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Abstract 
How much is content and how much is marketing? A critical discourse analysis of IKEAs 

series Vad gafflar ni om? 

 

Our modern society is based on a culture of consumption, where individuals are in an on-

going search for self-realization through consumption. But in a society with buzz a of 

commercials and information, a society where media users are getting more critical towards 

commercialized messages it’s harder for companies to be heard. To be heard, companies need 

to create messages that their customers choose to listen to. Content marketing is a marketing 

strategy that aims to do just that.  
 

The purpose with this study is to get a deeper understanding of content marketing as a 

phenomenon within a consumption society by studying IKEAs series Vad gafflar ni om?. The 

study has a starting point in Bauman’s theories about consumption life, Giddens theories 

about the reflexive self, Jenkins theories about convergence culture and Faircloughs critical 

discourse analysis.  
 

The critical discourse analysis was made through Faircloughs three-dimensional conception 

of discourse, which is a model consisting a linguistic analysis of the text, the discourse 

practise and the social practice. To get a deeper insight in the reception of the text, qualitative 

interviews with text consumers where also made. The result of the analysis showed that 

different types of identities and norms where presented by IKEA in the series, which all could 

be achieved through consumption. The text consumer is most likely influenced by the 

ideology consumerism, which can be why they agree with how IKEA present different 

identities. IKEA presents a narrow image of the typical swede, where that are presumed to be 

middle class and own their own house. A distinct promotion discourse could not be identified, 

although a consumption discourse was identified throughout the series. The text consumers 

felt that the content was mostly entertaining and educating, which could be the result of the 

non-exiting promotional discourse but also the use of an entertaining-genre. The text 

consumers were also positively disposed by the content that can be, in comparison to Grusells 

study, because they choose to see it by themselves.  
 

Nyckelord: content marketing, IKEA, critical discourse analysis, Vad gafflar ni om?, 

consumption life, convergence culture, reflexive self, Fairclough, Bauman, Giddens, Jenkins  
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1. Inledning 
Varför vara den du är, när du kan vara vad du vill bli? Möjligtvis en uppseendeväckande fråga 

men ändå en rimlig sådan i dagens konsumtionssamhälle. Denna text hade istället kunnat 

inledas som så många andra inom detta forskningsfält; vi lever i ett samhälle med ständigt 

mediebrus, ett samhälle där dess invånare är på jakt efter självförverkligande via konsumtion 

men som ändå i allt större utsträckning undviker reklam för de påstått självförverkligande 

produkterna. 

 

Jakten och undvikandet ställer reklamavsändaren inför en utmaning, att kommunicera med en 

marknad som har en ovilja att lyssna är inte lätt. För att företag ska sticka ut i mediebruset och 

få sitt budskap att nå fram måste de skapa kommunikation som uppskattas av målgruppen. 

Content marketing eller innehållsmarknadsföring som det kallas på svenska, är en strategi för 

att lyckas med detta (Barregren och Tegborg, 2014:7-8). Företag försöker alltså skapa 

kommunikation som på något sätt erbjuder ett värde för deras kunder vilket kan vara via 

underhållning, information eller kunskap. 

 

Ett exempel på content marketing är IKEAs serie Vad gafflar ni om?, ett livsstilsprogram där 

programledarna träffar experter och samtalar om svenskens relation till hemmet. IKEA 

beskriver själva serien likt följande: 

 

“I femton avsnitt kan ni följa Martina Haag och Mogge Sseruwagi när de utforskar nojor och 

situationer som hindrar oss från att umgås mer tillsammans. Till sin hjälp har de bland annat 

beteendevetare, sakexperter och inredningsexperten Jon Eliason, som leder dem på vägen 

med insikter och en massa smarta inredningstips.” (IKEA, 2015) 

 

Utan att föregå analysens resultat kan antas att IKEAs syfte med Vad gafflar ni om? är att öka 

sin försäljning. Ändå talar de inte explicit om detta i serien. Således blir det relevant att 

undersöka hur företag likt IKEA kan kommunicera för ökad försäljning utan att följa de 

traditionella strategierna för reklam. Vidare blir det relevant att undersöka hur detta uppfattas 

av mottagarna, ses serien huvudsakligen som reklam eller som underhållning? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i IKEAs serie Vad gafflar ni om? är syftet med studien att få en ökad 

förståelse för content marketing som fenomen utifrån konsumtionskulturteori. För att besvara 

syftet har två frågeställningar med vardera underfråga utformats. 

 

•   Hur kan de identiteter och normer som skapas i IKEAs serie Vad gafflar ni om? 

problematiseras och förstås i relation till konsumtionskulturteori? 

o   Hur upprätthåller och skapar Vad gafflar ni om? normer kring 

konsumtionskultur. 

•   Hur upplever mottagarna innehållet av IKEAs Vad gafflar ni om? 

o   I vilken utsträckning upplever mottagarna det som reklam eller som 

underhållning? 

1.2 Bakgrund 
Barregren och Tegborg (2014:7-8) menar att marknadskommunikationens villkor förändras 

ständig. För att företag ska sticka ut i bruset av information och få sitt budskap att nå fram 

måste de skapa marknadskommunikation som uppmärksammas av målgruppen. Content 

marketing är en strategi för att lyckas med detta. 

 

Barregren och Tegborg (ibid:25-26) beskriver content marketing som en form av 

marknadskommunikation där företag skapar planerad kommunikation i syfte att få mottagarna 

att idag eller i framtiden handla på ett sätt som stödjer företagets verksamhet. Content 

marketing som skapar mervärde används av företag för att möta kundernas behov eller bygga 

relationer med dem. Denna form av marknadskommunikation brukar beskrivas som en mer 

lågmäld kommunikationsform som sker på konsumentens villkor (ibid:7-8). Det kan vara en 

reklamfilm som en konsument väljer att se på youtube för att den finner den underhållande 

och som den sedan väljer att dela vidare till sina vänner. 

 

Barregren och Tegborg (ibid:29) menar att content marketing har tre förhållningsregler. Den 

första är att företaget själva måste publicera innehållet. Det ska alltså vara tydligt vem/vilket 

företag som är avsändare för innehållet. Den andra är att den tilltänkta målgruppen måste 

uppfatta innehållet som värdefullt. Det måste alltså upplevas som underhållande, informativt 
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eller lärorik och inte säljande. Den tredje och sista är att innehållets syfte ska vara att skapa, 

upprätthålla och generera kundrelationer. Med denna definition av content marketing blir 

IKEAs serie Vad gafflar ni om? ett tydligt exempel på denna typ av marknadskommunikation. 

I denna studie kommer Vad gafflar ni om? ibland benämnas som serien.  
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2. Tidigare forskning 
Content marketing är ett relativt nytt begrepp och därför har det utförts få forskningsstudier 

inom medier- och kommunikationsvetenskap som förhåller sig kritisk till begreppet. En av de 

studier som har gjort det är en kandidatuppsatsen “Jag tycker det är en snäll typ av 

marknadsföring” – en kritisk diskursanalys om content marketing i podcasts” som legat till 

grund för angreppsättet i denna studie. Då denna studie också ämnar undersöka hur mottagare 

upplever reklam i ett konsumtionssamhälle är Marie Grusells (2008) avhandling Reklam - En 

oinbjuden gäst? en relevant forskning.  

    

Marie Grusells (2008) avhandling Reklam - En oinbjuden gäst? ämnar undersöka huruvida 

reklam är en objuden eller välkomnande gäst i svenskarna vardag. Syftet med avhandlingen är 

således att beskriva och undersöka människors uppfattning om reklam i medier samt vad det 

kan ha för konsekvenser. Grusell har som utgångspunkt att konsumtion är en grundpelare 

inom ett västerländskt samhälle. Hon menar att vårt samhälle är ett utpräglat 

konsumtionssamhälle där vad, hur och var vi köper varor signalerar vår grupptillhörighet och 

identitet. Inom denna kultur menar Grusell att reklam spelar en stor roll då det genom reklam 

ges information om vad vi bör köpa för att förverkliga oss själva som individer. 

 

I Grusells avhandling konstateras att svenskars inställning till reklam är samstämmig. Bland 

annat fastställs att de flesta finner tv-reklam irriterade precis som att de flesta finner annonser 

i dagspress mer som informerande än irriterande. Dessutom tyder resultatet på att de flesta 

tror att andra påverkas mer av reklam än de själva. Mediekontexten antas ha stor betydelse för 

hur reklamen uppfattas, alltså vart och hur den konsumeras. Grusell menar att reklamen i 

tryckt media i allt större utsträckning är självvald då det är upp till mottagaren att läsa eller 

inte läsa. Tv-reklam ses som mer påtvingad och som ett avbrott i tv-tittandet. En av Grusells 

slutsatser är att svenskar uppskattar reklam i högre utsträckning när den uppfattas som 

självvald men ogillar reklam som stör. 

 

Då denna studie har liknande teoretisk utgångspunkt men ämnar undersöka webb-tv istället 

för tv-reklam blir Grunsells avhandling relevant att använda som stöd i analysen. Då avsnitten 

från Vad gafflar ni om? sänds på IKEAs hemsida samt deras youtubekanal är konsumtionen 
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av den självvald. Således blir Grusells resultat relevanta att jämföra med denna studies 

resultat. 

 

Carina Bygdemark och Agnes Ådell (2015) undersöker i studien “Jag tycker det är en snäll 

typ av marknadsföring” En kritisk diskursanalys om content marketing i podcasts vilka 

strategier content marketing bygger på inom en konvergenskultur. De undersöker hur väl 

producenterna av Ölpodden förhåller sig till och använder sig av möjligheter som erbjuds i ett 

teknifierat samhälle. Bygdemark och Ådell tar i sin analys avstamp i främst konvergenskultur 

men förhåller sig i sina resonemang även till konsumtionskultur. Denna studie ämnar göra det 

motsatta, ta avstamp i konsumtionskultur och se konvergenskultur som en arena för 

möjligheten till content marketing i webb-tv-format. Bygdemark och Ådells studie används 

som inspiration och ligger som grund till denna studies angreppssätt. 

 

Bygdemark och Ådell kommer fram till slutsatserna att ölpodden och content marketing 

genom podcasts ger fördelar för både sändare och mottagre. Carlsberg som annars 

marginaliseras av den svenska alkohollagen kan marknadsföra ölet som dryck samtidigt som 

de erbjuder målgruppen ett mervärde. Promotionsdiskurser artikuleras tillsammans med andra 

diskurser som gör just att innehållet upplevs som underhållande istället för störande. 

Samtidigt skapar ölpodden en norm om att det är fint att kunna mycket om och dricka vissa 

typer av öl, vilket också kan ses som ett sätt att öka Carlsbergs försäljning. Med Bygdemark 

och Ådells studie som inspiration blir det intressant att se hur denna studie kan ytterligare öka 

kunskapen om content marketing.  
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3. Teori 
Denna studie kommer ta avstamp i teorier ring konsumtionskulturteori, konvergenskultur och 

kritisk diskursanalys. I denna studie används Faircloughs kritiska diskursanalys som både 

teori och metod och dessa kommer att presenteras under båda avsnitten.  

3.1 Konsumtionskulturteori 
Konsumtionskulturteori är en tvärvetenskaplig disciplin som fokuserar explicit på konsumtion 

(Östberg, Kaijser, 2010:37). Konsumtionskulturteorin ämnar inte kunna förklara alla 

konsumtionsbeteenden med en övergripande modell, utan ämnar snarare att genom olika 

perspektiv kunna förklara vissa delar i ett konsumtionsmönster. Denna studie kommer ta 

avstamp i teorier kring konsumism, konsumtionssamhälle samt identitetsskapande, dessa 

presenteras nedan. 

3.1.1 Bauman: Konsumism och konsumtionssamhälle 

Bauman (1998:39-40) menar att vi människor i ett modernt samhälle lever i ett 

konsumtionssamhälle. Tidigare levde vi i ett produktionssamhälle. Övergången från ett 

produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle är inte så radikal att det kan sägas helt 

enkelt gått från det ena till det andra, skillnaden ligger snarare i tonvikten. Förskjutningen 

påverkar stora delar i samhället, kulturen och även individen. I ett konsumtionssamhälle 

engageras medborgarna främst i rollen att spela konsumenten. 

 

Bauman (2007:36) skiljer på konsumism och konsumtion. Han menar att konsumtion är en 

enskild individs handling när denna konsumerar medan konsumism är en egenskap inom ett 

samhälle. Detta innebär att konsumismen som mentalitet är vad som driver 

konsumtionssamhället framåt. Precis som inom produktionssamhället, där den enskilde 

individens arbete skiljdes från samhällets behov av att producera, skiljs individens behov eller 

begär efter att konsumera från konsumtion som yttre kraft och den viktigaste drivkraften i 

samhället. 

 

Vidare menar Bauman (1998:40) att i ett konsumtionssamhälle är normen att vilja konsumera. 

