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Abstract	
Is commercialism a threat to authenticity? This is a qualitative research method and study of 

IKEAs advertising series Där livet händer. To appear genuine and authentic has become 

highly important for companies and brands. Critical consumption discourses makes it harder 

for companies to be perceived as genuine.  

 

Där livet händer was launched autumn of 2016 by IKEA Sweden. An advertising series with 

a concept that aims to represent swedes in their everyday life. The creators of the production 

worked to avoid traditional language within advertising, instead they wanted to achieve an 

authentic expression. 

 

This study aims to get a better and deeper understanding of advertising where the producer 

strives for authentic expression. To fulfill the purpose of the study we have used a semiotic 

analysis of the series Där livet händer, and done qualitative group interviews with different 

types of consumer groups with different kinds of perspectives on consumption. The 

theoretical framework for this study is based on Jenkins theory about convergence, Bauman’s 

theory about consumption culture and Fairclough’s critical discourse analysis. 

 

This study shows that the consumer’s individual identity projects through consumption 

controls how they perceive commercial messages. Brands can through authentic expression, 

as in authentic recognition, reach different types of consumer groups. To be perceived as 

authentic, however, seems to be more difficult. Especially if you want to reach consumer 

groups with more critical perspectives on mass consumption.  

The home is central in the IKEA commercials, it is also strongly related to the origin, 

presence and human identity. By recognition linked to the nuclear family and the home, IKEA 

has more or less managed to affect the different consumer groups in this study. 
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1.	Inledning	 	 	 	
Vad är äkta för dig? I en värld av valmöjligheter för att konsumera dig till en identitet, där 

företag brottas om att fånga just din uppmärksamhet. Vilka företag, varumärken och budskap 

uppfattar du autentiska? Att framstå som just äkta och autentisk i budskap blir allt viktigare i 

dagens mediebrus. Digitaliseringen har i stor utsträckning påverkat näringslivet, och för att 

skapa trovärdighet när det kommer till varumärke och kommunikation blir krav på 

transparens allt mer essentiellt (Resumé, 2015).  

 

Under hösten 2016 lanserade IKEA Sverige sitt nya koncept Där livet händer, ett nytt 

reklamkoncept som ska föreställa svenskar i sin vardag. Art Directorn Jesper Holst menar att 

de eftersträvat ett så autentiskt uttryck som möjligt, att IKEA är där livet händer. Copywritern 

Mark Ardelius påstår att de undviker traditionellt reklamspråk och istället försöker berätta 

historien, med både mörka och ljusa stunder (Resumé, 2016).  

 

Denna studie ämnar undersöka vilka värden, grepp och underliggande ideologiska antagandet 

IKEA arbetat med i försök att skapa autentiskt uttryck. För att få bredare bild av begreppet 

autenticitet i dagens konsumtionssamhälle var det av intresse att se till konsumenters 

uppfattningar kring reklamserien. Det blåser kritiska vindar kring överkonsumtion och dess 

förstörelse (Östberg, Kaijser 2010: 62-63), vilket sätter högre krav från konsumenternas håll 

på företag likt IKEA. Trots att IKEA i sin reklam försöker framstå som autentisk är det 

fortfarande reklam. Är det skillnad på människors tolkningar baserat på deras grundläggande 

syn på konsumtion och samhälle? Kan ett företag som uppmanar till konsumtion uppfattas 

äkta hos den moderna konsumenten?  
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1.2	Syfte	och	frågeställning	
Syftet med vår studie är att med IKEAs nya koncept Där livet händer som utgångspunkt få en 

ökad förståelse för meningsskapandet i reklam där sändaren eftersträvar autenticitet. Studien 

har arbetat efter följande frågeställningar:   

     

• Vilka meningsskapande diskurser finns i IKEAs Där livet händer, och hur kan de 

problematiseras i relation till konvergens- och konsumtionskultur? 

• Hur kan de meningsskapande diskurserna i IKEAs Där livet händer förstås i ett 

mottagarperspektiv?   

• Vilka normer/idéer kring autenticitet lyfter IKEA fram genom Där livet händer? 
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2.	Tidigare	forskning	
Denna studie berör frågor kring autenticitet och konsumtion. Nedan presenteras tidigare 

forskning inom området för dessa ämnen.  

 

Douglas Holt (2002) menar att autenticitet är på väg att bli utrotningshotat i den postmoderna 

konsumentkulturen, där kommersiella krafter och intressen använder det som konsumenten 

anser vara autentiska uttryck. Han menar att samhället är på väg mot en post-postmodern 

konsumentkultur. Vidare beskriver han att effektiviteten i postmoderna samhället vi lever 

inom hotas. Konsumenterna börjar värdera annorlunda vilket gör att företag och varumärken i 

framtiden inte längre kommer kunna dölja sina kommersiella motiv. Om alla märken 

uppfattas som kommersiella enheter kan inte konsumenterna se till varumärkets autenticitet 

utan att koppla det till dess vinstsyfte. Postmoderna varumärken saknar originalitet och åker 

enligt Holt ”snålskjuts” på bekostnader av populärkulturella fenomen. Istället för att fokusera 

på egennytta kommer frågan om äkthet skifta till att fokusera på vad varumärket bidrar till 

som kulturell resurs. Holt menar att konsumenterna istället kommer leta varumärken som 

direkt kan bidra till deras identitetsprojekt, genom att tillhandahålla originalitet och kulturellt 

material att arbeta med. Ett varumärke måste i det post-postmoderna samhället bygga upp 

världar i konsumenternas fantasi för att inspirera, stimulera och provocera dem att tolka 

världen. 

 

Douglas Holts artikel är skriven för femton år sedan och vi kan idag se en förändring där 

företag likt IKEA säger sig gå ifrån traditionellt reklamspråk i försök att bygga upp en “värld” 

och en “historia” runt sitt varumärke. Holts teori angående post-postmoderna samhället är 

därför relevant för vår studie där vi söker förståelse för hur konsumenter uppfattar reklamens 

sätt att försöka konstruera autenticitet. Holts diskussion om hur konsumenter i framtiden 

kommer skilja på uppfattningar kring kommersiella intressen och autenticitet är särskilt 

intressant vid denna studies analys.  

 

Russel W. Belk (1998) skriver om det “förlängda jaget” inom konsumtionsforskning. Han 

menar att genom konsumtion och ägodelar försöker konsumenten själv skapa mening i sin 

självbild och identitet. Vi är vad vi äger, och enligt Belk kan det vara det mest grundläggande 

och kraftfulla faktum i ett konsumentbeteende. Det förlängda jaget sker genom kontroll och 



	 4	

behärskning av ett föremål, kunskap om föremålet och genom kontamination via närhet till ett 

objekt. Det förlängda jaget arbetar inte bara på individuell nivå utan även på kollektiv nivå 

inom familjer, grupper, subkulturer och nationella identiteter. Värdet för vad vi äger återges i 

vår omgivning genom det så kallade ”förlängda jaget”, och värdet skapas av den egna 

identiteten men också av individens uppfattning runt om en. Artikeln om det “förlängda jaget” 

är i denna studie användbar i undersökningen av hur individer, med olika inställningar till 

konsumtion värdera reklamens budskap. 

 

O´Neill, Houtman och Aupers (2014) menar att autenticitet har kommit att bli kärnan inom 

marknadsföring. Studien ämnade sig till att undersöka produkten öl och hur den framställs i 

153 olika reklamaffischer i termer kring autenticitet. Deras undersökning fann gemensamma 

teman mellan reklamerna, särskilt manlighet och manlig vänskap. För att förhålla sig till 

autenticitet skapades fyra olika kategorier: Hantverk (vilket tyder på hög kvalité), historisk 

förankring (samma öl sedan), naturlighet (inga extra medel eller kemikalier) och plats (starkt 

relaterat till ursprung och förankring, dess identitet). I slutsatsen menar författarna att 

människor i västvärlden är medvetna om dagens äkthetsmyter som florerar i 

reklamsammanhang. Moderna konsumenter har ett kulturellt sug efter myter om äkthet och 

lägger ingen större vikt vid reklamens fiktiva status. Detta kan kopplas till IKEAs 

reklamfilmer där producenterna vill skapa äkthet i en fiktiv historia. 
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3.	Teori		
Studiens teoretiska ramverk är teorier kring konvergenskultur, konsumtionskulturteori samt 

kritisk diskursanalys. 

 

3.1	Konvergenskultur	
Lyckade reklamkampanjer passande digitala medier brukar flöda relativt fritt bland olika 

medieplattformar. IKEAs koncept Där livet händer visas både i traditionella och nya medier 

och har fått privatpersoner att dela budskapet via egna kanaler. Jenkins (2012: 15) pratar om 

mediekonvergensens värld, och beskriver flödet mellan olika medieplattformar och 

mediebranscher, samt mediepublikers rörlighet i jakt på upplevelser. I den nya mediala 

världen tvingas medieföretag att omformulera tankar kring mediekonsumtion, dess innehåll 

och marknadsföringen av det.    

  

Konvergens och spridning av medialt material är enbart möjlig med en aktiv deltagarkultur. I 

individers sociala interaktion uppstår konvergens i huvudet hos den enskilda. I och med 

informationsöverflödet faller det naturligt för människor emellan att diskutera medieintaget, 

och samtalen skapar så kallade ”snackisar” vilka är värdefulla för medieindustrin. 

Konsumtionen har gått från en individuell till en kollektiv process och kollektiv intelligens. 

Det innebär att kollektivet tillsammans, med olika förmågor och kunskaper löser problem. 

Den kollektiva intelligensen genererar en maktförflyttning till konsumenterna inom 

medielandskapet där människan lär sig använda makten genom att interagera inom 

konvergenskulturen (ibid:15-16).  

 

Walsh (2003) menar att den öppna kommunikationen i cyberrymden håller på att luckra upp 

de traditionella uppfattningar om expertis, och kallar det för “expertparadigmet”. Vem som 

helst kan samla på sig information och dela vidare, vilket bildar en så kallad kollektiv 

intelligens. Medieproducenterna behöver omförhandla sitt förhållande till den nya 

konsumtionskulturen där publiken idag kräver att bli en del av processen. Om producenterna 

inte anammar den nya deltagande kulturen riskerar de att försvaga sitt eget varumärke och 

försämra omsättningen. Förhandlingar mellan producent och konsument är därmed av stor 

vikt vilket kommer forma framtidens populärkultur (Jenkins 2012: 33).  
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Företag kan utnyttja utvecklingen mot mediekonvergens för att forma konsumentbeteende då 

det skapar möjligheter att sälja innehåll på olika plattformar och stärka konsumentlojaliteten. 

Konsumenterna kan i sin tur använda sig av konvergens för att få företag att anpassa sig efter 

deras intressen och smak (ibid: 252). Denna studie vill se hur IKEA har utformat sin kampanj, 

och hur det kan förstås i termer kring konvergens och kollektiv intelligens.  

 

Företag måste tillhandahålla en kreativitet i sin kommunikation där exempelvis storytelling 

kan vara fungerande verktyg för att nå ut i bruset. Storytelling innebär hur organisationer i 

kommersiella sammanhang med hjälp av berättelser kring verksamheten kan tala till det 

mänskliga behovet av ett meningsfullt liv (Mossberg, Johansen 2006: 7). Om det förr talades, 

från medieproducenternas perspektiv, om ”intryck” så talas det numera om ”publikintryck” 

där det söks förståelse för hur och varför olika publiker reagerar på olika typer av 

medieinnehåll (Jenkins 2012: 71). Konvergenskultur som teori kan sättas i kontext till 

diskursen av den sociala praktiken, det vill säga den omvärld som IKEAs kampanj Där livet 

händer befinner sig inom. Denna teori kan appliceras på studien, då mediekonvergensens 

värld öppnar upp en sfär för möjliggörandet av försök att skapa autentiska reklamkampanjer.  

	 	 	

3.2	Konsumtionskulturteori	
Konsumtion är ett av de element inom den biologiska överlevnaden som vi människor delar 

med varandra, varken bundet av tid eller historia (Bauman, 2008: 32). Vad, hur och varför vi 

konsumerar är komplexa processer och svåra frågeställningar. Konsumtionskulturteori, den 

tvärvetenskapliga diciplinen, fokuserar på det gemensamma intresset för konsumtionskultur, 

konsumtion och konsumenters beteenden (Östberg, Kaijser 2010: 37).  

 

Bauman menar att konsumtionssamhällets mål är att tillfredsställa det mänskliga begäret på 

ett sätt som inget tidigare samhälle varit i närheten av (2008: 56). Han menar vidare att tiden 

är en avgörande faktor i konsumtionssamhället. Den konsumistiska epoken innebär att skynda 

sig till att samla och köpa, vilket leder till att det blir nödvändigt att ersätta och kasta bort. 

Hastigheten är hög från gårdagens begär, som idag inte lever upp till förväntan, till ett nytt 

som ännu inte har prövats. Till skillnad från produktionssamhället överges redskapen som inte 
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anses tillräckliga, istället för att förbättra och använda dem med större hängivenhet (ibid:, 45). 

Den konsumistiska ekonomin livnär sig på omsättningen av varor, när pengar byter ägare 

anses den blomstrande, samtidigt som detta sker skickas ytterligare konsumtionsprodukter till 

soptippen (Bauman ibid: 46). Denna studie berör olika aspekter av konsumtionskulturteori 

vilka är sociohistoriska konsumtionsmönster, marknadsideologier och tolkningsstrategier, 

konsumenters identitetsprojekt samt marknadskulturer. 

 

3.2.1	Sociohistoriska	konsumtionsmönster		
Det sociohistoriska konsumtionsmönstret undersöker hur konsumtion påverkar att skapa 

grupperingar i samhället. Forskningsområdet studerar strukturer som klass, etnicitet och kön 

samt hur dessa faktorer påverkar människors konsumtion (Östberg, Kaijser 2010: 43-44).  

Tidigare forskning menar att en persons könstillhörighet bestämmer vilka varumärken, 

produkter och shoppingbeteenden hen föredrar. I forskningen ansågs den kvinnliga 

konsumtionen som avvikande från det normala. Därför har konsumtionsmönstren på senare 

decennier förändrats i takt med kvinnans ökade deltagande i yrkeslivet, framför allt i 

medelklassen (ibid: 46-47). 

