) menar på att de sekundära intressenternas betydelse ökat under de senaste 

åren och blir allt mer avgörande för ett företags rykte och image. En intressent som till en 

början inte verkar vara av betydelse kan komma att bli det, beroende på dennes relation 

gentemot andra intressenter som rör företaget. Som exempel kan en sekundär intressent som 

aktivt väljer att inte konsumera hos ett visst företag motivera individer i vänskapskretsen att 

göra detsamma. CSR-kommunikationsexperten Mette Morsing (i Borglund, et al 2012) 

förklarar att företagen måste vara i dialog med sina intressenter för att upprätthålla förtroende 



 11 

och ge plats åt de förslag och förbättringar som intressenterna kan komma med. 

Tvåvägskommunikation handlar lika mycket om att lyssna som att tycka och kan hjälpa 

företagen att definiera eller uppdatera sin nuvarande CSR-strategi, då  

intressenternas förslag kan fungera som en omvärldsanalys.  

2.1.3 Isomorfism  

CSR-begreppet är som tidigare nämnt präglat av osäkerhet (se s.3). Det handlar till stor del 

om definitions- och kommunikationssvårigheter samt en rådande ambivalens om hur 

förhållningen till fältet ska te sig. För att bota osäkerheten väljer många företag att se till hur 

andra organisationer beter sig, något som i sin tur kan leda till att många organisationer blir 

homogena. DiMaggio och Powell (1983) beskriver detta genom uttrycket isomorfism, det vill 

säga strukturlikheter och framför en tredelad institutionell teori som de menar är betydande 

för att förstå organisationers enhetlighet.  De tre teorierna försöker förklara varför  

organisationer blir så pass lika varandra trots att verksamheten skiljer sig åt. Till skillnad från 

exempelvis Fill (2009) och Rosenbaum-Elliot et al (2009) som beskriver varumärkesteorier 

som syftar till att varumärken ska differentiera sig från varandra handlar DiMaggio och 

Powells (1983) teori om att logiken ligger i likriktningen.  

• Tvingande isomorfism beskriver hur organisationer tvingas att anpassa sig efter de 

krav som kommer från externa aktörer i samhället. Det handlar ofta om politiska 

influenser som lagar och beslut.  

• Mimetisk isomorfism visar på hur organisationer imiterar liknande framgångsrika 

företag. Detta är enligt författarna ett tecken på organisatorisk osäkerhet.   

• Den Normativa isomorfismen förklarar hur den gemensamma utbildningsbakgrunden i 

en profession formar organisationer. De normer som råder inom utbildningsväsendet 

skapas utifrån tvingande och mimetisk isomorfism. Detta formar därmed de blivande 

arbetstagarna och deras förhållningssätt till problemlösning, analys och kollegor 

(DiMaggio & Powell, 1983).  

2.1.4 Kritik mot CSR 

Den amerikanska nationalekonomen Milton Friedman tillhör den skola som tidigt kritiserade 

CSR. I en omskriven artikel publicerad i New York Times (1970) beskriver han hur  

frispråkiga företagsledare talar om hur företag besitter ett socialt samvete och att  

företagsamhet inte alls bara handlar om att få svarta siffror i årsredovisningen. Friedman anser 
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att företagens enda ansvar gentemot samhället är att redovisa vinst vid årets slut och ingenting 

annat. Samhället kan inte förlita sig på att dess medborgare själva kan ansvara över vad som 

är ansvarstagande eller ej, detta bör därför regleras av regeringen. De pengar som spenderas 

på stora CSR-kampanjer är ofta resurser som kommer från intressenter, en grupp som ofta 

inte vet hur dessa investeras.  

En av de mest utpräglade riskerna med att kommunicera hållbarhet definieras  

“Greenwashing”. Ett uttryck som innebär att “Försöka övertyga omgivningen om att du gör 

någonting som är bra för miljön genom att ingå i mindre, miljövänliga initiativ, framförallt 

som en metod för att dölja din involvering i aktiviteter som är skadliga för miljön”  

(Ongkrutraksa, 2007, s. 374: egen översättning). En högre social medvetenhet hos  

konsumenterna betyder att miljökampanjer som haft syftet att dölja det som företaget inte vill 

exponera ofta genomskådas och sprids vidare i en allt annan än positiv ton. Det fungerar inte 

längre att smycka ut sin kommunikation med välmående blommor och träd utan den måste 

istället fokusera på hur företaget implementerar miljömässigt hållbara strategier i sina  

produkter, förpackningar och processer (Ongkrutraksa, 2007).  

En vanlig kritik gentemot organisationer som anammat CSR är huruvida dessa  

aktioner utförts av moraliska skäl eller om det endast är en PR-strategi skapad för att gynna 

varumärket och dess intressenter (L’Etang, 2008). Då PR till stor del handlar om att grunda 

och upprätthålla goda relationer mellan organisationer och dess intressenter, hävdar kritiker 

att CSR bidrar till detta och att det därför ligger ett starkt självintresse från organisationens 

sida att ha uttalade CSR-strategier med tillhörande kommunikation (Falkheimer & Heide, 

2007; L’Etang, 2008).  

 

2.2 Varumärkeskommunikation 
 

I avsnittet ovan behandlade vi teorier kring CSR. Vi skapade en beskrivning av begreppet och 

diskuterade vidare CSR:s roll i relationsskapande samt institutionsteorin isomorfism. 

Avslutningsvis behandlades den kritik som finns riktad gentemot CSR. Vi övergår nu till att i 

detta avsnitt behandla teorier kring varumärkesvärde och transparens. Vi har valt ut dessa 

beståndsdelar av varumärkesteori av den anledningen att förståelsen för varumärkesvärde 

och transparens är vitalt i utvecklingen av nya kommunikationsstrategier (Heide, Johansson 

& Simonsson, 2005).  
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2.2.1 Varumärkeskapital 

“Brand equity is the difference between the value of the brand to the consumer and the value 

of the product without that branding” 

Alexander Biel i Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2011 

 

Brand equity, eller varumärkeskapital som är den svenska termen, behandlar de faktorer kring 

ett varumärke som gör det värdefullt. När varumärkeskapital diskuteras handlar det inte  

endast om finansiella värden utan framförallt om det värde som uppfattas av konsumenten. Ett 

starkt varumärkeskapital är vad som särskiljer produkter ifrån varandra i konsumentens ögon. 

Det kan handla om sociala egenskaper, identifieringsegenskaper, det vill säga specifika  

attribut eller utseende, och kvalitet. Egenskaper som enkelt påverkar konsumentens köpbeslut 

(Rosenbaum-Elliot, et al, 2011). Fill (2009) nämner ytterligare tre faktorer som bidrar till ökat 

varumärkeskapital: uppfattad prestationsförmåga, psykosocial mening samt vidden av  

varumärkesmedvetenheten. Dessa tre faktorer bidrar till varumärkets värde och till  

möjligheten att differentiera sig på marknaden. 

Varumärkesmedvetenhet handlar kortfattat om att konsumenten måste vara medveten 

om ett varumärke för att kunna föredra det framför ett annat. Stark varumärkesmedvetenhet är 

en väsentlig konkurrensfördel (Rosenbaum-Elliot, et al, 2011). Varumärkesvärde baseras, 

utöver ovan nämnda faktorer, på relationen mellan kunden och varumärkesägaren, vilken 

grundas i den upplevelse kunden har av varumärket (Fill, 2009). Varumärkesmedvetenhet kan 

på så vis ses som en inkörsport, men det är i relationen mellan varumärket och det faktiskt 

upplevda värdet hos konsumenten som den mest kritiska faktorn finns. Lojalitet och  

förtroende från konsumenten är nyckeldelar i lyckat varumärkesarbete, delar som även måste 

upplevas av konsumenten från varumärkesägaren för att en långsiktig relation ska kunna  

etableras (Fill, 2009). 

2.2.2 Känslor och varumärke 

Ett av de större problem som uppstår då känslor inom konsumtion diskuteras är att det oftast 

utförs i individuella termer. Alltså, fenomenet analyseras i stor utsträckningen utefter enskilda 

individer och bortser på så sätt från de sociala faktorer som existerar. Den kulturella aspekten 

är lika viktig att ta hänsyn till då det är inom kulturen som sociala mönster skapas. Inom  

sociala interaktioner skapas en norm för vad som är accepterat beteende. Utefter denna norm 

skapas känslor hos individen, exempelvis känslor gentemot ett företag eller en produkt  

(Rosenbaum-Elliot, et al, 2011). Med andra ord, vad en konsument känner gentemot ett  
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varumärke är inte en känsla som skapats utan påverkan från den sociala kontexten, snarare 

tvärtom. Den sociala kontexten påverkar även vad för symbolisk mening ett varumärke eller 

produkt kan besitta. Den symboliska meningen vid inköp av en produkt kan i stor 

utsträckning påverka köpbeslutet och ses således som en av de vitalaste delarna i  

känslobaserade beslut. Detta eftersom den symboliska meningen hjälper till att skapa en  

identitet och att kommunicera den till andra (Rosenbaum-Elliot, et al, 2011). “Jag är vad jag 

har och vad jag konsumerar” (Rosenbaum-Elliot, et al, 2011, s. 27; egen översättning) är ett 

citat som försöker förklara just detta. Exempel kan vara när en konsument väljer att handla 

ekologiskt. Vid detta val kommunicerar konsumenten sin identitet och sina värderingar. På så 

vis blir konsumenten i och med sitt köpbeslut uppfattad som en miljömedveten individ, hos 

andra som hos sig själv. 

2.2.3 Transparens  

Demokratins grundtanke är att låta individen besluta över sina egna grundläggande villkor, 

detta genom möjligheten till påverkan av den politiska sfären. Men allt eftersom företagen 

växer och övertar beslutstagandet om sådana frågor som tidigare hanterats av en folkvald  

regering, riskeras samtidigt det demokratiska ansvaret. Det handlar ofta om multinationella 

företag som verkar över nationsgränser såsom Nestlé och Google, men även om traditionella 

svenska företag som H&M, IKEA och ABB. De anses vara viktiga politiska aktörer då de 

lägger ner stora resurser på att influera nationella och internationella regeringar och organ vid 

frågor om till exempel arbetsvillkor, skatter och avgifter (Säkerhetspolitik, 2010).   

Frågor som ofta uppstår är vem som egentligen kontrollerar företaget och vem företag 

ansvarar för (Crane & Matten, 2010). Samtidigt menar författarna på att individen faktiskt har 

en större demokratisk befogenhet att påverka företagen än politiken genom att köpa eller rata 

produkter och tjänster. Crane & Matten (2010) menar på att det finns forskare som hävdar att 

konsumenternas påverkan är betydande men inte avgörande då de endast är en av ett stort 

antal intressenter. Problematiken som uppstår för företagen är huruvida de ska förhålla sig 

ansvarsfulla och pålitliga gentemot sina intressenter för att bibehålla intresset. Transparens är 

ett uttryck som beskriver “i vilken grad företagsbeslut, policies, aktiviteter och effekter är 

erkända och synliga för relevanta intressenter” (Crane & Matten, 2010, s.71; egen  

översättning), och kan ses som ett verktyg där företag skapar förtroende genom rapportering 

av etiska, sociala och miljömässiga prestationer. Ökad transparens ska inte ses som ett  

världsomspännande koncept för ökad trovärdighet utan som en nödvändighet för att  

underlätta företagsamheten och samtidigt vidmakthålla den offentliga legitimiteten.  
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Ett exempel på bristande transparens var när 450 miljoner kronor avsattes till den 

andra statliga AP-fonden för en investering i det brasilianska företaget Radar Propriedades 

Agricolas (RPA), en organisation som köper upp mark vilken sedan nyttjas av  

jordbruksföretag för odling av bland annat sockerrör och bomull. RPA:s ägarbolag anklagades 

för att kränka sina anställdas och ursprungsbefolkningens rättigheter. Francisco Contreras, 

ordförande i den svenska Latinamerikagruppen, var högst kritisk mot bristen på transparens i 

investeringen och hävdade att den EU-finansierade researchorganisationen Swedwatch  

omöjligt kunde undersöka om affären levde upp till Sveriges politik för Global Utveckling, 

PGU (Regeringskansliet, u.å). Contreras förtydligar att allmänheten måste vara säker på att 

svenska pensionsinvesteringar inte bidrar till kränkning av mänskliga  

rättigheter och att transparens därför är högst nödvändig för att upprätthålla det allmänna  

förtroendet (SVD, 2013).  

