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Abstrakt	  
Med	  hjälp	  av	  filmanalys	  undersöker	  studien	  hur	  fiktiva	  berättelser	  konstrueras	  i	  Ikea	  

Sveriges	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om,	  en	  serie	  som	  ska	  hjälpa	  människor	  att	  

handskas	  med	  olika	  nojor	  och	  situationer.	  Studien	  tar	  reda	  på	  vilka	  berättelser	  som	  

skildras	  i	  serien,	  hur	  fiktion	  sätter	  sin	  prägel	  på	  dessa	  och	  hur	  kommersiella	  intressen	  

tar	  sig	  uttryck.	  I	  enlighet	  med	  hermeneutiken	  tolkas	  det	  insamlade	  materialet	  med	  

ifrågasättande	  frågor	  kring	  vad	  det	  visar	  och	  dess	  betydelse.	  Med	  ett	  konstruktivistiskt	  

perspektiv	  diskuterar	  studien	  utifrån	  teoretiska	  begrepp	  som	  konstruktion,	  

hyperverklighet,	  berättelser	  och	  kommersialisering.	  	  

	   Resultatet	  visar	  att	  Ikea	  Sverige	  i	  sin	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  konstruerar	  

berättelser.	  Samtliga	  av	  dessa	  är	  fiktiva	  men	  studien	  visar	  att	  fiktionen	  förekommer	  i	  

olika	  former.	  De	  olika	  formerna	  av	  fiktion	  tar	  sitt	  uttryck	  genom	  att	  berättelserna	  

antingen	  är	  intensiva	  och	  mindre	  verklighetstrogna	  eller	  att	  de	  istället	  upplevs	  mer	  

realistiska	  och	  jordnära.	  Resultatet	  visar	  även	  att	  kommersiella	  intressen	  genomsyrar	  

avsnittens	  utformning.	  Studien	  ställer	  sig	  kritiskt	  till	  hur	  fiktion	  och	  kommersiella	  

intressen	  framträder	  i	  Ikea	  Sveriges	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om.	  

	  

	  

	  

	  

Titel:	  Ikeas	  (kommersiella)	  berättelser	  –	  En	  kvalitativ	  studie	  om	  konstruerade	  

berättelser	  i	  Ikea	  Sveriges	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om?	  

Författare:	  Elin	  Ingelsten	  

Examensarbete	  i	  Medie-‐	  och	  kommunikationsvetenskap	  15	  hp	  

Vårtermin	  2016	  

Fakultet:	  Kultur	  och	  Samhälle,	  Malmö	  högskola	  

Institution:	  Konst,	  Kultur	  och	  Kommunikation	  (K3)	  

Handledare:	  Jakob	  Dittmar	  

Examinator:	  Inger	  Lindstedt	  

Sökord:	  konstruktion,	  Ikea	  Sverige,	  fiktion,	  hyperverklighet,	  kommersialisering,	  

berättelser,	  filmanalys	  



	   iii	  

Abstract	  
By	  using	  film	  analysis	  this	  study	  examines	  how	  fictional	  stories	  are	  being	  constructed	  in	  

Ikea	  Sweden’s	  web	  TV	  series	  Vad	  gafflar	  ni	  om,	  a	  series	  which	  aims	  to	  help	  people	  in	  

how	  to	  deal	  with	  various	  persecution	  manias	  and	  situations.	  The	  study	  finds	  out	  what	  

stories	  are	  being	  told	  in	  the	  series,	  how	  fiction	  pervades	  them	  and	  how	  commercial	  

interests	  are	  being	  projected.	  In	  accordance	  with	  the	  hermeneutics	  the	  collected	  

material	  gets	  interpreted	  and	  questions	  according	  to	  what	  it	  shows	  and	  what	  it	  means	  

are	  being	  brought	  up.	  The	  study	  proceeds	  from	  a	  perspective	  of	  constructivism	  and	  

discusses	  concepts	  like	  construction,	  hyperreality,	  storytelling	  and	  commercialization.	  	  

	   The	  results	  show	  that	  Ikea	  Sweden	  in	  their	  web	  TV	  series	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  

construct	  stories.	  All	  of	  the	  stories	  are	  fictional	  but	  the	  study	  exposes	  that	  the	  fiction	  

occurs	  in	  different	  forms.	  The	  different	  forms	  expresses	  through	  the	  stories	  either	  by	  

being	  intense	  and	  less	  true	  to	  life	  or	  by	  being	  more	  realistic	  and	  “down	  to	  earth”.	  The	  

results	  also	  show	  how	  commercial	  interests	  have	  a	  big	  influence	  on	  the	  episodes	  

formation.	  How	  fiction	  is	  being	  represented	  and	  how	  commercial	  interests	  influence	  it	  in	  

Ikea	  Sweden’s	  web	  TV	  series	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  is	  something	  the	  study	  holds	  a	  critical	  

stance	  against.	  
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1.	  Inledning	  
Media,	  konstruktioner	  och	  berättelser.	  Något	  du	  som	  läser	  mest	  troligt	  stöter	  på	  

dagligen.	  

Tidigare	  forskning	  visar	  hur	  konstruktioner	  i	  media	  som	  berättar	  något	  går	  att	  

spåra	  hela	  vägen	  tillbaka	  till	  de	  allra	  första	  svartvita	  fotografierna	  och	  de	  allra	  första	  

nyhetsbladen	  (A.	  Jansson	  1999:36).	  Vad	  var	  tanken	  bakom?	  

Vare	  sig	  du	  befinner	  dig	  hemma	  i	  soffan	  och	  slår	  på	  tv:n	  eller	  om	  du	  kollar	  ett	  klipp	  i	  

mobilen	  på	  bussen	  tar	  du	  del	  av	  berättelser.	  Berättelser	  som	  på	  olika	  sätt	  skildras	  och	  

konstrueras	  genom	  medier	  och	  som	  i	  olika	  former	  är	  fiktiva.	  Men	  är	  det	  berättelser	  med	  

målet	  att	  skapa	  betydelse	  du	  tar	  del	  av	  eller	  finns	  det	  andra	  tankar	  bakom?	  Vad	  händer	  

med	  de	  fiktiva	  berättelser	  du	  ser	  hemma	  i	  tv-‐soffan	  eller	  i	  mobilen	  när	  du	  börjar	  

undersöka	  dem	  närmare?	  	  

Likt	  konstruerade	  berättelser	  i	  media	  och	  förundran	  över	  dess	  agenda	  var	  ett	  

problem	  redan	  vid	  de	  allra	  första	  svartvita	  fotografierna	  och	  det	  allra	  första	  

nyhetsbladet	  är	  det	  fortfarande	  ett	  problem	  idag.	  Ett	  problem	  som	  ska	  undersökas	  

närmare	  i	  denna	  studie	  genom	  att	  se	  till	  Ikea	  Sveriges	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om.	  	  

Som	  läsare	  av	  denna	  uppsats	  presenteras	  du	  först	  för	  studiens	  syfte	  och	  

frågeställningar	  för	  att	  sedan	  informeras	  kring	  relevant	  bakgrundsfakta	  innan	  tidigare	  

forskning	  runt	  studiens	  ämne	  diskuteras.	  Därefter	  leds	  du	  vidare	  till	  det	  teoretiska	  

ramverk	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien	  innan	  metod	  och	  material	  presenteras.	  Vidare	  

inleds	  studiens	  analys	  som	  avslutningsvis	  mynnar	  ut	  i	  en	  slutdiskussion.	  	  
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2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Denna	  del	  presenterar	  studiens	  problem	  samt	  dess	  tillhörande	  syfte	  och	  

frågeställningar.	  	  