 

Den kulturella och etniska bakgrunden är ytterligare faktorer som påverkar inställningen till 

konsumtion. I tiden där globala företag etableras på lokal nivå är det särskilt intressant att se 

på hur den lokala identiteten påverkas (ibid: 48). Östberg och Kaijser (ibid:54-55) menar att 

det existerar ett statussystem inom konsumtion. I tron om att få ett enklare liv fyllt av makt 

och status försöker människor efterlikna klasser ovanför. Stilarna sprids likt en kedjereaktion 

genom olika klasser, en så kallad “trickle-down effect” vilket är ett begrepp som ofta används 

för att förklara modesvängingar.  

 

3.2.2	Marknadsideologier	och	tolkningsstrategier	
Enligt Hirshman (1993, refererad i Östberg, Kaijser, 2010: 60) är marknadsideologi det 

meningssystem som formar tankar och handlingar hos konsumenten, vilket resulterar i att 

dominerande intressen i samhället kvarstår. Detta kan handla om reklam, PR, 

produktplacering eller andra medieformer. Företag kan genom olika metoder påverka 

konsumenter att tro att deras produkter skulle kunna förbättra och förenkla liv (ibid: 60).  
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Genom kommunikationsmetoder från företag till konsumenter skapas dominerande idéer om 

hur livsstil och identitet formas genom konsumtionssamhället. Konsumenter kan ses som 

aktivt engagerade i meningsskapandet där de dels kan anamma dominerande idéer eller aktivt 

ta avstånd från dem (ibid: 61-62).  

 

Olika attityder kring konsumtion florerar ständigt i samhället och förändras regelbundet, 

oftast finns det någon eller några dominerande. Vissa perioder beroende på yttre 

omständigheter gör oss mer positiva, eller negativa till konsumtion. Exempelvis i samband 

med högkonjunkturer anses det mer accepterande att vardagligt konsumera, till skillnad från 

då vi befinner oss i lågkonjunkturer. Vad som är viktigt att poängtera är att det ständigt pågår 

en kamp angående vilka dominerande inställningar som ska förekomma, snarare än att det 

alltid finns enbart en syn på konsumtion. Diskurser kring konsumtion är i ständig förändring, 

där det exempelvis i samtiden pågår tvister angående ideologiska tankar kring 

överkonsumtion (ibid: 62-63).  

 

3.2.3	Konsumenters	identitetsprojekt	
När en talar om identitet inom konsumtionskulturteori syftar man till en grupp eller en 

individs identitetsprojekt via konsumtion. Östberg och Kaijser (ibid: 69) menar att en dyr 

produkt, likt en bil eller handväska sänder ut signaler som ingår i ett värderingssystem. Vad vi 

konsumerar talar medvetet, eller omedvetet om vem vi är eller vill vara (ibid: 43-44).  

När konsumtion kopplas till identitet blir identiteten oerhört flexibel. Genom val av kläder 

kan en tros tillhöra en viss samhällsklass eller yrkeskategori. Vi berättar dels en historia om 

vem vi är genom de konsumtionsaktiviteter vi själva bedriver, samtidigt som vi kategoriserar 

och dömer vår omgivning på samma sätt (ibid:69-72).  

 

Samtidigt som konsumtion öppnar upp möjligheter för att anpassa sig, och gruppera sig med 

likasinnade konsumenter öppnar det även upp möjligheter för individen att särskilja sig från 

mängden (ibid: 78). Motståndare till konsumtionssamhället kan ta avstånd genom att 

avsiktligt konsumera omodernt, “fel” produkter på “fel” sätt, eller aktivera sig politiskt som 

konsumtionsmotståndare (ibid: 61-62). Hållbar konsumtion står i fokus för allt fler människor 

idag, vilket har att göra med den ökade medvetenhet, beträffande privatkonsumtionens 
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negativa effekter för ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingar (Barkman, 2014: 

49).  

 

Konsumenter använder produkter, bevakar reklam och andras konsumtion för att ändra sitt 

konsumtionsmönster och bygga upp en idealbild av hur hen vill vara. Inte minst när det 

kommer till det kroppsliga framträdandet i form av kläder och stil som blir särskilt viktiga 

genom modernitetens framväxt. Kläder och smink signalerar klassposition, yrkesstatus och 

könstillhörighet (Giddens, 1999: 123), och genom denna idealbild individen bygger upp visar 

man sig kontinuerligt på den sociala scenen (Östberg, Kaijser, 2010: 72). I ett 

konsumtionssamhälle sker självidentifieringsprocessen inte enbart genom att följa 

modeskaparna. Det sker först genom sin egen metonymiska identifiering med trender och vad 

som är inne just då, vilket uppvisas genom tecken på tillhörighet som oftast kan hittas i 

butiker (Bauman, 2008: 94).  

 

3.2.4	Marknadskultur	
Marknadskulturen går att förklara som en förlängd arm av det tidigare individfokuserade 

identitetsavsnittet där individer inte längre anses som passiva konsumenter (Östberg, Kaijser 

2010: 44). Dagens konsumtion anses vara en central mänsklig aktivitet som format 

grupperingar baserade på individers gemensamma värderingar till konsumtionsaktiviteter. 

Detta har bidragit till att individer fungerar som kulturproducenter när de använder den 

erbjudande marknaden i syfte att skapa gemenskap. Dessa gemenskaper delas sedan in i olika 

termer som exempelvis märkesgemenskaper och konsumtionssubkulturer. Till skillnad från 

tidigare har dagens gemenskaper förändrats från geografiskt slutna till att grunda sig i 

ömsesidig mening och identitet (ibid: 88-90).  

 

Östberg och Kaijser (ibid: 102-103) menar att kommersiella verksamheter ofta betraktas som 

oäkta eller konstlade, huruvida det är så eller inte diskuteras genom begreppet autenticitet. För 

att lättare kunna urskilja autenticiteten i olika kommersiella sammanhang brukar begreppet 

delas in i ikonisk och indexikal autenticitet. Den ikoniska bygger på känslan av hur någonting 

var, medan den indexikala grundar sig i fakta. I IKEAs reklamfilmer kan exempelvis den 

ikoniska autenticiteten vara känslan av ett riktigt hem och en riktig familj. Produkterna de 



	 10	

visar i reklamfilmerna däremot kan bidra till indexikal autenticitet som kan, genom 

konsumtion, ge konsumenterna autenticitet och ett riktigt hem. 

 

3.3	Kritisk	diskursanalys	
Ordet diskurs kan tolkas som en idé om att språket är utformat i olika mönster som vi följer 

när vi agerar i olika situationer - ett bestämt sätt att resonera om, och förstå världen. Genom 

diskursanalys är tanken att dessa mönster ska kunna analyseras (Winther- Jørgensen och 

Philips, 2000: 7). Denna uppsats ämnar sig att undersöka meningsskapande i tal, skrift och 

bild och den processen ses, enligt denna teori som en diskurs.  

Genom språket förstår och konstruerar vi representationer av verkligheten. Ett materiellt 

faktum, likt en naturkatastrof, kan sättas in i olika meningsgivande sammanhang beroende på 

vilken diskurs den befinner sig i (ibid: 15-16). En del talar om katastrofen inom 

miljödiskursen, andra inom politikdiskursen. Som händelse tillskrivs den mening utifrån olika 

perspektiv, och språket blir en “maskin” som konstituerar den sociala världen, identiteter och 

relationer (ibid: 16). Förändringar i diskursen förändrar det sociala, och vise verca (ibid: 25).  

 

Kritisk diskursanalys används för att skapa mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället, och på så sätt bidra till en social förändring. Den 

kritiska diskursanalysen används vid undersökning i relationerna mellan diskursiv praktik och 

social, kulturell utveckling i olika sociala sammanhang (ibid: 66-69). För att klargöra de 

sociala, kulturella och ekonomiska antaganden under vilket reklam med syfte att uppnå 

autenticitet skapas och mottas, krävs en teori med utgångspunkt att syna dessa. I den kritiska 

diskursanalysen diskuteras vägen från produktion till konsumtion. I denna studies fall studeras 

enbart konsumtion av reklamfilmer.  

 

När producenten skapar texten och konsumenten mottar och tolkar den konstitueras den 

sociala värld vi lever i. Det är delvis i dessa former av diskursiva praktiker där social och 

kulturell reproduktion samt förändring äger rum (ibid: 67). Texter i sig förändras i och med 

nya materiella- och mediala förutsättningar. Denna studie vill undersöka om reklamkoncept 

såsom IKEAs Där livet händer är ett exempel på en sådan typ av förändring. 
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3.3.1	Faircloughs	kritiska	diskursanalys	
Norman Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys främsta syfte är att skapa förändring. I 

vanligt språkbruk refererar man tillbaka till etablerade diskursiva struktureringar, så kallad 

intertextualitet (Winther- Jørgensen och Philips, 2000: 13). En text består inte bara av en 

slumpmässig kombination av tecken, utan snarare skapad ur en strukturell företeelse (Berglez 

2010: 273). Fairclough vill att forskare genom koncentration på intertextualitet således ska 

kunna se på reproduktionen av diskurser där ingenting förändrats, samt utveckling av nya 

strukturella element av en diskurs (Winther- Jørgensen och Philips, 2000: 13)  

 

En viktig skillnad mellan Faircloughs kritiska diskursanalys och övriga teoretiker är att 

diskurs inte bara är konstituerande, den är även konstruerad. Med detta menar Fairclough att 

diskurs dels är en social praktik som förändrar och återger kunnande, sociala relationer och 

identiteter. Men även att diskursen formas av andra sociala strukturer och praktiker (ibid: 71). 

Fairclough förtydligar detta genom att ta familjen som exempel, där förhållanden är dels 

diskursivt konstituerade samtidigt som familjen fungerar med konkreta existerande relationer, 

identiteter och praktiker (ibid: 68). Faircloughs kritiska diskursanalys är en tvärvetenskaplig 

metod och teori. Enligt honom är inte enskild textanalys tillräcklig då den inte tar hänsyn till 

kulturella, samhälleliga processer och strukturer runt om själva texten (ibid: 72). Den 

tvärvetenskapliga metoden sker i kombination mellan textanalys och social analys. I denna 

studie innebär det att kombinera analys av själva reklamkonceptet IKEAs Där livet händer 

samt konsumtionen och mottagarperspektivet av den.  

 

Vid analys av diskurs läggs fokus på två dimensioner: Den kommunikativa händelsen samt 

diskursordningen. Den kommunikativa händelsen innehåller tre dimensioner: texten (tal, 

skrift eller bild), den diskursiva praktiken (produktion och konsumtion av texten) samt den 

sociala praktiken runt om texten (Winther- Jørgensen och Philips, 2000: 74).  

Diskursordningen utger (Fairclough 1995b:66 refererat i Winther- Jørgensen och Philips, 

2000: 73) de diskurstyper inom vissa sociala institutioner, vilket består av diskurser och 

genrer. Vid en speciell social praktik används alltså en viss typ av diskursordning och vissa 

typer att genrer, inom ett mediebolag används exempelvis mediers diskursordning samt 

podcastgenre eller reklamgenre.  
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3.3.2	Ideologier	
Begreppet ideologi kan vara kritiska diskursanalysens teoretiska fundament. Filosofen Hegels 

beskriver vad som kännetecknar ideologier: De är en samling idéer som konstituerar tro eller 

övertygelse om någonting, har en materiell karaktär i form av konkreta institutioner samt 

produceras mellan människor genom ritualer och praktiker (Berglez 2010: 267- 268). 

Materialet som tolkas i den kritiska diskursanalysen är inbäddat i osynliga strukturer som 

finns i samhället, och genom att tolka dessa osynliga strukturer kan vi identifiera, kartlägga 

och kritisera ideologier. Fairclough definierar begreppet ideologi som någonting vilket 

fungerar under maktens tjänst, det vill säga de betydelsekonstruktioner som bidrar till 

produktion, reproduktion och transformation av dominansrelationer. De skapas där det redan 

existerar dominansrelationer på grundval, där sådana typer av grundval kan vara kön, klass 

och etnicitet (Winther Jørgensen, Philips, 2000: 79). För att kunna förändra och förbättra 

samhället måste dolda strukturer och ideologier synliggöras. 

 

3.3.3	Faircloughs	tredimensionella	analysmodell	
Faircloughs tredimensionella analysmodell är ett hjälpmedel för att analysera ur ett större 

samhälleligt perspektiv då texten sätts i relation till tre olika dimensioner (Winther- Jørgensen 

och Philips, 2000: 74-75).  

 

Genom att använda sig av en kommunikativ händelse som grund till samtliga dimensioner 

kan en utföra en konkret diskursanalys. I den första dimensionen analyseras texternas 

egenskaper, det vill säga analys av text. Den mittersta dimensionen analyserar produktions- 

och konsumtionsprocesserna som förenas med texten, vilket är den diskursiva praktiken. 

Denna studie riktar sig enbart mot konsumtion och mottagningen av texten, IKEAs Där livet 

händer. I den tredje, och yttersta dimensionen analyseras den sociala praktiken vilket den 

kommunikativa händelsen är en del av (ibid: 74). Enligt Faircloughs tredimensionella 

analysmodell är den innersta texten IKEAs koncept Där livet händer, den mittersta utgör den 

diskursiva praktiken vilket är konsumtion av serien och den yttersta utgör sociala praktiken 

vilket i denna studie är teorier om konvergens- och konsumtionskultur.  
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Figur 1: Faircloughs tredimensionella analysmodell  
 

För att skapa djupare förståelse för reklam med mål att upplevas autentiskt har vi 

problematiserat det i relation till teorier inom konvergens- och konsumtionskultur. Via 

konsumtion skapas identiteter och IKEA har en stark position på marknaden där de besitter 

makten att forma dessa identiteter. På så sätt blir IKEA en form av identitetsmarkör inom 

konsumtion i både det svenska samhället, men även utanför nationens gränser. Genom 

förståelsen för IKEA som identitetsmarkör öppnas möjligheter för att synliggöra och 

framförallt analysera under vilka förutsättningar materialet tolkas av konsumenter. 
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4.	Material	och	avgränsningar	
Under denna kategori presenteras och motiveras studiens material och avgränsningar.  

 

4.1	Där	livet	händer	
Material för analys av den textuella nivån är samtliga av IKEAs reklamfilmer Där livet 

händer. För närvarande är det 6 stycken reklamfilmer släppta: Förälskelsen, Värkar, Varannan 

vecka, Tupplur, Skridskor samt En god lyssnare. Avsnitten har släppts kontinuerligt från och 

med september 2016 till och med november 2016 och är mellan 20 sekunder till 1 minut 

långa. Mellan denna period har en totalundersökning gjorts av IKEAs reklamserie Där livet 

händer.  