2.3 Sociala medier 
 

I tidigare avsnitt behandlade vi teorier kring varumärkeskommunikation, med fokus på 

varumärkeskapital och transparens. I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur sociala medier 

påverkar varumärket genom företags kommunikationsaktiviteter, de möjligheter som finns 

men även de risker som kan uppkomma. Detta görs i syfte att generera kunskap om detta idag 

fortfarande nya kommunikationsverktyg inom företagskommunikation. 

2.3.1 Ett nytt kommunikationsverktyg 

 

“The new way to sell is not to sell at all. /…/ Social Media Marketing is all about listening 

first, understanding the conversation, and speaking last”  
Safko 2012, s. 6 

När Internet först skapades refererades det till som ett enormt “Bulletin Board System”, ett 

spektrum där användare hade möjligheten till att utbyta programvaror, meddelanden,  

information och nyheter med varandra. Den så kallade evolution som skapat sociala medier är 

egentligen en form av tillbakagång till det som Internet var i sitt ursprung. Sociala medier är 

precis som ett “Bulletin Board System” en plattform för användare där utbyte av all sorts data 

och information möjliggörs. Den tekniska utvecklingen har resulterat i väsentliga skillnader 

till vad internet var på 1980-talet och skapandet av sociala nätverkssajter så som Facebook ger 

användarna närapå obegränsade möjligheter till interaktion (Kaplan & Haenlein, 2010). I ett 
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företagsperspektiv kan sociala medier förklaras som ett tekniskt fenomen som låter oss nå ut 

till andra individer, skapa relationer och förtroende. Sociala medier är endast ett nytt sorts 

kommunikationsverktyg som låter företaget komma konsumenten närmare än vad som  

tidigare varit möjligt vilket leder till ett betydligt effektivare relationsbyggande. Effektiviteten 

ligger i tvåvägskommunikationen, en kommunikation som skiljer sig enormt från tidigare 

marknadsföringsstrategier där envägskommunikation stod som grund. Kunden tror inte längre 

på marknadskommunikation eller på reklamkampanjer utan vill höra informationen från dem 

de känner, från vänner de har förtroende till (Safko, 2012). Detta utvecklas väl i citatet ovan 

som beskriver hur användandet av sociala medier handlar om att förstå sin målgrupp och att 

skapa kommunikation utefter den förståelsen. Sociala medier som marknadsföringsverktyg 

handlar på så sätt om att lyssna efter det tomrum som du som företag kan fylla med värde  

(Safko, 2012). För att förklara hur deltagare på sociala medier bör bete sig gör Safko (2012) 

en intressant jämförelse där han liknar sociala medier med en fest. För att lära känna och  

interagera med nya personer går den nyanlända gästen fram till en grupp för att direkt avbryta 

och med en överdrivet hög stämma berätta om sig själv och sina framgångar. Reaktionen som 

följer blir förmodligen inte till gästens fördel. Chansen till att dessa personer vänder denne 

ryggen för att sedan baktala personen med resten av festens deltagare är stor. Sociala medier 

fungerar på exakt samma sätt. Som ny i en grupp av individer måste deltagaren först lyssna 

för att sedan förstå när det finns utrymme för vad denne vill berätta. I annat fall är risken stor 

att det som sprids om deltagaren är negativt och omöjligt att kontrollera. 

Det finns även tydliga förväntningar på dig som producent när involvering i sociala 

medier skett. Att vara aktiv, att våga svara på de frågor som ställs och omfamna dialogen 

istället för att sky den är, enligt Kaplan & Haenlein (2010), vitalt för att ett företag ska kunna 

dra nytta av sin närvaro på sociala medier. Författarna menar också på att det ligger vikt i att 

inse vad ordet social faktiskt innebär. Målet med budskapsspridning på sociala medier är att 

skapa uppmärksamhet genom att vara intressant och annorlunda. Att utnyttja den avslappnade 

dialog som förs är att förstå den och vara del av den, men kanske framförallt handlar det om 

att bete sig som de som deltar i den. 

2.3.2 Spreadable media: “If it doesn’t spread, it’s dead”’ 

Då Safko (2012) lägger vikt vid att finna och förstå sin målgrupp inom sociala medier, så  

fokuserar Jenkins, Ford och Green (2013) på hur denna information sedan sprids och  

framförallt varför. Dagens mediatekniker har gett den enskilda individen makten att  

kontrollera vad sändaren inte kan – spridningen. Författarna benämner detta som ett  
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maktskifte då det är individerna som sprider, formar och omformar de budskap som  

kommunicerats till dem. Noterbart är att de inte gör detta som isolerade individer utan som 

medlemmar av ett enormt samhälle (Jenkins, Ford & Green, 2013). Författarna beskriver en 

“deltagande kultur”, en kultur där individer aktivt är med och formar mediaflödet. Detta  

innebär en utveckling som sätter nya krav på kommunikatörer och varumärkesstrateger då de 

numera måste se till publiken och vad de eftersöker, inte bara för att deras budskap ska  

omfamnas utan också för att uppnå den spridning de eftersträvar.  

Denna trend av deltagande, spridning av information och åsiktsdelning handlar inte 

endast om en teknisk utveckling. Den handlar likväl om sociala frågor och kulturella normer 

som existerat redan innan tekniken utvecklades till vad den är idag (Jenkins, Ford & Green, 

2013). Användare av sociala medier har sina egna preferenser i åtanke då de ska dela en viss 

länk, video eller artikel. Huruvida en användare väljer att sprida material avgörs av hur de 

anser att denna delning kommer avspegla den egna personen i sin sociala kontext  

(Jenkins, Ford & Green, 2013). 

Vad författarna lägger stor vikt vid är att så fort någonting delas så riskerar det  

ursprungliga budskapet att komma i skymundan. Detta då den “nya” läsaren först och främst 

uppfattar vad den som delade materialet försöker kommunicera och inte vad producentens 

ursprungliga budskap är. Fördelaktigt är att ett delat budskap inte ses som störande reklam 

(Safko, 2012). Delas det av en vän speglas gemensamma intressen snarare än ett kommersiellt 

budskap, även om det är format som sådant i sin grund. Lyckas du som sändare att skicka ett 

“spridningsbart” budskap så finns möjligheten att nå en betydligt större målgrupp samtidigt 

som förtroendet för vad du försöker kommunicera ökar (Jenkins, Ford & Green, 2013).  

Det är svårt att diskutera spridningsbar media utan att koppla detta till word-of-mouth, 

det vill säga när media sprids via interaktion och rekommendation intressenter emellan. Att 

som Facebook-användare dela en länk till exempelvis en företagshemsida på en  

Facebook-väns logg, kan ses som ett exempel på detta. Word-of-mouth ses som ett av de mest 

framgångsrika kommunikationsverktygen (Fill, 2009). Strategin hanterar frågan kring 

förtroende, att kommunicera ett önskat budskap genom trovärdiga källor för att uppfattas 

tillförlitligt (Fill, 2009). Safko (2012) talar om sociala medier som “Word of mouth at the 

speed of light” (s. 673). Samma förtroendeskapande teori finns alltså kvar inom sociala 

medier, men hastigheten med vilken dessa budskap färdas är avsevärt förändrad. 

Delningsmöjligheterna inom sociala medier ökar alltså spridningen av budskap genom 

förtroliga källor men även mängden av åhörare som nås. 



 18 

2.3.3 Risker med sociala medier 

Jenkins, Ford och Green (2013) förklarar att den förlorade kontrollen över det egna budskapet 

är en risk väl värd att vara medveten om. Schlinke & Crain (2013) instämmer och utvecklar 

att det är vitalt att som företag vara medveten om att så snart någonting har publicerats så får 

denna publicering sitt eget liv. En enda skadlig publicering av det egna materialet kan leda till 

stor skada på det egna varumärket. Publiceringar kan självfallet tas bort, men då åtgärden  

utförts är det allt som oftast för sent. Publiceringen har förmodligen åskådats av konsumenter, 

intressenter och konkurrenter vilket kan komma att påverka företagets framtida ekonomiska 

stabilitet. Schlinke & Crain (2013) ser en “Social Media Policy” som en strategi för att i så 

stor utsträckning som möjligt undvika dessa komplikationer. De menar att en uttalad policy 

kring vad som får publiceras, av vem och vart är ett stort steg i rätt riktning till ett företags 

riskreducering inom sociala medier.  

Att hålla sig borta från sociala medier helt och hållet kan vara ett alternativ, ett  

alternativ som Safko (2012) starkt motsätter sig. Han menar, med stöd från Schlinke & Crain 

(2013), att du som företag idag inte kan förneka existensen av sociala medier. Som företag är 

det viktigt att inse att även om din organisation inte “finns” på sociala medier så  

betyder det inte att en diskussion inte kommer att föras om er där. För att inte mista kontroll 

över diskussionen är det viktigt att vara närvarande, då det alltid är bättre att vara del av  

dialogen än att agera som om den inte existerade. 

2.4 Sammanfattning 
 

Vi har i vårt teoretiska ramverk presenterat teorier kring CSR, varumärke samt sociala medier. 

De olika teorierna berör alla företagskommunikation ur olika perspektiv och ser till  

intressenternas relation till företaget och varumärket. CSR-teorier ser till det ansvar företagen 

har gentemot sina intressenter och samhället i stort, medan varumärkesavsnittet behandlade 

delar som görs relevanta inom både CSR- och sociala medie-teorier, som exempelvis 

relationsskapande mellan företag och intressenter. Den teoretiska referensramen avslutades 

med avsnittet om sociala medier som behandlade de möjligheter och risker som uppstår då 

kontrollen av kommunikation kring varumärket läggs utanför företaget.  
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3. METODGENOMGÅNG 

Detta avsnitt kommer att behandla de metoder vi valt för vår undersökning samt det  

vetenskapliga perspektiv vi valt att förhålla oss till. Här motiverar vi metodernas relevans i 

utvinnandet av svar till våra frågeställningar samt i vilken mån dessa metoder applicerats i 

undersökningen 
 

3.1 Vetenskaplig forskningsram 
 

Bryman (2008) förklarar att socialkonstruktivismen ser på samhället som föränderligt av den 

anledningen att individen är under ständig utveckling. Samhället påverkas av individen och 

individen av samhället precis som organisationen påverkas av intressenterna och  

intressenterna av organisationen. Samhället är föränderligt på grund av de individer som lever 

i det. Sociala konstruktioner är viktiga att vara medveten om, speciellt om organisationen har 

som mål att förändra dem. Vad vi här syftar till är exempelvis en organisationslednings  

intentioner till att påverka sina intressenter i en viss riktning, exempelvis i införlivandet av 

CSR-värderingar.  