På samma sätt som individen i ett produktionssamhälle är fostrad att vilja producera är 
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individer i ett konsumtionssamhälle villiga att konsumera. I ett konsumtionssamhälle som 

fungerar väl önskar konsumenten att bli förförd av konsumtionsmarknader. Denna ständiga 

jakt efter mer, en ny aktivitet eller upplevelse kan liknas vid produktionssamhällets system 

där arbetarna jobbade vid en löpande lina dag efter dag med identiska uppgifter - det var så 

samhället skolat dem. Precis som samhället idag skolat individen, via konsumism, att vilja 

konsumera. 

 

Bauman (2007:62) menar att konsumistisk kultur är det speciella sätt på vilket 

konsumtionssamhälles medlemmar föreställer sig att de ska uppträda för att uppnå sina 

livsmål. På samma vis står konsumtionssamhället för en särskild samling existentiella 

förhållanden under vilka sannolikheten är stor att dess medlemmar kommer anamma den 

konsumistiska kulturen och inte någon annan. Östberg, Kaijser (2010:59-60) menar att 

konsumtionssamhället skapar en bild av hur man ska vara för att vara en lyckad människa 

idag - vad man ska äga för saker, vilka aktiviteter man ska ägna sig åt, vart man ska resa på 

semester och så vidare. De konsumtionstakter individen genomför definierar vilka de är och 

vad andra tycker om dem. Östberg, Kaijser (ibid) beskriver genom Gordon Alports ord att 

individen egentligen inte konsumerar för att tillfredsställa sig själva utan för att tillfredsställa 

dem de möter. Det innebär exempelvis att individer inte klär sig så som de tycker är fint utan 

att så som de tror att andra kommer att uppskatta (ibid:70). 

 

För att individer ska fortsätta att konsumera och uppnå sina olika livsmål menar Bauman 

(2007:58-59) att ett konsumtionssamhälle ständigt reproducerar ett dolt missnöje vilket han 

menar är en viktig resurs för att upprätthålla konsumismens ordning. Bauman (ibid:57) menar 

att dagens västerländska individualiserade samhälle är en förutsättning för att det ska fungera. 

Ett individualiserat samhälle karakteriseras av avregleringen av det kollektiva och en 

fokusering av individens personliga ansvar och intresse, det är upp till individen själv att 

skapa och omskapa självidentiteten.  

 

Individer i ett konsumtionssamhälle upplever mest troligt att det är ett fritt val att konsumera. 

Bauman (1998:43-44) menar att konsumenten kanske upplever sig ha makt, de sitter på 

makten att välja vad denna ska konsumera, till vem den vill ge sin lojalitet. Men Bauman 

menar att det fria valet endast ligger i vem konsumenten väljer att ge sin lojalitet till, för att 

konsumenten ska välja är inget val. För att få en plats i samhället och kunna leva ett liv som 
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känns meningsfullt och hitta vägen till självidentitet menar Bauman att konsumenter måste 

besöka marknadsplatsen dagligen. 

 

Bauman (2007:63) menar alltså att konsumtionssamhället är ett samhälle som gynnar, 

uppmärksammar och förstärker valet av en konsumistisk kultur och motsätter sig andra 

kulturer. Att konsumera innebär att investera i sitt eget sociala medlemskap, vilket i ett 

konsumtionssamhälle kan översättas till “säljbarhet”. De flesta konsumtionsvaror som finns 

på marknaden har hämtat sin dragningskraft från, mer eller mindre explicit, antydda 

investeringsvärden, de ska alltså öka säljbarheten för konsumenten. Det centrala syftet med att 

konsumera i ett konsumtionssamhälle är inte att tillfredsställa ett behov eller ett begär, det 

centrala är att konsumenten ska kommodifieras eller rekommodifieras: de ska bli en säljbar 

vara. Att bli och förbli säljbar är det starkaste motivet bakom konsumtionsaktiviteter, även om 

detta inte uttryckligen uttalas (ibid:66-67). Drivkraften bakom konsumtionsaktiviteterna är 

individens sökande efter det optimala försäljningspriset, avancemang till en högre division, 

högre rang eller position i de olika serietabellerna (ibid:73). 

 

Denna studie kommer inom den sociala praktiken att ta avstamp i Baumans teorier kring 

konsumism och konsumtionssamhälle. Det blir alltså med hypotesen att konsumism kan 

betraktas som en ideologi som Vad gafflar ni om? kommer problematiseras. Med Baumans 

teorier som grund kommer det bli möjligt att undersöka om serien kan sägas vilja förändra 

eller befästa rådande maktstrukturer, det vill säga makten mellan konsument och producent. 

3.1.2 Identitetsprojekt 

Att identitet är något som skapas aktivt av individer själv är en relativt ny tanke inom 

vetenskapen. Tidigare ansågs identiteten vara mer given, statisk, och något som individen inte 

behöver reflekterade över (Östberg, Kaijser, 2010:71). Men många teoretiker menar att det 

skett ett skifte inom individens identitetsskapandeprocesser. Tidigare definierades individen 

utifrån faktorer rörande produktion - vad denne tillförde samhället i form av till exempel ett 

yrke. Idag definieras individen allt mer av konsumtion - vad denne konsumerar, till exempel 

reklam och produkter som marknaden erbjuder. Detta använder individer för att själva bygga 

den de är eller vill vara (ibid:72). Med synen på identitetsskapande starkt kopplad till 

konsumtion blir identiteten också mer flexibel, att ändra konsumtionsmönster är enklare än att 

ändra till exempel yrke eller utbildning. 



 13 

 

Giddens (1991:12-14) menar att individer ser sin identitet som reflexiva objekt. Det innebär 

att individen dels ser till de mer grundläggande funktionerna av identiteten som den fysiska 

kroppen och basala känslor. Men å andra sidan är individen väl medveten om och lägger 

mycket fokus vid planerandet av själva identitetsskapandet. Identiteter får man inte bara, man 

skapar den själv. Stier (2012:79) menar att konsumenter matas med budskap om att de ska 

arbeta med sig själva, göra om det de inte gillar och förverkliga sig själva. Både Giddens 

(1991:12-14) och Bauman(2007:73) menar att konsumtionssamhället gjort människors 

identiteter splittrade, flytande och osäkra. Det är alltså svårare för människor att positionera 

sig i förhållande till traditionella kategorier såsom kön, social klass och yrke. Detta gör 

människors identitetsskapande problematisk (Stier, 2012:81-82). Giddens (1991:94-99) menar 

att individer inte är vad de är utan vad de gör sig till. Det betyder att självet i sig kan betraktas 

som helt tomt tills det fylls av innehåll. Detta innehåll har som mål att skapa en positiv och 

sammanhängande identitetskänsla för individen. Självets reflexivet kan beskrivas som 

kontinuerlig och allomfattande då individen med mycket jämna mellanrum måste ta beslut om 

vad ska hända härnäst. Stier (2012:29) hävdar, med stöd hos Bauman, att identiteten är 

sprunget ur själva konsumtionen. För att besvara hur och om Vad gafflar ni om? befäster 

normer kring identiteter i en konsumtionskultur kommer Giddens och Baumans teorier att 

användas. 

3.2 Konvergenskultur 
Jenkins (2006:15) beskriver ordet konvergens som flödet och rörelsen mellan och i olika 

medieplattformar, mediebranscher och mediepubliker. Termen konvergenskultur beskriver 

Jenkins (ibid:14) som när gamla och nya medier kolliderar, när medieproducentens och 

mediekonsumentens makt över medier, dess innehåll och spridning blir allt mer integrerad. 

Stier (2012:41-42) menar att dagens tekniska möjligheter eller teknifieringen som han kallar 

det är i sig förutsättningen för dagens konvergenskultur. Digitaliseringen och den nya 

nätverkslogiken har inte bara bidragit till globaliseringen utan har förändrat vårt samhälle 

både ideologiskt och kulturellt. 

 

Jenkins (2006:15) menar vidare att själva konvergensen i sig inte uppstår på grund av nya 

tekniska objekt utan uppstår i enskilda individers huvuden genom deras sociala interaktion vid 

såväl teknisk som fysisk interaktion. Samhällets teknifiering är dock som tidigare nämnt en 
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förutsättning för dagens ökade möjligheter till social interaktion då den till stora delar sker via 

internet och nya tekniska objekt så som smartphones, surfplattor och datorer (Stier, 2012:44). 

Jenkins (2006:15) beskriver det som att vi människor skapar en egen personlig mytologi 

genom den sociala interaktionen och de fragment av information som vi människor väljer att 

uppmärksamma. Detta skapar en naturlig önskan för oss att vilja prata och diskutera 

innehållet med andra genom att bland annat dela det vidare i våra sociala mediekanaler. 

Individers spridning av medialt budskap i egna sociala mediekanaler kan liknas vid en 

cirkulär distribution. Genom cirkulär distribution förs medieproducentens budskap vidare till 

andra individer samtidigt som det kan vinklas när det återskapas i en annan individs ord 

(Ford, Green & Jenkins, 2014:20-21).  

 

Denna studie kommer främst se Jenkins teorier om konvergenskultur som en arena för 

möjliggörandet av content marketing. På så vis kan denna studie ta stöd i teorier kring 

konvergens vid analysen av den sociala praktiken samt i studiens slutdiskussion.  

3.2.1 Spridbara medier - klibbigt innehåll 

Spridbara medier kan beskrivas som ett verktyg för medieproducenter att nå en bred massa 

och få sina budskap att klibba fast i mediekonsumenternas medvetande. Gladwell (2000:132) 

menar att klibbigt innehåll är innehåll som mediekonsumenter vill sprida vidare. Självklart är 

inte allt innehåll klibbigt, det kräver att en medieproducent producerar ett framgångsrikt 

kommersialiserat budskap som skapar mervärde för den tilltänka konsumenten. Det är enbart 

när konsumenten själv vill ta in budskapet som det finns en möjlighet att det kommer spridas 

vidare (Ford, Green & Jenkins, 2014:22-24). Detta är en grundsten i content marketing som 

marknadsföringsstrategi och är därför en viktig aspekt i studien.  

3.3 Kritisk diskursanalys 
I den kritiska diskursanalysen förenas samhällskritik och vetenskap. Detta sker genom att 

texter, det vill säga meningsskapande i tal, skrift och bilder, ses som diskurs. Med diskurs 

menas att texterna är inbäddade i olika situationer, institutioner och “osynliga” strukturer i 

samhället. För att få en djupare förståelse för content marketing och problematisera det i 

relation till bland annat konsumtionskulturteori räcker det inte med en ren textanalys, 

exempelvis en retorisk analys (Berglez, 2010:266-267). Studien måste använda sig av en teori 

med verktyg som kan tydliggöra de kulturella, sociala och ekonomiska premisser under vilka 
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texten har skapats. Därför kommer denna studie använda sig av kritisk diskursanalys. Kritisk 

diskursanalys är kritisk i den mening att den ser det som sin uppgift att kartlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprättandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer 

som skapar och upprätthåller ojämlika maktförhållanden. Syftet med kritisk diskursanalys är 

att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (Winter-Jørgensen, Philips, 2000:69). 

3.3.1 Ideologi 

Inom kritisk diskursanalys är ideologibegreppet fundamentalt då det är ideologier forskare likt 

Fairclough vill kartlägga, identifiera och kritisera genom en kritisk diskursanalys.  

 

Fairclough (2010:9) menar att ideologiers representation kan identifieras i olika texter i 

samhället, det är alltså i texter och språkbruk som ideologier och dess innebörder skapas, 

återskapas och förändras. Varför är det viktigt att identifiera och kritisera ideologier? 

Sociologiprofessorn J.B Thompson (1984:132) beskriver ideologi som ”meaning in the 

service of power”, det vill säga att de är en föreställning om hur samhället och identiteter i 

samhället ska se ut och fungera. Ideologi handlar om makt, det handlar om att få andra i 

samhället att fall in under och följa den dominerande ideologin i samhället. De är grunden 

eller strukturen för olika samhällsystem och en grund för vilka normer och värderingar 

individerna i ett samhälle ska förhålla sig till.  

 

Fairclough (1995:8) menar vidare att ideologier är öppna för kritik och förändring, men för att 

skapa förändring måste forskare av texter nysta upp vilka strukturer och ideologier som ligger 

gömda i dess uppbyggnad. Denna studie gjordes med hypotesen att konsumism kan betraktas 

som en ideologi. Analys och diskussion om ideologier tillämpas i den sociala praktiken. 

3.3.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Det finns flertalet teoretiker inom kritisk diskursanalys men den som har en av de mest 

utvecklade teorierna är Norman Fairclough. Faircloughs angreppssätt till den kritiska 

diskursanalysen är en textorienterad diskursanalys som skiljer sig i vissa avseenden från 

övriga teoretiker. En central distinktion är att Fairclough (1992:66) menar att diskurser inte 

bara är konstituerad utan också konstituerande. Det innebär alltså att diskurs står i ett 

dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner, diskursen är socialt inlagrad. Vidare 
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innebär det att diskurs är en viktig form av social praktik som både reproducerar och förändra 

kunskap, identiteter och sociala relationer som samtidigt formas av andra sociala praktiker 

och strukturer (Winter Jørgensen, Philips 2000:71). 