 

4.2	Intervjuer	
Ytterligare metodval vid insamling av empirisk data till den diskursiva nivån gjordes genom 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Detta för att få ökad inblick i vad som sägs vara ett 

autentiskt uttryck ur mottagarperspektiv. Kvalitativa studier syftar inte till representativitet av 

hela befolkningen utan söker djupare förståelse för människans föreställningsvärld (Hartman, 

2004: 284). Denna studie baseras på ett strategiskt urval. Trost (2010: 137-139) beskriver 

urvalsmetoden som att strategiskt söka ett antal personer med vissa egenskaper eller attityder. 

 

Vår studie syftar till att undersöka uppfattningar av autenticitet hos personer som kan tänkas 

tillhöra olika gemenskaper med skilda uppfattningar om konsumtion och kommersiella 

intressen. Det krävs att forskaren har viss kännedom om intervjupersonerna för att göra 

urvalet på basis av den kunskapen (Hartman, 2004: 284-285). Vi valde därmed personer som 

vi med kännedom vet tillhandahåller olika typer av konsumtionsvanor.  

 

Vid fokusgruppsintervjuer söks ibland stor variation mellan grupperna men liten variation 

inom grupperna (Trost 2010: 140). Variationen som eftersöks i detta urval är viktig då studien 

syftar till att undersöka vilka diskurser som förekommer kring IKEAs Där livet händer. 

Grupperna i denna studie samt deras gemensamma intressen presenteras nedan: 
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Grupp prisvärt och moderiktigt 

Fokusgrupp på fyra personer med intresse att konsumera och handlar på bland annat större, 

globala, kommersiella företag likt IKEA, H&M, ZARA etcetera.  

 

Grupp alternativt och andrahand 

Fokusgrupp på fyra personer som i större utsträckning handlar second hand och klimatsmart, 

med en viss skepticism gentemot kommersiella företag likt ovan nämnda. 

 

Intervjupersonerna kontaktades via meddelanden, och hänvisades sedan till IKEAs 

reklamserie Där livet händer på YouTube. Samtliga av intervjupersonerna är studenter vid 

Umeå Universitet.  

5.	Metod	 	 	 	 	
Eftersom att denna studie syftar till att beskriva mottagarens syn på reklam som eftersträvar 

autenticitet utgick arbetet från en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats. Hermeneutisk 

vetenskap strävar efter att skapa förståelse för hur människan tolkar världen, något som i sin 

tur formats under bestämda sociala och kulturella förutsättningar. Forskare med denna ansats 

är inte i första hand intresserad av hur världen är, utan snarare hur den uppfattas och tolkas 

(Hartman, 2004: 106-107).  

 

Studien är baserat på Faircloughs tredimensionella analysmodell där den semiotiska 

bildanalysen har använts för att studera den textuella nivån och kvalitativa intervjuer den 

diskursiva nivån, enbart i konsumtion av serien. Slutligen fungerar konsumtionskulturteori 

samt konvergenskultur som den sociala praktiken vilket berörs i studiens analys samt slutsats. 

 

5.1	Intervjuer		 	 	 	 	
Intervjuformen var i denna studie semistrukturerad, vilket innebar en hög grad av 

standardisering men lägre grad av strukturering. Det betyder att ett antal frågor skall ställas i 

ordning och enligt vissa teman, men den intervjuade har möjlighet att formulera svaret fritt 
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(Hartman, 2004: 281). Frågorna följer teman enligt studiens teoretiska ramverk 

konvergenskultur, konsumtionskulturteori samt uppfattning av autenticitet i reklam.  

Forskaren i den kvalitativa intervjun studerar uppfattningar och upplevelser om exempelvis 

ett fenomen hos personer som representerar något i samband med fenomenet. Syftet är att 

skapa dialog, förhandling, gemensam förståelse och kunskapsbyten mellan respondenterna 

och intervjuaren (Larsson, 2013: 55-56). Genomförandet av intervjuerna utgick från 

intervjuguiden som mall (se bilaga 1), men för att få ett mer djuplodande och innehållsrikt 

samtal ställdes följdfrågor.  

 

5.2	Enkät		
Som ett komplement till våra intervjuer fick samtliga av deltagarna fylla i en enkät inriktad på 

den individuella konsumtionen. Enkäten användes för att undvika eventuell påverkan av de 

andra deltagarna senare i diskussionen. I framtagning av en enkät är det viktigt att vara  klar 

med syftet av studien för att frågorna ska förhålla sig till det (Trost, Hultåker, 2016: 12). 

Enkäten var mindre omfattande och berörde endast ämnet konsumtion generellt, i mål att 

urskilja enklare konsumtionsvanor (se bilaga 2).  

 

5.3	Semiotisk	bildanalys		
För att analysera IKEAs Där livet händer har denna studie tagit avstamp i den semiotiska 

bildanalysen. Samtliga reklamfilmer innehåller både rörlig bild, ljud och text vilket är flera 

dimensioner att ta hänsyn till. IKEAs reklamserie Där livet händer är en del av de visuella 

uttryck i form av reklam och marknadsföring vi möter dagligen. Fogde (2013: 179) 

understryker att samtliga visuella element bygger på sådant som vi lärt oss tolka som något, 

genom sociala och kulturella symboler och konventioner. Denna studies angreppssätt för att 

djupare analysera texten är genom den semiotiska bildanalysen.  

 

Inom semiotiken är studien av tecknet det centrala. Människan konstruerar dessa tecken, och 

de kan enbart förstås i termer av hur människan använder dem. Inom semiotiska bildanalysen 

studeras tre huvudområden: tecknet i sig och dess sätt att förmedla betydelser, de koder och 

system tecknet organiseras inom samt den kultur koderna och tecknet arbetar i (Fiske, 1997: 

61).  
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Den semiotiska bildanalysen består av tre olika nivåer: Att identifiera vilken typ av text som 

ska analyseras, det vill säga i vilken genre och i vilket sammanhang. Därefter den denotativa 

nivån där textens innehåll ska presenteras utan värderingar. Fogde (2013: 181-182) beskriver 

konnotation som den tredje och sista nivån där värden och egna kulturella associationer läggs 

på för vidare analys. Hansson, Karlsson och Nordström (2006: 28) menar däremot att 

denotation och konnotation är nivåer som emellertid bör behandlas ömsesidigt då de är 

beroende av varandra. Nedan presenteras studiens främsta analysverktyg och analysschema 

inom den semiotiska bildanalysen.  

 

5.3.1	Denotation	och	konnotation	
I den denotativa nivån beskrivs de betydelsebärande element som syns i bild, vad bilden 

föreställer. Med hjälp av begreppet framing, eller inramning, kan man undersöka de 

semiotiska resurserna i en text. Vilka innebär exempelvis linjer, bilder, färger och typsnitt och 

hur samtliga element förhåller sig till varandra (Fogde 2013: 181). Den denotativa nivån 

beskriver i enkla penseldrag det ögat kan se.  

 

I den konnotativa nivån analyseras de betydelsebärande elementen återigen men med egna 

värderingar. Som mottagare av en bild läggs det på kulturella associationer, en “kulturell 

kompetens” som gör att vi tolkar bilden på ett visst sätt (ibid: 183). Det kan vara svårt att 

urskilja kulturella föreställningar och vad som är betydelsebärande i en bild när man ständigt 

omges av bilder. Därför underlättar det om man utför ett kommutationstest, vilket liknas vid 

ett tankelek där olika delar byts ut till något helt annat. Genom detta sker 

betydelseförändringar. En viktig del i det analytiska arbetet är alltså att bryta ned olika 

betydelsebärande element för att sedan sammanfoga dem. Via konnotation kan en se om 

bilden utstrålar sociala normer, kulturella föreställningar och underliggande betydelser (ibid: 

182-183).  

 

5.3.2	Metonym	
Reklam vi ser dagligen innehåller flertal metonymer, exempelvis ett varumärke, företag eller 

en logotyp förmedlar att de är en “del” av en större helhet. Metonymer uppstår när två tecken 



	 18	

ställs i varandras närhet upprepande gånger tills de etableras en relation dem emellan. När två 

tecken är väletablerade behöver vi enbart se det ena tecknet för att också “se” det andra 

(Carlsson, Koppfeldt, 2008: 57). Metonymi bildas genom närhet och som en del för en närhet. 

När ett objekt uppfattas höra ihop med andra närliggande objekt som ingår i en helhet bildas 

metonymi enligt närhetsprincipen. När en bild uppfattas stå för någonting större vilket kan 

vara en miljö, känsla eller förteelse, är den en del för en helhet (ibid: 57). 

 

Det som utmärker bilder mer än något annat är den metonymiska egenskapen, då en bild eller 

bildsekvens alltid är begränsad av någonting. Bilden, eller en del av bilden, representerar 

alltid någonting mer än vad den avbildar (Hansson, Karlsson och Nordström 2006: 36).  

 

5.3.3	Metafor	
En metafor är i sin enklaste beskrivning en liknelse. Carlsson och Koppfeldt (2008: 57) menar 

att när en betydelse från ett objekt förs över till något annat den liknar, vare sig det gäller 

utseende, egenskap eller känsla bildas en metafor. Det innebär att när det finns en analogi 

mellan saksfär och bildsfär uppstår en metafor (Hansson, Karlsson och Nordström 2006: 35).  

I visuella sammanhang förekommer metaforer mer sällan än metonymier. När det väl händer 

sker det oftast av reklammakare där föremål eller händelser är en metafor för en produkt. 

Exempelvis för Marlboro-cigaretter är Mustanger i Vilda västern en metafor. Mustangen 

fungerar som en förmedlare medan cigaretter är innebörden av reklamen (Fiske 1997: 127-

128).  

 

5.3.4	Symbolisk	interaktion	
Inom den symboliska interaktionen fokuserar man på kontaktskapande och mänskliga 

relationer och vilka krav eller erbjudande reklamen förmedlar. Fokus ligger i attityder till 

föremål och människor eller företeelser. Relationer är centralt i analysen, såsom relationerna 

mellan människorna på bilden eller relationen mellan betraktaren och personen på bilden. 

Vidare är det även av intresse på vilket sätt sändaren vill beröra och kommunicera till 

betraktaren (Björkvall 2009, 12). 
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Exempel på krav/uppmaningar och erbjudanden kan vara blickar och mänskliga 

kroppsrörelser vilket blir semiotiska resurser och språkliga uppmaningar. Om en person 

blickar rakt in kameran och på så sätt direkt till mottagaren kräver hen mer, på samma sätt om 

hen sträcker handen mot läsaren. Om personen däremot blickar åt ett annat håll kan 

mottagaren istället betrakta ostört (ibid: 31). Den symboliska interaktionen innefattar även 

placering. En bild tagen på på längre avstånd kan upplevas distanserande medan en närbild 

mer påträngande. Det är även av intresse att undersöka vilken relation som skapas till 

betraktaren men även hur fotot är taget (Björkvall 2009, 51-55). Genom att ta rätt på om 

bilden är tagen underifrån, öga mot öga med mottagaren eller ovanifrån är det lättare att förstå 

om objektet framställs som litet och om mottagaren på så sätt har övertag. 

 

5.3.5	Semiotik	och	reklam		
Valet av bild är aldrig en slump i reklamsammanhang, den ska alltid argumentera för 

produkten. Reklambildens genre kännetecknas med tre karaktäristiska uttryckssätt och koder:  

1. Den uppträder på en välvald, betald plats 2. Den förknippas med konsumtion av en produkt 

eller tjänst och 3. Den har ett syfte att väcka intresse och känslor hos konsumenter genom att 

lyfta upp det roliga, annorlunda och lustfyllda (Carlsson, Koppfeldt, 2008: 52). Det 

sistnämnda benämns som “kodbrottet” vilket fungerar som en signal där reklam ofta bryter 

mot förväntningarna av hur någonting ska se ut på bild. Carlsson och Koppfeldt (2008: 53) 

menar att kodbrottet är ett tecken på att någonting nytt och spännande kommer att hända, 

vilket skapar förväntningar och intresse.  

 

En kan på många olika sätt använda sig av resurser för att skapa betydelser i bild. Bilden som 

är en semiotisk modalitet är påväg att bli dominerande i många olika sammanhang. 

Människan har alltså möjligheten att utnyttja organiserade semiotiska resurser för att skapa 

betydelse (Björkvall 2009, 14), inte minst i olika reklamsammanhang, så som affischer och 

reklamfilmer. Det menas att semiotiska resurser har så kallade betydelsepotentialer som 

bygger på dess materiella egenskaper, möjliga användningsområden och tidigare användning 

(Eksell, Thelander 2014: 167). Exempelvis är en bil en semiotisk resurs, och beroende på 

årsmodell, märke och utseende får bilen olika betydelsepotentialer. Kulturella och sociala 

konventioner påverkar betydelsepotentialerna. I takt med förändringar i samhällets sociala 
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och kulturella konventioner förändras även användningen av semiotiska resurser (Björkvall 

2009, 15).  

 

5.3.6	Analysmodell	
Denna studie har vid utformning av analysmodell hämtat inspiration från Carlsson och 

Koppfeldts (2008: 61-62) lathund. I och med att reklamfilmerna innehåller både ljud, rörlig 

bild och text är det ytterligare en dimension att ta hänsyn till, en så kallad multimodal 

dimension. Därför är studiens analysmodell anpassats för att lämpa sig bättre till analys av 

studiens empiriska material (se bilaga 3).  

 

6.	Genomförande	
Vid detta kapitel redovisas tillvägagångssättet för hur denna studie använt sig av Faircloughs 

analysmodell.  

 

Den textuella nivån, reklamkonceptet, undersöktes genom en semiotisk bildanalys. Analysen 

påbörjades genom att övergripande se över reklamserien för att kunna identifiera element 

IKEA arbetat efter. Därefter bröt vi ner varje reklamfilm i ett antal sekvenser och analyserade 

dessa utifrån analysschemat. När samtliga reklamfilmer analyserats kunde två 

meningsskapande diskurser ur materialet urskiljas: Vardagslivsdiskursen samt 

kommersialismdiskursen. Enkäten respondenterna fyllde i användes enbart i syfte av att 

säkerställa fokusgruppernas olika konsumtionsvanor och resultatet visade de olikheter vi 

förutspått. Den användes inte ytterligare vid analysen utan fungerade snarare som en trygghet 

och försäkran om att konsumentgrupperna faktiskt är och handlar olika. Vid kvalitativ 

intervjuanalys delas texten in efter teman och mönster, för att sedan kunna jämföra åsikter och 

samstämmighet (Larsson 2010: 84). Intervjuinspelningarna transkriberades och därefter lästes 

materialet in repeterande gånger. När vi hade övergripande koll på olika ämnen som berördes 

kunde materialet sättas i relation till de meningsskapande diskurser vi kunnat urskilja ur den 

textuella nivån. Utefter de diskurser som hittades söktes och identifierades skillnader och 

likheter konsumentgrupperna emellan. 	
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7.	Metoddiskussion	
I en kvalitativ metod tolkas människors beteenden, och genom att repetera tolkningar samt 

omtolkningar närmar sig forskaren människans subjektiva sätt att se på världen (Hartman 

2004: 274). Denna studie söker inte den absoluta sanningen utan snarare människors 

förståelse och bild av ett specifikt fenomen. Kraven i en vetenskaplig studie på att uppfylla 

reliabilitet och validitet blev därmed extra viktigt att ständigt ha i åtanke i studiens samtliga 

delar.  