Anledningen till att detta perspektiv är relevant för vår uppsats är att vi ser både sociala 

medier samt CSR som fält där ömsesidig påverkan är central. Ett socialkonstruktivistiskt  

synsätt kan hjälpa oss att förstå hur företag och intressenter formar och omformar sociala  

fenomen och de värden som utspelar sig däri. Risken som uppstår vid användandet av det 

socialkonstruktivistiska perspektivet är den limiterade möjligheten till att finna faktiskt  

sanning. Då socialkonstruktivismen dras till sin spets, så anses även vad som är sant eller 

falskt, vara sociala konstruktioner som är öppna för subjektiv tolkning (Allwood & Erikson, 

2010). En medvetenhet om tolkningsproblematiken är därför av vikt i insamlandet av det 

empiriska materialet. Det är viktigt att i analyserandet av vår empiri förstå att all kunskap vi 

hanterar är tolkande och inte positivistiskt bevisbar. Vår tolkning kan ses som en socialt 

konstruerad sanning som vi själva, genom denna undersökning, skapat. 
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3.2 Kvalitativ metod  
 
Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod i vår uppsats då vi var i behov av 

deltagarnas perspektiv och deras uppfattning om vad de ansåg viktigt i hållbarhetsfrågan 

och närvaron på Facebook. Då intervjuerna skett med personer i olika positioner inom 

företaget såg vi en vikt av att se “verkligheten från deras ögon” vilket en kvalitativ 

undersökning gav möjlighet till (Bryman, 2008, s.372). Daymon & Holloway (2011) 

nämner den existerande flexibiliteten inom intervjumetoden som en stor fördel, då  

semi-strukturerade intervjuer skapar möjlighet för oss som forskare att under intervjuns 

gång välja “väg” utefter intervjuobjektens svar, något vi ser som ett starkt motiv till 

valet av denna metod. 

3.2.1 Fallstudie IKEA 

 
Vi valde att utföra vår fallstudie på möbelföretaget IKEA. Företaget grundades 1943 av 

Ingvar Kamprad i den småländska byn Agunnaryd och ägs sedan 1982 av den nederländska 

stiftelsen Stichting INGKA Foundation. IKEA Gruppen har idag 290 varuhus i 26 länder 

världen över. Utöver dessa finns även 40 varuhus i 15 länder som drivs av andra 

franchisetagare, utanför IKEA Gruppen (IKEA, 2013:3). Vi valde IKEA som fallexempel på 

grund av deras nypublicerade hållbarhetsstrategi (IKEA, 2012) där visioner kring ökad 

medvetenhet av företagets hållbarhetsarbete uttrycks. I hållbarhetsstrategin finns högt 

uppsatta mål för hur företaget ska uppfattas av IKEA:s intressenter. Tydliga metoder för hur 

dessa mål ska uppnås saknades, varpå vi valde att utföra denna studie.  

Det är vid initierandet av en fallstudie relevant att identifiera det forskningsproblem 

som ska undersökas, i vårt fall: avsaknaden av kommunikationsstrategier för IKEA:s 

hållbarhetsarbete. Detta för att i fallstudien kunna specificera vad som ska undersökas. En 

kvalitativt inriktad fallstudie skapar en deskriptiv beskrivning av en organisation och hjälper 

oss således att göra en tolkning ur en viss kontext (Merriam, 1994). Vårt urval av 

respondenter baserades på ”personlig kännedom” (Merriam, 1994, s. 63), det innebär att 

respondenterna valdes utifrån rekommendationer från en expert inom det område vi ville 

studera. I vårt fall kom dessa rekommendationer från Eva Stål, hållbarhetskoordinator på 

IKEA Sverige. En urvalsmetod är ofrånkomlig vid fallstudier då det är omöjligt att intervjua 

alla personer som arbetar med uppgifter rörande det undersökta ämnet. Fördelaktigt vid valet 

av fallstudie som metod är att de problem som undersöks är verkliga. Således kan en 
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undersökning av det här slaget leda till skapandet av nya hypoteser som kan kommat att 

uppmuntra till framtida forskning (Merriam, 1994). 

3.2.2 Intervjuer 

Vi utförde semi-strukturerade djupintervjuer (intervjuerna varade mellan 45-90 minuter) på 

urvalsgruppen, vilket innebar att vi lät respondenten föra intervjun framåt. Vår roll som 

intervjuare innebar då att agera som en intresserad lyssnare och ställa relevanta följdfrågor  

(Olsson, 2008). Initialt tematiserade vi intervjuernas uppbyggnad (se Bilaga 2) med hjälp av 

de textanalyser vi utfört på IKEA:s hållbarhetspublikationer (se 3.2.2). Detta för att fastställa 

vad vi vill ha svar på och varför, det vill säga syftet med intervjun. Förhandstematisering är 

viktigt för att intervjuerna ska kunna ge de resultat som eftersöks och samtidigt hjälpa 

intervjuaren att hålla sig inom ramen för vad som är relevant (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vad vi framförallt eftersökte var vilka värderingar som belystes och hur aktioner motiverades 

utefter dessa, samt den problematik respondenterna upplevde kring 

hållbarhetskommunikation. De kvalitativa djupintervjuerna utfördes med fem anställda på 

IKEA som besitter stor kunskap inom området hållbarhet, kommunikation och sociala medier. 

Till skillnad från en så kallad “surveyintervju”, där antalet respondenter är av vikt, såg vår 

fallstudie till att finna just de respondenter som var relevanta för undersökningens 

frågeställningar (Merriam, 1994, s.91). Respondenterna valdes utefter deras position inom 

företaget med syfte att utvinna relevant empiri. Urvalet bestod på så sätt av personer som är 

högt placerade i organisationen för en mer övergripande översikt, men också med personer 

som arbetar längre ner i organisationen, med kommunikation direkt mot intressent. Vid 

kvalitativa intervjuer förespråkas en heterogenitet inom homogeniteten (Trost, 2005). I vårt 

fall uppnåddes homogenitet genom att alla respondenter arbetar inom IKEA och 

heterogeniteten uppnåddes med respondenternas olika positioner inom företaget.  

Våra respondenter var följande: 

• Eva Stål, Hållbarhetskoordinator, IKEA Svenska Försäljnings AB, IKEA 

och Hållbarhet, Kommunikation av Hållbarhet 

• Nina Nilsson, Projektledare marknadsavdelningen IKEA. Projektledare för 

IKEA Sveriges Facebook-grupp. 

• Henrik Åkerberg, Online Communication specialist, IKEA koncernen. 

• Alexander Norén, Kundtjänstmedarbetare på IKEA. Medlem i  

Facebook-gruppen. 
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• Pia Heidenmark Cook, Sustainability Communication Manager. Globalt 

ansvarig för kommunikation av IKEA:s arbete inom miljö och sociala 

frågor på IKEA koncernen. 

Intervjuerna transkriberades för att effektivisera sammanfattningen vilket lyfte det  

empiriska materialet till en högre analytisk nivå (Olsson, 2008). Sammanfattningen 

tematiserades utefter vad som var relevant för vårt syfte och frågeställningar, för att vi på ett 

gynnsamt sätt skulle kunna orientera oss i materialet. De teman som valdes ut var: 

problematik, hållbarhet, kommunikation, Facebook och vision. Avslutningsvis analyserades 

empirin med hjälp av den teoretiska referensramen ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

3.2.3 Textanalys 

Vi valde att utöka empirin genom att utföra kvalitativa textanalyser på utvalda publikationer 

som berör IKEA:s hållbarhet. Textanalysen gav oss en överskådlig bild av IKEA:s  

verksamhetsområden (Bergström & Boréus, 2012). Detta kunde vi dra nytta av vid  

utformandet av intervjuguiderna och var samtidigt fördelaktigt då vi eftersökte IKEA:s  

visioner kring hållbarhetskommunikation. På IKEA:s hemsida fann vi hållbarhetsstrategin  

”People & Planet Positive” (IKEA, 2012), ett dokument på 19 sidor, samt den del av 

hemsidan de kallar “Människor & miljön”, med dess tre undersidor (IKEA, 2013:2). Dessa 

valdes ut eftersom de båda syftar till att uppmärksamma hållbarhetsfrågor. Det är till dessa 

dokument som IKEA idag hänvisar sina kunder till om de har frågor om hållbarhet  

(Stål, personlig kommunikation, 2013; Norén, personlig kommunikation, 2013). 

Eftersom vårt syfte och frågeställningar är helt beskrivande i den mening att de är 

formulerade för att förklara en viss typ av kommunikation inom en viss kontext var det  

fördelaktigt för vårt syfte att utföra en tematisk textanalys. Genom tematiseringen av de  

analyserade texterna kunde vi få en överblick av texternas innehåll på ett fördelaktigt sätt. 

Makroteman, vilka skiljde sig åt utefter vilket material som analyserades, fastställdes för att få 

en bild av huvudämnet. Mikroteman skapades därefter för att finna de olika underämnena 

(Hellspong & Ledin, 1997). Exempel på tematisering var att vi vid analysen av  

hållbarhetsstrategin (IKEA, 2012) skapade makrotemat “Problematik” för att därunder skapa 

mikrotemat “IKEA måste ta sitt ansvar”. Denna metod var relevant då den möjliggjorde en 

överblick över texterna men även kunde se till relevanta, om än mindre, delar.  
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3.3 Kritik till kvalitativ metod 
 

Den vanligaste kritiken gentemot ett kvalitativt forskningssätt är att undersökningen blir  

alltför subjektiv eftersom den tolkas av forskarna (Bryman, 2008). Vid kvalitativa fallstudier 

är det forskaren som står i centrum av undersökningen och som på så sätt besitter makten att 

påverka studiens riktning. Olika forskare kan exempelvis välja att fokusera på olika faktorer 

vilket innebär att utfallet kommer skilja sig åt, detta avspeglas även i urvalet av 

intervjupersoner. Det blir således forskarens egen förmåga till analys som avgör 

undersökningens resultat (Merriam, 1994). Till skillnad från kvantitativa undersökningar där 

datan är ostrukturerad, kan kvalitativa undersökningar påverkas av känslor och sympatier 

gentemot intervjupersonen vilket i sin tur påverkar utfallet (Bryman, 2008). Vid kvalitativa 

intervjuer finns det en risk för bristande reliabilitet, det vill säga “om undersökningen 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser” (Bryman, 2008, s. 49). Detta gäller 

bland annat huruvida beteendet hos den som intervjuar påverkar dess deltagare (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Vi försökte hantera denna problematik genom att innan 

intervjun gemensamt gå igenom hur vi ville att intervjun skulle fortgå. Exempelvis 

fastställdes att vi skulle hålla oss inom intervjuguidens ramar i så stor utsträckning som 

möjligt men samtidigt låta respondenten föra intervjun framåt. Detta i syfte att undvika 

situationer där vi som intervjuare ställer allt för ledande frågor och på så vis styr 

respondentens svar.  

Textanalysen som genomfördes var också av den kvalitativa sorten och bör därför  

beaktas med hänsyn till den tolkning analysen präglats av. Dokumenten vi analyserade är  

officiella och publicerade av den privata aktören IKEA. Bryman (2008) förklarar att denna 

typ av information kan vara av stor vikt för forskaren vid kvalitativa intervjuer eftersom 

denne får möjlighet att undersöka företagets uttalade policy, strategier och bakgrundshistoria. 

Detta ses främst som en fördel vid fallstudier av ett företag och bör således granskas och  

ifrågasättas vid exempelvis intervjutillfället. Att tematisera textanalysen utefter de makro- och 

mikroteman som återfanns i textmaterialet samt att ställa detta material i relation till  

intervjuinsamlingen anser vi möjliggjorde ett objektivt perspektiv på det insamlade materialet. 
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4. ANALYS 

Vi har valt att disponera denna analys utefter de underliggande frågeställningar vi 

formulerat. Analysen kommer således att genom det empiriska materialet i relation till 

teorierna se till att besvara frågeställningarna i den mån att uppsatsens syfte uppnås. Vår 

övergripande frågeställning kommer att besvaras först i slutsatsen då denna är en 

diskussionsfråga som kommer till att kombinera de tre underliggande forskningsfrågorna i 

viss mån för att kunna besvaras. 

 

4.1 Vision och verklighet om IKEA:s 
hållbarhetskommunikation 

 

Vilka idéer finns kring IKEA:s framtida hållbarhetskommunikation på Facebook och hur 

förhåller sig dessa till hur hållbarhetskommunikationen ser ut idag? 