 

Fairclough (1992:87) menar att det finns underliggande ideologiska antaganden i texter som 

producerar och reproducerar ojämlika förhållanden. Genom att utföra en kritisk diskursanalys 

blir det alltså möjligt att utforska dessa förhållanden och hur de förhåller sig till en viss 

ideologi, exempelvis konsumism. Det blir också möjligt att kartlägga hur olika normer och 

identiteter skapas i serien, vilket är en nyckel för att kunna svara till studiens syfte. 

3.3.3 Faircloughs tredimensionella analysmodell 

Winther-Jørgensen och Philips (2000:70) menar att Faircloughs tredimensionella 

analysmodell är ett välarbetat och strukturerat sätt att analysera en text. Faircloughs 

angreppsätt är en analysmodell som tillåter en bred analys av serien. Till skillnad från en 

exempelvis en retorisk textanalys kan forskaren i Faircloughs tredimensionella analysmodell 

sätta texten i relation till flera dimensioner för att på så vis kunna analysera den ur en större 

samhällelig kontext (ibid:74-75). Detta är högst relevant för denna studie. Den 

tredimensionella analysmodellen består av tre dimensioner vilka utgörs av den innersta: (1) 

texten, den mittersta: (2) den diskursiva praktiken och den yttersta: (3) den sociala praktiken. I 

denna studie utgörs (1) av serien Vad gafflar ni om, (2) Produktionen och konsumtionen av 

serien och (3) teorier inom konsumtionskulturteori och konvergenskultur. Se figur 1 nedan för 

modell över Faircloughs kritiska diskursanalys. 

 
    Figur 1: Faircloughs tredimensionella analysmodell 
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Fairclough (2010:24) menar att genom en lingvistisk analys av texten går det att utläsa 

diskurser som antingen söker förändra eller upprätthålla en större social ordning. Länken 

mellan texten och den sociala praktiken kan utläsas i den andra nivån, den diskursiva 

praktiken. När den diskursiva praktiken analyseras ser forskaren texten (nivå ett) som ett fall 

av en diskursiv praktik som ingår i en diskursordning. Den diskursordning denna studie 

förhåller sig till är marknadens diskursordning, det innebär att andra diskursiva praktiker som 

återfinns inom denna diskursordning är andra reklamfilmer. En diskursordning är summan av 

alla diskursiva praktiker inom en diskursordning. En diskursiv praktik är summan av 

diskurser och genrer som förekommer i en diskursiv praktik. I figur 2 visar uppsatsförfattarna 

deras förklaringsmodell till diskursordningen för att förtydliga detta för läsaren. Genom att 

yttra diskurser och genrer på ett icke konventionellt sätt anses texten ha hög interdiskursivitet 

och rör sig då mot en social förändring, låg interdiskursivitet indikerar på ett upprätthållande 

av en social ordning. En djupare genomgång av de olika dimensionerna och de analytiska 

verktyg som kommer användas inom varje dimension redovisas under metod.  

 

 
 

 
4. Material och metod 
Detta är en fallstudie som ämnar få en ökad förståelse för content marketing utifrån Vad 

gafflar ni om? och därför användes kvalitativa metoder. Hartman (2004:272) menar att 

forskare genom en kvalitativ studie kan söka förståelse för livsvärlden hos en eller en grupp 

individer. Det empiriska materialet utgjordes av alla avsnitt ur serien och receptionsintervjuer. 

Mer om materialet och avgränsningarna redovisas nedan. 

  

Diskursordning

Diskursiv 
praktik

Diskursiv 
praktik

Diskurs + Genre

Diskurs + Genre

Diskurs + Genre

Diskurs + Genre

Figur 2: Uppsatsförfattarnas förklaringsmodell av diskursordning  
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4.1 Material och avgränsning  
4.1.1 Vad gafflar ni om? 

Det empiriska materialet i denna studie bestod av alla avsnitt från IKEAs serie Vad gafflar ni 

om?. Det är en webb-tv-serie i 15 delar som är producerad av IKEA och sänds via IKEAs 

hemsida (IKEA Sverige:2016) och youtubekanal (IKEA Sveriges youtubesida, 2016) från 

hösten 2015 till våren 2016. Avsnitten är mellan 13 till 15 minuter långa.  

 

Då materialet bestod av både bild, ljud och text fanns det många dimensioner att ta hänsyn till 

i analysen. Dock låg huvudfokus på de verbala delarna då Faircloughs analysmetod grundar 

sig i en lingvistisk textanalys. Inom den diskursiva och sociala praktiken togs det också 

hänsyn till de visuella, men detta låg inte i fokus. 

 

På grund av studiens omfång var det inte heller möjligt att analysera allt material. Därför 

gjordes initialt en övergripande analys av alla avsnitt där några mönster kunde urskiljas, 

utifrån dessa mönster tematiserades avsnitten och de delar av serien som tydligt 

representerade uppdelningen transkriberades. De teman som analysen gjordes efter 

presenteras under genomförande. Detta tillvägagångssätt kan beskrivas som ett 

ändamålsenligt urval. Hartman (2004:245) beskriver ett ändamålsenligt urval som när 

forskaren inte primärt eftersträvar representativitet utan strävar efter att dess hypotes ska 

kunna testas. Mer om tillvägagångssättet för transkriberingen och analysen redovisas under 

genomförande. 

4.1.2 Intervjuer 

För att uppnå studiens syfte var det viktigt att få en djupare insikt i mottagarnas upplevelser 

och resonemang kring seriens innehåll. Trost (2010:32) menar att kvalitativa intervjuer ger en 

djup insikt i respondentens åsikter. Intervjuerna genomfördes med ett interaktivt arbetssätt. 

Hartman (2004:290) beskriver ett interaktivt arbetssätt som att insamlingen av materialet sker 

löpande och intresset ligger i att hitta nya nyanser som svarar till studiens syfte och 

frågeställningar. Detta tillvägagångssätt ansågs fördelaktigt då målet var att få nya nyanser 

och insikter kring serien. När forskaren konstaterar att det inte tillkommer ny kunskap eller 

fler nyanser har mättnad uppnåtts och materialinsamlingen avslutas. Hartman (ibid:291) 

menar att en mättnadsmetod är en effektiv metod då forskaren fokuserar på de faktiska svaren 
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från intervjupersonerna istället för till exempel kvantitet. I denna studie hade mättnad 

uppnåtts efter tre intervjuer. 

 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Trost (2010:140-141) 

beskriver att ett bekvämlighetsurval innebär att de intervjupersoner som väljs ut finns i 

forskarens närhet. Forskaren väljer alltså ut intervjupersoner som den finns nära och som 

anses som lämpliga för att svara till studiens undersökning. Detta är en lämplig urvalsmetod i 

denna studie då den söker hitta mönster i intervjupersonernas svar men inte eftersträvar 

representativitet. I denna studie låg intresset i att undersöka mottagaren till serien. Mottagarna 

hittades där de har möjlighet att interagera med serien, vilket innebär IKEAs facebooksida 

(IKEA Sveriges facebooksida, 2016). Detta då facebook är den enda kanal som mottagarna 

ges möjlighet att öppet interagera med IKEA. På youtube har IKEA valt att stänga av 

kommentarsfältet. Intervjupersonerna valdes utifrån människor som valt att gilla IKEAs 

facebooksida där klipp från serien sänds.  

 

Intervjupersonerna kontaktades först genom ett meddelande där de tillfrågades att delta. 

Kravet för att delta i studien var att personen i fråga hade sett ett eller flera avsnitt av 

programserien. Därefter kontaktades de via telefon och en telefonintervju genomfördes.   

4.2 Text 
En text kan vara skriven text, tal och bilder eller en blandning av det visuella och skriftliga. 

Fairclough (1992: 73-74) beskriver textanalysen som en lingvistisk analys som syftar till att 

kartlägga och analysera hur diskurser förverkligas textuellt. När texter bryts ner i satser och 

analyseras med hjälp av olika lingvistiska verktyg blir det möjligt att identifiera vilka 

diskurser som texten bygger på samt hur texten, genom den diskursiva praktiken, förhåller sig 

till den sociala praktiken. Fairclough (ibid:76) förklarar vidare att varje sats i en text är 

multifunktionell då de är ett resultat av olika val och bakomliggande processer som gjorts av 

människor. Dessa val bygger på textskaparnas sociala identiteter, sociala relationer, kulturella 

erfarenheter, kunskap samt tro. Dessa brukar delas upp i ideationella, interpersonella och 

textuella funktioner. Fairclough (2010:26-27) förklarar att de tre funktionerna representerar 

tre olika huvudvägar för hur diskurser är en del av den sociala praktiken och skapar mening 

genom textens sätt att agera, representera och vara. För att förstå bakomliggande processer 

och hur de skapar mening i relation till den sociala praktiken använder forskaren, som tidigare 
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nämnt, lingvistiska verktyg där fokus ligger på textens grammatik, ordförråd, koherens och 

struktur (Fairclough, 1992: 75). Med inspiration från Winter-Jørgensen och Phillips (2000:74-

75) kommer textnivåns grammatiska verktyg bestå av modalitet. Verktyget koherens kommer 

även användas för att göra det möjligt att undersöka hur ord, meningar och satser hänger 

samman.  

 

I denna studie används inte textens ideationella, interpersonella och textuella funktioner som 

verktyg utan ses snarare som riktlinjer för vad analysen strävar efter genom bland annat 

användningen av grammatiska verktyg som modalitet. Dessa presenteras nedan. 

4.2.1 Modalitet 

När en texts modalitet undersöks vill forskaren utreda hur en mening eller sats kommer till 

uttryck. Valet av modalitet får konsekvenser för textens konstruktion av sociala och kulturella 

betydelsesystem (Farirclough, 1992:158-160). Ett exempel på en modalitet är hur en sanning 

framställs i texten. Sanning i texter får olika hög trovärdighet beroende på hur låg eller hög 

affinitet den har. När en text har låg affinitet används olika osäkra ord som liksom och lite 

vilket minskar trovärdigheten. När en text har hög affinitet framställs en sats eller mening 

som en sanning eller sann fakta, exempelvis kan ord som är, definitivt och uppenbarligen 

användas. Till exempel upplevs meningen: Utbildning är viktigt som sann fakta tillskillnad 

från meningen: Utbildning kan vara viktigt som upplevs som ett osäkert påstående. Vilken 

affinitet som används säger både någonting om textens bakomliggande processer och sociala 

relationer.  

 

Modalitet kan också antingen vara subjektiv eller objektiv, vilket också ger meningar eller 

satser olika betydelser (Fairclough, 1992: 159). Meningen: Jag tycker utbildning är viktigt 

(subjektiv) får en annan betydelse jämfört med den snarlika meningen: Det är viktigt med 

utbildning (objektiv), där den första talar utifrån en persons åsikter medan den andra 

framställs som ett mer naturligt fenomen. De olika meningarna får alltså i det här exemplet 

olika sanningshalter beroende på om den är subjektiv eller objektiv. Vid analysen av 

programserien undersöktes om olika meningar och satser hade hög eller låg affinitet samt om 

de hade objektiv eller subjektiv modalitet. 
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4.2.2 Koherens 

Fairclough (1992: 133-135) menar att för att en mottagare ska kunna tolka en text måste den 

förstå dess sammanhang och skapa en koherens till en annan text eller till personliga 

referensramar. Koherens är alltså ett uttryck för sammanhang och användes både som verktyg 

i textanalysen och i den diskursiva praktiken. I textanalysen användes koherens för att 

undersöka hur textens meningar och satser hänger ihop, till exempel för att förstå hur en 

replik från en person hänger ihop med en tidigare uttalad replik. När den diskursiva praktiken 

analyseras är koherens ett viktigt verktyg då det blir möjligt att skapa en uppfattning om hur 

en text skapar mening i relation till andra texter samt i vilket sammanhang. 

4.3 Diskursiv praktik 
Den diskursiva praktiken är den tolkande process där människor använder språk för att 

producera och konsumera texter. I denna nivå i analysen är det alltså intressant att undersöka 

textförfattarens och textkonsumentens relation till texten. Intresset ligger i att analysera 

textens intertextualitet för att kartlägga hur textproducenten (IKEA) bygger på redan 

existerande diskurser och genrer i texten samt hur textkonsumenten (tittaren) använder sig av 

föreliggande diskurser och genrer för att tolka det den läser (Winter -Jørgensen och Phillips, 

2000:75). 

 

Fairclough (1992:101-103) förklarar att den diskursiva praktiken är den process som formar 

texter och som formas av den sociala praktiken. Det är alltså den diskursiva praktiken som 

mediterar relationen mellan texten och den sociala praktiken. På så vis kan den diskursiva 

praktiken i en kommunikativ händelse ses som den dimension där sociala ordningar 

upprätthålls och förändras. Det innebär att det är i den diskursiva praktiken som det går att 

undersöka om diskursen är konstituerande eller konstitueras. Genom att kartlägga och 

analysera textens intertextualitet blir det alltså möjligt att undersöka vilka genrer och 

diskurser som används av såväl producent samt konsument för att skapa mening, var de 

grundar sig i och hur de används för att förändra eller upprätthålla olika maktförhållanden. 