 

En studies reliabilitet innebär att observationerna och tolkningarna ska vara så pass pålitliga 

att de ska kunna genomföras av andra, upprepade gånger med samma instrument och resultat 

(ibid: 146). Studiens reliabilitet sätts på spel vid vår kvalitativa forskning då egna världsbilder 

och referensramar är med vid tolkningen av materialet, exempelvis då vi själva är en del av 

konsumtionssamhället. Hartman (ibid: 275) menar att det sätts större vikt vid att 

undersökningen fortskrider enligt regler inom kvalitativa undersökningar vilka denna studie 

har anpassats efter. Validitet i en studie mäter hur korrekt observationer som gjorts är, hur 

korrekt de beskriver omvärlden (ibid: 146). Validitet i den bemärkelsen är inte av betydelse 

för denna studie, då intresset snarare ligger vid att förstå och tolka människan. Vid kvalitativa 

studier läggs istället fokus på att presentera datainsamlingen, det empiriska materialet och 

analysen trovärdigt och relevant för den aktuella problemställningen (Trost 2010: 133-134). 

 

7.1	Kvalitativa	gruppintervjuer	
Trost (2010: 132) menar att reliabilitet är svårt att tala om vid kvalitativa intervjuer, då det 

bygger på en föreställning att någonting är konstant och människan är stabil och statisk i sina 

åsikter. Trost menar vidare att svaren kan se olika ut beroende på situation, tid och plats. För 

att öka reliabiliteten har tillvägagångssättet i samtliga av studiens kapitel eftersträvat en så  

transparent och korrekt presentation som möjligt. Studiens intervjuguide och enkäten går att 

finna som bilagor vilket öppnar upp möjligheten att utföra studien ytterligare en gång, men 

med störst sannolikhet ett annat resultat.  

 

Trost (2010: 123) menar att de etiska aspekterna bör övervägas mycket noga vid all forskning. 

De som intervjuas ska tillhandahålla rätten till sin egen värdighet och integritet. Vid de flesta 
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kvalitativa intervjuer känner forskaren till namnet på respondenten, därmed uppstår ingen 

anonymitet dem emellan. Denna studies intervjuer inleddes med att informera samtliga 

respondenter om att de är anonyma och att samtalet med samtycke spelas in. 

Intervjupersonerna kan däremot inte krävas till tystnadsplikt och risken att de vid senare 

tillfälle använder något som någon i gruppen sagt emot hen går inte att utesluta (ibid: 68).  

 

7.2	Semiotisk	bildanalys	
Den semiotiska bildanalys denna studie använt sig av har fått skräddarsys för att passa ett 

multimodalt material bättre, vilket inte gör detta till en traditionell semiotisk bildanalys. Vi 

tog beslutet att använda den semiotiska bildanalysen som grund istället för en multimodal 

analysmodell, då den semiotiska bildanalysens verktyg var mer passande för att besvara 

studiens frågeställningar. Ytterligare alternativ på metod hade kunnat vara receptionsanalys 

där vi exempelvis kunnat studera kommentarer på IKEAs sociala medier. Det hade dock varit 

svårare att kartlägga olika konsumtionsgrupper och därför uteslöts detta alternativ.  

 

Vid analys av visuella uttryck är det viktigt att med öppet sinne och kreativitet betrakta bilder, 

med andra ögon än vad vi till vardags är vana vid (Fogde 2013: 190). En bildanalys som inte 

ter sig utanför enbart det ögat ser riskerar därmed att falla platt, då fokus snarare ligger på 

bakomliggande betydelser. Vid analys av alla reklamfilmer har kommotationstestet utförts för 

att undvika ett intetsägande resultat.  
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8.	Analys	
Nedan presenteras studiens analys av den innersta nivån av Faircloughs tredimensionella 

analysmodell vilket är reklamserien Där livet händer. Följande reklamfilmer analyseras: 

Värkar, Tupplur, Skridskor, Förälskelsen, Varannan vecka samt En god lyssnade.  

 

8.1	Semiotisk	bildanalys	
 

Reklamfilm:	Värkar	

Denotation/händelseförlopp:	
Tid 00.00-00.06 

    
 

En kvinna syns genom en spegel, hon står framåtlutad och stödjer sig vid en säng. Bilden är 

dov och dagsljus skiner in från fönstret. Kvinnan bär inget smink, har avslappnad klädsel och 

håret uppsatt i en tofs. Kameravinkeln är i jämnhöjd med kvinnan som syns på håll. I rummet 

skymtas en tavla, vita väggar, galge och en herrbetjänt. Kvinnan är gravid, håller handen mot 

sin mage och flämtar. Vid nästa scen är kameran vinklad underifrån med fokus på kvinnans 

mage. Hon frågar “är taxin på väg”. I bild syns en man som rör sig snabbt, packar en väska 

och pratar i telefon på danska. Han säger att “ja den är på väg, vi är nummer tre”. Kvinnan har 

ljus hudton och talar svenska, mannen har en mörkare hudton och talar danska. Hudfärgen 

talar däremot att han har en annan etniskt bakgrund än skandinavisk. I nästa scen syns 

kvinnan gå ut från rummet hon tidigare vistats i. Hon stödjer sig mot en rullvagn fylld med 

grejer. Hennes ansikte är vridet av smärta. Rummet hon är på väg in i har blågröna väggar, en 

tavla och soffa med färgglada kuddar.  
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Tid: 00.07-00.12 

    
 

Hon filmas bakifrån och mannen syns framför henne. Han gör handrörelser mot kvinnan för 

att visa hur hon ska andas. Hon möter hon mannen som fortfarande pratar i telefon. Han tittar 

på henne, håller om henne medan de tillsammans går vidare i lägenheten. I bakgrunden syns 

ett vitt soffbord och ovanför hänger en beige taklampa. De rör sig mot vad som kan tänkas 

vara en hall, där kvinnan tar på sig en rutig skjorta.  

 

Tid 00.13-00.20 

      
 

Med skorna halvfärdigt påtagna på fötterna rör sig paret ut genom dörren som sedan stängs. 

En vit text “RÅSKOG rullvagn 499:-” dyker upp bredvid rullvagnen. I omgivningen syns 

blomväxter på golvet och fönstret. I fönstret skymtas en ljuslykta. Väggarna är blåblommiga 

med vit panel. Därefter kan man läsa texten ”DÄR LIVET HÄNDER” tillsammans med 

IKEAs logotyp samt “Läs om hur livet sätter spår i våra produkter på IKEA.se”. Ingen av 

personerna i filmen blickar någonsin in i kameran vilket tyder på låg kravlöshet och 

mottagaren blir på så sätt en form av betraktare. 

 

Konnotation: 

Filmens plötsliga inledning konnoterar skarpt läge, och mottagaren förstår att kvinnan har 

värkar. De mest betydelsebärande semiotiska resurserna i filmen är BB-väskan, magen och 

rullvagnen. Kvinnans nakna gravida mage skapar känslan av en äkta situation och den talar 
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för en stor förändring i livet. Kvinnan är osminkad med håret i en slarvig tofs och mannen 

avslappnat klädd. Detta är tecken på att paret nyligen vaknat och stigit upp ur sängen. Väskan 

mannen packar konnoterar den typiska BB-väskan. Han beställer taxi, vilket tyder på att de 

ska till BB. Ingenting i lägenheten tyder på att paret har barn sedan tidigare då den saknar 

barnateraljer, barnet i magen blir deras första. Mannen hetsiga kroppsspråk tolkas som 

fokuserat och spänt. Kvinnan tar på sig skorna slarvigt, vilket tyder på att hon inte lägger stor 

vikt i mindre saker eftersom att hon står inför något större.  

 

För att särskilja samhällsklasser studeras hur konsumenter agerar efter olika 

institutionaliserade strukturer (Östberg, Kaijser 2010: 44). Klasskillnaderna kan i nutida 

samhälle tolkas som diffusa, då överklassens konsumistiska livsstil ofta färgas i bredare 

samhällsskikt. Den som har de ekonomiska möjligheterna att köpa vissa attribut placeras på så 

sätt i en viss samhällsklass (Holgersson 2011, 14). Paret ser ut att bo i en modern 

storstadslägenhet. Detta konnoterar god ekonomi, vilket kan tolkas till en övre medelklass.  

Att taxin ska ta dem till sjukhuset är ett tecken på storstadbeteende. I en mindre stad hade de 

förmodligen använt egen bil. Parets olika etniciteter och hudtoner tolkas som 

internationaliserande och gränsöverskridande. Relationen konnoterar fördomsfrihet och 

snarare inkluderande än exkluderande.  Rullvagnen är en metafor för rullatorn och filmen är 

en metonym till en stor förändring i livet. 

 

Reklamfilm:	Tupplur	

Denotation/händelseförlopp: 

Tid: 00.00-00.08 

    
 

En ung pojke klädd i en rutig skjorta öppnar försiktigt en dörr. Blicken är riktad snett till 

höger från hans perspektiv. En dov melodi likt en vaggvisa börjar spelas. Han går in i ett 

nedsläckt rum med enstaka lampor tända och en klocka tickar i bakgrunden. Rummet har 

blommiga tapeter och mörkt möblemang. Han går försiktigt fram mot en äldre och skäggig 

man, sovandes på rygg med handen på magen. Den äldre mannen är klädd i en gul tröja och 
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glasögon liggandes på bröstkorgen. Han har en stor mage och han snarkar. Ovanför soffan 

syns ett fönster där en julstjärna hänger. Det är mörkt utomhus. Pojken, som är vinklad från 

sidan lägger försiktigt handen på den äldre mannens mage, men drar snabbt tillbaka den mot 

hans egen kropp. I bakgrunden syns en fåtölj. Vid nästa kameravinkel filmas pojkens ansikte 

nära, och hans blick riktas mot mannens ansikte. 

 

Tid: 00.09-00.20 

    
 

Pojken filmas sedan bakifrån, från ett ovanifrån-perspektiv och lägger försiktigt handen på 

den äldre mannens näsa och precis då ringer den tickande klockan. Vid nästa kameravinkel 

filmas den äldre mannens ansikte nära, men med fokus på den unga pojken som snabbt vänder 

sig om och springer ut ur rummet. Då syns en klädd, tänd julgran, en bokhylla och en släkt 

takkrona. Vid nästa kameravinkel filmas mannen, fortfarande sovande och snarkande ur ett 

rakt framifrån perspektiv och en rutig kudde syns. En vit text “STOCKHOLM kudde 99:-” 

syns bredvid kudden. Klockan fortsätter att ringa. Vid sista kameravinkeln filmas mannen 

längre bort. Ett soffbord med en kaffekopp och en assiett syns. Texterna “DÄR LIVET 

HÄNDER”, IKEAs logotyp och “Läs mer om hur livet sätter spår i våra produkter” visas i 

mitten av bilden. Samtliga av texterna, förutom IKEAs logotyp, är vita. Ingen av personerna 

på bild möter kameran med ögonkontakt vilket för mottagaren blir kravlöst. 

 

Konnotation: 

När pojken ljudlöst smyger genom rummet, mot farbrorn på soffan återges känslan av barns 

nyfikenhet och försiktighet. Pojken är försiktig men fortfarande närgången vilket konnoterar 

generationsöverskridande, de har en relation och på grund av åldersskillnader kopplas den till 

farfar/morfar och barnbarn. Personerna på bild är välklädda, och det tillsammans med 

julgranen och julstjärnan är semiotiska resurser vilket konnoterar högtiden jul. Den äldre 

mannens utmattade tillstånd tyder på att han lämnat familjesällskapet för en tupplur. Mannens 

mage och skägg är semiotiska resurser som konnoterar jultomten. Pojkens nyfikenhet mot den 

skäggiga mannen liknar det sätt barn närmar sig jultomten på julafton. Tapeterna, de äldre 
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tavlorna, tickande klockan, bokhyllan, den knarrande dörren samt takkronan konnoterar ett 

äldre hem. En kan tolka det som att pojken blir ännu mer försiktig då han inte är hemma hos 

sig själv. Det äldre möblemanget konnoterar en “slow fashion” konsument. Johansson och 

Nilsson (2016) definierar begreppet som konsumtion på lång sikt där man prioriterar kvalité 

före kvantitet. Det finns inget intresse av att byta ut och köpa nytt. Det äldre huset, 

generationsöverskridningen och högtiden konnoterar tillsammans tradition, att släkten brukar 

fira julafton hos mor/farföräldrarna. Den äldre mannen är en metafor för tomten. Filmen är en 

metonym av generation och högtid.  

	

Reklamfilm:	Skridskor		

Denotation/händelseförlopp:  

Tid: 00.00-00.04 

    
 

I första scenen syns barnsben som går ner för en knarrande mörk trätrappa. En dov 

melodislinga spelas, “We wish you a merry Christmas”. Barnet är klädd i vita sockar och 

nattlinne. Ett dekorerat matsalsbord med duk, vita tulpaner, ljusstakar, glas och ett fat med 

pepparkakor syns sedan i bild. Barnet, som visar sig vara en liten flicka med långt brunt hår 

går mot matsalsbordet, ryggen mot kameravinkeln och tar en pepparkaka från fatet. Det är 

mörkt i rummet. På matsalsbordet ligger en hög med rena tallrikar och bestick samt en vit 

present med guldsnöre runt om. I bakgrunden står en stor, klädd julgran och ett fönster. Det är 

skymning utomhus. Hon filmas sedan längre bortifrån, från ett annat rum med ryggen vänd. 