 

Hållbarhetskommunikation i fallet IKEA sker idag på vad vi uppfattar som en återhållsam 

nivå. På företagets hemsida (IKEA, 2013:1) återfinns ett antal undersidor (se bilaga 1, bild 2) 

där företaget kommunicerar hållbarhet, bland annat i form av information om hur de kan 

hjälpa sina kunder att leva ett mer hållbart liv hemma (se figur 2) 

Figur 2 (IKEA:s “Ett hållbart liv hemma”, 2013) 
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På hemsidan återfinns även dokument om deras uppförandekod för leverantörer samt  

hållbarhetsstrategin “People & Planet Positive” (2012). I detta strategidokument återfinns 

bland annat utsatta mål för företagets hållbarhetsarbete, utförda samarbetsprojekt med  

exempelvis WWF och Rädda Barnen samt uttalade visioner kring företagets framtid, så som: 

 

“Involvera och engagera konsumenter och medarbetare genom effektfull, relevant och unik 

kommunikation så att vid slutet av finansår 2015, ska minst 95 % av IKEA:s medarbetare,  

95 % av våra leverantörer och 70 % av våra konsumenter, uppfatta IKEA som en god 

samhällsaktör och som ett företag som tar socialt och miljömässigt ansvar” 
IKEA, 2012, egen översättning 

 

Allt detta material är samlat under en neutral flik (se bilaga 1, bild 1) längst ned på hemsidan 

och ingenstans finns information om vem som kan kontaktas för mer information om IKEA:s 

hållbarhetsarbete. Problematiken som uppstår vid hållbarhetskommunikation i form av  

strategidokument, som i detta fall, är den begränsade räckvidden. Då endast en låg andel av 

ett företags intressenter aktivt söker efter denna typ av information, riskerar majoriteten av 

intressenterna att förbli ovetande om de aktioner ett företag utför. Detta anses vara beklagligt 

då kommunicerande av hållbarhet kan leda till ett ökat varumärkesvärde (Dawkins, 2004).  

Skandinaviens ledande analysföretag med fokus på hållbara varumärken, Sustainable 

Brand Insight (SBI) (2013), har undersökt vilka kanaler som konsumenterna helst använder 

sig av när de aktivt eller passivt inhämtar information om hållbarhetsarbete och funnit att  

endast fyra procent av de tillfrågade vill erhålla information från årsredovisningar. Enligt 

SBI:s statistik vill var femte konsument erhålla hållbarhetsinformation via sociala medier och 

mer än var tredje vill nås av samma information i direktkontakt med produkten. Enligt Henrik 

Åkerberg (personlig kommunikation, 16 april 2013) finns det här utrymme för förbättring. Ett 

konsumtionsföretag likt IKEA bör, enligt Åkerberg, bli bättre på att involvera fler saker än 

bara design, kvalitet och pris när en produkt exponeras för försäljning online. Det kan vara 

attribut som material, arbetsvillkor hos de som tillverkar produkten och hur produkten 

tillverkas. Det är alltså de kvaliteter en produkt besitter som bör kommuniceras tydligare för 

att kundens köpbeslut ska kunna påverkas. Att konsumenten kan särskilja en produkt från en 

annan utefter varumärket och vad det står för, är fördelaktigt för varumärkesägaren. 

Betydande är då att värdet som varumärket representerar ses som förmånligt för konsumenten 

(Fill, 2009). CSR-arbete anses alltså leda till ökat varumärkesvärde (Yoon, Gürhan-Cali & 

Schwarz, 2006; Dawkins, 2004), och att då placera dessa CSR-värden närmare produkten är 



 26 

vad Åkerberg (personlig kommunikation, 16 april 2013) föreslår. Pia Cook (personlig 

kommunikation, 13 maj 2013) instämmer och förklarar att det är just där, vid produkterna, 

som IKEA måste kommunicera mer:  

 

“300 av våra 10 000 produkter besitter attribut som leder till ett ’more sustainable life’. Där 

kan vi behöva kommunicera mer och där finns en tydligare kundnytta inte bara den här feel 

good känslan, utan att du faktiskt kan spara på din energiräkning, vatten och så vidare. Så 

där kan vi kommunicera mer, nära produkten.” 
Pia Cook, personlig kommunikation, 13 maj 2013 

 

Att kommunikationen av hållbarhet borde förbättras är någonting som alla respondenter  

instämmer med, och även någonting som hanteras explicit i hållbarhetsstrategin:  

 

“Hållbarhet kommer att integreras i alla IKEA:s kommunikationskanaler. Det innebär stärkt 

information vid försäljningsögonblicket (i varuhusen och online) för att delge idéer,  

inspiration, kunskap och smartare lösningar – att verkligen engagera kunder till att leva ett 

mer hållbart liv hemma” 
IKEA, 2012, egen översättning 

 

Enligt Eva Stål (personlig kommunikation, 2 april 2013) är det viktigt för IKEA att  

framförallt nå konsumenten med sin hållbarhetskommunikation, något hon menar att företaget 

inte gör idag. I relation till detta talar Nina Nilsson om fördelarna med att använda sig av  

Facebook: 

 

“Här har vi en plattform där vi kan dela med oss, sprida våra budskap och förstärka våra 

budskap, kampanjer, erbjudanden och så vidare, på ett bra sätt. Och det är ett fantastiskt 

verktyg, det är otroligt vilken kraft det har och vilken bred publik man når” 
Nina Nilsson, personlig kommunikation, 2 april 2013 

 

Sociala medier uppfattas ofta som mediala plattformar där informationsutbyte och  

relationsskapande står i centrum (Kaplan & Haenlein, 2010). I och med detta finns det även 

utrymme för engagemangsskapande, vilket som ovan nämnt är ett utsatt mål inom IKEA. 

Henrik Åkerberg (personlig kommunikation, 16 april 2013) menar att i denna kontext har 

IKEA mycket kvar att lära när det kommer till Facebook och den kommunikation som utförs 

inom plattformen. Åkerberg (personlig kommunikation, 16 april 2013) förespråkar en mer 
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proaktiv kommunikation i syfte att skapa engagemang och för att ge konsumenterna en bättre 

bild av vad som händer, men menar samtidigt att de idag inte vet hur IKEA ska  

kommunicera detta på bästa sätt.  

För att som företag besitta en fördelaktig närvaro inom sociala medier krävs en  

medvetenhet om hur mediet fungerar, vad som faktiskt kan kommuniceras och i vilken  

kontext det kan ske (Safko, 2012). Åkerberg (personlig kommunikation, 16 april 2013) 

nämner hur de som arbetar med onlinekommunikation på IKEA bör förbättra sin 

omvärldsanalys, just i syfte att uppfatta de diskussioner som pågår för att kunna finna det 

egna budskapets relevans däri. Åkerberg utvecklar och betonar vikten av att vara delaktig när 

saker väl händer, att som Safko (2012) uttrycker det, finna utrymmet för dialog. Att IKEA bör 

arbeta mer proaktivt med sin hållbarhetskommunikation är något som Pia Cook (personlig 

kommunikation, 13 maj 2013) instämmer med och menar att transparens kring företagets 

hållbarhetsarbete är betydande. Ökad transparens är någonting som även nämns i 

hållbarhetsstrategin (IKEA, 2012), där transparens kring utvecklingen inom hållbarhetsarbetet 

ämnas till att bidra till ett ökat förtroende. Intressant i denna kontext är att Alexander Norén  

(personlig kommunikation, 16 april 2013), kundtjänst- och kundkommunikationsmedarbetare 

på IKEA och IKEA:s Facebook-sida, inte instämmer med övriga respondenter kring  

fördelarna med proaktiv kommunikation:  

 

“Det har hänt att ett sådant här uttalande har publicerats direkt på Facebook-sidan, och då 

blir effekten att man bjuder in till en dialog som för oss är väldigt svår att kontrollera” 
Alexander Norén, personlig kommunikation, 16 april 2013 

 

Det uttalande Norén nämner handlade i detta fall om IKEA:s påstådda skövling av urskog i 

Karelen (SVT, 2012). Norén (personlig kommunikation, 16 april 2013) förklarar att denna 

publikation ledde till en kommentarsstorm som var otroligt svår att hantera för de 

medarbetare som var ansvariga för kundkommunikationen på Facebook. Norén utvecklar och 

menar att det alltid finns Facebook-användare som endast vill se det negativa i saker och ting 

och tar den chans de får för att ge uttryck till sin missnöjdhet. Att försöka inleda en dialog 

med dessa kritiska användare är väldigt svårt då en dialog oftast inte är vad de söker (Norén, 

personlig kommunikation, 16 april 2013).  

Vi ser här en tydlig skillnad mellan de visioner som finns på ledningsnivå och den  

verklighet som kundtjänstmedarbetaren Alexander Norén upplever. Då vi nämnde Noréns 

upplevda problematik för Pia Cook, som är globalt ansvarig för kommunikation av IKEA:s 
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arbete inom miljö och sociala frågor, menade hon att det är en problematik som kan lösas  

genom att delge mer kunskap kring dessa frågor till de som arbetar med kommunikation till 

kund (personlig kommunikation, 13 maj 2013). Åkerberg (personlig kommunikation, 16 april 

2013) instämmer och talar om vikten av att ha kompetenta medarbetare som arbetar med  

sociala medier i företaget. Närheten till konsumenten samt de förväntningar som finns på 

snabb respons, menar Åkerberg, gör det viktigt att kunskapen finns på plats. Vid en kontext 

som sociala medier, där ordinär företagskommunikation inte anses applicerbar  

(Jenkins, Ford & Green, 2013), är det relevant för kommunikatörerna att ha en utgångspunkt i 

sin kommunikation. En uttalad policy om vad som får sägas, hur och på vilket sätt kan  

fungera som en riskreducering för företagets närvaro online (Schlinke & Crane, 2013). Det 

blir således en säkerhet, inte bara för företaget men också för kommunikatören, att ha en  

policy att tillgå. På IKEA finns en sådan policy och Norén (personlig kommunikation,  

16 april 2013) förklarar att han ser det som en trygghet att hela tiden ha detta dokument att gå 

tillbaka till för att veta hur särskilda situationer ska hanteras. 

 

”Vi har till och med en policy på hur vårt arbetssätt ska gå till. Vi har rutiner på rätt så 

mycket, just för att man ska ha ryggen fri” 
Alexander Norén, personlig kommunikation, 16 april 2013 

 

Ändå menar Norén att även om han kommunicerar utefter riktlinjerna eller de uttalanden som 

skickas ut från kommunikationsavdelningen, betyder inte det att användarna på Facebook 

lyssnar. Norén (personlig kommunikation, 16 april 2013) utvecklar med att beskriva en 

problematik som ofta uppstår på IKEA:s Facebook-sida: kommentarer syns mer än “likes”. 

Om ett inlägg på Facebook-sidan har 2000 likes och sex kommentarer kommer det 

sistnämnda att synas mest i slutändan. Norén förklarar att de som besitter faktiska åsikter 

gärna uttrycker sig skriftligt och om dessa då är negativa uppstår en möjlig risk för företaget.  

Det finns en tydlig upplevd problematik i att kommunicera på Facebook,  

framförallt gällande frågor som uppmuntrar till debatt, så som Karelen-exemplet. Att välja 

bort Facebook för att undvika dessa problem skulle kunna ses som ett alternativ, men Henrik 

Åkerberg (personlig kommunikation, 16 april 2013) menar att företagen inte har något val. 

Han förtydligar att det är väsentligt att förstå att diskussionen om ett företag kommer att pågå 

även om företaget inte är närvarande på Facebook.  
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”Naturligtvis så förs samtal om IKEA på Facebook, och även i den andra digitala 

världen (…) Det är jätteviktigt för oss att delta i detta såklart. För oss när det gäller att vara 

öppna och transparent och tillgängliga så är det självklart att vi måste vara med på de ställen 

där folk pratar om oss och kunna hjälpa folk, ge svar på frågor och förtydliga saker om det 

behövs” 
Henrik Åkerberg, personlig kommunikation, 16 april 2013 

 

Åkerbergs argument stödjs av bland annat Safko (2012) som menar på att det är viktigt att 

vara där samtalet förs, då det är den enda metoden för att kunna besvara möjlig kritik.  