	  

2.1	  Problemformulering	  

Ikea	  Sverige	  ligger	  bakom	  webb-‐tv	  serien	  Vad	  gafflar	  ni	  om,	  en	  serie	  som	  ska	  hjälpa	  

människor	  att	  handskas	  med	  nojor	  och	  situationer	  i	  vardagen.	  För	  att	  göra	  detta	  skildrar	  

de	  flera	  fiktiva	  berättelser	  som	  karaktäriseras	  av	  olika	  former	  av	  fiktion	  för	  att	  gestalta	  

varierande	  scenarion.	  Men	  då	  Ikea	  Sverige	  är	  ett	  företag	  är	  det	  ganska	  självklart	  att	  

kommersiella	  vinstintressen	  spelar	  en	  stor	  roll	  i	  det	  hela.	  Och	  vilken	  roll	  spelar	  dessa	  

kommersiella	  intressen	  i	  hur	  berättelsernas	  form	  av	  fiktion	  skiftar	  i	  uttryckssätt?	  Vad	  

ger	  det	  för	  mening,	  innebörd	  och	  betydelse	  för	  serien?	  Utifrån	  dessa	  tankar	  har	  studiens	  

syfte	  formulerats.	  

	  

2.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Studiens	  syfte	  är	  att	  genom	  kvalitativ	  filmanalys	  undersöka	  hur	  fiktiva	  berättelser	  

konstrueras	  i	  Ikea	  Sveriges	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  och	  på	  vilket	  sätt	  

kommersiella	  intressen	  påverkar	  berättelsernas	  utformning.	  Studien	  ämnar	  besvara	  

följande	  frågeställningar:	  	  

	  

• På	  vilket	  sätt	  gestaltas	  fiktiva	  berättelser	  i	  webb-‐tv	  serien	  Vad	  gafflar	  ni	  om?	  

• Vilka	  skillnader	  finns	  mellan	  olika	  fiktiva	  berättelser	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  och	  hur	  

framträder	  dessa?	  

• Hur	  tar	  sig	  kommersiella	  intressen	  uttryck	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om?	  	  
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3.	  Kontextualisering	  
Här	  ges	  relevant	  bakgrundsfakta	  kring	  berättelser	  och	  Ikea	  som	  företag.	  Studien	  

placeras	  även	  inom	  en	  samhällelig	  kontext.	  	  

	  

3.1	  Berättelser	  

Jesper	  Falkheimer	  och	  Mats	  Heide	  (2003:96)	  redogör	  för	  berättelser	  som	  en	  elementär	  

form	  av	  kommunikation.	  Berättelser	  som	  kommunikationsform	  är	  någonting	  Ikea	  som	  

företag	  använder	  framgångsrikt	  (Kristoffersson	  2014:15).	  Bernadette	  Martin	  (2010:1)	  

argumenterar	  för	  berättelser	  som	  en	  mycket	  inflytelserik	  typ	  av	  kommunikation	  då	  den	  

skapar	  synapser	  mellan	  höger	  och	  vänster	  hjärnhalva	  genom	  att	  kombinera	  känslor,	  

färger	  och	  fantasi	  med	  fakta,	  figurer	  och	  detaljer.	  I	  vidare	  mening	  menar	  hon	  att	  detta	  

skapar	  minnesvärda	  berättelser	  i	  en	  värld	  där	  människan	  dagligen	  möts	  av	  miljontals	  

stimuli.	  I	  samma	  bana	  menar	  Falkheimer	  och	  Heide	  (2003:96)	  att	  berättelser	  som	  

kommunikationsform	  vägleder	  människan	  i	  förståelse	  av	  omvärlden	  och	  situationer.	  	  

 

3.2	  Ikea	  och	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  

Ingvar	  Kamprad	  grundade	  1943	  det	  möbelföretag	  som	  människor	  idag	  refererar	  till	  som	  

IKEA.	  Företaget	  agerar	  multinationellt	  och	  hade	  i	  augusti	  2015	  verksamhet	  i	  43	  länder	  

(Ikea	  2016).	  Antalet	  anställda	  är	  mycket	  många	  med	  sina	  sammanlagda	  155	  000	  

medarbetare	  världen	  över	  (Ikea	  2016).	  	  

I	  denna	  studie	  kommer	  jag	  benämna	  Ikeas	  konsumenter	  som	  mottagare.	  Detta	  då	  

jag	  ser	  på	  dem	  som	  mottagare	  av	  webb-‐tv	  serien	  och	  studerar	  utifrån	  ett	  medie-‐och	  

kommunikationsvetenskapligt	  (MKV)	  perspektiv.	  Jag	  vill	  även	  förtydliga	  att	  alla	  

berättelser	  som	  undersöks	  i	  denna	  studie	  ses	  som	  fiktiva.	  	  

Vad	  gafflar	  ni	  om	  är	  en	  satsning	  ifrån	  Ikea	  Sveriges	  sida	  i	  form	  av	  en	  programserie	  

som	  startade	  2015	  (Ikea	  2015).	  Ikea	  har	  producerat	  femton	  avsnitt	  som	  finns	  

tillgängliga	  via	  deras	  hemsida	  eller	  Youtube-‐kanal.	  Serien	  går	  ut	  på	  att	  skådespelaren,	  

krönikören	  och	  författaren	  Martina	  Haag	  tillsammans	  med	  skådespelaren,	  musikern	  och	  

programledaren	  Mogge	  Sseruwagi	  utforskar	  nojor	  och	  situationer	  som	  hindrar	  

människor	  från	  att	  umgås	  mer	  med	  varandra.	  Detta	  gör	  de	  med	  hjälp	  av	  sakexperter	  och	  
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beteendevetare.	  I	  varje	  avsnitt	  ser	  vi	  även	  inslag	  med	  inredningsexperten	  Jon	  Eliason	  

där	  han	  ger	  Martina	  och	  Mogge	  smarta	  inredningstips	  och	  insikter.	  	  

	  

3.3	  Samhällelig	  kontext	  	  

Ikea	  är	  onekligen	  ett	  välkänt	  företag	  och	  många	  har	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  en	  relation	  till	  

företaget.	  Vare	  sig	  det	  är	  som	  platsen	  där	  det	  är	  obligatoriskt	  att	  äta	  köttbullar,	  dit	  du	  

alltid	  var	  tvungen	  att	  följa	  med	  dina	  föräldrar	  som	  liten	  eller	  där	  samtliga	  möbler	  till	  din	  

allra	  första	  lägenhet	  inskaffades.	  	  

Idag	  är	  det	  svårt	  för	  företag	  att	  ta	  sig	  igenom	  det	  enorma	  informationsbruset	  som	  

finns	  och	  även	  ett	  stort	  och	  väletablerat	  företag	  som	  Ikea	  behöver	  ständigt	  hitta	  nya	  

vägar	  för	  att	  nå	  ut.	  Deras	  nya	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  konstruerar	  berättelser	  

med	  olika	  form	  av	  fiktion	  där	  Martina	  och	  Mogge	  agerar	  huvudpersoner.	  	  	  

Men	  hur	  ser	  dessa	  konstruktioner	  ut	  egentligen?	  Vad	  visar	  de	  och	  vad	  innebär	  de?	  

Att	  studera	  de	  berättelser	  som	  presenteras	  i	  Ikea	  Sveriges	  webb-‐tv	  serie	  blir	  relevant	  i	  

en	  samhällelig	  kontext	  på	  det	  sätt	  att	  Ikea	  är	  ett	  företag	  som	  mängder	  med	  människor	  

dagligen	  interagerar	  med.	  Ämnet	  kring	  fiktiva	  berättelser	  de	  konstruerar	  blir	  därmed	  

aktuellt	  för	  fler	  än	  bara	  mig	  som	  forskare	  i	  denna	  studie.	  	  

Ikea	  Sverige	  som	  varumärke	  genomsyras	  av	  engagemang	  och	  omtanke	  

(Kristoffersson	  2014:21)	  och	  webb-‐tv	  serien	  försöker	  genomgående	  hjälpa	  mottagarna	  i	  

vardagliga	  situationer.	  Samtidigt	  ser	  jag	  det	  högst	  relevant	  att	  förhålla	  mig	  kritiskt.	  

Tidigare	  under	  2016	  hamnade	  Ikea	  i	  blåsväder	  angående	  skatteflykt	  (Forsberg	  2016).	  