Vid dörröppningen ligger presentpapper i hög.  
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Tid: 00.05-00.13 

    
 

Flickans ansikte filmas nära och hon öppnar kartongen med pepparkakan i munnen med 

blicken neråt. I nästa scen syns hon rakt framifrån påväg mot ett nytt rum och hon snubblar 

till. I bakgrunden syns en stor ljuskrona och ett fönster med en ljusstake på fönsterbrädan. I 

det nya rummet visas flickan ur ett underifrån-perspektiv, klädd i ett par vita skridskor. I 

bakgrunden ses ett fönster med en tänd julstjärna. Flickan börjar göra piruetter med sina 

skridskor på trägolvet. Nästa scen visas flickan i fågelperspektiv, rakt uppifrån. Repor syns på 

golvet. Ett elpiano skymtas i bildens nedre del samt golvlampor formade som en gran. En 

rund beige matta ligger på golvet och flickan drar i kanten av mattan i riktning mot reporna. 

En vit text “ÅDUM matta 799:-” kommer upp i bild där mattan ligger. Flickan fortsätter att 

ordna till mattan. Texterna “DÄR LIVET HÄNDER”, IKEAs logotyp och “Läs mer om hur 

livet sätter spår i våra produkter” visas i mitten av bilden. Samtliga av texterna, förutom 

IKEAs logotyp, är vita. Flickans blick möter aldrig kameran och hon gör inga större 

ansiktsuttryck, vilket gör blickriktningen erbjudande.  

 

Konnotation: 

Objekt såsom pepparkakor, julgran och melodin som spelas konnoterar högtiden jul. Det tysta 

huset ger känslan av att föräldrarna och övriga familjemedlemmarna ligger och sover. 

Servishögen, silverbesticken och kristallglasen tyder på att föräldrarna förberett dukningen 

inför julbordet. Flickan går i pyjamas vilket tyder på att det är gryning. Flickan kan tolkas 

ivrig och förväntansfull. Dels kliver hon upp tidigare än övriga familjemedlemmar, hon 

öppnar paketen innan hon fått lov och hinner inte lägga ifrån sig sin pepparkaka. 

Vår inställning till konsumtion formas genom kulturell och etnisk bakgrund och det blir 

framförallt tydligt under olika högtider (Östberg, Kaijser 2010: 48). Under juletider 

konsumeras det enorma mängder mat, presenter och dylikt i västvärlden. Bocock (1993: 82) 

menar att barn i västvärlden inte föds med en uppsättning önskemål att konsumera utan måste 

lära sig att bli konsumenter. Alla presentpapper tyder på att flickan har fått flertal julklappar. 

Föräldrar har möjligheten att påvisa sin ekonomiska status och konsumera genom sina barn 
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(Östberg, Kaijser 2010: 52). Hennes likgiltiga ansiktsuttryck avslöjar att många presenter är 

för henne vanligt förekommande under juletider. 

 

Huset upplevs stort, mer en herrgård än en vanlig villa. Det äldre, antika möblemanget, 

kristallkronan, pianot, konståkningsskridskorna, exklusiva trägolvet och porslinet är 

semiotiska element som konnoterar överklass. Det är allmänt känt att via personers 

konsumtionsmönster urskilja dennes klassbakgrund (Östberg, Kaijser 2010: 51). Flickan 

öppnar inga paket med elektronikprylar. Detta, tillsammans med det antika möblemanget 

konnoterar en gammaldags familj. Hennes iver visas ytterligare eftersom att hon inte kan 

vänta till hon får komma ut på isen, utan måste sätta på sig skridskorna direkt. Flickan 

saknade konsekvenstänk och begäret tog över, hon inser sedan sina fel och försöker dölja sina 

misstag och reporna i golvet med mattan, en “quick fix”. Musiken som spelas är ljudet från en 

speldosa, vilket konnoterar barndom och nostalgi. Flickans vita klädsel blir en form av 

metafor för ett barns oskyldighet och isprinsessa. Paketen, spänningen och ivern blir metonym 

för den konsumtion som sker under juletider.  

 

Reklamfilm:	Förälskelsen	

Denotation/händelseförlopp: 

Tid: 00.00-00.05 

    
 

En kvinna och en man kysser varandra, ur ett underifrån-perspektiv och en äggklocka tickar. 

En ugn visas i förgrunden och ett fönster i bakgrunden vilket ger ifrån sig ett motljus. Det 

skramlar och paret river ner någonting på bänken. Vid nästa scen filmas paret från andra 

hållet och är placerade i bildens högra hörn. Paret fortsätter kyssa varandra intensivt. Mannen 

är mörkhyad med mörkt hår och skägg, och kvinnan är ljushyad med brunt, långt hår. I 

bakgrunden syns köksredskap hängandes. Vid nästa scen visas kvinnans arm där hon tar stöd 

från köksbänken och river ner någonting på golvet. På köksbänken står en öppnad 

tomatsåsburk, en sallad och en skärbräda med skurna grönsaker. Ljuset är dovt. Vid nästa 

scen vänder sig paret om, fortfarande kyssandes. Köksbänken och olika köksredskap syns. 
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Kvinnan har inget smink, slarvigt hår, lös skjorta, jeans. Mannen har en enfärgad tröja och 

jeans. 

 

Tid: 00.06-00.20 

   
 

En annan vinkel visar paret bakom köksön. På spisen står kastruller och det kokar ur dem. I 

bakgrunden syns en öppen balkongdörr, stora fönster och en högtalare på väggen. Paret 

släpper inte varandra. Vid nästa bild syns ett golv från ett snett uppifrån-perspektiv. Parets 

fötter visas till vänster i bild. Kvinnan ser ut att luta sig mot köksbänken, med fötterna klädd i 

ett par tofflor. Mannen står emot kvinnan och är barfota. Ett durkslag, lite spill, lökskal och ett 

vinglande kastrullock ligger på golvet. Parets ben rör sig hela tiden ivrigt. En vit text 

”GEMAK durkslag 89:-” kommer upp bredvid durkslaget. Vid nästa scen filmas spisen nära. 

En ost, äggklocka, och kastruller med vatten som kokar över syns. Paret står i bakgrunden, 

deras tunga andningar och ”stön” hörs men fokuset ligger på spisen och alla tillbehör. 

Texterna “DÄR LIVET HÄNDER”, IKEAs logotyp och “Läs mer om hur livet sätter spår i 

våra produkter” visas i mitten av bilden. Samtliga av texterna, förutom IKEAs logotyp, är 

vita. Genomgående i filmen möter parets blickar aldrig kameran, deras ögon är ständigt slutna 

vilket gör att mottagaren kan beakta filmen utan vidare krav. 

 

Konnotation: 

Filmen visar ett passionerat par som glömmer bort omvärlden med fokus enbart på varandra. 

Det bubblande vattnet, hackade grönsakerna, använda durkslaget och öppnade burken ger 

förståelse för att de var mitt uppe i en vardaglig handling innen åtrån för varandra tog över. 

Paret reflekterar inte över att saker rivs ner eller det kokande vattnet vilket konnoterar 

förälskelse där omvärlden försvinner.  

 

Deras avslappnade klädsel tyder på att de känner sig hemmastadda och befinner sig troligtvis i 

deras eget hem. Klädseln och de barfota fötterna blir semiotiska resurser som konnoterar till 
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naturlighet. Deras passionerade kyssar ses också naturligt och nästan djuriskt. De färska 

grönsakerna, krukväxterna och den öppna balkongdörren konnoterar även till naturen, 

eventuellt närhet till naturen. Köket består av moderna vitvaror i rostfritt stål, med spishäll, 

köksö och enbart moderna köksattiraljer vilket konnoterar nytt, och nyinköpt. De stora 

fönsterna med mycket ljusinsläpp ger en känsla av en nyproducerad lägenhet, eventuellt 

renoverad. Högtalarsystemet på väggen är även det en modern detalj. Samtliga av dessa blir 

semiotiska resurser som tyder på relativt ungt, nyinflyttat par med intresse lagt ner pengar och 

investerat på deras nya hem tillsammans. Att ha stil, och att det framgår genom ens 

konsumtion att man har “koll” är i dagens konsumtionssamhälle viktigare än pengar (Östberg, 

Kaijser 2010: 59). Det är ett ungt par vilket inte konnoterar någon “förmögenhet”, paret ses 

snarare ha koll på de senaste trenderna och konsumerar därefter.  

 

De färska grönsakerna, den pressade citronen, parmesanosten, matoljorna och de moderna 

köksredskapen konnoterar passion för mat. Det genuina matintresset, pastan och 

parmesanosten och mannens sydeuropeiska utseende för tankarna till Italien. Parternas olika 

hudtoner och etniska bakgrunder konnoterar en relation som är gränsöverskridande och på så 

sätt fördomsfri.   

 

Reklamfilm:	Varannan	vecka	

Denotation/händelseförlopp 

Tid: 00.00-00.06 

    
 

En medelåldersman kliver ur förarsätet från en fyrapersonersbil. Mannen är klädd i en svart 

tröja och ljusgrå jacka. Mannen har ljus hudfärg och brunt kortklippt hår. Nästa scen syns 

mannen lämna den silvriga bilen av nyare modell och gå mot ett rött hus med vita knutar. 

Solen skiner, fågelkvitter hörs och gröna träd och buskar syns i omgivningen. Mannen har 

jeans på sig med ett hål i bakfickan. I mitten av bild syns en yngre pojke, som är filmad rakt 

framifrån. Pojken är klädd i ljusblå jeans, en grön tröja och blå jacka. Han har ljus hy och 

brunt axellångt hår. Han händer rör vid varandra. I bild syns ljusinsläpp från höger, det är 
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även däråt pojken blickar. En kan skymta ett vagt leende på hans läppar. Pojken sitter på en 

säng, där det ligger kuddar och gosedjur. Väggen är mörkgrön och är prydd med teckningar. 

Nu hörs en dörrklocka ringa. Därefter syns en vit öppen ytterdörr. I högra hörnet skymtas ett 

huvud filmat bakifrån. I mitten av bilden syns mannen som blickar mot personen inne i huset 

och han säger ”hej”. I bakgrunden syns naturen. En avskalad pianoslinga spelas.  

 

Tid: 00.07-00.13 

    
 

En kvinna visas från ett ovanifrånperspektiv, blickar mot mannen utanför och säger ”hej”. 

Kvinnan har en blårutig skjorta, långt brunt hår och neutralt ansiktsuttryck. Nästa filmsekvens 

visar kvinnan från ett ovanifrånperspektiv luta sig genom en dörröppning, blickar uppåt och 

skriker ”Leon, pappa är här”. I omgivningen syns ett skoställ, en innebandyklubba, 

cykelhjälm, och ett fönster med en gul/vit gardin. Pojken blickar mot dörren där ropet kom 

från. En kan nu se att pojken står upp och har på sig ytterskorna samtidigt som han greppar 

den packade väskan. På golvet ligger en ljus matta.  

 

Tid: 00.14-00.18 

    
 

En vidare vy av pojkens rum syns, prydd med bland annat tavlor, ballong, säng, taklampa, 

leksaker och röda gardiner. Ovanför sängen hänger en nattlampa likt ett moln. Pojken går 

fram till skrivbordet och plockar med sig färgpennor, vilket visas från sidoperspektiv och 

ovanifrånperspektiv. Pojken stänger dörren samtidigt som han blickar in i rummet. I 

bakgrunden hörs, tillsammans med pianot nu en stråkmelodi i högre tempo.  
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Tid: 00.19-00.27 

    
 

Rummet visas från dörröppningen. Vid nästa scen sitter pojken i baksätet av en bil i rullning, 

samtidigt tittar han ut och upp genom fönsterrutan. Pojken håller händerna i kors och med 

pennorna i sin högra hand. Han har bilbälte på sig. Mannen sitter i framsätet och kör bilen. 

Han tittar bakåt på pojken och sedan snabbt fram igen, medan han ler.  

 

Tid: 00.28-00.32 

    
 

Nu syns pappan och pojken gå in i en hiss. Kameran är i pojkens höjd och i höfthöjd med 

pappan. Pojken trycker på hissknappen och hissen börjar rulla. Pojkens bakhuvud är i mitten 

av bilden samtidigt som pappan med sin vänstra hand klappar honom längst med huvudet. De 

rör sig i en korridor i riktning mot en dörr. Pappan tar upp nycklar samtidigt som han bär 

pojkens väska. Pojken öppnar sedan en dörr inne i en lägenhet och på dörren hänger en blå 

elefant. Utanför dörren syns en flyttkartong och en tavla som står lutad mot väggen.  

 

Tid: 00.33-00.51 

    
 

I bakgrunden hörs fortfarande melodislingorna som nu adderas med ett lugnare stråk. Han går 

in i rummet och tittar runt. Nu kan man se pappan som har tagit av sig jackan, komma gående 

mot rummet som pojken befinner sig i med händerna på höfterna. Pojken har lagt ifrån sig 
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väskan och ryggsäcken på golvet. Rummet ser nästan likadant ut som det rum som visas 

tidigare i filmen. En vit text dyker upp bredvid lampan i fönstret “FORSÅ arbetslampa 249:-”. 

Vid kortsidan av sängen syns texten “MINNEN utdragbar säng 995:-”. Intill skrivbordsstolen 

syns texten “JULES ungdomsstol 299:-”. Sist syns texten “IKEA PS 2014 taklampa 499:-” 

nedanför taklampan. Samtidigt som dessa texter dyker upp tar pojken av sig sin jacka. Pappan 

blickar in i rummet och möter pojken med blicken, sedan går han därifrån.  

 

Tid 00.52-01.00 

   
 

Nästa scen visas ett likadant skrivbord som tidigare, ur ett ovanifrånperspektiv. Pojken lägger 

färgpennorna på samma vis som de låg tidigare. Sedan böjer han sig tillbaka och drar 

händerna genom håret medan han blickar ner mot skrivbordet. Pojken syns i profil och i 

närbild. I sista scenen visas ett höghusområde på håll. Samtidigt dyker texterna “DÄR LIVET 

HÄNDER”, IKEAs logotyp och “Läs mer om hur livet sätter spår i våra produkter” visas i 

mitten av bilden. Samtliga av texterna, förutom IKEAs logotyp, är vita. 

 

Konnotation: 

Filmen visar en tidigare komplett familj som har splittrats. Mannen och kvinnans blickar 

gentemot varandra, den vemodiga hälsningen och distansen de behåller ger mottagaren 

förståelse att de har haft en relation som i dagsläget är känslig. Pojken med ytterkläderna på, 

den färdigpackade väskan och det nervösa kroppsspråket konnoterar väntan. När mamman 

ropar “Leon, pappa är här” förstår man att det är pappan pojken väntar på.  