I jämförandet mellan dagens hållbarhetskommunikation och de idéer kring hur den 

borde förbättras ser vi många skillnader. Det talas mycket om vad som vore fördelaktigt, så 

som proaktiv kommunikation och ökad transparens. Men åsikterna går isär från ledning till 

kundkommunikationsnivå. De uttalade visionerna i hållbarhetsstrategin (IKEA, 2012),  

exempelvis målet att 70 % av IKEA:s konsumenter ska uppfatta IKEA som ett hållbart  

företag vid år 2015 (se s. 25), kräver en ökad kommunikation kring hållbarhet. 

Respondenterna ser Facebook som en effektiv plattform då närheten till konsumenten är något 

som eftersöks. Intressant är då att hållbarhetskommunikationen på Facebook ännu inte utökats 

för IKEA. Frågor som våra respondenter diskuterade gällande hållbarhetskommunikation 

handlar om vad som ska berättas, hur detta ska utföras och genom vilken kanal 

kommunikationen ska ske. Svaren på dessa frågor är tvetydiga men det finns en 

överenskommen grundregel vid hållbarhetskommunikation och det är att hållbarhetsaktioner 

ska slutföras innan de kommuniceras (Grafström et al, 2008). Alla utav våra respondenter 

uttryckte detta som en viktig del av IKEA:s externa kommunikation, att göra först och tala 

sen.  

Som exempel i detta avsnitt visar, finns det stora visioner inom IKEA om hur  

hållbarhetskommunikationen ska förändras och vad detta ska leda till, men vi finner lite  

information om hur detta ska gå till rent praktiskt. Vi ser att detta delvis kan bero på den  

problematik Alexander Norén nämner, huruvida proaktiv hållbarhetskommunikation gör mer 

skada än nytta, men även respondenternas uttalade oro kring vad som faktiskt kan  

kommuniceras – vilket härleder oss till vår andra forskningsfråga. 
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4.2 Risker med att kommunicera hållbarhet på Facebook 
 

Hur förhåller sig IKEA till riskerna med att kommunicera hållbarhet via Facebook? 

 

Trots fördelarna med att vara ett hållbart företag upplevs själva kommunikationen av  

aktionerna som problematisk. Ett av de största uttalade problemen som lyfts fram i  

kommunicerandet av hållbarhet är vad som är kommunicerbart och hur det ska nå 

intressenterna (Grafström et al, 2008).  

 

”När vi går ut och ställer den här frågan: Tycker du att IKEA tar ansvar för miljön? Vad 

lägger folk egentligen in i den frågan? (…) Och det var väldigt mycket: ’personalen är 

väldigt trevlig på IKEA och då måste de vara väldigt duktiga på sociala frågor, eftersom de 

tar hand om sin personal’ (…) Och vi var lite såhär: Aha men vänta lite nu! Vi skulle ju prata 

om IKEA Foundation i Indien, och de la de inte in alls” 
Pia Cook, personlig kommunikation, 13 maj 2013 

 

Cook uttrycker här en problematik. Eftersom många har olika syn på vad hållbarhet faktiskt är 

så blir ämnet svårkommunicerat. Dahlsrud (2008) beskriver denna problematik med att 

förtydliga att definitionen av CSR påverkas av den sociala kontexten och att den därför skiljer 

sig åt så tydligt mellan olika individer. Flera av våra respondenter har uttryckt detta som ett 

problem och förklarat att IKEA därför har en medveten återhållsamhet vid  

hållbarhetskommunikation. De menar också att denna återhållsamhet finns eftersom dessa 

frågor ofta väcker debatt (Åkerberg, personlig kommunikation, 16 april 2013; Nilsson,  

personlig kommunikation 2 april 2013). Debatten står sig i den påtagliga problematiken för 

företag likt IKEA, där affärsverksamheten baseras på konsumtion med tillhörande transporter 

från tusentals leverantörer. Eva Stål (personlig kommunikation, 2 april 2013) utvecklar detta 

och förklarar att eftersom konsumtionen bidrar till en ökad miljöexploatering så kan IKEA 

aldrig bli 100 procent hållbara, då skulle företaget inte kunna existera. Hur mycket  

hållbarhetsarbete ett produktproducerande företag än utför så kommer konsumtionsdelen av 

företaget ständigt att ifrågasättas av personer som misstycker med företagets verksamhet.  

Förmedlingen av det egna hållbarhetsarbetet kan ses som ett verktyg för  

värdeskapande kring det egna varumärket, men att i förhand veta hur denna kommunikation 

kommer att förstås av intressenterna är svårt (Dawkins, 2004). En vanligt omnämnd risk är att 

hållbarhetskommunikation uppfattas som renodlade PR-strategier vilket kan leda till ett  
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minskat förtroende från intressenterna. Detta beror på att de hållbarhetsaktioner som utförs 

kan uppfattas som att de genomförs för företagets egen vinning och att företaget endast  

engagerar sig i dessa frågor för att öka sitt eget varumärkesvärde (L’Etang, 2008).  

För att öka förtroendet och intresset hos allmänheten har vi sett till sociala medier som 

ett möjligt verktyg för att kommunicera hållbarhet. En grund till detta är Safkos (2012) teorier 

om att konsumenten blivit mer allt mer kritisk gentemot avsändare vars budskap är  

kommersiellt vilket innebär att de inte längre lyssnar till marknadskommunikation i samma 

utsträckning som tidigare. Förtroendet har minskat och den moderna konsumenten förlitar sig 

idag allt mer på budskap som mottagits via word-of-mouth kommunikation. Enligt Fill (2009) 

är word-of-mouth det mest trovärdiga och effektiva marknadsföringsverktyget eftersom  

budskapsutbytet sker med personer som intressenten lyssnar till. Ett budskap som delats på 

Facebook av vänner anammas således på ett helt annat sätt än om det mottagits från den  

ursprungliga avsändaren (Safko, 2012). 
 

“Vi kan gå ut och berätta att vi byggt en vindkraftspark, och liknande klapp-på-axeln-saker. 

Men inte för mycket, det måste finnas en balans.” 

Nina Nilsson, 2 april personlig kommunikation, 2013 

 

Våra respondenter har alla uttryckt vikten av att befinna sig på Facebook men är även  

bekymrade över balansen mellan att berätta för att engagera och att berätta för att påvisa sin 

egen duktighet. För att förklara hur deltagare på sociala medier bör bete sig gör Safko (2012) 

en intressant jämförelse där han liknar sociala medier med en fest (se 2.2.1). Med denna  

liknelse i åtanke finner vi det relevant att göra samma jämförelse när det handlar om  

hållbarhet. För att värdet ska bestå i de aktioner som ett företag utfört måste de kommuniceras 

på rätt sätt. Precis som respondenterna uttrycker det är en viss återhållsamhet i  

hållbarhetskommunikationen betydande. Återhållsam i mer än en bemärkning då det handlar 

om vilka aktioner som kommuniceras, hur kommunikationen utförs och inom vilken kanal 

(Grafström, et al, 2008).  

 

Sen är det ju hela tiden: ”vad kommer det bli för följd på detta?”, kommer det vara dåligt för 

IKEA? Så fort man beskyller sig själv, så blir det som att man skjuter sig själv i foten också, 

för då blir det ju väldigt många som hakar på. 
Alexander Norén, personlig kommunikation, 16 april 2013 
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Precis som Norén beskriver i citatet ovan är det vitalt att vara medveten om den  

bristande kontroll som företag riskerar då de engagerar sig på Facebook. Teorierna (se 2.2.1) 

benämner detta som ett maktskifte där primära och sekundära intressenter besitter en ny sorts 

kontroll över företagens varumärke och de budskap som kommuniceras kring det.  

Kommunikationsstrategin word-of-mouth kan i denna kontext gynna företag samtidigt som 

den kan stjälpa dem. När informationsspridning kring det egna varumärket genomförs utan att 

varumärkesägaren varit inblandad, är möjligheten till att återta kontrollen över det spridda 

budskapet näst intill oexisterande (Schlinke & Crane, 2013). Exemplet med BP-katastrofen 

och den medföljande reaktion som skapades på sociala medier (se s. 3) kan ses som en  

situation där varumärkesvärdet påverkades i en negativ bemärkelse. Användarnas negativa 

budskap överröstade och rent av förlöjligade den information och de värden som BP själva 

försökte att kommunicera och användarna drog därmed en stor fördel av sociala mediers  

genomslagskraft. 
 

”Man vet aldrig om det här kommer bli en stor grej första gången man ser det” 

Alexander Norén, 16 april personlig kommunikation, 2013. 

 

Ett annat tydligt exempel på när kontrollen över budskapet förlorades var när  

snabbmatsrestaurangen McDonalds bestämt sig för att starta en nationell Twitterkampanj där 

personer skulle berätta om deras positiva hamburgarupplevelser till följt av hashtaggen 

#McDstories. En timme efter lanseringen tvingades McDonalds att stänga diskussionen  

eftersom de positiva berättelserna företaget eftersökte blivit allt annat än så. Inläggen kom till 

största del att handla om naglar i maten, matförgiftning och otrevligt bemötande i 

restaurangen. Det som från början skulle handla om att sprida positiva känslor och 

associationer till företaget slutade katastrofalt. En missbedömd kommunikationskampanj från 

ett av världens mest kontroversiella företag straffade sig hårt och beskrivs som 2012 års 

största mediala fiasko (INC, 2012). Fallet #McDstories är ett extremt exempel på hur företag 

inte kan förutse utfallet av en kampanj på sociala medier innan lansering. Norén (personlig 

kommunikation, 16 april 2013) förklarar just detta i citatet ovan; att det är omöjligt att förutse 

vilken följd det kommer bli av ett inlägg innan den är offentligt publicerad. Detta kan kopplas 

till att kommunicera hållbarhetproaktivt på Facebook. Norén uttryckte sitt misstycke för att 

kommunicera hållbarhet proaktivt (se: 4.1) eftersom detta enligt honom bjuder in till en 

onödig dialog som kan vara svår att hantera för IKEA:s Facebook-medarbetare. Borglund et 

al (2012) nämner denna problematik och menar att företag som använder medier i ett 
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proaktivt syfte vid CSR-arbete, utsätts för en ökad risk av negativ granskning. Den snabba 

spridningen av budskapet, samt budskapets förmåga att förändras blir även det en stor risk för 

företaget (Schlinke & Crane, 2013). Vi ser istället en vikt av att vara ständigt närvarande på 

Facebook så att företaget kan gå in och diskutera, upplysa och eventuellt dementera det som 

skrivs där. Vid tvåvägskommunikation på Facebook kan det alltså vara betydande att istället 

lyssna till sina intressenter som “rådgivare” vilket i sin tur kan hjälpa företaget att utveckla 

exempelvis sin hållbarhetsstrategi eftersom kunskap om vad intressenterna efterfrågar då kan 

nås (Borglund et al, 2012).  

Fenomenet där användare av sociala medier aktivt söker och sprider information,  

positiv som negativ, kallas för en ”deltagande kultur”. Detta innebär att en ny sorts  

gräsrotsrörelse har skapats (Jenkins, Ford & Green, 2013). Norén jämför detta fenomen med 

demonstrationer:  

 

“Det är inte lika vanligt att gå ut och demonstrera nu för tiden, men publiceras något på 

Facebook kan snart 20 000 användare ha spridit publikationen vidare” 
Alexander Norén, personlig kommunikation, 16 april 2013 

 

 Detta är någonting som kan återkopplas till varumärkesvärde. Genom att se till  

Facebook-användarna som värdespridare, kan vi finna relevans i att erkänna deras roll som en 

påverkande faktor. Användarnas genomslagskraft kan antingen hjälpa eller stjälpa ett företags 

varumärkesvärde och det är därför betydande att erkänna den makt de faktiskt besitter. 