Företaget	  ska	  ha	  undvikit	  att	  betala	  stora	  belopp	  pengar	  i	  skatt.	  Något	  som	  inte	  visar	  på	  

samma	  omtanke	  och	  genuinitet	  som	  webb-‐tv	  serien	  genomsyras	  av.	  Därmed	  ser	  jag	  det	  

högst	  relevant	  ur	  en	  samhällelig	  kontext	  att	  studera	  konstruktioner	  som	  skildras	  i	  Vad	  

gafflar	  ni	  om	  och	  vilken	  del	  ekonomiska	  intressen	  kan	  spela	  i	  det	  hela.	  	  
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4.	  Forskningsöversikt	  	  
I	  denna	  del	  presenteras	  tidigare	  forskning	  angående	  studiens	  ämne	  på	  en	  övergripande	  

nivå.	  	  

	  

4.1	  Konstruktioner	  i	  media	  

André	  Jansson	  (1999)	  skriver	  i	  Massmedierna	  och	  det	  (o)verkligas	  ontologi	  om	  hur	  

”verkligheter”	  konstrueras	  inom	  journalistik.	  Inne	  på	  samma	  spår	  diskuterar	  Michael	  J.	  

Carter	  (2013)	  i	  artikeln	  The	  hermeneutics	  of	  Frames	  and	  Framing:	  An	  Examination	  of	  the	  

Media’s	  construction	  of	  Reality	  kring	  hur	  media	  konstruerar	  ”verkligheter”.	  Det	  går	  lyfta	  

fram	  kritik	  mot	  mitt	  användande	  av	  A.	  Jansson	  (1999)	  och	  Carter	  (2013)	  i	  denna	  studie	  i	  

den	  mån	  att	  båda	  har	  sina	  sammanhang	  inom	  journalistik,	  något	  som	  inte	  går	  i	  enlighet	  

med	  denna	  studies	  fokus.	  Dock	  argumenterar	  jag	  för	  att	  de	  tar	  upp	  värdefulla	  aspekter	  

angående	  konstruktioner	  i	  media	  vilket	  jag	  däremot	  kan	  sätta	  i	  relation	  till	  min	  studie	  

och	  det	  är	  specifikt	  de	  aspekter	  jag	  ämnar	  använda	  mig	  av.	  

Brian	  Welesko	  (2014)	  med	  sin	  artikel	  Brigman	  Award	  Winner.	  Interstitial	  Reality:	  

Service	  Tunnels,	  Steam	  Pipes,	  and	  Glitches	  in	  Constructed	  Worlds	  pekar	  åt	  samma	  håll	  som	  

A.	  Jansson	  (1999)	  och	  Carter	  (2013).	  Welesko	  (2014)	  skiljer	  sig	  i	  viss	  mån	  ifrån	  

studierna	  ovan	  på	  det	  sätt	  att	  han	  skriver	  om	  vad	  som	  händer	  med	  människors	  

uppfattning	  när	  det	  kommer	  till	  representationer	  av	  ”verkligheter”	  på	  nöjesparker	  som	  

exempelvis	  Disney	  World	  och	  West	  World,	  något	  som	  inte	  heller	  går	  i	  samma	  linje	  som	  

min	  studie.	  Däremot	  diskuterar	  han	  även	  detta	  inom	  filmer	  och	  spel	  där	  han	  särskilt	  tar	  

avstamp	  i	  filmen	  Matrix.	  Denna	  studie	  kommer	  i	  Weleskos	  forskning	  fokusera	  vid	  

konstruktioner	  inom	  film	  då	  min	  studies	  material	  består	  av	  rörlig	  bild	  ser	  jag	  hans	  

tankar	  användbara.	  	  

Med	  ett	  hermeneutiskt	  perspektiv	  hävdar	  Carter	  (2013:8)	  att	  varje	  konstruktion	  

kommuniceras	  genom	  berättelser.	  A.	  Jansson	  (1999:36)	  upplyser,	  som	  jag	  tidigare	  varit	  

inne	  på,	  att	  redan	  vid	  de	  första	  svartvita	  fotografierna	  och	  de	  första	  nyhetsbladen	  

uppkom	  det	  problematik	  angående	  dess	  konstruktioner	  av	  ”verkligheter”.	  Han	  lyfter	  

även	  fram	  hur	  mediebilder	  kan	  konstrueras	  så	  pass	  verklighetstrogna	  att	  de	  till	  och	  med	  

överskuggar	  ”den	  riktiga	  verkligheten”	  (A.	  Jansson	  1999:34).	  Dock	  ifrågasätter	  han	  

samtidigt	  om	  en	  sådan	  överhuvudtaget	  existerar.	  Istället	  väljer	  A.	  Jansson	  (1999:44)	  att	  

tro	  på	  en	  ny	  typ	  av	  relativism	  där	  det	  handlar	  om	  pluralistisk	  verklighetsuppfattning	  
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snarare	  än	  en	  enstaka.	  	  Han	  argumenterar	  för	  att	  berättelser	  idag	  konstruerar	  

”verkligheter”	  för	  att	  frambringa	  information	  som	  i	  vidare	  bemärkelse	  levereras	  med	  

grund	  i	  kommersiella	  intressen,	  något	  som	  kan	  påverka	  att	  fokus	  inte	  ligger	  vid	  att	  

uppnå	  en	  så	  sanningsenlig	  bild	  som	  möjligt	  (A.	  Jansson	  1999:34).	  	  

Welesko	  (2014:7f)	  lägger	  vikt	  vid	  mottagarnas	  uppfattning	  av	  konstruktioner	  i	  

fråga.	  Enligt	  honom	  kan	  människor	  genom	  att	  ta	  del	  av	  en	  virtuell	  sfär	  av	  konstruerade	  

berättelsers	  ”verkligheter”	  på	  film	  få	  en	  bild	  av	  och	  skapa	  förståelse	  för	  världen	  i	  stora	  

drag.	  	  Han	  utvecklar	  därtill	  att	  detta	  kan	  hjälpa	  människor	  i	  vardagen	  med	  hur	  de	  ska	  

agera	  utefter	  samhällets	  underliggande	  struktur.	  I	  denna	  fråga	  lägger	  A.	  Jansson	  

(1999:35f)	  stort	  fokus	  vid	  en	  texts	  genre,	  han	  anser	  att	  genren	  har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  

ett	  material	  uppfattas.	  En	  dokumentär	  tolkas	  på	  ett	  sätt	  samtidigt	  som	  en	  dokusåpa	  

förstås	  på	  ett	  annat	  och	  det	  är	  upp	  till	  mottagaren	  själv	  att	  avgöra.	  

Welesko	  (2014:5)	  argumenterar	  för	  att	  det	  i	  många	  fall	  är	  svårt	  att	  avgöra	  vad	  som	  

är	  på	  ”riktigt”	  och	  vad	  som	  är	  realistiskt	  i	  konstruktioner.	  Vidare	  utvecklar	  han	  att	  det	  

beror	  på	  hur	  ”verkligheter”	  ständigt	  återskapas	  inom	  film	  då	  det	  är	  avgörande	  för	  

mottagarens	  upplevelse.	  Desto	  mer	  realistisk,	  desto	  större	  chans	  att	  leva	  sig	  in	  i	  filmens	  

värld	  och	  tro	  på	  vad	  som	  visas.	  Welesko	  (2014:7)	  lyfter	  fram	  att	  en	  medvetenhet	  kring	  

en	  framställnings	  ”osanning”	  i	  många	  fall	  finns	  men	  att	  individen	  väljer	  att	  låta	  sig	  själv	  

övertygas	  för	  en	  tid.	  Welesko	  (2014:7f)	  menar	  att	  konsumenterna	  får	  en	  värld	  att	  leva	  

sig	  in	  i	  och	  identifiera	  sig	  med.	  	  