För att undersöka den diskursiva praktiken undersöktes  textens intertextualitet med hjälp av 

verktygen manifest intertextualitet, konstituerande intertextualitet (som i denna studie 

beskrivs som interdiskursivitet) och textverktyget koherens som beskrivs ovan. Daymon och 

Holooway (2011:177) menar dessutom att intervjuer kan användas vid analysen av den 

diskursiva praktiken för att hitta nya nyanser, vilket även gjordes i denna studie.  
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4.3.1 Manifest Intertextualitet 

När en forskare analyserar hur en kommunikativ händelse förhåller sig till och bygger på 

andra händelser och texter studeras manifest intertextualiteten. Fairclough (1992:117-119) 

menar att det inte finns något ord som inte tidigare har använts men att det finns kreativa sätt 

att använda dem på. Manifest intertextualitet syftar till att beskriva när och hur texter tar 

avstamp i andra texter, det vill säga hur olika delar i texten representeras (vilket också 

beskriver textens ideationella funktion). Exempelvis studeras hur producenten i satser 

förutsätter olika kunskaper hos konsumenten, hur ironi används i texten samt vilka andra 

texter eller i det här fallet tv-program som serien bygger på. 

 

I denna studie kommer även den intertextuella frågan om ethos i texten att beaktas. 

Fairclough (1992:166) menar att textens medverkare kan erhålla olika nivåer av ethos vilket i 

sin tur kan ha betydelse för hur trovärdig texten uppfattas vara. Exempelvis kan en mening få 

högre trovärdighet om den uttalas av en expert inom ett visst område än om meningen hade 

uttalats av en privatperson. Eftersom serien både har privatpersoner och experter som 

medverkar är detta intressant att ta hänsyn till. 

4.3.2 Interdiskursivitet 

Fairclough (1992: 124-127) menar att språkbrukare har möjlighet att både förändra och 

upprätthålla en diskursordning genom dess användning av olika genrer och diskurser. När en 

diskurs bygger på andra diskurser beskrivs konstituerande intertextualitet eller 

interdiskursivitet som det även kallas. I denna studie kommer ordet interdiskursivitet 

användas. Fairclough (ibid: 124-127) menar att en text kan präglas av låg eller hög 

interdiskursivitet. Genom att analysera och kartlägga vilken typ av interdiskursivitet som 

råder samt på vilket sätt blir det möjligt att utläsa om programserien förändrar eller 

reproducerar maktstrukturer inom sin diskursordning. 

 

Hög interdiskursivitet kan beskrivas som en interdiskursiv mix där nya diskurser artikuleras 

på ett kreativt sätt tillsammans med traditionella diskurser. Fairclough (1992: 124) menar att 

hög interdiskursivitet tyder på någon form av förändring, inte sällan att det är en del av en 

större samhällelig förändring. 
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Låg interdiskursivitet kan beskrivas som när diskurser bygger på befintliga diskurser. Denna 

form av interdiskursivitet tyder på en reproduktion av det bestående, det vill säga att 

exempelvis maktrelationer och förhållanden reproduceras istället för att förändras. 

4.4 Social praktik 
Den yttersta nivån i Faircloughs tredimensionella analysmodell är den sociala praktiken. I 

avsnittens produktion och konsumtion används diskursiva (tal i programmet) och icke-

diskursiva (miljöer som kök) praktiker. Tillsammans konstituerar och konstitueras de av 

sociala praktiker, vilket är ett grundantagande för Faircloughs kritiska diskursanalys (Winter- 

Jørgensen, Philips, 2000:74-75). Vid analysen av den sociala praktiken kommer lämpliga 

teorier för studien att tillämpas, som konsumtionskulturteori, för att på så vis kunna dra 

paralleller och slutsatser kring olika relationen till texten. Det blir då möjligt att kartlägga 

normer, ideal och maktförhållanden rörande bland annat konsumtionskultur och 

identitetsskapande och på så vis förstå och problematisera content marketing i web-format.  

4.5 Kvalitativa intervjuer, tematiskt konstruerade 
I Faircloughs (1992:73-74) tredimensionella analysmodell, specifikt i den diskursiva 

praktiken, är mottagarnas perspektiv viktigt att ta hänsyn till. Winter-Jørgensen och Phillips 

(2000:86) menar dock att det är sällan som diskursanalytiker tar sig tid att utföra 

receptionsundersökningar till en studie, även om det är fördelaktigt. Schröder (2000:233-258) 

är en av de kritiker som hävdar att receptionsundersökningar är relevanta för att ge en kritisk 

diskursanalys högre trovärdighet. Dessutom krävs en receptionsundersökning för att kunna 

svara till syftet och en av studiens frågeställningar. Denna studie kommer använda sig av en 

receptionsundersökning i form av intervjuer med programseriens mottagare. För att få djupare 

insikter i mottagares upplevelser är just kvalitativa intervjuer en lämplig metod 

(Trost:2010:25). 

 

Intervjuer bör enligt Dhalen (2008:35) bygga på en intervjuguide som svarar till studiens syfte 

och frågeställningar, därför utformades en sådan utifrån denna studie. De teman som 

intervjuguiden bestod av var: konsumtionskultur, normer, identitet och content marketing (se 

bilaga 1). Trost (2005:20-21 & 40-41) förklarar att öppna frågor ökar möjligheterna till en så 

givande intervjusituation som möjligt. Öppna frågor innebär att det inte finns några färdiga 

svarsalternativ till de frågor som ställdes vilket betyder att respondenten bestämde vilken 
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struktur svaret får. Själva intervjun blev då semistrukturerad. Det innebar att intervjun inte 

strikt följde intervjufrågorna utan utgick från intervjuguidens teman i syfte att få 

intervjusituationen att sträva mot ett öppet samtal. Genom att göra det menar Alvehus 

(2014:83) att möjligheterna för att nå ett mer givande resultat ökar. Själva materialet samaldes 

in genom telefonintervjuer. Telefonintervjuer kan uppvisa olika grad av strukturalisering, 

dock rekommenderas ofta strukturerade intervjuer (Trost, 2010:42). Då målet med 

intervjuerna var att få så många nya nyanser som möjligt från respondenterna utformades 

ändå en semistrukturering. För att uppnå ett öppet samtal via telefon strävades det efter att 

inge ett genuint intresse för intervjupersonen samtidigt som det inte uppgavs några positiva 

eller negativa värderingar kring respondentens svar.  

4.6 Genomförande 
Nedan redovisas tillvägagångssättet för både den kritiska diskursanalysen samt intervjuerna. 

Dessa redovisningar ges för att kunna uppge ett så transparent tillvägagångssätt som möjligt. 

4.6.1 Kritisk diskursanalys 

Likt beskrivet under metod och avgränsning var det inte möjligt att analysera allt material på 

grund av studiens omfång. Således gjordes initialt en övergripande analys av alla avsnitt där 

några mönster kunde urskiljas, utifrån dessa mönster tematiserades avsnitten och de delar av 

serien som tydligt representerade uppdelningen transkriberades. De teman som identifierades 

var identitet via konsumtion, konsumtion efter personlighet samt produkter löser problem.  På 

så vis blev det möjligt att systematiskt organisera och kategorisera det övergripande 

materialet. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid Hartmans (2004:286-288) 

rekommendationer av kvalitativ metod och utförande. 

 

Därefter upprepades processen då det transkriberade materialet noggrant lästes igenom flera 

gånger tills dess att tillräckligt många begrepp och uttryck hade identifierats. Detta gjordes 

utifrån uppsatsens nyckelfrågor (se bilaga 2). Definitionen tillräckligt i denna studie menas att 

det fanns stort nog material för att svara till syftet och frågeställningarna samt att utföra en 

kritisk diskursanalys. Därefter applicerades material på Faircloughs tredimensionella 

analysmodell där analysverktygen som tidigare presenterats användes. Vid nivån för den 

diskursiva praktiken applicerades de transkriberade intervjusvaren. 
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4.6.2 Intervjuanalys 

Efter att möjliga respondenter identifierats genom urvalsprocessen som beskrevs under metod 

och urval skickades ett meddelande till dem via facebook. Där ställdes frågan om huruvida de 

kunde tänka sig att ställa upp eller inte. Intervjuerna utfördes sedan löpande efter 

överenskommen tid. Med godkännande från varje respondent spelades telefonintervju in för 

att möjliggöra transkribering av materialet. Materialet tillämpades sedan i en tematisk analys. 

En tematisk analys syftar till att kategorisera analysen efter respondenternas svar, inte genom 

kategorisering av en respondentens intervju (Hartman, 2004:288). Det är alltså de 

sammanlagda svaren som är intressanta, inte personerna i sig. Då intervjuguiden redan var 

uppbyggd i teman som svarade till studiens syfte och frågeställningar kategoriserades 

intervjuanalysen efter dessa teman (se bilaga 1). Efter att det transkriberade materialet hade 

delats in i kategorierna analyserades svaren först var och en för sig och sedan analyserades 

alla respondenternas mot varandra. Genom att först analysera var och en för sig och sedan 

jämföra blev det möjligt att identifiera skillnader och likheter vilket var av intresse för att 

kunna få en nyanserad bild av mottagarnas perspektiv. 
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5. Metoddiskussion 

Denna studie har ett hermeneutiskt synsätt och strävar inte efter att uppnå en absolut sanning. 

Thurén (2007: 95) beskriver hermeneutiken, tolkningsläran, som när människor söker förstå 

andra människor. Inom hermeneutiken söker forskaren alltså förstå en situation, inte bara 

begripa. Denna förståelse görs utifrån forskaren själv, dess egna erfarenheter och tankar. En 

hermeneutisk forskare kan redovisa för sina resonemang till hur den kom fram till resultatet 

men det går inte att säga att tolkningen blir “sann”. Detta öppnar upp för kritik främst för 

studiens reliabilitet. Med reliabilitet menas tillförlitlighet och innebär att mätningen är korrekt 

utförd (ibid:26). Hartman (2004:275) menar att för en hermeneutisk studie ska vara trovärdig 

måste metoden och tolkning gå att rättfärdigas. Den innebär konkret att studien måste förhålla 

sig till teoretiska eller metodologiska regler eller ramar. Denna studie har sin grund i 

Faircloughs tredimensionella analysmodell vilket är en rättfärdigande modell som sätter 

ramverket för studiens genomförande och analys.  

 

Trost (2010:133) menar att just reliabilitet och validitet är svåra att applicera på kvalitativa 

metoder då han menar att det är kvarlevor från kvantitativa metoder. Dock menar han att det 

är viktigt att jobba för att uppnå trovärdighet. För kvalitativa intervjuer ska bli trovärdiga 

menar Trost (ibid:134) att forskare måste ta hänsyn till de metodologiska och etiska riktlinjer 

som beskrivs nedan.  

5.1 Kritisk diskursanalys 

Just tolkningsaspekten är viktigt inom kritisk diskursanalys och grunden i kritisk 

diskursanalys är att vara kritisk. Detta innebär att det empiriska materialet kommer tolkas med 

ett kritiskt förhållningssätt, innehållet i materialet kommer att ifrågasättas. Faricloughs 

tredimensionella metod bygger på lingvistiska analysverktyg vilket kan antas höja 

reliabiliteten då det redovisas för tillvägagångssättet i tolkningarna. Genom att lyfta citat i 

analysen höjs också reliabiliteten då det redogörs varifrån tolkningen är hämtad. Denna 

transparens ökar chansen att andra personer kan genomföra analysen och komma fram till 

samma resultat vilket stryker studiens intersubjektivitet (Bergström, Boréus, 2012:405). 

Däremot söker kritisk diskursanalys inte bara belysa vad som explicit uttrycks i en 

kommunikativ händelse utan också vad som går att implicit utläsa. Detta försvårar 

objektiviteten i tolkningen då det är lätt att forskarens egen utgångspunkt färgar analysen. Då 



 27 

denna studie utförs av två uppsatsförfattare som är en del av ett konsumtionssamhälle är det 

svårt att ställa sig utanför konsumismen i analysen. Genom att vara medvetna om att även 

uppsatsförfattarna är en del av konsumismen ökar möjligheterna för ett mer objektivt 

förhållningssätt vid analyseringen av materialet. 

 

Studien utgår från ett ändamålsenligt urval samt ett bekvämlighetsurval och därför har 

representativitet inte vart något som eftersträvats. Det innebär att de resultat som studien 

kommer fram till inte ger en generell bild av content marketing eller reklam i Sverige. Det är 

inte heller studiens syfte. Däremot kan detta angreppssätt visa på tendenser inom samhället 

som kan vara intressant att forska vidare på (Börjesson, Palmblad, 2007:13; Hartman, 

2004:285).  