Jenkins, Ford & Green (2013) menar att detta maktskifte genererat en ny term: spridningsbar 

media. Termen syftar till att de tekniker som sociala medier består av möjliggör en ny sorts 

spridning av budskap. Detta medför en stor risk för företag som riskerar att förlora kontrollen 

över det egna varumärket, om vad som sägs kring det och hur det uppfattas.  

Då ett flertal av respondenterna (Åkerberg, personlig kommunikation, 16 april 2013; 

Nilsson, personlig kommunikation, 2 april 2013; Norén, personlig kommunikation, 16 april 

2013) uttryckt en oro för att kommunicera hållbarhet, i allmänhet och via sociala medier i 

synnerhet, är det risken för bakslag som nämns som en stor riskfaktor. Med detta menar  

respondenterna att IKEA inte kan “berömma” sig själva utan att bli konfronterade med vad de 

gör mindre bra, så som exempelvis de problem som följer de tusentals transporter som sker 

varje dag till varuhusen runt om i världen.  
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“Så fort vi till exempel lägger ut en bild på en ny produkt på Facebook-sidan så finns 

det alltid någon som säger: Men hur är det med chaufförerna då?” 

Nina Nilsson, personlig kommunikation, 2 april 2013 

 

Vad respondenterna uttrycker sin oro för går att koppla till en av de vanligaste riskerna 

med att kommunicera hållbarhet: Greenwashing (se: 2.1.4). Denna term innebär att du som 

företag försöker övertyga din omgivning om att företaget arbetar hållbart. Detta genom att 

involvera sig i mindre miljöinitiativ, med främsta syfte att dölja de skador som verksamheten 

faktiskt åstadkommer. En ökad medvetenhet hos konsumenterna har resulterat i att sådana 

initiativ ofta genomskådas vilket i sin tur kan skada förtroendet (Ongkrutraksa, 2007).  

Respondenterna nämner trovärdigheten som problematisk eftersom balansgången mellan det 

som IKEA gör bra och det faktum att IKEA är ett konsumtionsföretag är svårhanterlig.  
 

“Vi har trots allt otroligt många transporter, så att kommunicera om hållbarhet, det blir 

tvetydigt i folks ögon”  
Nina Nilsson, personlig kommunikation, 2013 

 

En annan stor problematik som Stål (personlig kommunikation, 2 april 2013)  

uttrycker, är att företag som är beroende av ett långt led leverantörer aldrig till 100 procent 

kan garantera att de utsatta hållbarhetsregler som finns efterföljs. Stål förklarar det som så, att 

vill någon i det ledet gå runt reglerna finns det alltid en risk att de gör det.  

Om vi vill se till hur företag påverkas och vad för ansvar de besitter så härleds vi till 

den granskning som stora företag utsätts för. Åkerberg (personlig kommunikation, 16 april 

2013) lägger stor vikt vid att påpeka att stora företag som IKEA ska utsättas för granskning 

och att de ska klara av det. En konsekvens av att vara en stor aktör är att den offentliga  

pressen från allmänheten och media ökar, något Åkerberg välkomnar. IKEA har utsatts för 

många granskningar som lett till medial uppmärksamhet. Nyligen pressades företaget hårt då 

SVT:s Uppdrag granskning undersökte IKEA:s ansvar för chaufförernas situation i  

åkeribranschen (Transport, 2013). Åkerberg (personlig kommunikation, 2013) förklarar att de 

numera måste vara bättre förberedda eftersom det inte går att isolera kriser på samma sätt idag 

som tidigare på grund av den tekniska utvecklingen och medföljande informationsspridning 

som exempelvis Facebook möjliggör. Norén (personlig kommunikation, 12 april 2013)  
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beskriver även en problematik med användarna som har som enskilt mål att kritisera och 

skapa negativ publicitet, speciellt vid kriser. Cook instämmer med Norén:  
 

“Det är de som är vältaliga och har starka negativa åsikter som får större utrymme 

än den stora massan som är lite halvmissnöjda eller halvnöjda” 
Pia Cook, personlig kommunikation, 13 maj 2013 

 

I det tidigare avsnittet (4.1) nämndes respondenters vilja till ökad transparens. I fallet 

IKEA ses transparens som en del av företagsstrategin. Stål (personlig kommunikation, 2 april 

2013) förklarar att de ständigt arbetar med att bli mer öppna i sitt hållbarhetsarbete och att de 

ofta får uppskattning för att de tar tag i de utmaningar som följer ett sådant arbete. Cook  

instämmer med att detta är någonting ledningen vill förbättra.  

 

”Vi vill ju de att vi ska vara mer proaktiva. Och inte så reaktiva. Inte bara när det är en kris 

utan också att jobba mer att berätta om det vi gör som är bra och inte sitta och vänta på att 

det händer någonting.” 
Pia Cook, personlig kommunikation, 13 maj 2013 

 

Hon förklarar alltså att IKEA vill vara transparenta med sitt hållbarhetsarbete eftersom de vill 

arbeta mer proaktivt.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att IKEA har antagit en medveten försiktighet i sin 

hållbarhetskommunikation på Facebook. Problematiken ligger i vad som ska kommuniceras 

och hur det ska kommuniceras. De risker vi ser vid hållbarhetskommunikation på Facebook är 

framförallt förlorad trovärdighet i budskapen. IKEA grundar sig på konsumtion och är således 

en medskapare till den miljöexploatering som pågår idag. Facebook skapar ett maktskifte där 

medvetna intressenters påverkan kring vad som diskuteras om företaget underlättas av  

spridningsmöjligheten på den sociala nätverkstjänsten. Spridningen av budskap når många 

personer under en kort tid och tenderar samtidigt att förändras under vägen. Respondenterna 

lägger vikt vid att ett positivt budskap om en stol kan komma att handla om skövlingen av 

Karelens urskog eller den mängd transporter företaget bidrar till, vilket undanskymmer det 

ursprungliga budskapet. 

 



 36 

 

4.3 Möjligheter vid hållbarhetskommunikation på Facebook 
 

Vilka möjligheter finns för IKEA i kommunicerandet av hållbarhet via Facebook? 

 

Hos IKEA är visionen att skapa “en bättre vardag för de många människorna”  

(IKEA, 2012, egen översättning) där målet är att upplysa, engagera och påverka sina 

konsumenter till ett mer hållbart liv. Vi kan här se till det varumärkesvärde som  

organisationen får möjlighet till att utöka (se 4.1), vilket i sin tur kan leda till en  

konkurrensmässig fördel på marknaden (Rosenbaum-Elliot, et al, 2011). Då det är relationen 

mellan kunden och varumärkesägaren som ligger till grund för organisationens  

varumärkesvärde, kan vi även se en relevans i att använda sig av hållbarhetskommunikation 

som en källa till förtroende och lojalitet (Fill, 2009). Nina Nilsson (personlig kommunikation, 

2 april 2013) ger ett exempel på hållbarhetsarbete som kan ses som både etiskt och 

filantropiskt ansvarsfullt (Pyramidmodell av CSR, 2.1.1, fig. 1), vilket resulterade i en mycket 

god respons då den publicerades på Facebook. Det handlade om att IKEA hade varit med och 

startat en vindkraftverkspark i Dalarna, något som genererar både arbete och miljövänlig el. 

Vi ser här att kommunicerandet av IKEA:s ansvarstagande bidrar till förbättrad legitimitet för 

det egna hållbarhetsarbetet samtidigt som varumärkesvärdet ökar. Fördelaktigt i denna typ av 

kommunikation är även specificeringen av vad som faktiskt gjorts och de positiva 

konsekvenser aktionen resulterar i.  

I hållbarhetsstrategin (IKEA, 2012) finner vi ett utsatt mål som berör vad som bör 

kommuniceras och hur: 

 

”Aktivt marknadsföra mer hållbara produkter och lösningar genom ökad transparens kring 

hur de tillverkades och de konsumentfördelar de erbjuder. De kommunikationsverktyg som är 

mest trovärdiga och relevanta för våra konsumenter kommer att användas; inklusive 

tredjeparts certifiering” 
IKEA, 2012, egen översättning 

 

Vad vi finner mest intressant i detta mål är att IKEA lyfter fram kommunikationsverktyget 

och hur detta val bör vara anpassat efter kundens preferenser. Nina Nilsson  

(personlig kommunikation, 2013) talar om Facebook som en möjlig plattform för  
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Figur 3 (Ben & Jerry’s Facebook-sida, 2013) 

hållbarhetskommunikation med motiveringen att Facebook möjliggör en stor räckvidd för 

budskapen de kommunicerar samt ökar flexibiliteten och möjligheten till snabb respons från 

konsumenten. Hon menar att kommunikation som utförs på Facebook skapar en slags  

kundtransparens i och med att användarna snabbt och enkelt kan respondera företaget med 

sina åsikter. Ett exempel på kundtransparens och stor räckvidd av budskap kan vi finna på 

glassföretaget Ben & Jerry’s Facebook-sida (2013). Företaget arbetar mycket med hållbarhet 

på Facebook och kan därför ses som ett bra exempel när det kommer till 

hållbarhetskommunikation på sociala medier. Framgången kan ses genom de “likes”,  

delningar och kommentarer som förekommer på Ben & Jerry’s Facebook-sida som gillats av 

över 6,8 miljoner användare globalt. Bilden nedan (se figur 3) publicerades i Sverige och  

visar på att den delats 140 gånger. För att förstå räckvidden av detta har vi multiplicerat denna 

mängd delningar med 230 vänner (medelantalet Facebook-vänner enligt Solid Publication, 

2013), och kan då uppskatta att budskapet når ca 32 000 personer.  

Att se till hur andra företag, som  

exempelvis Ben & Jerry’s, hanterat  

problematiken med vilka budskap de valt 

att kommunicera, kan vara ett steg i  

initierandet av hållbarhetskommunikation 

på sociala medier. Vid osäkerhet är det 

vanligt att företag ser till varandra vilket 

kan resultera i homogena organisationer, så 

kallad isomorfism (se 2.1.3). Vi ser även  

möjligheter i isomorfism då IKEA kan dra 

nytta av att se till hur exempelvis Ben & 

Jerry’s kommunicerat hållbarhetsvärden på 

ett sätt som mottagits positivt av  

användarna på Facebook.  
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Pia Cook samtycker med detta: 

    

“Vi kan inte gå ut med en vision om att vi ska vara en utav de framstående företagen inom 

hållbarhet och sen inte se till vad andra företag gör, utan vi måste lägga oss på rätt nivå, helt 

klart.” 
Pia Cook, personlig kommunikation, 13 maj 2013 

 

Detta härleder Cook till att det ständigt pågår samarbeten och möten företagen emellan. H&M 

är ett exempel på “samrådsföretag” då de, tillika IKEA, är måna om bomulls- och  

leverantörsfrågor som rör företagens produkter. Diskussionen kan röra alltifrån hur de arbetar 

med olika samhällsfrågor, hur H&M hållbarhetsrapporterar eller hur de sköter sitt interna  

system. 

Närhet till intressenterna på Facebook innebär även en närhet till opinionsbildare. 

Detta är personer eller institutioner som har högt inflytande på sin omgivning på grund av sin 

auktoritet, utbildning eller status. Fill (2009) talar om att många företag idag kommunicerar 

direkt till utvalda opinionsbildare i hopp om att de ska föra budskapet vidare. Detta eftersom 

en majoritet av befolkningen sägs lyssna till olika typer av opinionsbildare då de anses  

välinformerade och trovärdiga. För att uppnå budskapsspridning kan det vara av vikt att se till 

de personer som kan hjälpa IKEA att uppmuntra till en mer hållbar konsumtion. Enligt  

Åkerberg (personlig kommunikation, 2013) är det opinionsbildarna som kommer till att spela 

en betydelse för en sådan utveckling.  