Jag	  ser	  Weleskos	  tankar	  värdefulla	  men	  väljer	  samtidigt	  att	  förhålla	  mig	  kritiskt	  till	  

hur	  han	  ser	  det	  svårt	  att	  avgöra	  vad	  som	  är	  på	  ”riktigt”	  och	  vad	  som	  är	  realistiskt	  i	  

konstruktioner.	  Då	  denna	  studies	  synsätt	  är	  att	  det	  inte	  finns	  något	  ”riktigt”	  i	  

konstruktioner	  utan	  att	  det	  i	  reklam,	  som	  denna	  studie	  undersöker,	  alltid	  handlar	  om	  

fiktion	  finns	  det	  ingen	  fråga	  om	  vad	  som	  är	  ”riktigt”.	  Däremot	  upplever	  jag	  att	  bortsett	  

ifrån	  det	  finns	  det	  intressanta	  punkter	  att	  ta	  avstamp	  ifrån	  i	  hans	  forskning.	  	  

Carter	  (2013:2f)	  lägger	  vikt	  vid	  att	  konstruktioner	  formas	  på	  olika	  sätt	  utefter	  det	  

valda	  mediet	  som	  används.	  TV	  som	  medium	  menar	  han	  är	  unikt	  på	  det	  sätt	  att	  det	  kan	  

konstruera	  genom	  rörliga	  bilder.	  I	  denna	  bemärkelse	  blir	  det	  enbart	  utvalda	  och	  

filtrerade	  sekvenser	  av	  ”den	  hela	  bilden”	  som	  visas.	  Därmed	  blir	  det	  fiktion.	  Bo	  G.	  

Jansson	  (2002:71f)	  skriver	  i	  sin	  avhandling	  Världen	  i	  berättelsen:	  Narratologi	  och	  

berättarkonst	  i	  mediaåldern	  hur	  fiktiva	  berättelser	  verkar	  som	  imitationer	  av	  

”verkligheter”	  eftersom	  att	  de	  liknar	  sådana.	  Däremot	  lägger	  han	  vikt	  vid	  att	  det	  ibland	  



	   7	  

kan	  vara	  svårt	  att	  veta	  om	  en	  berättelse	  är	  fiktiv	  eller	  ickefiktiv	  just	  på	  grund	  av	  att	  de	  

kan	  vara	  väldigt	  verklighetstrogna.	  Däremot	  vill	  jag	  understryka	  det	  faktum	  att	  bara	  för	  

att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  avgöra	  innebär	  det	  fortfarande	  att	  jag	  ser	  på	  alla	  berättelser	  

som	  undersöks	  i	  denna	  studie	  som	  fiktiva.	  	  

	  

4.2	  Berättelser	  

Berättelser	  går	  att	  spåra	  tillbaka	  i	  urminnes	  tider	  och	  vetenskapen	  kring	  berättelser	  och	  

berättande	  förklarar	  B.	  Jansson	  (2002:9)	  som	  narratologi.	  En	  vetenskap	  han	  menar	  har	  

växt	  sig	  mycket	  stor	  under	  de	  senaste	  hundra	  åren.	  I	  sin	  avhandling	  skriver	  B.	  Jansson	  

(2002:10f)	  att	  fiktiva	  berättelser	  är	  det	  mest	  centrala	  inom	  narratologin	  och	  att	  hela	  

livet	  genomsyras	  av	  just	  sådana	  berättelser.	  Jag	  väljer	  att	  förhålla	  mig	  till	  denna	  

avhandling	  då	  B.	  Jansson	  (2002:16)	  väljer	  att	  rikta	  in	  sig	  på	  traditionell	  narratologi,	  

berättelser	  med	  en	  början,	  mitt	  och	  ett	  slut,	  med	  ett	  fokus	  i	  mediaåldern	  vilket	  gör	  den	  

relevant	  inom	  ramen	  för	  MKV	  och	  min	  studie.	  Jag	  är	  medveten	  om	  att	  en	  mer	  

specificerad	  inriktning	  inom	  narratologin	  skulle	  kunna	  ge	  studien	  mer	  djup	  men	  jag	  

bedömer	  samtidigt	  att	  utrymme	  för	  det	  inte	  finns	  samt	  att	  avstamp	  i	  en	  mer	  specificerad	  

typ	  av	  narratologi	  skulle	  styra	  studien	  i	  en	  annan	  riktning.	  Därmed	  är	  användning	  av	  B.	  

Janssons	  avhandling	  värdefull	  i	  och	  med	  dess	  grundläggande	  karaktär	  och	  

mediekontext.	  

Fabula	  och	  syuzhet	  är	  två	  viktiga	  begrepp	  inom	  berättelser	  och	  B.	  Jansson	  

(2002:11,19)	  förklarar	  fabula	  som	  ett	  handlande,	  skeende	  eller	  händelseförlopp	  medan	  

syuzheten	  istället	  syftar	  på	  ett	  mediums	  konkreta	  gestaltning	  och	  dramatisering	  av	  

fabulan.	  B.	  Jansson	  (2002:12)	  förklarar	  att	  i	  en	  ickefiktiv	  berättelse	  är	  syuzheten	  

beroende	  av	  fabulan	  men	  poängterar	  samtidigt	  att	  det	  i	  fiktiva	  berättelser	  fungerar	  

annorlunda	  genom	  att	  syuzheten	  agerar	  i	  högre	  ställning	  gentemot	  fabulan	  som	  istället	  

blir,	  delvis,	  en	  produkt	  skapad	  av	  syuzheten.	  Jag	  förhåller	  mig	  till	  det	  senare	  då	  de	  

berättelser	  som	  undersöks	  i	  denna	  studie	  som	  sagt	  är	  fiktiva.	  Världen	  som	  beskrivs	  i	  en	  

berättelse	  benämns	  som	  berättelsens	  dieges	  (B.	  Jansson	  2002:34).	  Ytterligare	  relevant	  

är	  hur	  berättelser	  berättas	  och	  B.	  Jansson	  (2002:27)	  särskiljer	  mellan	  diegetiskt	  och	  

mimetiskt	  berättande.	  Han	  menar	  att	  mimetiskt	  berättande	  visar	  syuzheten	  direkt	  

medan	  diegetiskt	  berättande	  istället	  använder	  sig	  av	  en	  förmedlande	  berättare	  och	  

ibland	  berättarröst.	  	  
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4.2.1	  Företagsberättelser	  

Att	  kommunicera	  genom	  berättelser	  är	  någonting	  som	  företag	  har	  tagit	  fasta	  på.	  Joe	  

Pulizzi	  skriver	  i	  sin	  artikel	  The	  Rise	  of	  Storytelling	  as	  the	  New	  Marketing	  (2012)	  om	  

innehållsmarknadsföring	  som	  ett	  verktyg	  inom	  marknadsföring	  och	  

kommunikationsbranschen	  där	  allt	  fler	  företag	  börjar	  använda	  sig	  av	  berättelser.	  Anna	  

Lundqvist,	  Veronica	  Liljander,	  Johanna	  Gummerus	  och	  Allard	  van	  Riel	  skriver	  i	  sin	  

artikel	  The	  impact	  of	  storytelling	  on	  the	  consumer	  brand	  experience:	  The	  case	  of	  a	  firm-‐

originated	  story	  (2012)	  också	  om	  berättelser	  som	  ett	  verktyg	  inom	  marknadsföring	  och	  

kommunikation.	  

Innan	  jag	  går	  in	  mer	  specifikt	  på	  artiklarna	  ovan	  är	  det	  viktigt	  att	  diskutera	  det	  

faktum	  att	  de	  berör	  berättelser	  som	  ett	  verktyg	  inom	  marknadsföring.	  MKV	  fältet	  är	  

stort	  och	  det	  kan	  ibland	  vara	  svårt	  att	  veta	  var	  gränsen	  till	  närliggande	  områden	  går.	  En	  

sådan	  gräns	  argumenterar	  jag	  är	  mellan	  MKV	  fältet	  samt	  marknadsföring	  vilket	  även	  

Falkheimer	  och	  Heide	  (2014:91)	  understryker.	  Med	  utgångspunkt	  i	  detta	  ser	  jag	  att	  

mina	  två	  valda	  artiklar	  fungerar	  i	  denna	  studie	  då	  den	  studerar	  utifrån	  ett	  MKV	  

perspektiv.	  	  