 

När en kritisk diskursanalys utförs på en text genom Faircloughs tredimensionella 

analysmodell måste det alltid finns andra teoretiska resonemang som stödjer analysen. Det 

innebär att de teoretiska resonemang som analysen sedan kommer bygga på direkt påverkar 

analysens resultat. Då denna studie har valt att ta avstamp i fyra huvudteoretiker kommer 

analysen spegla dessa personers resonemang kring bland annat konsumtion och konvergens. 

Hade andra teoretiker valts är det möjligt att analysen och slutsatsen hade sett annorlunda ut. 

Det är därför relevant att förhålla sig kritisk både till de teoretiker som har valts samt hur 

studiens resultat påverkas av dessa.  

5.2 Intervjuer 

En kvalitativ intervjumetod syftar till att sätta sig in i och förstå intervjupersonernas sätt att se 

på världen utifrån deras enskilda upplevelser och förförståelse (Dhalen, 2008:15). När 

forskare har en insikt om det område som ska studeras finns det en risk att dess personliga 

erfarenheter kan färga respondenternas svar (ibid, 16). Då transkriberingen och tolkningen av 

serien skedde innan intervjuerna genomfördes hade uppsatsförfattarna tydliga riktlinjer för att 

de enbart skulle använda sin funna kunskap för att visa förståelse för respondenternas utsagor, 

inte yttra sig om sina egna åsikter eller tankar. Dhalen (ibid: 20) menar att det är viktigt för 

intervjuaren att se till dessa metodologiska problem för att kunna få ut så mycket som möjligt 

av intervjusituationen. 
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Trost (2010: 125-126) menar att det är av vikt att respektera respondentens integritet och 

erbjuda anonymitet samt informera vad som kommer hända med det material som samlats in. 

Detta handlar om intervjuares obligationer att förhålla sig till etiska regler vid insamlingen 

och tolkningen av materialet. Etik handlar om vad vi människor bör och inte bör göra, om rätt 

och fel (Andersson & Lennerfors, 2012: 9). Därför inleddes varje telefonintervju med att 

uppsatsförfattarna beskrev att respondenterna skulle vara anonyma och vad svaren skulle 

användas till. Uppsatsförfattarna gjorde också alltid tydligt att respondenterna kunde välja att 

inte svara om en fråga upplevdes jobbig eller kränkande samt att de kunde välja att avbryta 

intervjun när som helst. Genom att följa de etiska reglerna och skapa trygghet för 

respondenterna ökade också möjligheterna till att nå ett öppet samtal. 

 

Intervjupersonerna till denna studie valdes genom ett bekvämlighetsurval. Trost (2010:140-

141) menar att nackdelen med ett bekvämlighetsurval är just att personerna väljs ut av 

forskarna, vilket innebär att intervjupersonerna kan vara säregna. Det betyder att det finns 

risker att intervjurespondenterna inte representera den ”vanliga” svensken. Personer i olika 

åldrar och kön valdes aktivt ut för att öka variationen av respondenter. Dessutom strävar inte 

denna studie efter representativitet.  
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6. Analys 

Analysen är gjord med hypotesen att konsumism är en drivande ideologi i samhället. 

Uppsatsförfattarna är alltså i det samhälle som antas drivas av konsumism och har därför svårt 

att ställa sig utanför konsumtionssamhället i analysen utan antas vara en del av den. Dock har 

uppsatsförfattarna, som är medvetna om konsumtionssamhällets rådande krafter, försökt att 

ställa sig utanför det i analysen.  

 

Varje avsnitt i serien är uppbyggd på liknande sätt, ordningen kan variera något men alla delar 

finns alltid med. Först presenteras avsnittets ämne med en sketch (underhållningsgenre), 

sedan har programledarna ett samtal om dagens ämne (samtalsgenre), efter det intervjuas 

olika svenskar på stan angående ämnet (repotagegenre), sedan presenteras fakta och statistik 

om ämnet via infografik (informationsgenre), efter det träffar programledarna Martina och 

Mogge olika “experter” på ämnet (samtalsgenre), sedan kommer Jon som är 

inredningsdesigner på IKEA med inredningstips om ämnet (samtalsgenre), efter det så provar 

programledarna Jons tips (underhållnigsgenre) och slutligen summerar programledarna deras 

nya lärdomar i ämnet (samtalsgenre). 

 

Analysen kommer att delas upp i tre teman: Konsumtion efter personlighet, Identitet via 

konsumtion och Produkter löser problem. Under dessa teman analyseras textanivån och den 

diskursiva praktiken. Den sociala praktiken innefattar alla tre teman och presenteras som ett 

eget avsnitt.  

6.1 Konsumtion efter personlighet 
Detta avsnitt innehåller först en textanalys och sedan analys av den diskursiva praktiken. 

6.1.1 Textanalys 

Det första utdraget som analyseras kommer från avsnitt 9. Avsnittet heter Köket som 

statussymbol och syftar till att undersöka svenskarnas relation till köket. Mogge inleder 

avsnittet genom att säga: 

 

”I det här Vad gafflar ni om? ska vi titta närmare på vår relation till köket. Hur kommer det 

sig att just det här rummet har blivit vår nya statussymbol?” 
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Mogge uttrycker sig med objektiv modalitet då han talar utifrån vi och vår, det vill säga 

allmänheten. Med koherens förstår mottagaren att vi och vår är en synonym för svensken i det 

svenska samhället. Vidare pratar han med hög affinitet då han använder åsiktssäkra ord vilket 

i sin tur skapar hög trovärdighet, även om sista meningen är en fråga. Genom hög affinitet och 

objektiv modalitet framstår uttalandet som något självklart och som en sanning. Köket är den 

nya statussymbolen i svenskars hem vilket i sin tur tyder på att just köket är en viktig del i ett 

identitetsbyggande. Frågan om varför köket faktiskt har blivit en statussymbol är det tema 

som är genomgående i avsnittets olika samtal. I en scen träffar Mogge omvärldsanalytikern 

och strategen Ingela Stensson i ett kök på ett av IKEAs varuhus och de för ett samtal om detta 

tema. 

Ingela: ”Alltså dom [köken] är en del av vår [svenskarnas] personlighet idag.” 

 

Ingela gör ett uttalande om kök med objektiv modalitet och hög affinitet. Ingela säger att 

köken är istället för till exempel kan vara och hon säger inte jag tycker utan utelämnar sig 

själv ur meningen. Uttalandet presenteras på sätt som en sanning och lämnar inget 

tolkningsutrymme för mottagaren. Köken är en del av svenskarnas personlighet. Dessutom 

presenteras hon som en person med “stenkoll på hur vi svenskar förhåller oss till vårt 

populäraste rum” samt med yrkestiteln “omvärldsanalytiker och strateg” (koherens). Som 

expert inom området hon pratar om stärks hennes påstående och ger det hög trovärdighet. 

Vidare säger Ingela: 

 

Ingela: [...] ”så rivs det ut väldigt många funktionsdugliga kök idag därför att man vill skaffa 

sig sitt ett eget kök, det som man tycker speglar min personlighet.” 

 

På samma sätt här gör Ingela ett uttalande med hög affinitet och objektiv modalitet. Hon 

beskriver att många kök rivs ut, som om det vore något som sker naturligt i svenska hem. Om 

du som svensk har ett funktionsdugligt kök som inte speglar din personlighet är det inte 

konstigt att riva ut det och bygga ett nytt som gör det. Hon fortsätter med att säga att man, 

vilket här kan tolkas som den svenska befolkningen, vill skaffa sig ett eget kök som man 

tycker ska speglar min (den aktuelle svenskens) personlighet. Genom att använda man som 

aktiv aktör återfinns även objektiv modalitet i denna del av meningen. Ingela beskriver 

sanningen - svenskar vill alltså skaffa sig ett kök som speglar deras personlighet. Det kan 

också uppfattas som att hon menar på att det är viktigt att de gör de. 
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Nästa text kommer från avsnitt 15, Framtidens kök. I denna scen samtalar Mogge och Martina 

med Mats Nilsson, han presenteras som kreativ ledare för IKEA. Under samtalet befinner de 

sig på IKEAs huvudkontor. 

 

Martina: ”Hur är framtiden då?” 

Mats: [...] ”Jag tror på ett mer individuell sätt att äta på och leva och att man bör inreda sitt 

hem efter sitt eget liv och inte efter någon konvention eller norm.” 

 

Mats gör ett uttalande med subjektiv modalitet och låg affinitet. Detta då han uttrycker jag 

samt tror, vilket gör det tydligt att han uttrycker en åsikt. Undersöks koherens blir det tydligt 

att Mats åsikter är viktiga då han har presenteras som “en stor visionär om framtidens kök” 

tillsammans med sin yrkestitel. Även om Mats pratar utifrån sina egna åsikter och 

erfarenheter är hans åsikter betydelsefulla i sammanhanget då han talar utifrån en expertroll. 

Hans uttalande får alltså hög trovärdigt och det går att tolka det som att svensken bör inreda 

sitt hem efter sin personlighet, svensken bör konsumera efter sin personlighet. 

6.1.2 Diskursiv praktik 

I utdragen från dessa avsnitt går det att identifiera två huvudgenrer vilka är en samtalsgenrer 

och en informationsgenre. Dessa genrer kan ses beskriva avsnittens karaktär samt en del av 

dess manifesta intertextualitet. 

 

För att se till textens manifesta intertextualitet blir det relevant att undersöka hur texten eller 

snarare textförfattaren förutsätter olika kunskaper och egenskaper hos textmottagaren.  Det är 

också relevant att undersöka vilka andra texter författaren använder sig av för att få texten att 

uppfattas på ett visst sätt. Utifrån textanalysen blir det tydligt att textförfattaren förutsätter att 

mottagaren har en förförståelse för svensk kultur och är medveten om nutidens trender. På 

frågan om respondenten brukar prata om innehållet i serien med sina vänner och bekanta 

svarade en av respondenterna:  

 

Respondent 3: ”Ja, kanske på jobbet har de kanske kommit upp på tal. […] Typ att vi känner 

igen oss i det de har pratat om och att det är skönt att man inte är den enda.” 
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Respondenten beskriver alltså att den upplever att IKEA lyckas skapa en bild av svensken 

som denna kan identifiera sig med. Men med denna insikt blir det också intressant att ta reda 

på vem svensken är i denna text. Inom ramen för IKEAs definition av svensken ryms en 

medelklass som både äger sin bostad samt har råd att riva ut och bygga ett nytt kök. 

Mottagaren ska med koherens direkt kunna koppla texten till deras liv och kunna skapa en 

känsla av igenkänning. I de uttalanden som har analyserats ovan blir det tydligt att 

textdeltagarna Ingela och Mats menar på att köket är en statussymbol och att det köket är en 

viktig del i hemmet, något som respondent 3 kan relatera till. Det beskrivs som något givet 

och som en sanning, det skapar en norm. IKEA kan ses förutsätta att mottagarna inte kommer 

att ifrågasätta huruvida köket är en statussymbol eller inte. De antas inte heller ifrågasätta det 

faktum att köket har högre status än de andra rummen i hemmet. Köket framstår genom 

experternas uttalanden som det rum du som svensk ska lägga mest pengar och energi på. Det 

är det rummet som ska spegla din personlighet mest för att det är just detta rum som säger 

något om dig som person.  

 

Ethos kan också ses som en viktig faktor för att få olika textdeltagarens uttalanden att 

uppfattas som mer trovärdiga. IKEA kan ses förutsätta att mottagare har förförståelse för vad 

som kan definieras som en expert och vad det innebär. Ingela nämns inte explicit som expert 

utan som en omvärldsanalytiker och strateg med stenkoll. Men i en svensk kulturell kontext 

kan mottagarna skapa en koherens mellan ämnet i avsnitt 9, Ingelas yrkestitel och ordet 

stenkoll och kan dra slutsatsen att hon är en expert inom området hon pratar om. Samma 

tolkning kan göras med Mats som presenteras som kreativ ledare på IKEA i koherens med 

stor visionär inom framtidens kök. Han är en expert inom kök och hur framtidens kök 

kommer att vara även om han inte explicit benämns som en expert. När en person talar utifrån 

en expertroll får dess uttalanden trovärdighet och skapar betydelse. Individen har genom 

många andra olika texter lärt sig att en kunnig person säger smarta saker som stämmer 

överens med verkligheten.  

 

I de analyserade samtalen kan Mogge och Martina uppfattas utgöra rollen som den typiska 

vuxna svensken. De är uppenbart intresserade av inredning, sociala relationer och kök men 

har en låg kunskap om ämnet. I samtalen är de ifrågasättande och nyfikna, det är de som hela 

tiden för samtalet framåt. I varje samtal fångar de upp experternas uttalanden och stöttar deras 

resonemang genom att antingen hålla med eller acceptera det som en sanning. IKEA skapar 

via Martina och Mogge en svensk identitet som ska skapa igenkänning hos mottagaren, vilket 
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i sin tur syftar till att mottagaren ska kunna sätta sig in i deras roll i samtalet. Det kan alltså 

tolkas som att mottagaren precis som Mogge och Martina ska lära sig och hålla med i 

experternas uttalanden. De uttalanden experterna gör i samtalen kan ses som en nulägesanalys 

av svenskarnas konsumtion. Det blir därigenom tydligt att personligheten är otroligt viktig i 

inredning och att en persons identitet och personlighet bör speglas i deras konsumtion. 