 

“(...) även om det är en stor del av konsumenterna som inte tar köpbeslut på det sättet så är 

det väldigt viktigt att det finns opinionsbildare som gör det och också pratar om det och 

påverkar andra. Jag tror att det är viktigt idag men kommer att bli ännu viktigare i 

framtiden.” 

Henrik Åkerberg, personlig kommunikation, 16 april 2013 

 
Opinionsbildare kan vara massmedia, politiker, vänner, kändisar och ses ofta som sekundära 

intressenter till företag då de innehar åsikter, positiva som negativa, om företag som helhet 

(Fill, 2009). Nya tekniker, som Facebook, möjliggör idag den här typen av budskapsspridning 

och påverkan i en omfattning som tidigare inte varit möjlig (Jenkins, Ford & Green, 2013). 

Om möjligheten identifieras så finns det mycket att vinna genom att få sina intressenter att 

sprida just de budskap du som organisation eller företag vill förmedla. Då sociala medier är en 

plattform som möjliggör word-of-mouth i en extrem hastighet, “word of mouth at the speed of 
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light” som Safko (2012, s. 673) myntat begreppet till, förstärks genomslagskraften ytterligare. 

Vi ser att då opinionsbildare främst kommunicerar via word-of-mouth så besitter de en stor 

makt i att övertyga andra intressenter med deras budskap. Cook (personlig kommunikation, 

13 maj 2013) benämner opinionsbildarna som “påverkare” och menar på att dessa måste  

hållas informerade då de har möjligheten att sprida information om företaget, positiv som 

negativ. Cook menar att dessa “påverkare” finns på Facebook och att de har en möjlighet att 

skapa så kallade “Facebook-stormar”, fördelaktiga som ofördelaktiga för det egna företaget. 

Detta är därför något som IKEA måste vara medvetna om. Cooks tankar är relevanta då de 

sekundära intressenternas åsikter blivit allt mer betydande för företagens image och rykte  

under de senaste åren. Detta eftersom de anses kunna påverka primära intressenters bild av 

organisationen i en annan utsträckning än tidigare (Grafström, et al, 2008), exempelvis genom 

att uppmuntra till bojkottning av företag eller liknande. När Cook (personlig kommunikation, 

13 maj 2013) talar om dessa påverkare nämner hon något intressant. Hon förklarar att då en 

diskussion kring IKEA uppstår på Facebook är det ibland fördelaktigt om IKEA inte är den 

som ger respons på diskussionen: 

 

”Och sen visst, det kan eskalera på Facebook men kan vi gå in och svara, sen vill de inte 

lyssna, men har vi inte svarat så vill de ju inte lyssna ändå. (…) Så jag upplever ju att vi är, vi 

vill ju vara där de är. Och det kanske inte ska vara IKEA som svarar” 
Pia Cook, personlig kommunikation, 13 maj 2013 

 

Hon menar då att om responsen kommer från externt håll, från samarbetspartners eller  

konsumenter, så mottas budskapet med mer trovärdighet. Detta ligger i linje med vad Safko 

(2012) presenterar som en stor fördel med word-of-mouth inom sociala medier - den ökade 

trovärdigheten kring budskapet. Norén (personlig kommunikation, 12 april 2013) förklarar att 

detta är någonting som ibland sker på Facebook-sidan, vilket han ser som något positivt för 

IKEA.  

I motsats till vad teorierna säger om påtryckningar från samhället gällande företagens 

hållbarhetsansvar, så menar Stål (personlig kommunikation, 2 april 2013) att hon inte  

upplever några förväntningar kring hållbarhet från konsumenterna. Hon menar därför att 

IKEA har en möjlighet att hjälpa kunden att hjälpa sig själv genom tydlig  

hållbarhetskommunikation. Stål (personlig kommunikation, 2013) uttrycker således en önskan 

om att uppmuntra till en mer hållbar konsumtion, något som tydligt nämns i  

hållbarhetsstrategin (IKEA, 2012) samt kan uppfattas på hemsidan i form av citat som:  
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”På IKEA har vi massor av prisvärda produkter och lösningar som hjälper dig att få ett mer 

hållbart liv hemma” 
Hämtat från IKEA:s “Ett hållbart liv hemma”, 2013 

 

I undersökningen gjord av SBI (2013) för IKEA presenteras bland annat vilka preferenser 

som är viktigast för konsumenter när de väljer ett varumärke inom detaljhandeln. 36 procent 

av de tillfrågade svarade att företagets miljöansvar och sociala ansvarstagande var det  

viktigaste attributet vid val av varumärke. Vad vi finner intressant är att endast 22 procent 

tillhör de två konsumentgrupper som faktiskt prioriterar hållbarhet vid sina inköp. I  

undersökningen förtydligas att svaren som utgetts har kommit vid direkt förfrågan vilket  

enligt SBI kan medföra ett något missvisande resultat då det inte alltid är så att konsumenten 

agerar så som de påstår sig prioritera. Kopplat till CSR-teorier som talar om påtryckningar 

från intressenter, konsumenter och samhälle så kan vi här se en avsaknad av ömsesidighet. 

Siffrorna från SBI säger oss att konsumenter gärna ser sig själva som mer hållbara än vad de 

faktiskt är, vilket kan styrkas med Ståls (personlig kommunikation, 2013) uppfattning om att 

det inte finns någon större efterfrågan om hållbarhet. Detta kan anknytas till  

Rosenbaum-Elliots et al (2011) teori kring “Jag är vad jag har och vad jag konsumerar”  

(s. 17). Vill exempelvis konsumenter besitta en hållbar identitet, både för hur andra ska  

uppfatta dem men även hur de ser på sig själva, blir deras konsumtionsval avgörande. Vid 

konsumtionsvalet involveras således konsumenternas känslor gentemot varumärket och  

produkten och de kvaliteter dessa besitter (Rosenbaum-Elliot, et al, 2011). Här ser  

respondenterna en möjlighet och det finns en önskan om att hållbarhet ska kommuniceras 

närmare produkten för att på så vis nå kunden mer effektivt (se 4.1). Norén (personlig  

kommunikation, 12 april 2013) berättar att intresset kring hur IKEA jobbar har ökat på  

Facebook och förklarar att frågor kring återvinning och bomullshantering är vanligare idag.  

Precis som Nilsson (personlig kommunikation, 2 april 2013) säger, så finns det en stor  

flexibilitet på Facebook och med det en möjlighet att kommunicera fler attribut utöver  

information som pris och färg då en produkt ska marknadsföras. Detta kan vara lämpligt då 

applicerade värden på en produkt är fördelaktigt om dessa efterfrågas av konsumenten  

(Fill, 2009).  Om dessa värden då inte efterfrågas, som Stål (personlig kommunikation, 2 april 

2013) anser, så finns här en möjlighet att skapa den efterfrågan:  
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“Ingen behövde färdigskuret bröd innan det gick att köpa i butiken. Det handlar därför om 

visa på en möjlighet som konsumenten kanske inte vet finns” 
Eva Stål, personlig kommunikation, 2 april 2013 

 

Respondenterna ser många fördelar med IKEA:s närvaro på Facebook. De talar om ett 

behov av att nå konsumenten med sin hållbarhetskommunikation, något de ser finns möjlighet 

till då Facebook används som kanal. I hållbarhetsstrategin finner vi mål som syftar till en 

ökad medvetenhet kring IKEA:s hållbarhetsarbete och visioner om att IKEA via sina  

produkter ska kunna hjälpa konsumenten till ett hållbarare liv hemma. Båda dessa mål  

grundas i god kommunikation kring hållbarhet och att det finns trovärdighet i budskapen. Att 

sprida budskap genom word-of-mouth är en av de mest trovärdiga kommunikationsverktygen 

enligt Fill (2009). Detta blir fördelaktigt på Facebook då spridningen av budskap sker via 

vänner och bekanta, vilket ökar trovärdigheten i budskapet. Åkerberg och Cook  

(personlig kommunikation, 12 april 2013; personlig kommunikation 16 maj 2013) talar om 

relevansen av att nå opinionsbildare på Facebook i syfte att delge dessa den information som 

kan gynna företaget. Stål (personlig kommunikation, 2 april 2013) efterfrågar en större  

medvetenhet kring IKEA:s hållbarhetsarbete men även en möjlighet till att påverka  

konsumentens konsumtion, visioner som återfinns i hållbarhetsstrategin (IKEA, 2012).  

Facebook möjliggör detta i den mån att plattformens flexibilitet tillåter applicering av värden 

utöver information och pris på marknadsförda produkter, något respondenterna menar inte är 

möjligt i samma utsträckning i varuhusen.  



 42 

5. SLUTSATS OCH VIDARE  

    DISKUSSION 

 

Detta avslutande kapitel kommer att användas till att besvara vår övergripande 

frågeställning: Hur kan IKEA hantera balansen av risker och möjligheter vid 

hållbarhetskommunikation på Facebook? 

 
 

 

 

Vi har i tidigare frågeställningar behandlat de risker och möjligheter som finns i  

kombinerandet av hållbarhetskommunikation och sociala medier. Problematiken vi ser i 

denna kombination grundas i just hållbarhetsfrågan. Den diffusa uppfattningen om vad  

hållbarhet faktiskt är, varför det ska ses som ett ansvar för organisationer och vad dessa 

aktioner ska resultera i, skapar problem i kommunikationen. När det gäller den sociala  

nätverkstjänsten Facebook gäller det att som företag förstå att en närvaro på plattformen  

innebär mer än en Facebook-sida i det egna namnet. Det krävs resurser för att tillmötesgå de 

dialogkrav som ställs från användarna, resurser både när det gäller personalstyrka och  

kompetens. Detta är framförallt viktigt när det gäller hållbarhetskommunikation då  

hållbarhetsfrågor ofta skapar opinion. Vid avsaknad av resurser ökar risken för minskat värde 

i kommunikationen samt ett skadat förtroende hos intressenterna. Om hållbarhetsaktioner 

kommuniceras inom sociala medier och ifrågasätts av användarna utan uppföljning från  

företaget, ser budskapet ut att sakna belägg. Vi härleds då till det maktskifte som sker på  

sociala medier vilket innebär att det nu är användarna som styr budskapets riktning kring  

varumärket. Word-of-mouth-fenomenet förminskar värdet av det varumärkesägaren vill 

kommunicera och ger istället makten till individer utanför företagets kontroll. Att inte vara 

närvarande som företag är en av de största riskerna då stor möjlighet till delaktighet och  

påverkan, och i vissa fall försvar, ligger i just interaktionen mellan företag och användare.  
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Vi finner likväl som risker en hel del möjligheter om hållbarhet kommuniceras på  

Facebook. Våra respondenter uttalar sig om att vilja komma närmare konsumenten i sin  

hållbarhetskommunikation, en möjlighet vi, precis som dem, ser finnas på Facebook.  

Grundregeln kan påstås vara att ha belägg för sin kommunikation, att göra först och tala sen. 

Hållbarhetsaktioner ifrågasätts, framförallt från konsumtionsföretag som IKEA, varpå det är 

väsentligt att aldrig uttala sig innan budskapet är bevisbart. När detta uppnåtts ser vi Facebook 

som en kanal för att sprida kunskap om värdet av hållbarhet i termer som enkelt kan förstås av 

mottagaren. Om hållbarhetsfrågorna är diffusa och vitt tolkningsbara finns här möjligheten att 

specificera hållbarhetsaktioner för att på så vis förenkla förståelsen av dem. Vi vill se  

möjligheten till deltagandet i en dialog som annars står utanför företagets räckvidd som  

värdefull. Detta av den anledning att det är väsentligt att förstå vad samtalen berör, vad som  

ifrågasätts och vad som efterfrågas. Närvarandet kan ses som en omvärldsanalys där  

användaren talar om vad den gillar och ogillar samt vad som engagerar användaren i den mån 

att budskapet sprids vidare i en positiv bemärkelse. En förståelse av samtalet kan på så vis 

innebära att företaget erhåller information som kan vara gynnsam vid framtida  

kommunikationsinsatser. 