Både	  Pulizzi	  (2012)	  och	  Lundqvist	  et	  al	  (2012)	  ser	  på	  berättande	  som	  ett	  sätt	  för	  

varumärket	  att	  skapa	  värdefullt	  och	  relevant	  innehåll	  med	  förhoppningen	  att	  det	  vidare	  

ska	  generera	  gynnsamt	  och	  positivt	  konsumentbeteende.	  Lundqvist	  et	  al	  (2012:284)	  har	  

genom	  en	  fallstudie	  undersökt	  hur	  konsumenter	  influeras	  av	  ett	  företags	  historia	  i	  

frågan	  om	  hur	  de	  upplever	  varumärket.	  Två	  grupper	  jämfördes,	  en	  av	  grupperna	  hade	  

inte	  fått	  höra	  ett	  företags	  historia	  medan	  den	  andra	  hade	  fått	  göra	  det.	  Den	  grupp	  som	  

var	  medveten	  om	  företagets	  historia	  upplevdes	  ha	  mer	  positiv	  inställning	  till	  

varumärket.	  Lundqvist	  et	  al	  (2012:286)	  studie	  visar	  på	  berättelsers	  övertygande	  makt	  

och	  hur	  berättelser	  är	  enklare	  för	  människor	  att	  anamma	  och	  komma	  ihåg	  istället	  för	  

ren	  fakta.	  Deras	  slutsats	  är	  att	  ett	  företags	  värderingar	  enklast	  tas	  emot	  av	  

konsumenterna	  i	  form	  av	  berättelser	  vilket	  traditionell	  marknadsföring	  inte	  kan	  göra.	  

Min	  studie	  skiljer	  sig	  ifrån	  studierna	  ovan	  på	  det	  sätt	  att	  jag	  fokuserar	  på	  innehållet	  

medan	  Pulizzi	  och	  Lundqvist	  et	  al	  snarare	  lyfter	  fram	  mottagarnas	  upplevelser	  av	  

företagsberättelser.	  Däremot	  upplever	  jag	  bådas	  resultat	  som	  upplyftande	  aspekter	  i	  

denna	  studie	  då	  den	  ger	  mig	  en	  grund	  att	  utgå	  ifrån.	  Dock	  väljer	  jag	  samtidigt	  att	  förhålla	  

mig	  något	  kritisk	  gentemot	  dem	  då	  de	  endast	  lyfter	  fram	  berättelser	  i	  kommunikation	  

som	  positivt	  och	  inte	  går	  in	  på	  några	  eventuellt	  missgynnande	  faktorer.	  	  
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5.	  Teoretiskt	  perspektiv	  	  
I	  studiens	  teoretiska	  perspektiv	  presenteras	  de	  begrepp	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  

undersökningen	  samt	  dess	  övergripande	  perspektiv.	  	  

	  

5.1	  Konstruktivism	  

En	  del	  av	  studiens	  syfte	  berör	  hur	  fiktiva	  berättelser	  konstrueras	  i	  Ikea	  Sveriges	  webb-‐tv	  

serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om.	  Som	  en	  följd	  av	  det	  placeras	  studien	  med	  en	  utgångspunkt	  i	  ett	  

konstruktivistiskt	  perspektiv.	  Nationalencyklopedin	  (1993:277)	  beskriver	  kortfattat	  

konstruktivism	  som:	  bygga	  upp,	  bygga	  och/eller	  konstmässigt	  åstadkomma.	  Detta	  går	  att	  

se	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  då	  det	  utspelar	  sig	  i	  en	  konstmässigt	  uppbyggd	  värld.	  Genom	  att	  

använda	  konstruktivism	  i	  en	  studie	  förklarar	  Peter	  Sohlberg	  och	  Britt-‐Marie	  Sohlberg	  

(2013:268ff)	  handlar	  om	  att	  bryta	  ner	  den	  konstruktion	  som	  undersöks	  genom	  att	  

undersöka	  vad	  producenten	  bakom	  vill	  uppnå	  och	  se	  till	  vad	  som	  konstrueras,	  hur	  det	  

går	  till	  och	  vem	  som	  gör	  det.	  Detta	  är	  frågor	  som	  kommer	  ställas	  till	  studiens	  material.	  	  

Gabriel	  Weimann	  (2000:359)	  skriver	  om	  hur	  berättelser	  ofta	  fokuserar	  på	  en	  

specifik	  aspekt	  och	  andra	  väsentliga	  delar	  faller	  bort.	  Lacey	  (2009:228ff)	  skriver	  om	  

representationer	  som	  anspelar	  på	  realism	  vilket	  är	  relevant	  att	  ta	  upp	  då	  delar	  av	  

materialet	  i	  denna	  studie	  strävar	  mot	  att	  visa	  en	  så	  realistisk	  bild	  som	  möjligt.	  Något	  jag	  

tolkar	  kan	  påverka	  att	  vissa	  delar	  faller	  bort	  likt	  Weimanns	  tankar.	  Lacey	  (2009:228ff)	  

menar	  att	  när	  realism	  visar	  sig	  i	  fiktion	  återkopplar	  de	  till	  det	  typiska	  vardagslivet.	  

Något	  som	  starkt	  visar	  sig	  i	  delar	  av	  studiens	  material.	  Weimann	  (2000:5f)	  

argumenterar	  för	  att	  realism	  och	  fiktion	  idag	  samexisterar.	  	  

Paul	  Colilli	  (2013:196)	  förklarar	  att	  konstruktivismen	  har	  växt	  fram	  utifrån	  många	  

olika	  discipliner	  och	  utefter	  den	  teori	  och/eller	  synsätt	  som	  är	  aktuellt	  används	  den	  på	  

olika	  sätt.	  Sohlberg	  &	  Sohlberg	  (2013:274)	  instämmer	  gällande	  konstruktivismens	  

bredd	  och	  det	  faktum	  att	  det	  finns	  många	  olika	  vägar	  att	  gå	  inom	  det.	  Denna	  studie	  

fokuserar	  på	  hur	  konstruktivism	  används	  inom	  en	  mediestudie	  vilket	  Colilli	  (2013:197)	  

menar	  avser	  hur	  media	  genom	  representation	  och	  simuleringar	  berättar	  om	  

”verkligheter”,	  inte	  bara	  reflekterar.	  	  
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5.2	  Hyperverklighet	  

För	  att	  undersöka	  mening	  och	  innebörd	  i	  de	  berättelser	  som	  undersöks	  har	  

hyperverklighet	  inkluderats.	  Baudrillard	  (1994)	  har	  myntat	  begreppet	  och	  i	  samband	  

med	  det	  diskuterar	  han	  avbilder	  och	  imitationer	  (simulacra)	  samt	  återskapande	  av	  

”verkligheter”	  i	  form	  av	  simulering	  (simulation).	  	  

”Simulacrum	  is	  never	  what	  hides	  the	  truth	  –	  it	  is	  truth	  that	  hides	  the	  fact	  that	  there	  

is	  none.	  The	  simulacrum	  is	  true”	  (Baudrillard	  1994:1).	  

Simulacra	  och	  hyperverklighet	  döljer	  aldrig	  en	  sanning,	  för	  det	  finns	  ingen	  

(Baudrillard	  1994:1ff).	  För	  att	  utveckla	  menar	  Baudrillard	  (1994:1)	  att	  vår	  värld	  idag	  

består	  av	  simulationer	  och	  de	  kopplas	  inte	  längre	  till	  ett	  visst	  område	  eller	  en	  viss	  plats,	  

ett	  särskilt	  väsen	  eller	  ett	  substitut.	  Han	  menar	  att	  det	  människor	  tar	  del	  av	  idag	  inte	  

grundar	  sig	  i	  något	  ursprung	  eller	  ”riktigt”,	  idag	  handlar	  det	  om	  en	  hyperverklighet.	  Vi	  

lever	  i	  en	  värld	  där	  original	  aldrig	  mer	  kommer	  produceras	  i	  media,	  det	  handlar	  alltid	  

om	  hyperverkligheter,	  vilket	  innebär	  kopior	  av	  original.	  Skillnaderna	  mellan	  ”sant”	  eller	  

”falskt”	  och	  ”verkligt”	  eller	  ”påhittat”	  är	  någonting	  som	  påverkas	  och	  hotas	  av	  de	  

simulationer	  Baudrillard	  (1994:3)	  pratar	  om.	  Baudrillard	  (1994:12f)	  understryker	  att	  

det	  inte	  längre	  handlar	  om	  huruvida	  det	  är	  en	  falsk	  konstruktion	  utan	  det	  faktum	  att	  det	  

”verkliga”	  inte	  längre	  är	  ”verkligt”.	  Det	  är	  hyperverkligt	  och	  blir	  mer	  ”verkligt”	  

(Baudrillard	  1994:2).	  	  