 

Samspelet mellan samtalgenren och informationsgenren gör det tydligt vilka andra texter 

avsnitten bygger på, som använder sig av samma kombination av genrer. Det kan bland annat 

vara tv eller webb-tv program där förmedlingen av kunskap och information står i centrum. 

En text som bygger på interaktionen mellan människor, där den ovetande individen möter den 

kunniga individen. Detta kan vara program som exempelvis Mitt i naturen, Antikrundan, 

Historieätarna eller Nyhetsmorgon. 

 

Utifrån textanalysen kan två diskurser utläsas: en personlighetsdiskurs och en 

konsumtionsdiskurs. Dessa diskurser blir mest framträdande i de samtal som handlar om 

inredning där individen och dess identitet framhävs som central i den svenska inredningen. 

Köket är en statussymbol och köket är en del av vår personlighet. Baumans teorier (2007:63) 

och Östberg, Kaijsers (2010:70) resonemang om individens strävan att köpa sig ett social 

medlemskap för att bli accepterade av andra blir därför intressanta att applicera. Kök i sig 

beskrivs som något individer i det svenska samhället bör lägga pengar på för att bli 

accepterade. IKEA kan antas mena att det inte räcker för individen att bara köpa ett kök, den 

ska konsumera ett kök som den kan identifiera sig med och som speglar dennes personlighet. 

IKEA presenterar personlig inredning i serien som något positivt och något som bör 

eftersträvas, vilket de gör tillsammans med en konsumtionsdiskurs. Ett antagande kan vara att 

individen blir accepterad av samhället när den konsumerar produkter som speglar dess 

personlighet.  

 

Ingela: […] ”man vill skaffa sig sitt ett eget kök, det som man tycker speglar min 

personlighet.” 

 

En person ska skaffa sig ett kök som speglar dess personlighet men enda sättet att uppnå det 

är genom konsumtion. Oavsett hur man vänder och vrider på det är personlighet det enda rätta 

verktyget för att inreda ett hem korrekt och konsum är det enda sättet att uppnå det målet. 

Dessa diskurser går att återfinna i andra texter inom samma diskursordning. Klassiska 



 34 

reklamfilmer är exempel på sådana texter. Dock artikuleras inte en promotionsdiskurs i denna 

text. Det går att se det som att denna text har ett bortfall av en promotionsdiskurs vilket skulle 

kunna tyda på en låg interdiskursivitet. Det går också att se det som en kreativ interdiskursiv 

mix då dessa genrer och diskurser går att identifiera i exempelvis andra livsstilsprogram. Om 

man utgår ifrån den befintliga diskursordningen kan denna text, även om den saknar en 

promotionsdiskurs, ses upprätthålla samt reproducera befintliga maktstrukturer. Det vill säga 

att texten upprätthåller det rådande maktförhållandet mellan producent och konsument.  

6.2 Identitet via konsumtion 
Detta avsnitt innehåller först en textanalys och sedan en analys av den diskursiva praktiken 

kopplat till temat Identitet via konsumtion. 

6.2.1 Textanalys 

Första utdraget är hämtat från avsnitt 9, köket som statussymbol. Under en scen har Mogge ett 

samtal med Ingela som i avsnittet presenteras som omvärldsanalytiker och strateg. Under 

scenen befinner de sig i ett IKEA-varuhus. 

 

Mogge: Jag är ju lite sån som kan köpa en köttkvarn. [...] Och skruva fast här på den massiva 

ekbänken (tar på en bänkskiva). Bara för att den ska vara där. Och så tänker jag såhär, att nu 

när jag har gäster hemma så ser dom att jag är en man som... 

Mogge: … Köper högrev. (i kör) 

Ingela: ... Maler kött. (i kör) 

Mogge: Ah, och maler ner lite köttfärs då och då. 

Ingela: Ja, jag kallar det för impafaktor. 

 

Mogge gör ett uttalande med subjektiv modalitet och låg affinitet då han dels säger jag samt 

att han säger tänker. Detta innebär alltså att han uttrycker en personlig åsikt med ganska hög 

osäkerhet. Ingela bekräftar Mogges åsikter med ett uttalande med en subjektiv modalitet och 

hög affinitet då hon säger “Ja, jag kallar det för impafaktor”, utan uttryckt osäkerhet. 

Undersöks koherens i detta kan antas att när Ingela med sitt höga ethos bekräftar Mogges 

åsikt blir den sann. Samtalet kan antas bekräfta att en köttkvarn dels innebär status eller något 

som imponerar på andra men också att Mogge förstärker en önskad identitet via köttkvarnen. 
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Nästa scen är hämtat från avsnitt 1 - Varför är det så jobbigt att bjuda över folk?. I denna scen 

pratar Mogge med beteendevetaren Ann-Sofie Lundmark. Scenen simulerar en psykolog och 

patient-situation där Mogge ligger på en soffa och Ann-Sofie sitter i en stol bredvid. 

 

Mogge: “Men varför ska det vara så fint hemma tycker vi, är det viktigt för oss?” 

 

Ann-Sofie: “Dels är det ju viktigt för oss att ha en plats där vi trivs och där vi känner att vi 

har byggt upp ett område där vi får vara oss själva och där vi är nöjda med vad vi har 

omkring oss, men kanske också för att hjälpa oss själva att bygga en bild av vem vi är” 

 

Ann-Sofie gör ett uttalande med objektiv modalitet och skiftande affinitet. I första delen av 

meningen uttrycks ingen osäkerhet, men i andra förekommer kanske vid ett tillfälle. De vi 

som artikuleras kan antas referera till “svenskar” då det tidigare i avsnittet samtalats kring just 

“svenskar”. Tas koherens i beaktning kan det också antas att Ann-Sofies uttalande, som 

utöver beteendevetare även presenteras ha “stenkoll på våra beteenden”, ytterligare styrks. 

Även om affiniteten är lägre i slutet menar alltså experten att rätt inredning kan “hjälpa oss 

själva att bygga en bild av vem vi är”. Detta kan tolkas som att via konsumtion kan svensken 

bygga sin identitet. 

 

6.2.2 Diskursiv praktik 

För att samtalet mellan Mogge och Ingela ska bli begripligt och kunna tolkas av mottagaren 

måste den bygga på redan existerande texter, vilka mottagaren sedan kan referera till i sin 

tolkning. För att analysera vilka texter en annan text bygger på undersöks textens manifest 

intertextualitet. Den del av samtalet som analyserats handlar om en köttkvarn där Mogge och 

Ingela är överens om att köttkvarnen innebär något positivt för innehavarens identitet. 

Samtalet bygger alltså på redan befintliga normer om svensk kultur där det kan antas att den 

som har en köttkvarn i sitt kök är en person med passion för matlagning, har mycket tid att 

lägga på tillagning av mat och att det är någonting eftersträvansvärt. 

 

Respondent 2: “Ja, asså det [hemmet] är väl en del av personligheten. [...]  Jag vill ju att det 

ska vara mysigt, hemtrevligt, ljus, frukt och kaffebryggaren - den symboliserar lite status och 

den är igång varje morgon.” 
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Respondent 2 kan ses bekräfta att hemmet och dess inredning är en del av personligheten 

samt att det kan vara identitet- och statusbyggande. Respondenten väljer att lyfta fram vissa 

attribut och produkter som denne tycker spegla dess hem. När denne pratar positivt om sin 

kaffebryggare som statusbyggande kan det liknas vid IKEAs uttalanden om köket som 

statussymbol. Respondenten tycks dela IKEAs norm om att individens personlighet bör 

speglas i hemmet och att det görs via konsumtion.  

 

Tidigare i samma avsnitt har Mogge berättat för Martina att han bara har använt köttkvarnen 

vid ett tillfälle, vilket de båda skrattar åt. Även i denna situation blir det intressant att 

analysera manifest intertextualitet då IKEA i denna scen kan tolkas spela på att det går att 

inreda sitt hem efter den identitet som eftersträvas men som kanske inte följs. Detta 

resonemang kan kopplas till Baumans (2007, 66-67) teorier om att individer konsumerar för 

att andra ska få en bild av vem individen är, inte för att individen själv står för det. Individen 

blir en säljvara som hela tiden strävar mot en högre division eller rang. Mogge köper alltså 

inte en köttkvarn för att tillfredsställa ett behov eller för att han behöver den. Han konsumerar 

helt enkelt en produkt som han uppfattar kommer göra att han närmar sig en önskvärd 

position i samhället. Han konsumerar för att skapa den identitet som han vill eftersträva.  

 

Även i scenen mellan Ann-Sofie och Mogge går det att utläsa samma resonemang då Ann-

Sofie säger:  

 

“Jag [svensken] är en person som har ett stort kök med plats för många vänner över på 

middagar och att vi tycker om att känna det även om vi kanske inte lever så i verkligheten.” 

 

Hon menar alltså att det viktiga är att bygga den identitet som individen vill ha, inte den 

identitet som individen anser sig ha. Identiteten går också att skapa via införskaffande av till 

exempel ett stort bord med många stolar, detta tolkas vara en del av den konsumtionsdiskurs 

som identifierats. Det uppfattas som att IKEA förmedlar en norm om att den typiska svensken 

har råd med ett stort kök med plats för ett stort bord med många stolar. Således kan det tolkas 

som att det inom IKEAs definition av svensken gömmer sig en medelklass, möjligtvis en övre 

medelklass.  
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Ann-Sofies ethos är också relevant att undersöka när hon både presenteras som psykolog med 

stenkoll, det vill säga expert inom området hon pratar om, i den scen som simulerar en patient 

och psykolog-situation. Mogge är klart underlägsen i denna scen och på frågan om det är 

viktigt att ha fint hemma svarar experten “ja”. Sett ur ett större perspektiv skulle kunna antas 

att Mogge ikläder sig rollen av en undrande svensk och Ann-Sofie får i denna scen 

representera IKEA. Med dessa förutsättningar kan tolkas att IKEA berättar för svensken att 

det är viktigt att ha det fint hemma, det är viktigt att bygga sin identitet via konsumtion av rätt 

saker och dessa saker skapar individens identitet. 

 

För att kunna analysera om serien söker upprätthålla eller förändra den sociala ordningen i 

vilken den ingår analyseras textens interdiskursivitet. Vid analysen av scenen mellan Mogge 

och Ingela identifierades två genrer: en samtalsgenre och en informationsgenre. Detta då de 

dels för ett samtal och dels för att Ingela tillkommer med fakta under samtalet. Dessa genrer 

blandas i scenen med en statusdiskurs, en identitetsdiskurs samt en konsumtionsdiskurs. 

Statsudiskursen artikuleras tydlig då samtalet handlar om varför köket blivit den “nya 

statussymbolen”, identitetsdiskursen artikuleras när Mogge för fram sina resonemang kring 

köttkvarnen och konsumtionsdiskursen blir tydlig när de tala om att konsumtionen av till 

exempel en kökskvarn kan påverka hur andra ser på individen. Denna mix av genrer och 

diskurser kan ses som en kreativ interdiskursiv mix. 

 

Huruvida denna kreativa interdiskursiva mix tyder på hög eller låg interdiskursivitet kan 

problematiseras. En hög interdiskursivitet tyder på förändring i den större sociala ordningen, 

vilket är osannolikt att IKEA vill uppnå då de mest troligt vill att svenskar ska fortsätta 

konsumera IKEAs varor. Anledningen till att texten har identifierats som en kreativ mix är 

snarare avsaknaden av en tydlig promotionsdiskurs vilket annars kan antas vara prominent i 

en reklamfilm. Vidare måste tas i beaktning att just genren av reklamfilm till vilken denna 

diskursiva praktik kan antas tillhöra, content marketing, är en lågmäld kommunikationsform 

som kan förklara avsaknaden av en promotionsdiskurs. Således är det möjligt att se de 

analyserade scenerna snarare som att de reproducerar den rådande sociala ordningen. Det kan 

även antas att denna mix av diskurser och genrer än mer döljer maktrelationen mellan 

konsument och producent. 
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6.3 Produkter löser problem 
Detta avsnitt innehåller först en textanalys och därefter en analys av den diskursiva praktiken. 

6.3.1 Textanalys 

Det fjärde avsnittet heter Tonåringar och programmets ämne introduceras av Mogge: 

 

(berättarröst) “I det här Vad gafflar ni om? ska jag och Martina se hur vi ska få våra 

tonårsbarn till matbordet.” 