 

Pojkens sista blick mot rummet ger känslan av att han säger hejdå och lämnar tryggheten 

bakom sig, hans rum är hans borg. Pojkens sammanbitna ansiktsuttryck i hemmet och i bilen 

konnoterar nervositet, vilket tyder på att han ska göra någonting för första gången. Det nya 

rummet är nästintill identiskt med pojkens tidigare rum, igenkänning genom produkter får 

fungera som trygghet för pojken. Att konsumera genom sina barn handlar inte enbart om att 
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visa för omvärlden att man tillhandahåller pengar, utan även att ta föräldraskapet på allvar och 

försöka ge barnet det bästa på marknaden (Östberg, Kaijser 2010: 53). Pappan har inget emot 

att konsumera ett identiskt rum för att ge pojken det absolut bästa, vilket i detta fall är 

trygghet och igenkänning genom produkter. När pojken kan placera sina pennor som han är 

van vid konnoteras trygghet och allt är i sin ordning igen.  

 

Semiotiska resurser som loppan, teckningar, leksaker och att pojken får trycka på hissknappen 

själv konnoterar igenkänning och nostalgi från barndomen. Färgpennorna pojken plockar med 

sig är en symbol för trygghet. Han bär med sig dem och kramar åt dem, på så sätt blir 

pennorna en metafor för ett gosedjur. Kärlek i form av föräldrars kärlek till sitt barn är 

ytterligare ett budskap som visas tydligt. Det identiska rummet ger intryck av att föräldrarna 

försöker förändra pojkens liv så lite som möjligt. På så sätt är rummet ett metonym för 

trygghet. Handlingar som konnoterar en förälders kärlek till sitt barn är när pappan i filmen 

ler mot pojken, stryker honom på huvudet och färdigställer hans rum före allt annat i 

lägenheten. Flyttkartongerna tyder på att de är nyligt inflyttade. Musiken i reklamfilmen 

förstärker resan pojken går igenom. Den första, något tempofyllda stråkmelodin konnoterar 

äventyr och spänning. Melodin förstärks och blir mer dramaturgisk när pojken kliver in och få 

uppleva sitt nya rum.  

 

Reklamfilm:	En	god	lyssnare	

Denotation/händelseförlopp: 

Tid: 00.00-00.03 

    
 

I första scenen syns en trappa från ett ovanifrån-perspektiv. Väggen är klädd i en träpanel, 

blommiga och gröna tapeter. På väggen hänger en tavla med en fjäril och en ung tjej syns 

springa upp för trappan. Vid nästa scen smäller hon igen dörren, kameran byter vinkel till 

rummet flickan befinner sig i och hennes hand filmas i närbild när hon låser dörren. En 

medelålders man i grön skjorta och jeans ställer sig utanför dörren och lutar sig mot väggen. 

Ljuset är dovt i rummet. Mörka pianotoner börjar spelas.  
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Tid: 00.04-00.10 

    
 

Vid nästa scen ser man flickan sittandes på en stol. Hon vänder sig om i riktning mot dörren 

och skriker ”Gå, jag tänker inte prata mer om det här”. I bakgrunden syns ett fönster och ett 

skrivbord med en jordglob, en spegel, lampa, lite böcker och andra prylar. Vid nästa scen 

filmas dörren, en trädörr med guldhandtag. Tapeterna är gula. Mannens ben filmas och han 

ställer fram en ljus träpall på golvet. Flickan visas återigen i rummet hon befinner från ett 

vidare perspektiv. Flickan håller sig hårt i stolen och är fortfarande vänd mot dörren. Hon 

säger någonting som inte hörs. Mannen sitter på pallen han ställt fram, och lutar sig mot 

väggen. Benen och händerna är i kors. Hans huvud är vilandes snett mot dörren.  

 

Tid: 00.11-00.15 

    
 

Vid nästa scen filmas mannen i trappen, med ryggen vänd mot kameran från ett ovanifrån-

perspektiv. Han målar träpanelen vit. Ljuset riktas mot den vita träpanelen och det är mörkt 

utomhus. Därefter filmas huset utifrån och flickan syns bakifrån när hon går upp för 

entrétrappan. Bredvid trappan står två cyklar. Hon går genom ytterdörren. En ser sedan 

mannen snett framifrån när han målar och vänder blicken åt höger. 
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Flickan filmas sedan och möter mannens blick med nedstämdhet. Hon går mot en dörr i hallen 

och öppnar den. Mannen syns i bakgrunden, fortfarande i trappen med penseln i handen. 

Flickan går igenom dörren, stänger och låser. Rummet är mörkt. Rummet hon gick in i är en 

källartrapp. Hon sätter sig i trappen, fortfarande med ytterjackan på.  

 

Tid: 00.16-00.24 

    
 

Mannen sätter sig utanför dörren på en pall. Flickans ansikte filmas nära. Hon håller handen 

för halva ansiktet och det syns att hon säger någonting. I nästa scen filmas mannen i 

sidoperspektiv, sittande på pallen snett riktad mot dörren. Han är böjd i kroppen och vilar 

armarna mot benen. I bakgrunden syns blommiga tapeter. Flickan ses sedan i profil och det 

rinner en tår nerför hennes kind.  

 

Tid: 00.25-00.28 

    
 

Vid nästa scen filmas huset framifrån i dagsljus som är ett stenhus av äldre modell. Flickan 

springer upp för entrétrappan med en jacka i handen och en ryggsäck på ryggen. Hon filmas 

sedan i hallen där hon smäller igen dörren hårt. Hennes ansiktsuttryck är bestämt. Hon slänger 

ner både ryggsäcken och jackan på golvet. Sedan befinner hon sig i ett rum med blåa tapeter 

där hon återigen smäller igen dörren. Vid nästa vinkel sätter hon sig på en toalett. Det blåa 
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rummet är ett badrum med ett badkar, duschdraperi, fönster och ett element med sockar i 

olika färger hängandes.  

 

Tid: 00.29-00.36 

    
 

Mannen, klädd i skjorta och jeans syns i sidoperspektiv sittandes på en pall. I bakgrunden 

skymtas en dubbelsäng med färgglad klädsel. Flickans ansikte filmas nära i underifrån-

perspektiv. Hon säger någonting och skakar på huvudet. Det blir motljus. Mannen filmas 

sedan framifrån, fortfarande sittandes på pallen med armarna vilande mot benen. Hans händer 

är knutna och blicken är riktad mot hans vänstra sida. Han ser uppgiven ut, nickar och säger 

“det kommer att bli bra”. Vid nästa scen filmas flickans ansikte, hon sitter fortfarande i det 

blåa rummet. Hon tittar upp och hennes blick riktar sig mot bildens vänstra hörn, det vill säga 

mot dörren. Hennes ansiktsuttryck mjuknar.  

 

Tid: 00.37-00.46 

    
 

Trädörren står i fokus vid nästa sekvens. Sedan filmas mannen i sidoperspektiv och i 

bakgrunden syns trädörren. Hans blick riktar sig neråt mot golvet. Dörren öppnas och mannen 

tittar upp. Genom en liten glipa ser man flickan. Vid nästa vinkel filmas mannen rakt 

framifrån. Han tittar upp mot dörren som står på glänt och rör sig mot den, fortfarande 

sittandes på pallen. Dörren filmas sedan i närbild och mannen öppnar den mot sig. På andra 

sidan dörren ser man mannens huvud på sned.  
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Tid: 00.47-00.01.00 

    
 

Flickan sitter kvar på toaletten och tittar upp mot dörröppningen. Hon ler. Mannen filmas igen 

och han har öppnat dörren ytterligare. Hans överkropp är den enda som syns, men hållningen 

tyder på att han fortfarande sitter ner. Han ler svagt tillbaka. Vid nästa scen syns hans 

underkropp. Han sitter på den ljusa träpallen och på golvet ligger en beige matta med ljust 

mönster. Hans arm lutar sig fortfarande på benen. En vit text dyker upp, ”ODDVAR pall 79:-

” vid sidan av pallen. Han knäpper händerna och drar dem mot sin kropp. Vid nästa scen 

filmas huset i underifrån-perspektiv. Det är mörkt ute och det lyser svagt i två fönster. I 

bakgrunden syns träd. Texten ”DÄR LIVET HÄNDER”, IKEAs logotyp samt ”Läs om hur 

livet sätter spår i våra produkter på IKEA.se” dyker upp i mitten av bilden. Samtliga av 

texterna, förutom IKEAs logotyp är vita.  

 

Konnotation:  

Det här är en berättelse om relationen mellan en pappa och en dotter. Flickan är i yngre 

tonåren där känslor ofta visas starkt. Genomgående i filmen pratar flickan till pappan i 

vetskap om att pappan är utanför, trots att han knappt säger någonting. Det tyder på att de har 

en stark relation där hon vet att han finns där för henne. De mest betydelsefulla semiotiska 

resurserna i filmen är den låsta dörren och pallen. Dörren konnoterar en slags barriär hon har 

gentemot sin pappa. Hon har varit med om någonting som inte tydligt berättas, men 

mottagaren kan förstå att det kan vara problematiskt i skolan, eller i någon annan relation. 

Hon orkar inte förklara sig eller öppna sina känslor för hennes far, men kräver med hennes 

reaktioner uppmärksamhet och bekräftelse. Pappan väntar i samtliga scener utanför dörren, 

sittandes på en pall och hans position tyder på att han är beredd att sitta där ett tag. Pallen blir 

en semiotisk resurs som konnoterar tålamod, i detta fall en förälders tålamod gentemot sitt 

barn. Detta är upprepande händelser och ingen engångsföreteelse, men han finns där utanför 

varje gång. Pappan ger henne uppmärksamhet, men samtidigt utrymme och tid att vara ledsen 

och arg. Han låter henne få bestämma när hon är redo att öppna sig för honom. Östberg och 

Kaijser (2010: 60) menar att företag genom reklam kan påverka konsumenten att tro att deras 
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produkter förenklar liv. En kan förstå att pallen blir ett form av stöd i mannens liv och i 

relationen till dottern. Flickans känslor varierar mellan frustration, ilska, nedstämdhet och gråt 

vilket är vanligt hos en tonåring. Detta förmedlar en nostalgi och möjligtvis en direkt 

igenkänning. När flickan i slutet öppnar dörren blir detta en symbolisk handling för att riva 

barriären dem emellan, och bjuda in till samtal. Både pappan och flickans lättade 

ansiktsuttryck konnoterar hopp och förståelse.  

 

De äldre tapeterna, dörrarna och husets fasad konnoterar gammalt, vilket tyder på att de inte 

renoverat huset på länge om ens alls. Pappan väljer att måla om trappan själv och i 

källartrappan skymtas flaskor och utrustning som visar att de fixar saker själva, i stället för att 

beställa tjänster.  Deras hem och alldagliga kläder tyder på att de inte är konsumenter som 

prioriterar det nyaste på marknaden. Meningsskapandet i samhällsklasser innebär skillnader i 

människors liv (Holgersson 2005, 22). Samtliga av dessa semiotiska resurser konnoterar 

medelklass. Dörren blir en metafor för en mur/barriär.  

 

8.1.1	Texterna	i	Där	livet	händer	
Texten “DÄR LIVET HÄNDER” fungerar som ett antagande från IKEAs sida, att deras 

produkter finns i svenskarnas hem och att livet sker i produkternas närvaro. Texten “Läs mer 

om hur livet sätter spår i våra produkter” tyder på att IKEA säger sig utgå från människans 

behov och anpassar produkterna efter dessa. Texten är intressant ur den aspekten att IKEA 

väljer att lyfta att produkterna anpassas efter livet och inte tvärtom. Skulle livet anpassas efter 

produkterna blir budskapet direkt ytligt. IKEA ser till människans naturliga behov, ännu 

tydligare när det via filmerna går att urskilja att det är vardagliga behov de hjälper att 

tillfredsställa. Ännu tydligare blir det när de inte använder produkter som är det senaste och 

fräschaste på marknaden och samtidigt som de ser till att lösa vissa vardagsproblem.  

 

 

 

 

 

 

 



	 41	

8.2	Meningsskapande	diskurser	i	Där	livet	händer	
Genom den textuella analysen, i form av den semiotiska bildanalysen har två övergripande 

meningsskapande diskurser kunnat urskiljas: Vardagslivsdiskursen och 

kommersialismdiskursen. 

 

Vardagslivsdiskursen kunde urskiljas via personernas beteenden i reklamfilmerna, där 

vardagliga sysslor, behov och problem var förekommande. De utförde sådant som kan 

kopplas till människans naturliga behov, exempelvis mat, sömn, födsel av ett barn och sex. 

Filmerna är även starkt kopplade till nostalgiska händelser och objekt, högtider, relationer och 

traditioner vilka kan förenas till diskursen. Samtliga reklamfilmer utspelar sig i hemmet vilket 

återigen speglar vardagslivsdiskursen. IKEAs val av plats går att kopplas till O´Neill, 

Houtman och Aupers (2014) studie som konstaterar att just platsen är en autentisk tillgång.  

Den semiotiska bildanalysens resultat har i denna studie visat att IKEA arbetat med avskalade 

ljud- och ljuskällor, oftast naturligt sådant, vilket tyder på att de frångår uttrycket 

“studioproduktion”. Personerna verkar snarare fångas i ett “naturligt” ögonblick där 

mottagarna kravlöst kan betrakta dem. Denna nya väg IKEA väljer att gå, från 

studioproduktion till vardagsliv, kan kopplas till Holts (2002) artikel. Holt menade att företag 

i det post-postmoderna samhället inte kan kommunicera som kommersiella enheter. Denna 

studie ser att IKEA försöker inträda vardagslivsdiskursen, där kommersiella intressen 

fortfarande kan urskiljas men de presenteras genom ett dolt, kreativt tillvägagångssätt.   

Samtliga reklamfilmer börjar med en händelse som mottagaren sedan får följa.  

 

Det är inte förrän slutet av varje reklamfilm som kommersialismdiskursen kommer till 

uttryck, då produkt, pris och logotyp presenteras. Det är även då det först framgår tydligt vem 

som är avsändaren. IKEAs sätt att visa upp produkter kan liknas vid Östberg och Kaijsers 

(2010:60) diskussion där företag genom reklam kan påverka konsumenter att tro att deras 

produkter kan förbättra och förenkla liv. Detta återspeglas i samtliga reklamfilmer, där de 

strategiskt placerat produkten på ett sätt att den mer eller mindre löser “problem” i vardagen. 