Douglas	  Kellner	  (2013:46),	  en	  akademiker	  inom	  kritisk	  teori,	  bedömer	  att	  

Baudrillards	  syn	  på	  media	  och	  dess	  makt	  i	  den	  postmoderna	  världen	  går	  långt	  bortom	  

akademins	  tankar	  kring	  media	  och	  kommunikationsteorier	  och	  att	  den	  är	  överkänslig.	  

Laughey	  (2007:150)	  lyfter	  fram	  att	  Baudrillard	  har	  influerats	  av	  McLuhans	  teori	  om	  att	  

”the	  medium	  is	  the	  message”	  och	  utgår	  ifrån	  en	  teknologisk	  determinism.	  Kellner	  

(1995:299)	  drar	  det	  till	  och	  med	  så	  långt	  som	  att	  påstå	  att	  Baudrillard	  borde	  ses	  som	  en	  

skribent	  inom	  science	  fiction.	  Dock	  menar	  Kellner	  (2013:49),	  vilket	  stärker	  denna	  

studie,	  att	  Baudrillards	  hyperverklighet	  samtidigt	  fungerar	  som	  ett	  mycket	  värdefullt	  

verktyg	  inom	  medieteorier	  då	  den	  visar	  på	  en	  aktuell	  förändring	  i	  konstruktioner	  och	  

berättelser.	  Då	  dagens	  mediekultur	  är	  mycket	  high-‐tech	  menar	  Kellner	  (1995:299)	  att	  

Baudrillards	  tankar	  fungerar	  som	  en	  hjälp	  i	  hur	  tolkningar	  kan	  göras.	  Kellner	  

(1995:305)	  anser	  dock	  att	  subjektivitet	  i	  vid	  utsträckning	  går	  att	  ifrågasättas	  i	  

Baudrillards	  teori.	  	  
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Jag	  väljer	  att	  positionera	  Baudrillards	  teori	  som	  användbar	  i	  denna	  studie.	  Den	  

utvecklar	  studien	  i	  den	  mån	  att	  den	  visar	  hur	  de	  berättelser	  som	  undersöks	  inte	  går	  att	  

koppla	  till	  en	  särskild	  plats	  och	  vidare	  kan	  den	  utveckla	  berättelsernas	  innebörd	  och	  

betydelse.	  Vad	  jag	  däremot	  inte	  väljer	  att	  hålla	  med	  om	  i	  Baudrillards	  teori	  är	  hans	  syn	  

på	  människor	  som	  passiva.	  	  	  

	  

5.3	  Narratologi	  	  

Studiens	  syfte	  berör	  begreppet	  berättelser	  och	  därmed	  är	  det	  högst	  relevant	  att	  

inkludera	  narratologi.	  Sandra	  Heinen	  och	  Roy	  Sommer	  (2009:2)	  förklarar	  att	  

narratologin	  grundar	  sig	  i	  litteraturvetenskapen	  men	  att	  det	  idag	  agerar	  

tvärvetenskapligt.	  De	  vidareutvecklar	  att	  i	  klassisk	  narratologi	  är	  berättelsens	  karaktär	  i	  

centrum	  och	  det	  handlar	  om	  att	  hitta	  specifika	  och	  återkommande	  drag.	  Medveten	  om	  

att	  narratologi	  som	  vetenskap	  är	  mycket	  stort	  väljer	  jag	  i	  denna	  studie	  att	  endast	  

presentera	  de	  mest	  grundläggande	  delar	  som	  bedöms	  användbara	  i	  min	  studie.	  Jag	  

väljer	  att	  inte	  gå	  in	  i	  en	  djupare	  narratologisk	  diskussion	  då	  utrymmet	  i	  denna	  uppsats	  

inte	  möjliggör	  för	  en	  sådan	  samt	  att	  det	  skulle	  påverka	  studiens	  fokus	  i	  annan	  riktning.	  

Heinen	  och	  Sommer	  (2009:2)	  stärker	  detta	  val	  när	  de	  beskriver	  hur	  de	  essentiella	  

frågorna	  inom	  narratologin	  på	  grund	  av	  dess	  tvärvetenskaplighet	  blir	  allt	  för	  teoretiska	  

för	  andra	  utanför	  fältet.	  Detta	  applicerar	  jag	  då	  studien	  har	  ett	  MKV	  perspektiv.	  Med	  

grund	  i	  detta	  väljer	  jag	  i	  denna	  studie	  att	  använda	  de	  grundläggande	  aspekter	  som	  Bal	  

(2009)	  tar	  upp.	  	  

Narratologin	  handlar	  primärt	  som	  vetenskapen	  om	  berättandet	  och	  centrerar	  kring	  

narrativa	  texter,	  bilder,	  händelser	  (och	  mycket	  mer)	  vilka	  berättar	  något	  (Bal	  2009:3).	  

Att	  peka	  ut	  text,	  berättelse	  och	  fabula	  i	  en	  narrativ	  text	  skapar	  enligt	  Bal	  (2009:9)	  en	  bra	  

grund	  att	  stå	  på.	  Bal	  (2009:5)	  förklarar	  att	  en	  narrativ	  text	  innebär	  när	  någonting	  

berättas	  genom	  ett	  specifikt	  medium	  så	  som	  språk,	  bilder,	  ljud	  eller	  annat	  och	  det	  finns	  

en	  aktör	  bakom	  det	  önskade	  meddelandet.	  Vidare	  utvecklar	  hon	  att	  innehållet	  som	  

existerar	  i	  texten	  är	  själva	  berättelsen	  och	  beroende	  på	  hur	  fabulan	  ska	  framställas	  blir	  

berättelsen	  formad	  utefter	  det.	  Fabulan	  är	  det	  som	  berättelsen	  bygger	  på	  och	  den	  

innefattar	  en	  serie	  händelser,	  själva	  skeendet,	  som	  sker	  i	  kronologisk	  ordning	  (Bal	  

2009:5).	  I	  fabulan	  har	  händelser	  alltid	  en	  specifik	  plats	  och	  består	  alltid	  av	  en	  tid	  för	  

händelserna	  (Bal	  2009:7f).	  	  
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Bal	  (2009:8)	  lägger	  vikt	  vid	  att	  händelser	  i	  berättelser	  inte	  nödvändigtvis	  sker	  i	  

kronologisk	  ordning.	  Hon	  förklarar	  även	  att	  aktörerna,	  eller	  skådespelarna,	  tilldelas	  

karaktärsdrag	  som	  i	  sin	  tur	  individualiserar	  dem	  och	  skapar	  karaktärer,	  likadant	  

karaktäriseras	  platser	  till	  specifika	  sådana	  i	  berättelser.	  	  

	  

5.3.1	  Berättelser	  som	  kommunikation	  

De	  berättelser	  som	  studeras	  i	  denna	  studie	  agerar	  som	  en	  del	  av	  Ikeas	  externa	  

kommunikation	  och	  det	  är	  därmed	  viktigt	  att	  diskutera	  berättelser	  som	  kommunikation.	  	  

Kellner	  (1995:235)	  skriver	  att	  berättelser	  inom	  reklam-‐TV	  handlar	  om	  en	  

representativ	  realism	  och	  för	  att	  få	  fram	  det	  realistiska	  i	  saker	  och	  ting	  behövs	  

berättelser	  för	  att	  kunna	  hjälpa	  mottagarna	  identifiera	  sig	  i	  sin	  vardag.	  Något	  jag	  ser	  

starka	  tendenser	  av	  i	  studiens	  material.	  	  