 

Målet med programmet är alltså att ta reda på hur föräldrar ska få sina barn att stanna och äta 

mat och umgås med familjen. Längre fram i programmet presenteras IKEAs 

inredningsdesigner Jon Eliasson som i denna scen nu står i Martinas kök och säger: 

 

Jon: ”Men nu har jag gjort en tonårsfälla!” 

 

Jon uttrycker sig med en exalterad röst, gestikulerar mot tonårsfällan och lägger betoning på 

ordet tonårsfälla. Hans sätt att uttrycka sig gör att mottagaren uppfattar situationen som 

positivt, som att Jon har gjort något bra. Syftet med det kan antas vara för att skapa ett intresse 

hos mottagaren. Undersöks koherens förstår mottagaren att Jon kommer med en lösning till 

avsnittets problem om hur föräldrar kan få tonåringar att stanna i köket och lösningen är en 

tonårsfälla. Även om Jon talar med subjektiv modalitet får uttalandet en relativt hög affinitet 

då han uttrycker sig med säkerhet. Han har gjort en tonårsfälla, inte försökt göra en 

tonårsfälla. Dessutom skapar mottagaren en koherens till att det några sekunder tidigare har 

uttalats att Jon är en expert inom inredningsdesign vilket gör att hans åsikter kring inredning 

får hög trovärdighet. 

 

I scenen som följer visar Jon sin tonårsfälla för Martina vilken består av en mörk soffa, ett 

soffbord i trä och ett antal lampor. De sätter sig ner i soffan och Jon fortsätter beskriva sin 

tonårsfälla: 

 

Jon: ”Jo, ja framförallt fångas man in här, man slår sig ner. Börjar hänga här, börjar vara 

här. Och fånga in dem ännu mer.” 
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Här beskriver Jon först att man fångas in och att man slår sig ner. Meningen kan uppfattas få 

en objektiv modalitet då han talar utifrån allmänheten, man, vilket i detta fall kan uppfattas 

vara tonåringar. Då meningen har en objektiv modalitet uppfattas det som en självklart att 

tonåringar kommer fångas in och kommer vilja hänga där. Jons uttalande uppfattas också ha 

hög affinitet då han använder åsiktsäkra ord som får meningen: ”Börjar hänga här och börja 

vara här” att låta trovärdig. Genom att köpa en soffa och placera den i köket har svensken det 

perfekta verktyget för att kunna fånga in sina tonårsbarn, en soffa är grunden i tonårsfällan. 

Vidare kan Jons val av ord, så som hänga, vara och fångas, upplevas som ett avslappnat och 

vardagligt språk som kan relateras till svenska tonåringar. Han vänder sig sedan mot en 

bordslampa och säger: ”Kolla in det här!” till Martina. Här leder Jon uppmärksamheten 

vidare till en annan produkt som han beskriver som en lampa där det går att ladda 

smartphones. Både Jon och Martina uttrycker sig som att deras uttalanden gäller alla föräldrar 

och alla tonåringar vilket, tack varje Jons ethos, kan uppfattas som trovärdigt. Dessutom 

arbetar de hela tiden tillsammans i konversationen och bekräftar varandra. 

 

I konversationen är det Jon och Martina samt tonåringarnas föräldrars röster som är 

representerade, inte tonåringarnas.  De avslutar samtalet genom att säga: 

 

Jon: ”Jaa, precis. Nu är det våra, nu har vi koll på dem” 

Martina: ”Nu sitter de fast” 

Jon:”Aaargg” (ryter likt ett lejon) 

 

Med en lättsamt och skämtsam ton i rösten bekräftar Jon och Martina att de nu har en 

tonårsfälls som fångar in tonåringarna. Dessa sista uttalanden kan uppfattas ha lite lägre 

affinitet då konversationen har en humoristisk ton och att de skrattar till och från. 

För att testa om tonårsfällan verkligen funkar bjuder sedan Mogge och Martina in två 

tonårstjejer. De sitter i soffan under hela scenen och pratar alla med varandra samtidigt som 

tonårstjejerna hjälper till att laga mat vid soffbordet. När testet är avslutat går Martina och 

Mogge åt sidan för att summera tonårsfällan: 

 

Martina: ”Du jag tycker att det funkar ganska bra nu.” 

[...] 

Mogge: ”Jättejätte bra!” 
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I denna konversation uttrycker sig Mogge och Martina med en subjektiv modalitet då de utgår 

ifrån sina egna känslor. De uttrycker sig också med låg affinitet då Martina använder bland 

annat ordet ganska bra medan Mogge använder förstärkande ord som jättejätte bra. Med 

hjälp av koherens blir det dock tydligt att deras personliga åsikter bekräftar att produkter kan 

bygga en tonårsfälla som faktiskt fungerar. Mogge och Martina har gått från att vara frågande 

och ovetande till att ha blivit presenterade en lösning som de sedan bekräftar. Även om de 

inte är experter talar de utifrån erfarenhet vilket kan tyda på trovärdighet.  

6.3.2 Diskursiv praktik 

Vid analysen av avsnittet har två huvudgenrer identifierats vilka är en samtalsgenre och en 

underhållningsgenre. Samtalsgenrern kan ses utgöra alla de samtal och konversationer som 

förs mellan textens olika deltagare medan underhållningsgenren kommer i uttryck i några av 

samtalen, exempelvis samtalen mellan Jon och Martina. Dessa genrer säger inte bara något 

om vad det är för typ av program utan också något om textens manifesta intertextualitet. 

Hela avsnittet kan ses som en produkt utav flera olika samtal som länkas samman av det 

problem som presenteras i avsnittets inledning. Dessa samtal kräver ofta att mottagaren kan 

skapa en koherens till en tidigare erfarenhet eller text för att exempelvis kunna förstå 

kontentan samt humorn i samtalen. IKEA förutsätter alltså att mottagarna har en viss 

förförståelse för svensk kultur, västerländska normer och konsumtionsbeteende. Redan i 

inledningen av avsnittet förutsätts det att mottagaren har en god förståelse för och känner till 

problemet som presenteras, det vill säga att tonåringar inte vill umgås med familjen. Det blir 

en generaliserande och ett antagande som gör det tydligt vem avsnittet riktar sig mot, 

tonåringarnas föräldrar. Tonåringarna kan istället ses vara den defekt som splittrar 

samanhållningen i den svenska familjen och att det krävs en lösning för att nå den perfekta 

kärnfamiljen. Mottagaren ska alltså känna igen denna norm och ha en önskan om att sträva 

efter den. Dessutom kan ifrågasättas vem som har så stort kök att den har plats för en soffa 

och ett soffbord. Därför kan det antas att IKEA i detta avsnitt vänder sig till tonårsföräldrar 

som har en villa eller en större lägenhet. Svensken i detta avsnitt representeras alltså av en 

medelklass som har utrymme och råd med en soffa i köket. Denna något snäva representation 

av svensken accepteras dock av seriens mottagare: 

 

Respondent 1: ”Ja, det tycker jag funkar ganska bra faktiskt […] pratar mycket om 

problematik som är väldigt svenskt som jag tycker skildrar samhället.” 
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Så beskrev respondent 1 seriens förmåga att representera den typiska svensken. Respondenten 

menar alltså att IKEA är duktiga på att plocka fram de egenskaper och handlingar som 

stämmer överens med samhällets syn på tonåringar och föräldrar, vilket kan ses som en 

reproduktion av satta identiteter och roller. Genom att IKEA lyckas skapa igenkänning i de 

identiteter och situationer som de presenterar är det högts sannolikt att det finns ett intresse 

för den lösning som presenteras. Den som presenterar lösningen är IKEAs inredningsexpert 

Jon. I hans samtal med Martina är det tydligt att han tar rollen som expert på problemlösning 

medan Martina tar rollen som den okunniga föräldern.  

 

Frågan om ethos är viktig för att få avsnittets innehåll att uppfattas som trovärdig och för att 

på så sätt få mottagarna att ta in de budskap som förmedlas. Jons ethos höjs då han 

presenteras som expert inom inredning med förståelse för tonåringar medan Martina får 

trovärdighet för att hon representerar föräldern. Föräldrar har möjlighet att skapa den ideala 

svenska kärnfamiljen och få med sina tonåringar i familjesammanhållningen genom att köpa 

de produkter Jon presenterar. Konversationerna mellan bland annat Martina och Jon är inte 

bara ett samtal utan kan också tolkas som underhållning. De har en jargong som kräver en 

förförståelse för såväl svensk kultur som för ironi. 

 

Respondent 2: ”Jag tycker att de två är ganska roliga, det är ju mycket komik och det är klart 

att man överdriver lite med personligheter, men det gör man ju också för att leverera.” 

 

Den svenskhet som representeras i serien och som i detta avsnitt artikuleras i en 

produktdiskurs samt en konsumtionsdiskurs är alltså något som respondenterna kan relatera 

till. Att använda humor som en aktiv medspelare i konversationerna kan antas ökar 

mottagarnas intresse för att se på avsnitten samtidigt som IKEA presenterar flera olika 

“typiska personligheter”.  

 

Avsnittet har en tydlig produktdiskurs i de delar där produkterna står i fokus, vilket de gör så 

fort en lösning av problemet presenteras. I ett inredningsprogram är det alltid produkterna 

som är kärnan. Det är med produkter som ett rum förändras och förbättras samt löser olika 

typer av problem. 
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Respondent 2: [...] Eh, ja jag känner mig inspirerad. […] Jag tror jag brukar påverkas. Jag 

brukar ofta inte tänka: Wow, jag måste ha just den där! Mer... Gud vad snygg den är. 

 

Denna respondent visar att en produktdiskurs inspirerar denne till de produkter som ses och 

presenteras. Respondenten kanske känner att den inte behöver ha just den produkt som 

presenteras men att den blir inspirerad till att köpa något likande. Vidare är även en 

konsumtionsdiskurs en identifierad diskurs som återfinns i andra inredningsprogram. 

Konsumtionsdiskursen kommer till uttryck kring de känslor som uttrycks runt de presenterade 

produkterna. De känslor som får mottagaren att uppfatta produkterna som något som kommer 

lösa deras problem eller stärka deras identitet. En konsumtionsdiskus motiverar helt enkelt 

mottagaren till varför denne ska konsumera dessa eller liknande produkter. Den kan också ses 

motivera mottagarna att konsumera mer från IKEA då det är de som är avsändare. I 

inredningsprogram är det alltid en känsla som binds samman med en eller flera produkter. 

Utan känslor eller en motivering blir en promotion av produkter värdelösa, speciellt i ett 

inredningsprogram som inte aktivt avser att föra en direkt promotion. 

 

I programmet artikuleras en produktdiskurs tillsammans med en konsumtionsdiskurs. Dessa 

presenteras tillsammans med en informationsgenre, en samtalsgenre och en 

underhållningsgenre. Sett till marknadens diskursordning kan avsnittets identifierade 

diskurser och genrers sammansättning troligtvis återfinnas i flertalet andra diskursiva 

praktiker, det vill säga i flera andra reklamfilmer. Skillnaden antas ligga i avsaknaden av en 

promotionsdiskurs. Det skulle i så fall tyda på en låg interdiskursivitet vilket i sin tur tyder på 

att avsnittet är konstituerande och rådande maktstruktur reproduceras. Det går dock att 

ifrågasätta om det råder en låg interdiskursivitet eller en kreativ interdiskursiv mix. Genom att 

plocka bort promotionsdiskursen, vilket kan antas vara ett aktivt val, liknas programserien 

mer ett typiskt inredningsprogram. Men hela serien har samtidigt syftet att fungera som 

reklam. Det är tydligt att det är en kreativ interdiskursiv mix men hur låg interdiskursivitet 

egentligen är går att diskutera beroende på om serien konsumeras som en reklam eller ett 

inredningsprogram. 

6.4 Social praktik 
Analysen gjordes efter hypotesen att konsumism kan betraktas som en ideologi. De teman 

som textanalysen kategoriserades efter knyter alla an till denna ideologi. Bauman (1998:40) 



 43 

menar att i ett samhälle som styrs av konsumism är individens vilja till konsumtion en norm 

och något självklart. I hela programserien blir detta tydligt då alla avsnitt innehåller en 

konsumtionsdiskurs. I varje avsnitt artikuleras den ihop med en eller flera andra diskurser, 

exempelvis en produktdiskurs, en identitetsdiskurs, en statusdiskurs eller en 

personlighetsdiskurs. Oavsett vilken interdiskursiv mix som skapas har konsumtionsdiskursen 

en given huvudroll. Detta tycks inte vara något som respondenterna uppfattat eller 

ifrågasätter. Ingen av respondenterna svarade heller nej på frågan “Tycker du att ditt hem 

speglar din personlighet?”. Inte heller fann någon av respondenterna det konstigt att produkter 

knöts an till personligheten. Detta kan tolkas som att alla respondenter är fostrade i ett 

samhälle som premierar konsumtion och invånarnas roll som konsumenter, ett samhälle som 

drivs av konsumism. Samtidigt blir det tydligt att det just handlar om den enskilda individen. 