Exempelvis i Värkar fungerar rullvagnen som stöd, och i Skridskor löser mattan flickans 

problem då hon repat golvet. Personerna i filmerna uppmanar inte mottagaren till att köpa 

produkten, inte heller berättar dem om hur bra de faktiskt är. Produkterna, som är 

lågprisprodukter, används istället i vardagliga situationer och på ett diskret sätt “förenklar” de 

livet hos personerna i reklamfilmerna. De olika inredningarna och boendesituationerna tyder 
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på att IKEA vill visa att de har någonting som passar i alla typer av hem, oavsett smak, ålder, 

klass och familjekonstellationer. På så sätt visar IKEA upp olika typer av konsumentgrupper, 

troligtvis för att kunna nå en bred målgrupp av igenkänning.  

 

8.3	Intervjuanalys	
Nedan presenteras den mellersta nivån av Faircloughs analysmodell, den diskursiva praktiken, 

vilket är respondenternas svar kopplade till de meningsskapande diskurserna som kunnat 

urskiljas i den textuella analysnivån.   

 

8.3.1	Kommersialismdiskursen	
Kommersialismdiskursen berör respondenternas tankar kring reklam, pris och produkt samt 

konsumtion och kommersiella intressen.  

 

Grupperna var eniga angående beroendet som skapats kring konsumtion och att det innebär en 

viss tillfredsställelse att köpa produkter. Detta kan kopplas till Bauman som menar att 

tillfredsställa det mänskliga begäret även är målet med konsumtionssamhället (2008: 56). 

Grupp alternativt och andrahand diskuterade däremot tillfredsställelse med mer självkritisk 

vinkel. De talade om hur de undermedvetet, genom miljömedvetna val, rättfärdigar sig själva 

för att sedan “tillåtas” välja något mindre miljövänligt. Grupp prisvärt och moderiktigt såg 

snarare att produkter medför status och att den konsumtion de bedriver blir ett form av 

ställningstagande. Båda grupperna hade ett kritiskt, etiskt förhållningssätt angående 

arbetsförhållanden inom massproduktion. Likt Barkmans resonemang (2014: 49) ses 

medvetenhet för mer hållbar konsumtion vara allt mer central. Båda konsumentgrupperna i 

denna studie är medvetna om privatkonsumtionens negativa effekter ur ekonomiska, sociala 

och miljömässiga aspekter. Den ökade medvetenheten kan tänkas gå i linje med Jenkins 

(2012: 15-16) och Walsh (2003) resonemang om den kollektiva intelligensen som skapas via 

konvergens- och deltagarkultur. Kollektivet och den enskilda konsumenten har via 

medvetenhet högre krav på företag som massproducerar. Däremot ser denna studie att det 

enbart är en mer konsumtionskritisk konsumentgrupp som handlar utefter denna kunskap.  

Vad som skiljde grupperna åt främst i tankar kring konsumtion var den samhälleliga aspekten. 

Konsumtionssamhället såg grupp prisvärt och moderiktigt som samhällsutvecklande i termer 
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av ekonomisk framväxt. Detta är även något Bauman berör i den mening att den 

konsumistiska ekonomin blomstrar när pengar byter ägare (2008: 46). Vidare ansåg de att 

ökad konsumtion leder till högre konkurrens där företagen utmanar varandra i att framställa 

den bästa produkten och erbjudandet, vilket leder till fler valmöjligheter för konsumenten. 

Likt Östberg och Kaijsers idéer angående konsumenters identitetsprojekt (2010: 83) anses 

valmöjligheter vara olika identitetsmöjligheter. Grupp prisvärt och moderiktigt köper sig inte 

nödvändigtvis till olika identiteter, men de vill åtminstone ha valmöjligheten till att göra det. 

Konsumtion som bidragande faktor i samhällsutvecklingen berördes aldrig i grupp alternativt 

och andrahand, där de snarare såg valmöjligheter som onödigt vilket leder till överdriven 

konsumtion. Den positiva aspekten som lyftes i dagens konsumtionssamhälle var det ökade 

utbudet av miljövänliga varor. Dock förkastades tanken då det ofta leder till dubbelmoraliskt 

rättfärdigande, och återigen onödig konsumtion.   

 

Inställningen till varumärket IKEA indikerade stora skillnader mellan konsumentgrupperna. 

Grupp alternativt och andrahand ställde sig skeptiska till varumärket. Den negativa 

inställningen till varumärket diskuterades i relation till masskonsumtion, och att IKEA är en 

bidragande faktor. Deras sätt att marknadsföra sig som miljövänligt kom på tal, vilket även 

det kritiserades.  

 

Respondenten refererar massproduktion till smuts, där massproduktion enligt gruppen 

tenderar att bryta mot etiska, sociala och ekonomiska ansvarstaganden. Grupp alternativt och 

andrahand menar att IKEA genom massproduktion är en bidragande faktor till 

miljöförstöring. Deras gröna marknadsföring ses enbart vara ett försök att “lura in” 

konsumenter i andra tankemönster. Grupp prisvärt och moderiktigt däremot, ställde sig 

positiva till varumärket i den mening att IKEA är praktiskt, billigt och har produkter till alla. 

Massproduktion i relation till miljöförstöring kom även det på tal, men det refererades aldrig 

till IKEA som företag. Deras relation till IKEA tycks vara mer tillförlitlig och fördomsfri till 

skillnad från grupp alternativt och andrahand.  

 

Respondent 3: “Jag tycker det ofta handlar om spel för galleriet, de försöker vara miljömedvetna 

men deras reklam används mest för att tvätta bort eventuell smuts” 
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Samtliga grupper diskuterade positiva samt negativa aspekter med reklam. Grupperna var 

eniga om att reklam är negativt på så sätt att de inte undkommer den, att den finns överallt 

samt påverkar på ett eller annat sätt. Detta går i linje med Jenkins konvergenskultur (2012: 

252) där digital reklam är en produkt av mediekonvergensens värld där företag säljer innehåll 

på olika plattformar för att stärka konsumentlojaliteten. De var samtidigt eniga om att via 

reklam kan vissa samhällsfrågor belysas, och på så sätt bryta dåliga normer. Grupperna var 

mer benägna att ta till sig reklamen om innehållet är avvikande, underhållande och smart. 

Exempelvis IKEAs reklamfilm där deras intresse fångades då avsändaren till en början var 

otydlig. Det som skiljde grupperna åt i sättet att se på reklam var att grupp prisvärt och 

moderiktigt även berörde tanken av reklam som konsumentupplysande.  

 

 

Grupp prisvärt och moderiktigt ser reklam som informerande. Vilket liknas vid Östberg och 

Kaijsers (2010: 60) resonemang av att företag genom reklam och PR skapar en bild av hur en 

lyckad människa ser ut. Konsumenter ses fortsättningsvis enligt Östberg och Kaijser (2010: 

72) ständigt bevaka reklam för att bygga upp en idealbild av hur de själva vill vara.  

Grupp prisvärt och moderiktigt ser det positivt att få ta del av det senaste och fräschaste på 

marknaden, vilket kan kopplas till konsumenters identitetsprojekt och idealbild. Grupp 

alternativt och andrahand utgick snarare i termer av att reklam fungerar som en påverkande 

faktor, eller försök till påverkan. Detta var en grundläggande tanke genom hela samtalet.  

 

 

Grupp alternativt och andrahand ställer sig kritiska till reklam, där kommersiella budskap 

inte anses vara informerande utan snarare försök till påverkan. De påstår sig syna budskapen i 

den mån att det alltid finns ett underliggande, vinstdrivande syfte. Grupp alternativt och 

andrahand kan därmed ses, likt Östberg och Kaijsers (2010: 61-62) resonemang angående 

meningsskapande och den engagerade konsumenten, aktivt ta avstånd från de dominerande 

idéer som konsumtionssamhället skapar via reklam och PR. Reflektioner gällande 

Respondent 6: “Den kan ge information, antingen om en produkt eller ett företag som finns som 

man kanske inte ens känner till. Nyheter, helt enkelt” 

Respondent 2: “Jag är allergisk mot reklam. Mest irriterande är att de försöker påverka hela 

tiden. Det är inte bara information. De har alltid ett syfte med allt de gör, och det är inte alltid 

man håller med om det syftet, speciellt inte när det gäller konsumtion” 
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produkterna i IKEAs reklamfilmer Där livet händer visade likheter grupperna emellan. De 

identifierade att samtliga reklamfilmer enbart innehöll lågprisprodukter, på så sätt 

konstaterades det att produkten inte var huvudfokus utan snarare innehållet i filmen. Grupp 

prisvärt och moderiktigt lade vikt vid produktens egenskaper, kritiserade dem i efterfrågan av 

mer exklusiva och unika produkter.  

 

 

För grupp prisvärt och moderiktigt var produkterna i reklamfilmerna ointressanta. 

Produkterna signalerar inte för grupp prisvärt och moderiktigt ut positiva signaler i 

värderingssystemet. Detta går i linje med Kaijser och Östbergs resonemang (2010: 61) där 

gruppen inte vill identifiera sig med dessa produkter i dess identitetsprojekt. De ansåg snarare 

att valet av produkter var medvetet, i syfte att lyfta varumärket i stället för produkten. I och 

med valet av “tråkiga” produkter uppfattade inte gruppen reklamfilmerna som 

konsumtionsuppmanande. Grupp alternativt och andrahand såg valet av produkterna ur en 

annan synvinkel, där de koncentrerar sig på produktens syfte.  

 

 

Gruppen alternativt och andrahand diskuterade IKEAs val av produkter i reklamfilmerna och 

ansåg att de noggrant valt ut dessa för att verka som hjälpmedel i människornas vardagsliv. 

De menar även att produkterna är så kallade “lockvaror” som uppmanar till konsumtion. Detta 

går i linje med Östberg och Kaijsers resonemang (2010: 61) angående konsumenters aktiva, 

politiska avståndstagande till dominerande marknadsideologier. Till skillnad från grupp 

prisvärt och moderiktigt berördes aldrig den individuella efterfrågan. Inte heller diskuteras 

huruvida produkterna är tilltalande eller ej, utan snarare dess bakomliggande syfte.  

 

 

Respondent 8: “Om man ändå ska se en IKEA-reklam så är det här inga produkter jag egentligen 

vill ha. Om jag hade sett någonting nytt och spännande hade man ju kanske velat åka dit en sväng” 

Respondent 3: “Man får känslan av att produkten löser problemet, alltså att de tar till en produkt 

och använder den till något annat. Det handlar mer om att via lockvaror få folk att komma till 

IKEA, så de kan plocka på sig ännu fler produkter” 
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8.3.2	Vardagslivsdiskursen	
Denna diskurs berör respondenternas svar angående begreppen autenticitet, 

vardagsskildringar, och vilken typ av igenkänning och känslomässig påverkan materialet gett 

dem. Vardagslivsdiskursen och dess mening förändrades ständigt beroende på vilken situation 

den befann sig i. Grupp prisvärt och moderiktigt tenderade till att beröra diskursen enbart i 

meningar kring autenticitet. Till skillnad från grupp alternativt och andrahand där 

kommersialismdiskursen och kritiska åsikter kring sändaren och syftet med reklamen ständigt 

fungerade underbyggande. Holt (2002) menade att företag i post-postmoderna samhället inte 

kommer kunna dölja sina kommersiella motiv om de kommunicerar som kommersiella 

enheter. Trots att IKEA försöker gå ifrån kommersialismdiskursen kunde inte de dölja de 

kommersiella motiven i Där livet händer för en mer konsumtionskritisk konsumentgrupp.  

 

Båda grupperna var eniga om att budskapet “Där livet händer” i reklamfilmerna är 

sanningsenligt. Grupperna menar vidare att det ligger en sanning i att IKEAs produkter finns i 

svenskarnas hem och tillhör vardagen för de flesta. Detta går i linje med O´Neill, Houtman 

och Aupers (2014) föreställning om att platsen är en viktig faktor i försök att skapa autentiskt 

material. De förklarar hemmet som starkt relaterat till ursprung och identitet. Frågan angående 

autentiska vardagsskildringar i reklamfilmerna skiljde grupperna åt. När grupp prisvärt och 

moderiktigt fick frågan hur IKEA i reklamfilmerna skildrar svenskarnas vardag var just 

ärlighet ledordet.  

 

 

För grupp prisvärt och moderiktigt innebar en autentisk vardagsskildring att inte glamorisera 

situationer av vardagen, och inte heller visa upp den fiktiva berättelsen där det fiktiva blir allt 

för genomskinlig. Grupp prisvärt och moderiktigt menar att traditionellt reklamspråk som i 

regel visar upp vardagsskildringar i positiva och glada situationer framstår som oärliga. Till 

skillnad från Östberg och Kaijsers resonemang (2010: 102-103) så betraktas inte IKEA, trots 

varumärkets kommersiella egenskaper, som oäkta eller konstlat i dessa reklamfilmer. 

Autenticitet för dem innebär att skildra vardagens bättre och sämre stunder. Det kommersiella 

syftet bakom IKEAs reklamfilmer upplevs inte för gruppen skada ärlighet. Grupp alternativt 

Respondent 7: “De speglar svenskarnas vardag på ett ärligt sätt, utifrån olika händelser som folk 

kan uppleva. Oärligt vore det om det blir mer det här, glada och uppmålade. En tonåring kanske 

inte vill umgås med sina föräldrar jättemycket, majoriteten bråkar ju med dem” 
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och andrahand såg ett annat perspektiv i hur IKEA skildrar vardagen. Gruppen lyfte upp ett 

normkritiskt synsätt där den svenska kärnfamiljen låg i fokus. De enades om att normer 

genomsyrar just dessa reklamfilmer, och att konsumtion bidrar till att skapa normer.   

 

 

För grupp alternativt och andrahand speglade inte reklamfilmerna svenskarnas vardag, då 

innebörden av “svensken” inte skildrats nog brett. De menar att materialet går inom normens 

ramar för hur svensken ska vara och hur hemmet ska se ut, vilket inte avspeglar samhället 

korrekt. Östberg och Kaijser (2010: 45) diskuterar de sociohistoriska konsumtionsmönstren 

och att dessa strukturer ofta behandlas som “riktiga”, vilket kan skapa negativa konsekvenser 

då det bidrar till att dominerade samhällsgrupper kan bibehålla sin ställning. Grupp alternativt 

och andrahand menar att reklamfilmerna enbart berör stereotypiska föreställningar av 

svensken och svenskens hem. Vidare genomsyrades svaren av deras konsumtionskritiska 

inställning, där konsumtion bidrar till att stärka dåliga normer.  