Falkheimer	  och	  Heides	  (2003:85f)	  definition	  av	  autokommunikation	  syftar	  till	  

organisationers	  externa	  kommunikation	  som	  verkar	  med	  målet	  att	  stärka	  

organisationens	  identitet	  och	  profil.	  Denna	  studie	  ämnar	  undersöka	  

autokommunikation	  ifrån	  Ikea	  Sveriges	  sida	  i	  form	  av	  berättelser,	  denna	  

kommunikationsform	  berättar	  Falkheimer	  och	  Heide	  (2003:96)	  är	  någonting	  som	  har	  

fått	  mycket	  uppmärksamhet.	  Många	  organisationer	  använder	  sig	  av	  berättelser	  för	  att	  

skapa	  mening	  och	  syfte	  för	  företaget	  och	  Falkheimer	  och	  Heide	  (2003:98)	  tar	  upp	  ett	  

specifikt	  och	  relevant	  exempel	  med	  Ikea.	  Författarna	  diskuterar	  hur	  Ikea	  ständigt	  

återkopplar,	  både	  i	  organisationen	  men	  även	  i	  reportage	  och	  kampanjer,	  till	  en	  historia.	  

Falkheimer	  och	  Heide	  (2003:101)	  menar	  att	  berättelser	  även	  är	  mycket	  aktuellt	  i	  

användandet	  gentemot	  externa	  intressenter,	  vilket	  är	  den	  del	  av	  dem	  som	  kommer	  

användas	  i	  denna	  uppsats.	  	  	  	  	  	  

Dagens	  informationsbrus	  är	  som	  tidigare	  nämnts	  oerhört	  stort	  och	  Martin	  

(2010:12)	  gör	  det	  tydligt	  att	  det	  behövs	  starka,	  förtrollande	  och	  unika	  historier	  för	  att	  

människan	  ska	  komma	  ihåg	  ett	  varumärke	  i	  bruset.	  Sara	  Kristoffersson	  (2014:112)	  

skriver	  också	  om	  Ikea	  och	  deras	  användning	  av	  berättelser	  både	  internt	  och	  externt.	  I	  

denna	  studie	  är	  det	  de	  externa	  som	  ligger	  i	  fokus.	  Hon	  ställer	  sig	  frågan	  om	  vad	  det	  är	  

som	  upplevs	  så	  övertygande	  och	  i	  sin	  tur	  genererar	  sådan	  framgång	  i	  Ikeas	  berättelser.	  

Kristoffersson	  (2014:112)	  argumenterar	  för	  att	  det	  måste	  finnas	  starka	  strategier	  

bakom	  berättelserna.	  Engagemang	  och	  omtanke	  är	  två	  faktorer	  hon	  särskilt	  noterat	  
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genomsyrande	  i	  Ikea	  Sveriges	  berättelser	  (Kristoffersson	  2014:21).	  Jag	  väljer	  att	  

använda	  mig	  av	  Falkheimer	  och	  Heide	  samt	  Kristoffersson	  då	  samtliga	  diskuterar	  

specifikt	  kring	  Ikea	  vilket	  jag	  upplever	  mycket	  värdefullt.	  Även	  Martin	  och	  Kellners	  

tankar	  angående	  berättelser	  placerar	  jag	  som	  användbara	  i	  kommande	  analys.	  	  

	  

5.4	  Kommersialisering	  	  

I	  denna	  studie	  undersöks	  hur	  kommersiella	  intressen	  tar	  sig	  uttryck	  i	  de	  berättelser	  som	  

konstrueras	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  och	  därmed	  krävs	  det	  att	  begreppet	  kommersialisering	  

inkluderas.	  Peter	  Berglez	  (2009:46f)	  diskuterar	  hur	  kommersiella	  intressen	  har	  

inverkan	  på	  texters	  utformning	  i	  den	  mån	  att	  de	  utformas	  på	  ett	  säljande	  sätt.	  I	  ett	  

sammanhang	  som	  detta	  blir	  information	  som	  en	  vara	  på	  en	  marknad	  (Berglez	  2009:46).	  

Sammanfattat	  beskriver	  Berglez	  (2009:51)	  dagens	  samhälle	  som	  

genomkommersialiserat.	  Han	  utvecklar	  och	  beskriver	  det	  problematiskt	  att	  ekonomiska	  

vinstintressen	  sätter	  sin	  prägel	  på	  det	  mesta.	  Informationen	  och	  kommunikationen	  som	  

sänds	  ifrån	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  blir	  i	  detta	  sammanhang	  en	  vara	  och	  det	  kan	  även	  utifrån	  

Berglez	  (2009:54)	  ses	  som	  information	  som	  i	  sin	  tur	  står	  som	  en	  del	  av	  ekonomin	  som	  

en	  helhet.	  Berglez	  tankar	  fungerar	  användbara	  i	  denna	  studie	  då	  jag	  ser	  det	  värdefullt	  att	  

han	  problematiserar	  hur	  kommersialisering	  genomsyrar	  det	  mesta	  i	  samhället.	  Detta	  

går	  i	  enlighet	  med	  studiens	  kritiska	  hållning	  mot	  hur	  kommersiella	  intressen	  tar	  sig	  

uttryck	  i	  materialet.	  	  

När	  det	  kommer	  till	  mode	  och	  trender	  inom	  diverse	  områden	  och	  hur	  varor	  inom	  

dessa	  designas,	  paketeras	  och	  marknadsförs	  belyser	  A.	  Jansson	  (2001:2)	  det	  faktum	  att	  

meningsskapande	  inte	  är	  det	  som	  prioriteras	  i	  processen.	  Han	  menar	  att	  det	  viktigaste	  

handlar	  om	  att	  skapa	  ekonomisk	  vinst.	  Tendenser	  som	  har	  uppmärksammats	  i	  Vad	  

gafflar	  ni	  om.	  	  

Kellner	  (1995:	  235)	  noterar	  att	  reklam-‐TV	  idag	  fungerar	  som	  underhållning	  och	  att	  

det	  mottagarna	  uppskattar	  mest	  är	  berättelser	  med	  realistiska	  anspråk.	  Denna	  typ	  av	  

berättelser	  är	  någonting	  som	  Kristoffersson	  (2014:112)	  betonar	  att	  Ikea	  som	  företag	  är	  

mycket	  framgångsrika	  med.	  Hon	  ställer	  sig	  även	  frågan	  om	  vad	  som	  skapat	  sådan	  

framgång	  i	  Ikeas	  berättande	  då	  endast	  en	  berättelse	  i	  sig	  själv	  inte	  genererar	  en	  kraftfull	  

marknadsföring.	  	  
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Som	  resultat	  av	  vad	  som	  har	  diskuterats	  om	  kommersialisering	  ovan	  argumenterar	  

A.	  Jansson	  (2001:60f)	  för	  att	  produktinformation	  och	  annonser	  idag	  ”bäddas	  in”	  i	  

medieproduktioner	  som	  i	  vidare	  bemärkelse	  skapar	  ett	  samhälle	  där	  reklam	  och	  

medietexter	  samexisterar.	  Han	  menar	  till	  och	  med	  att	  reklam	  och	  medietexter	  kan	  ses	  

som	  samma	  sak	  och	  att	  dagens	  mediekultur	  och	  konsumentkultur	  existerar	  i	  symbios.	  

Den	  typ	  av	  samexistens	  upplever	  jag	  tydlig	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  och	  väljer	  därmed	  att	  lyfta	  

fram	  A.	  Janssons	  tankar	  som	  värdefulla.	  	  
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6.	  Metod	  och	  material	  
Här	  presenteras	  studiens	  metod	  och	  material	  samt	  en	  genomgång	  av	  studiens	  validitet.	  	  

	  

6.1	  Kvalitativ	  metod	  

I	  denna	  studie	  tillämpas	  kvalitativ	  metod.	  Något	  som	  enligt	  Ekström	  och	  Larsson	  

(2010:19)	  innebär	  en	  ingående	  undersökning	  av	  kvalitativa	  egenskaper.	  