IKEA lyfter återkommande upp en konsumtionsdiskurs som kopplas till individens 

personlighet och identitet. Det är aldrig den kollektiva människan som ska bygga något 

tillsammans utan det är upp till den enskilda individen att konsumera för att uppnå den 

önskade självidentiteten. Med stöd i Baumans (2007:58-59) teorier kan även individualism 

därför ses som en underliggande ideologi.  

 

I analysen finns också kopplingar till Giddens och Baumans teorier kring identitet inom ett 

konsumtionssamhälle. Giddens (1991:12-14) menar att identiteter i det moderna samhället är 

reflexiva objekt som ständigt kan förändras och utvecklas. Denna ständiga förändring är 

viktigt då det inom ett konsumtionssamhälle inte går att stanna upp och nöja sig. Ett tydligt 

exempel på detta är Mogge och Ingelas samtal kring köttkvarnen då de båda är överens om att 

detta betyder något för Mogges identitet. Att Mogge inte använder köttkvarnen spelar ingen 

roll, men att den stärker hans identitet på något sätt är det inget tvivel om. Bauman (2007:73) 

menar att individen i ett konsumtionssamhälle drivs av att konsumera för att söka det optimala 

försäljningspriset och kunna avancera till en högre rang eller position i samhället. Att 

konsumera en viss produkt, i detta fall en köttkvarn, handlar inte om själva konsumtionen i 

sig. Det handlar om sträva efter en önskvärd version av sig själv och den grupptillhörighet 

man vill ha. När en individ konsumerar ett modernt personligt kök, en köttkvarn eller en 

dumplingskokare kan det antas att denna gör det för investerar i ett socialt medlemskap, ett 

fenomen Bauman (2007:66-67) kallar för säljbarhet. 

 

I analysen av den diskursiva praktiken blev det tydligt att serien bygger mycket på 

underhållning, detta syns inte minst i den underhållningsgenre som återkommer i många 
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scener. Även respondenterna upplever till stor del serien som underhållning och inte främst 

reklam. Det finns alltså en vilja att konsumera innehållet och respondenterna bekräftar att de 

gillar att bli inspirerade av seriens innehåll. Detta kan jämföras med Baumans (1998:40) 

teorier om att medlemmarna i ett konsumtionssamhälle vill konsumera, dessutom upplever de 

mest troligt att det är ett fritt val att konsumera. Appliceras Baumans teorier blir det tydligt att 

respondenterna dels inte reflekterat över att de konsumerar reklam, dels att vad de kallar för 

inspiration faktisk är uppmaning till konsumtion. Det finns en tydlig vilja bland 

respondenterna att konsumera. Det kan tolkas som att respondenterna helt enkelt är 

medlemmar i ett konsumtionssamhälle och att IKEA är väl medvetna om vad de ska sända ut 

för att uppmuntra mottagarna till konsumtion, konsumtion av såväl deras reklam som deras 

produkter. 

 

Respondenterna var positivt inställda till såväl IKEA som serien. Detta kan problematiseras i 

relation till Grusells (2008:178) avhandling där respondenterna var generellt mindre positiva 

till reklam. Möjligtvis kan den positiva inställningen i denna studie grunda sig i två delar. 

Dels att formatet content marketing i serieform uppskattas och upplevs värdefullt eftersom 

konsumtionen av den är självvald till skillnad från de format som Grusell (2008:179-180) 

analyserade. Dels kan det bero på avsaknaden av en promotionsdiskurs vilket gör att serien 

kan konsumeras utan att uppfattas som reklam. Detta skulle då innebära att content marketing 

som fenomen tas emot väl av en målgrupp om den upplever att konsumtionen av reklamen 

sker på deras villkor samt att den upplevs som värdefull. 

 

Med stöd i Bauman, Giddens och Jenkins teorier blir det efter analysen av de första två 

nivåerna i Faircloughs tredimensionella analysmodell tydligt att innehållet i programserien är 

skapat för ge ett mervärde hos den tilltänka målgruppen samt uppmuntra dem till konsumtion. 

De diskurser som artikuleras med en konsumtionsdiskurs kan antas användas medvetet för 

linda in promotionen i programserien. Ändå blir det ur en analytisk synpunkt tydligt att den 

artikulerande kreativa interdiskursiva mixen lyckas porträttera en livsstil som målgruppen kan 

relatera till, vars budskap de tycks acceptera. 

 

Vid textanalysen och vid analysen av den diskursiva praktiken har det också blivit tydligt 

identifierat att IKEA spelar mycket på identiteter och normer kopplat till konsumtion. Det kan 

antas att mottagarna av serien är intresserade av de identiteter som presenteras samt hur dessa 

är kopplade till konsumtion. En person som inte är intresserad av inredning ser inte självmant 
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på ett inredningsprogram. Det måste finnas någon form av grundintresse eller önskan om att 

konsumera programmet och känna igen eller uppskatta de budskap som produceras (Jenkins, 

2006:15). Detta kan direkt kopplas till Giddens (1991:12-14) teorier kring identiteter som 

reflexiva objekt. Människan i dagens samhälle är hela tiden på jakt efter att bli någonting för 

att de i grunden inte är något. Giddens (1991:94-99) menar att människans identitet är 

flytande och att den inte längre endast kan definieras endast utifrån kön, klass eller yrke. Det 

är vidare genom konsumtionen som vi människor skapar och utvecklar vår identitet. 
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7. Slutdiskussion 
Inom studiens analyserade teman råder olika typer av kreativa interdiskursiva mixar. Men det 

tyder inte på hög interdiskursivitet utan snarare en lägre interdiskursivitet. Detta då de 

diskurser och genrer som har identifierats återfinns inom samma diskursordning samtidigt 

som denna text saknar en tydlig promotionsdiskurs. Det innebär alltså att texten inte strävar 

efter en förändring inom den diskursordning till vilken serien ingår utan snarare reproducerar 

den rådande maktstrukturen mellan producent och konsument. Promotionen eller reklamen 

göms bakom den kreativa interdiskursiva mixen.  

 

Även om det finns en promotionsdiskurs som göms bakom den interdiskursiva mixen 

uppfattar respondenterna främst de genrer och diskurser som kan ses linda in promotionen. 

IKEA lyckas alltså skapa en reklamfilm som mottagarna uppfattar som lärorik, informativ och 

underhållande, vilket också får dem att frivilligt se på den. Ändå blev respondenterna 

inspirerade till att konsumera efter att ha sett serien vilket tyder på att det är ett fungerande 

koncept. Serien skapar ett budskap som grundar sig i konsumtionssamhällets grundlagar likt 

andra reklamfilmer men att skillnaden ligger i att det är budskap som frivilligt tas in. Vidare 

tyder det på att konsumism är en stark drivkraft bakom texten och samhället.  

 

Content marketing som fenomen bygger på att individer ska vilja konsumera den 

marknadskommunikation som företaget i fråga sänder ut. Enligt Gladwell (2000:132) innebär 

det att det innehåll som sänds ut måste vara klibbigt. Klibbigt innehåll innebär alltså att 

medieproducenten skapar ett framgångsrikt kommersialiserat budskap som skapar mervärde 

för den tilltänka konsumenten. Hur lyckas då IKEA skapa klibbigt innehåll? Utifrån de 

receptionssvaren som har analyserats är det tydligt att serien uppfattas mest som 

underhållning och troligt kan det vara det som får innehållet att bli klibbigt. Men, det kan vara 

intressant att ifrågasätta om mottagarna hade uppfattat det som underhållande i ett 

produktionssamhälle? Förmodligen inte. Anledningen till det är att människan i ett 

produktionssamhälle mest troligt inte skulle känna igen eller kunna relatera till de identiteter 

och normer som presenteras. Utan igenkänning blir det således svårt, nästintill omöjligt för 

mottagaren att uppfatta textproducentens budskap. Detta då textproducenten och 

textkonsumenten inte skulle använda sig av samma genrer och diskurser för att skapa mening. 

 



 47 

Vid analysen blev det tydligt att IKEA använder sig av identiteter och normer kopplade till 

konsumtion. Detta då konsumtion starkt kopplades till personlighet eller identitet, antingen 

kunde identiteten “köpas” genom olika produkter eller så skulle konsumtionen ske efter 

vilken personlighet konsumenten har. När individen konsumerar för denna investering gör 

den inte det för att tillfredsställa sig själv utan andra människor i dess omgivning. Enligt 

Baumans och Giddens teorier är konsumtionen ett sätt att bygga en identitet så att individen 

passar in i det samhället och i den samtid den lever i. Det kan tolkas som att IKEA utifrån det 

svenska samhällets samtid presenterar identiteter och normer som ska eftersträvas av 

mottagarna. Mottagarna kan alltid hitta någon identitet som de kan eller vill relatera till. Det 

blir också möjligt för mottagaren att följa de instruktioner som IKEA presenterar för att 

utveckla eller uppnå dessa identiteter.  

 

Det går också att tolka det som att programserien presenterar normer eller regelverk för hur 

svensken i allmänhet, oavsett ålder och kön, bör tänka kring identitetsskapande. Ändå är det 

tydligt att den bild av svensken som producerats i serien inte speglar alla svenskar. Ofta är 

svensken representerad som en vuxen individ tillhörande en medelklass, inte sällan antas 

också svensken äga sitt eget boende. Även om denna representation av svensken kan vara 

snäv tycks respondenterna kunna identifiera sig med den. Det kan antingen tolkas som att de 

faktiskt tillhör just den målgruppen eller som att IKEA lyckas presentera en norm som är så 

pass allmänt accepterad att respondenterna inte ifrågasätter den. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Då kritisk forskning inom content marketing fortfarande är marginell finns många intressanta 

infallsvinklar för vindare forskning. För få ännu en djupare och nyanserad bild av content 

marketing i relation till konsumtionskulturteori hade det varit intressant att jämför en 

traditionell reklamkampanj med en content marketingkampanj. I en sådan jämförelse kan det 

vara intressant att undersöka och problematisera hur diskurserna för de olika kampanjerna 

skiljer sig eller inte skiljer sig från varandra.  

 

Vidare hade det vart intressant att genomföra en studie där påverkan undersöks, detta för att 

kunna få svar på om content marketing fungerar eller om det bara ett modeord som används 

inom kommunikationsbranschen för att kunna sälja fler tjänster.   
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide 
Teman 
Konsumtionskultur 
Konvergenskultur 

•   identiteter 
•   Normer 

 
Hur kom du i kontakt med serien Vad gafflar ni om?? 
(Tema konvergens) 
 

Varför ville du titta på ett eller fler avsnitt av Vad gafflar ni om?? vad lockade dig 
(Tema konvergens) 
 

Pratar du om innehållet i Vad gafflar ni om? med dina vänner och bekanta? 
Om ja, varför? 
Om nej, varför inte? 
(Tema konvergens) 

 

Brukar du dela klipp eller avsnitt av Vad gafflar ni om? med dina vänner och bekanta? 
Om ja, varför? 
Om nej, varför inte? 
(Tema konvergens) 

 

Hur upplever du innehållet i IKEAs Vad gafflar ni om? 
 (Tema normer - konsumtionskultur) 
 

Hur väl tycker du att IKEA lyckas porträttera den typiska Svensken? 
 (Tema identitet - konsumtionskultur) 
 
Brukar du känna igen dig i det IKEA tar upp i avsnitten? 
 Om ja, på vilket sätt? 
 Om nej, varför inte? 
 (Tema identitet - konsumtionskultur) 
 

Tycker du att ditt hem speglar din personlighet? 
 Om ja, hur? 
 Om nej, varför inte? 
 (Tema identitet - konsumtionskultur) 
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Hur väl uppelver du att IKEA lyckas fånga olika personligheter i Vad gafflar ni om?? 
(Tema identitet - konsumtionskultur) (Kanske exempel) 
 

Vad är din uppfattning av IKEA? 
(Tema content marketing) - be dem utveckla. 
 

Hur har din uppfattning om IKEA som varumärke förändras sedan du började kolla på Vad 
gafflar ni om??  
(Tema content marketing) 
 

Hur mycket upplever du Vad gafflar ni om? som reklam och hur mycket upplever du som 
underhållning? 
(Tema content marketing) 
 
På en skala från 1-5, där 1 är underhållning och 5 är reklam, var du skulle du placera Vad 
gafflar ni om?? 
(Tema content marketing) 
 
Upplever du att ditt intresse för hem och inredning har förändrats/ökat sedan du har sett 
på  Vad gafflar ni om? (konsumtionskultur) 
 
 

9.2 Bilaga 2: Tema och nyckelfrågor 
Teman - Nyckelfrågor 
- Konsumtionskultur 
- Konvergenskultur 
- Identiteter 
- Normer 
 
Nyckelfrågor 
 
Vilket problem presenteras i avsnitt X? 
 
Hur löser IKEA problemet som avsnitt X handlar om? 
 
Vilka identiteter kommer till uttryck? 
 
Vilka normer kommer till uttryck? 
 
Vilka normer beskrivs? 
 
På vilket sätt befästs normer? 