I formulerandet av strategisk hållbarhetskommunikation gäller det därför att förstå att  

spridningen sker av individer som tar ett beslut grundat på hur denne tror att delningen  

uppfattas i sin sociala kontext (Jenkins, Ford & Green, 2013). Frågor vi då kan tänka  

användare ställer sig själv innan varje delning är exempelvis: Vad säger det om mig som  

individ om jag delar den här länken? Hur kommer jag uppfattas av mina vänner? Är det här 

värt att dela? Är det intressant för andra? Är det någonting jag faktiskt engagerar mig i? Vi 

hävdar att om ett företag som IKEA ska lyckas skapa spridningsbar media krävs det att  

budskapet ska tilltala användarnas intressen och värderingar.  Vi vågar påstå att strategier för 

att försöka nå sin målgrupp med budskap som intresserar och engagerar inte är något nytt 

inom marknadskommunikation, men när det gäller spridningsbar media tas dessa teorier ett 

steg längre. Vi ser här, med stöd från Jenkins, Ford & Green (2013), att det inte räcker med att 

budskapet intas, det måste även vara så pass intressant eller engagerande att mottagaren vill 

sprida det vidare. När ett ord, som hållbarhet, besitter olika betydelser för olika människor 

uppstår en problematik med kommunikationen. Vi ser därför att nya, mer strategiskt  

utformade sätt att kommunicera kring hållbarhet, med fokus på vad detta innebär i en specifik 

kontext, underlättar för åhörarna likväl som för avsändaren. Som tidigare nämnt finns en 

flexibilitet i kommunicerandet på Facebook som tillåter en bredare kommunikation, då 

exempelvis produkter marknadsförs. Vi ser här en möjlighet för IKEA att specificera de 
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hållbara värden som produkten besitter, genom ett språk som är anpassat efter mottagaren. 

Denna typ av hållbarhetskommunikation, det vill säga i mindre skala och fokuserad mot en 

produkt, ser vi som fördelaktig eftersom stora budskap kring hållbarhet kan uppfattas som 

kontroversiella i IKEA:s fall. Återhållsamheten i IKEA:s nuvarande 

hållbarhetskommunikation ligger i rädslan för att utsättas för en debatt som inte är fördelaktig 

för företaget. I samförstånd med Eva Stål (personlig kommunikation, 2 april 2013) anser vi att 

IKEA aldrig kan bli ett 100 procent hållbart företag. Möjligheten som företaget besitter, och 

som de även är medvetna om, är hur de kan påverka konsumenten till ett mer hållbart liv 

hemma. IKEA kan således inverka på dess konsumenters konsumtionsval genom att tydligt 

kommunicera vad som är fördelaktigt med just den produkten och hur produkten är 

fördelaktig för konsumenten.  

När en balans mellan de möjligheter och risker som uppkommer då hållbarhet  

kommuniceras på Facebook eftersöks, ser vi det som relevant att först se till vad det egna  

företaget faktiskt står för. Alla företag är olika och har i och med detta olika utgångspunkter i 

sin kommunikation. Vad som kan kommuniceras och i vilken utsträckning beror på företaget, 

det är således svårt att skapa en generell mall att följa. Proaktiv kommunikation är något som 

förespråkas från ledningen på IKEA. En kommunikation som föregår kriser och publika 

granskningar istället för att fungera som enbart reaktiv. Vitalt i frågan kring fördelar med 

proaktiv kommunikation är att föra frågan genom kommunikationskedjan, från ledning till 

kundkommunikationsnivå. I den empiriska undersökningen framkom att ledning och 

kundkommunikatörsnivå hade olika uppfattningar kring huruvida ökad transparens på sociala 

medier genom proaktiv kommunikation faktiskt var fördelaktigt för företaget. 

Kundtjänstmedarbetaren Alexander Norén varnar för att bjuda in till en dialog som är 

svårkontrollerad, vilket vi härleder till att en medvetenhet kring hur företaget uppfattas hos 

allmänheten är väsentlig för att strategisk hållbarhetskommunikation på Facebook ska 

upprätthållas positiv och med det gynna företagets värde.  

5.1 Förslag till framtida forskning 
 

Det forskningsgap vi fann i kombinationen av sociala medier och hållbarhetskommunikation 

anser vi kan utforskas ytterligare. Detta av den anledning att det inom sociala medier finns en 

närhet till intressenter, konsumenter och opinionsbildare som i andra kanaler är svår att finna. 

I relation till att hållbarhetskommunikation kan skapa engagemang hos ett företags  

intressenter, kan vi se att hållbarhetskommunikation inte endast bör ses som en  
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värdegenerande strategi för företag, det bör även ses som en möjliggörare till  

beteendepåverkan i samhället. För att detta ska vara möjligt krävs mer forskning kring hur 

användarna på sociala medier tar till sig hållbarhetsbudskap, hur de värdesätter denna typ av 

information och vad som leder till vidare spridning. Vi föreslår därför att kombinationen av 

hållbarhetskommunikation och sociala medier undersöks även ur ett mottagarperspektiv.  

Något vi tror, ur ett långsiktigt perspektiv, kan gynna inte bara företagen utan även samhället 

och individen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Bild 1 

Denna bild visar hur IKEA hänvisar till sitt hållbarhetsarbete på företagets 
hemsida. Bilden visar ett urklipp från hemsidans förstasida. 
 

 

 
Hämtad från IKEA:s startsida, 2013:1 
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Bild 2 

Denna bild visar de undersidor på företagets hemsida som hör till IKEA:s  
hållbarhetsarbete. 
 
 

 
Hämtad från IKEA:s ”Månniskor & Miljö”, 2013:2 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguider 

 
Intervjuguide Henrik Åkerberg 
Online Communication Expert, IKEA. 
 
Henriks roll inom IKEA 

• Hur ser din karriärsbana ut?  
• Beskriv dina arbetsuppgifter.  
• Utmaningar/fördelar med att arbeta på IKEA (när det gäller kommunikation) 
• Din plan med IKEA online? 
• Vad är just din nytta på IKEA? 

Kommunikation 
• Kommunikationsstrategier 

o Finns det uttalade strategier?  
o Hur ser förväntningarna ut från ledningen?  
o Vad hoppas ni åstadkomma?  
o Syn på transparens 

§ Varför är det viktigt? 
§ Hur ser du på selektiv transparens? 

• Varumärkeskommunikation 
o Varumärkets närvaro inom kommunikationsaktivteter 

• Syn på hållbarhetskommunikation 
o Görs det? Hur? 
o Hur förhindrar man Greenwashing?  

Online communication & sociala medier 
• Trender inom online communication idag 
• Har användaren förändrats?  
• Vad förväntar sig en användare idag?  
• Syn på sociala medier som verktyg för företagskommunikation - fördelar & nackdelar 

Vision 
• Framtiden?  

o utmaningar, risker, möjligheter 
o Hur kommer IKEAs närvaro online att utvecklas?  
o Kommer Facebook att överleva?  

 
Intervjuguide Alexander Norén 
Medlem i Facebookgruppen, fokus kundfrågor & dialog 
 
Alexanders roll på IKEA 

• Arbetsuppgifter 
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• Hur samarbetar FB-teamet?  
Facebook 

• Funktion 
• Förändring under tid 
• Vad efterfrågar användarna?  

Kundfrågor & dialog 
• Hantering av kundfrågor  

o Strategi och expertis. 
o Förväntningar från ledning? 
o Förväntningar från kunder? 
o Vanligaste frågorna? 
o Hur hanteras frågor ni inte kan svara på? Vad besvaras inte?  

• Dialog 
o Främjas dialog? Hur i så fall? 
o Arbetas det aktivt för relationsskapande? 

Vision 
• Utökade möjligheter av användningen av Facebook (och andra sociala medier)? 
• Hållbarhetskommunikation? 

 
 
Intervjuguide Nina Nilsson 
Sociala medier, projektledare marknadsavdelningen.  
 
Facebook 

• Varför har ni en Facebook-sida? 
• Vad är dess funktion? För er, för era kunder. 
• Finns det uttalade strategier för ert Facebook-arbete? 
• Finns det en uttalad målgrupp?  
• Hur ser arbetet ut idag? 
• Största fördelen, största nackdelen. 
• Hur har ert användande av Facebook förändrats/utvecklats de senaste åren? Exempel. 

 
Relationsskapande 

• Arbetar ni med att bygga upp relationer med kunder? Dialog, uppmuntras det? 
Exempel. 

• Vikten av hög aktivitet från er sida - har ni någon uttalad “regel”? 
• Svarar ni på allt?  

 
Framtid 

• Hur skulle du vilja se ert Facebook-arbete utvecklas? 
• Hur ser du på möjligheterna att i större mån kommunicera hållbarhet via Facebook? 

Risker? Fördelar?  
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Intervjuguide Eva Stål  
Hållbarhetskoordinator, IKEA Svenska Försäljnings AB 
 
Varför hållbarhet?  

• Varför arbetar IKEA så mycket med hållbarhet?  
• Finns det en förväntan från samhället (kunder, politiker, intressenter) att ni är 

hållbara? Upplever ni en påtryckning?  
• Vad är hållbarhet för er? Ge exempel!  
• Varför använder ni er av uttrycket hållbarhet istället för CSR?  

Kommunikation 
• Hur kommuniceras hållbarhet främst idag? Varför har ni valt just det sättet? Kanaler 

osv. Exempel! 
• Hur går målgruppstänket? Vem kommunicerar ni främst gentemot? 
• Finns det några bister i er hållbarhetskommunikation idag? 
• Vad har ni för vision för er hållbarhetskommunikation? (reach, målgrupp, verktyg) 
• Vad är målet för er hållbarhetskommunikation? varumärkesvärde? kunskap? 

PR 
• Hur ser ert övergripliga PR-arbete ut idag? Vilka arbetar ni med osv. Kort exempel. 
• Är Hållbarhet en stor del av er PR-strategi? I så fall, hur? 
• Upplever ni någon kritik kring påståenden om att “Hållbarhetsarbete utförs främst för 

att gynna företaget ur ett PR-perspektiv” 
• Har ni någon gång upplevt dålig publicitet som orsakats av ett hållbarhetsprojekt? Hur 

har ni hanterat det?  
Framtiden 

• Hur kommer ert hållbarhetsarbete utvecklas de kommande åren? Vad tror du? 
• Andra stora svenska företag - Är hållbarhet en fluga?  

 
 
Intervjuguide Pia Heidenmark Cook  
Sustainability Communication Manager, IKEA koncernen.  
 
Om Pia  

• Pias roll i företaget  
Varför hållbarhet?  

• Förväntan från samhället?  
• Vad är hållbarhet för er?  
• Hur har arbetet utvecklats? Varför?  
• Fördelar med att IKEA arbetar med hållbarhet?  

Hållbarhetsstrategin “People & Planet Positive”  
• Vad ligger till grund för rapporten?  
• Påverka konsumenternas beteende, vad vill uppnås?  
• Värdeskapande och smartare konsumtion genom People & Planet Positive?  
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• Hur ska målet uppnås: “70 % av konsumenterna ska uppfatta IKEA som ett hållbart 
företag?”  

Kommunicera hållbarhet  
• Synen på hållbarhetskommunikation? Risker & fördelar?  
• Ser ni på hur konkurrenter kommunicerar sin hållbarhet?  
• Ser du en ökad kommunikation av IKEA:s hållbarhet?  
• Hur ser du på transparens? Vad ska kommuniceras/Vad ska inte kommuniceras?  
• CSR nära produkten? Hur ser du till att addera fler attribut vid köptillfället?  

Framtiden  
• Hur ser framtiden ut?  
• Hur ser trenden ut globalt med hållbarhet?  
• Hur ser du hållbarhetskommunikationens utveckling?  

 
 
 
 