 

Båda grupperna enades däremot om att reklamfilmerna på ett eller annat sätt berörde.  

Det som skiljde konsumentgrupperna åt var hur de ställde sig till avsändaren. Grupp prisvärt 

och moderiktigt menade att reklamfilmerna flertal gånger påverkade dem känslomässigt, där 

de specifikt talade om filmerna där IKEA försöker spegla barnets eller tonåringens vardag.  

Respondent 7: “Varannan vecka tyckte jag var härlig ändå. Pappan som precis flyttat, där med 

flyttkartongerna i hallen.. Men ändå lagt ner tid och kraft för att göra det bra för barnet” 

Likt Östberg och Kaijser (2010: 60) försöker företag, i detta fall IKEA, via reklam visa att 

deras produkter förbättrar konsumenters liv vilket kan skapa en dominerande 

marknadsideologi. Respondenterna i grupp prisvärt och moderiktigt var benägna att ta till sig 

reklamen på ett känslomässigt plan, och se till innehållet mer än det kommersiella syftet. 

Gruppen var därför mottaglig till budskapet “produkt löser problem” och att konsumtionen 

bidrar till trygghet för pojken. Samma reklamfilm diskuterades i grupp alternativt och 

andrahand som snarare tog annan riktning och fokuserade på hur det verkligen skildrar 

vardagen för ett skilsmässobarn. 

 

Respondent 1: “Varannan vecka var inte särskilt trovärdig, det är inte så för många skilsmässobarn. 

Hur löser produkterna och rummet egentligen de faktiska problemen?” 

Respondent 2: “Men är det inte så att de visar upp normen för hur ett barn, ett liv, och en 

kärnfamilj ska se ut. Och köper ni de här produkterna följer ni den” 
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Grupp alternativt och andrahand lade större vikt vid sändaren än innehållet, och synade i 

detta fall IKEAs budskap “produkt löser problem”. Deras kritiska förhållningssätt kan 

kännetecknas vid Östberg och Kaijsers föreställning av motståndare till konsumtionssamhället 

(2010: 78). Om sändaren vilket i detta fall har ett kommersiellt syfte bakom reklamen 

påverkas inte grupp alternativt och andrahand känslomässigt i samma utsträckning, annat 

vore det om budskapet varit från en hjälporganisation.  

 

 

Den största likheten konsumentgrupperna emellan var frågan om igenkänning, där samtliga 

respondenter var eniga om att IKEA skildrar händelser och objekt på ett igenkännande sätt. 

Likt Östberg och Kaijser (2010: 102-103) delas autenticitet i denna studie in i indexikal och 

ikonisk autenticitet. Indexikal autenticitet tyder på sådant som kan relateras till fenomenet, 

känslan av hur någonting var när personen själv var med om det (ibid: 103). Båda grupperna i 

denna studie kunde genom igenkänning till personerna och händelserna i IKEAs Där livet 

händer känna indexikal autenticitet. Respondenterna upplevde därmed sig själva inkluderade i 

målgruppen för IKEAs reklamserie. Det som skiljde grupperna åt var att grupp alternativt och 

andrahand återigen drog paralleller till avsändaren och dess kommersiella syfte.  

 

 

Grupp alternativt och andrahand separerade inte igenkänningen de berördes av från IKEA 

som avsändare. Den ikoniska autenticiteten grundar sig i hur det faktiskt är, det vill säga fakta 

(ibid: 103) vilket skiljde grupperna åt. Grupp alternativt och andrahand synade 

igenkänningen i den mån att den egentligen är konstruerad, och avsänd från ett kommersiellt 

företag. Den ikoniska autenticiteten berörde inte grupp prisvärt och moderiktigt i samma 

utsträckning, där de snarare la vikt på den indexikala.  

Respondent 4: “En god lyssnare tyckte jag till en början var tilltalande och sorglig. Jag trodde det 

var en hjälporganisation först, exempelvis BRIS. När jag insåg att det var IKEA började jag 

skratta och tyckte det plötsligt blev väldigt fånigt” 

Respondent 4: “När jag tänker efter tycker jag att alla är ganska bra, någon form av känsla skapas 

i samtliga. Det där med produkterna tänker jag nog inte så mycket på egentligen, de är väldigt 

duktiga på att skapa igenkänning” 
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9.	Slutdiskussion	
De meningsskapande diskurserna som denna studie kunnat urskilja i IKEAs Där livet händer 

är vardagslivsdiskursen och kommersialismdiskursen. I vardagslivsdiskursen är begreppen 

äkta vardag och autenticitet centrala. IKEA vill i sin reklam gå ifrån kommersialismdiskursen 

och inträda vardagslivsdiskursen genom att skildra svenskens liv - i olika åldrar, händelser 

och tillfällen.  

 

Vi ser till dagens reklamspråk där humor brukar vara ett verktyg som företag använder för att 

komma bort från kommersialismdiskursen i reklamsammanhang. Det främsta exemplet är 

ICA som sedan 2001 presenterat sina produkter runt humor och inom genren “dokusåpa”. 

IKEAs reklam använder liknande uppbyggnad, men med låg grad av intertextualitet inom 

reklamgenren. De ses snarare ha lånat stildrag från genren “novellfilm” där produktion istället 

använder livsöden, vardagsliv och lågmäld humor som verktyg för att avlägsna sig från 

kommersialismdiskursen. Denna studies bildanalys har sett till IKEAs medvetna val av att gå 

ifrån uttrycket “studioproduktion” och istället arbetat med avskalade ljud- och ljuskällor. 

Detta kan tolkas vid det så kallade “kodbrottet” där IKEA bryter mot mottagarens 

förväntningar av hur reklam brukar se ut. Dessa faktorer tyder på att IKEA genom 

reklamfilmerna försöker bryta ny mark i reklambranschen.  

 

Är denna ansträngning nödvändig för ett stort företag likt IKEA? Troligtvis är den det. Holts 

(2002) förutspådde en post-postmodern framtid där företag inte kommer kunna överleva om 

de kommunicerar som kommersiella enheter. Reklam som genre befinner sig i en 

förändringsprocess och en kan urskilja ett maktspel mellan avsändare och mottagare. Dels gör 

den för avsändaren att kampanjer likt Där livet händer kan ta fart och spridas på olika 

plattformar. Samtidigt ses samtliga konsumenter i denna studie mer medveten och kritisk mot 

kommersialism och masskonsumtion. Detta liknar vi till en kollektiv intelligens skapad 

genom informationsflödet som uppstår via konvergens. Både producent och konsument ses 

utvecklas kring dess medvetenhet om varandra. Kommersialismdiskursen är fortfarande 

central då reklamserien, trots sitt kreativa tillvägagångssätt, fortfarande är just reklam då 

produkt och pris presenteras. Då IKEA försöker gå ifrån en redan etablerad och kritiserad 

diskurs kan detta “förvirra” konsumenten i den mån att de inte synar det kommersiella 
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budskapet. Om det är någon som sitter på den främsta makten kan inte denna studie svara på, 

vi ser det snarare som en pågående maktkamp.  

 

Genom att studera mottagningen av serien hos olika konsumentgrupper kan studien se att 

sändare med kommersiella budskap kan via vardagslivsdiskursen skapa igenkänning hos olika 

typer av konsumentgrupper, oavsett hur konsumtionskritiska de må vara. IKEAs arbete med 

igenkänning går lätt att relatera till, då personerna i reklamfilmerna ses i dess mänskliga 

beteende. De presenterar en bredd av identiteter, och respondenterna i denna studie kan 

identifiera sig själva med någon person i reklamserien, trots att de själva är normkritiska till 

representationen. Att däremot nå olika typer av konsumentgrupper med budskap som 

uppfattas autentiskt syns vara betydligt svårare. Likt Holts teori (2002) angående den 

moderna konsumenten och dess kritiska öga kan inte IKEA dölja kommersiella motiv hos en 

mer konsumtionskritisk mottagargrupp, vilket i detta fall sticker hål på autenticiteten de 

försöker konstruera. Den medvetenhet som råder bland konsumenter gör det svårare för ett 

företag likt IKEA att inträda vardagslivsdiskursen. Men trots det ses en mindre 

konsumtionskritisk grupp lägga större vikt vid att innehållet ska presenteras på ett 

sanningsenligt sätt, vilket IKEA till viss mån har lyckats med då konsumenterna är benägna 

att ta till sig den konstruerade autenticiteten. 

 

Denna studie kan likt Belks (1998) diskussion angående det “förlängda jaget” understryka att 

konsumenters identitetsprojekt är den mest grundläggande faktorn som styr deras 

konsumtionsvanor. Det vi ytterligare kunnat urskilja är att identitetsprojektet är 

grundläggande i hur de uppfattar kommersiella intressen, och hur mottagliga de är för just 

dessa budskap. Identitetsprojektet ses vara ett ständigt ställningstagande, vare sig det handlar 

om att avstå från kommersiella intressen och masskonsumtion, eller försök att haka på senaste 

modetrenden eller produktutvecklingen.  

 

I reklamfilmerna kunde normer och idéer kring autenticitet som IKEA arbetat med urskiljas.  

Dessa går att tolkas vid sociala, ekonomiska och kulturella antaganden. Normer och idéer 

presenteras främst via den konstruerade igenkänningen som enbart kommer till uttryck om 

mottagaren faktiskt lever efter de traditioner, högtider och värderingar till familjen som 

presenteras. IKEA förutsätter på så sätt att mottagaren lever efter dessa antaganden, vilket 

samtliga respondenter i denna studie gör. Därav accepterades den konstruerade autenticiteten i 

mån av igenkänning hos båda konsumentgrupperna. 
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Kärnfamiljen ses i denna studie vara en ideologi i det svenska samhället, när någonting ruckas 

inom den ter det sig vara en mörk stund. Detta förstärks genom att respondenterna i studien 

kan identifiera sig, och förstå situationerna som “mörka” eller “ljusa”. Likt O´Neill, Houtman 

och Aupers (2014) forskning visar denna studie att plats är en betydelsefull faktor vid 

framställning av autenticitet. Hemmet som inkluderar vardagen är en central punkt i IKEAs 

reklamfilmer, det är även starkt relaterat till ursprung, förankring och människans identitet. 

Via olika konstruktioner av igenkänning kopplat till kärnfamiljen och hemmet har IKEA mer 

eller mindre lyckats beröra samtliga konsumentgrupper i denna studie.  

 

9.1	Förslag	på	vidare	forskning	
För att få en vidare bild av uppfattningar om autenticitet kan en reklamserie likt IKEAs Där 

livet händer jämföras med en annan reklamserie med mer traditionellt reklamspråk. Genom 

denna infallsvinkel kan strategiska verktyg för att uppnå autentiskt uttryck urskiljas. Vidare 

hade det varit intressant att se hur mottagare uppfattar dessa typer av reklamspråk. Vi tänker 

oss att om en konsumtionskritisk mottagare får jämföra dessa kanske de ställer sig mer 

positivt till reklamfilmer likt IKEAs Där livet händer.  
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11.	Bilagor	

		
Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. a.) Vad ni är positivt med dagens konsumtionssamhälle? 

    b.) Vad tycker ni är negativt med dagens konsumtionssamhälle? 

 

2. a.) Vad tycker ni är positivt med reklam?  

    b.) Vad tycker ni är negativt med reklam?  

 

3. I vilken utsträckning reflekterar ni kring reklamfilmer ni ser? 

 

4. a.) Vad uppfattar ni som positivt med IKEA? 

    b.) Ser ni något negativt med IKEA? 

 

5. Brukar ni handla på IKEA? Är IKEA ett alternativ för er vid behov av 

heminredning? (konsumtion) 

Om ja - varför är det ett alternativ?  

Om nej - varför är det inte ett alternativ? Var vänder ni er då?  

 

6. Följer ni IKEA Sverige på Facebook/instagram eller annat sociala medier? 

(konvergens) 

 

7. Var det första gången ni såg konceptet Där livet händer när vi bad er ta del av det? 

(konvergens) 
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8. a.) Vad tycker ni är positivt med reklamfilmerna Där livet händer? (autentisk 

reklam) 

    b.) Vad tycker ni är negativt med reklamfilmerna Där livet händer?  

 

9. Är det någon av reklamfilmerna som berör dig mer? På vilket sätt? (autentisk 

reklam) 

 

10. På vilket sätt tycker du IKEA speglar svenskarnas vardag i reklamfilmerna? 

(autentisk reklam) 

 

11. Har ni pratat om någon av reklamfilmerna med vänner/bekanta någon gång? 

(konvergens) 

 

12. Vad tror du att IKEA har för mål med dessa typer av reklamfilmer? (autentisk 

reklam) 

 

13. På vilket sätt reflekterar ni över produkterna som annonserades? (konsumtion) 

 

14. Blir någon av er sugen på att köpa produkterna när ni ser reklamfilmerna? 

(konsumtion)  

 

15. Hur förändras er uppfattning av IKEA när ni sett på reklamfilmerna Där livet 

händer? (konsumtion)  
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Bilaga 2  

Enkät  

1. Ålder? 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Kön? 
( ) Kvinna ( ) Man ( ) Annat 
 
3. Vad tycker du om att handla konsumtionsvaror som kläder, möbler, hemelektronik o 
dyl?  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Om du handlar kläder - vilka typer av butiker väljer du då? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Om du handlar möbler - vilka typer av butiker väljer du då? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Om du handlar hemelektronik - vilka typer av butiker väljer du då? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Har du någon gång handlat på IKEA?  
( ) Ja  ( ) Nej 
 
8. Om ja, hur ofta? 
( ) mindre än en gång per år 
( ) 1-3 gånger per år 
( ) 4-6 gånger per år  
( ) 7-10 gånger per år  
( ) mer än 10 gånger per år  
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Bilaga 3 

 

1. Inledning  

Medium och genre (kontext)  

Målgrupp (till vem vänder sig bilden till?) 

Bakgrund (om bilden och innehållet) 

 

2. Bildbeskrivning (denotation) 

Vad man ser:  

Människan 

Miljön 

Enskilda föremål  

Situation 

Rörelser (Multimodalitet) 

Blickriktning 

Bildkontext (bakgrund, omgivning, rubriker, texter) 

 

Hur man ser (bildestetik): 

Gestalt 

Placering 

Bildvinkel 

Bildutsnitt 

Skärpa 

Blickriktning (krävande/erbjudande) 

Musik (Multimodalitet) 

Ljus och kontrast 

Färg 

 

3. Annat:  

Symbol 

Varumärke och logotyp 

Metonymi 

Metafor 