Studien	  grundar	  sig	  i	  tolkning	  och	  det	  faller	  sig	  naturligt	  att	  placera	  studien	  inom	  

det	  hermeneutiska	  paradigmet,	  Sohlberg	  och	  Sohlberg	  (2013:266f)	  skriver	  att	  det	  

handlar	  om	  tolkning	  och	  förståelse	  i	  olika	  sammanhang.	  Att	  se	  till	  både	  del	  och	  helhet	  i	  

studiens	  material	  i	  enlighet	  med	  den	  hermeneutiska	  cirkeln	  (Sohlberg	  &	  Sohlberg	  

2013:98)	  bedömer	  jag	  viktigt.	  	  

Det	  finns	  olika	  inriktningar	  och	  delmetoder	  att	  använda	  sig	  av	  inom	  hermeneutiken	  

och	  den	  som	  kommer	  användas	  i	  denna	  studie	  är	  en	  deduktiv	  ansats.	  Ett	  deduktivt	  

perspektiv	  innebär	  att	  förhålla	  sig	  till	  en	  metod	  för	  att	  på	  ett	  passande	  vis	  kunna	  tolka	  

material	  (Sohlberg	  &	  Sohlberg	  2013:266).	  	  

För	  att	  kunna	  förstå	  och	  tolka	  mitt	  material	  menar	  Ekström	  och	  Larsson	  (2010:15f)	  

att	  det	  krävs	  en	  viss	  förförståelse	  och	  tillgång	  till	  samhällets	  och	  kulturens	  koder	  från	  

mig	  som	  tolkare.	  De	  förklarar	  att	  allting	  som	  uttrycker	  någonting	  innehar	  en	  symbolisk	  

mening	  och	  denna	  förstår	  vi	  utifrån	  vår	  förförståelse	  och	  de	  koder	  vi	  har	  tillgång	  till.	  

Exempelvis	  att	  ett	  rött	  stoppljus	  betyder;	  stanna,	  medan	  ett	  grönt	  innebär;	  kör.	  	  	  

	  

6.2	  Filmanalys	  

I	  denna	  studie	  tillämpas	  filmanalys	  för	  att	  jag	  bedömer	  det	  som	  mest	  logiskt	  och	  

gynnande	  då	  studien	  söker	  ny	  kunskap	  genom	  att	  analysera	  en	  text	  i	  form	  av	  en	  film.	  Det	  

går	  att	  diskutera	  om	  andra	  metoder	  kan	  klassificeras	  som	  mer	  lämpliga	  att	  applicera	  i	  

denna	  studie,	  exempelvis	  retorisk	  analys	  eller	  intervjuer	  men	  då	  studien	  inte	  syftar	  att	  

undersöka	  hur	  Ikea	  med	  sin	  webb-‐tv	  serie	  på	  något	  sätt	  övertygar	  mottagaren	  eller	  hur	  

varken	  mottagarna	  eller	  personerna	  bakom	  produktionen	  upplever	  serien	  ser	  jag	  inte	  

de	  typer	  av	  metoder	  som	  relevanta	  för	  att	  kunna	  få	  svar	  på	  studiens	  frågeställningar.	  

Valet	  faller	  därmed	  på	  filmanalys,	  det	  är	  den	  metod	  som	  bäst	  lämpar	  sig	  för	  att	  söka	  svar	  

på	  studiens	  syfte.	  	  	  	  



	   16	  

När	  det	  gäller	  filmanalys	  finns	  inga	  färdiga	  mallar	  eller	  klara	  tillvägagångssätt	  att	  

arbeta	  utefter	  men	  det	  finns	  vissa	  aspekter	  att	  ha	  i	  beaktning	  (Andersson	  &	  Hedling	  

1999:7).	  Det	  är	  viktigt	  att	  ha	  det	  klart	  och	  tydligt	  inom	  vilken	  ram	  filmanalysen	  utförs	  då	  

det	  starkt	  påverkar	  vad	  som	  nära	  undersöks	  (Andersson	  &	  Hedling	  1999:7).	  I	  denna	  är	  

det	  en	  kandidatsuppsats	  inom	  medie-‐	  och	  kommunikationsvetenskap.	  Användning	  av	  

Lacey	  (2009),	  Lars	  Gustaf	  Andersson	  och	  Erik	  Hedling	  (1999)	  och	  David	  Bordwell	  och	  

Kristin	  Thompson	  (2013)	  kommer	  tillämpas	  för	  bästa	  möjliga	  analys	  av	  materialet.	  

Bordwell	  och	  Thompson	  skriver	  utifrån	  storfilm	  vilket	  inte	  är	  vad	  min	  studie	  

undersöker.	  Däremot	  ser	  jag	  användning	  av	  deras	  tankar	  passande	  i	  denna	  studie	  på	  det	  

sätt	  att	  deras	  frågor	  i	  studerandet	  av	  en	  berättelse	  är	  vad	  som	  har	  använts,	  vilket	  är	  

högst	  relevant	  då	  berättelser	  är	  en	  del	  av	  studiens	  syfte	  och	  frågeställningar.	  	  

Det	  går	  att	  lyfta	  fram	  kritik	  mot	  filmanalys	  som	  metod	  i	  den	  mån	  att	  det	  ofta	  

används	  så	  kallade	  ”top-‐down-‐modeller”	  i	  sammanhang	  där	  metoden	  används.	  

Andersson	  och	  Hedling	  (1999:9)	  förklarar	  att	  det	  innebär	  att	  börja	  utifrån	  en	  teori	  och	  

sedan	  ta	  ner	  det	  till	  en	  text,	  med	  andra	  ord,	  en	  redan	  färdig	  modell	  appliceras	  på	  ett	  

passande	  objekt	  för	  att	  i	  stort	  sett	  tilldelas	  önskade	  resultat.	  Denna	  studie	  har	  tvärtom	  

utgått	  ifrån	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  och	  därifrån	  format	  ett	  syfte	  för	  att	  sedan	  med	  

utgångspunkt	  i	  det	  funnit	  relevanta	  verktyg	  att	  använda	  mig	  utav	  vilket	  fungerar	  

stärkande	  för	  studien.	  Även	  relevant	  att	  lyfta	  fram	  med	  filmanalys	  är	  att	  det	  inte	  går	  att	  

visa	  upp	  en	  slutgiltig	  tolkning	  eller	  total	  bild	  av	  materialet	  (Andersson	  &	  Hedling	  

1999:10).	  Detta	  är	  inte	  heller	  något	  som	  eftersträvas	  i	  denna	  uppsats	  eftersom	  ett	  

specifikt	  fokus	  har	  formats	  utefter	  syfte	  och	  frågeställningar	  är	  jag	  medveten	  om	  att	  min	  

tolkning	  även	  blir	  centrerad	  däromkring.	  	  

	  

6.2.1	  Metodens	  styrkor	  och	  svagheter	  

En	  fördel	  med	  att	  tillämpa	  filmanalys	  på	  ett	  mindre	  material	  är	  att	  det	  genererar	  en	  mer	  

detaljrik	  och	  djupgående	  analys	  (Denscombe	  2009:398f).	  Samtidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  i	  

beaktning	  att	  en	  mindre	  mängd	  material	  även	  kan	  ses	  som	  en	  svaghet	  i	  den	  mån	  att	  det	  

inte	  alltid	  upplevs	  representativt	  nog,	  menar	  Denscombe	  (2009:398f).	  Ekström	  och	  

Larsson	  (2010:27f)	  förklarar	  att	  det	  kan	  påverka	  studiens	  generaliseringsmöjligheter.	  	  

Eftersom	  att	  materialet	  i	  denna	  typ	  av	  metod	  oftast	  är	  en	  spegling	  av	  verkligheter	  

blir	  det	  möjligt	  att	  uttala	  sig	  om	  den	  sociala	  tillvaron,	  något	  som	  Denscombe	  (2009:398)	  
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ser	  som	  en	  styrka.	  Dock	  kan	  tolkning	  i	  metoden	  ses	  både	  som	  en	  styrka	  och	  svaghet,	  

Denscombe	  (2009:398f)	  och	  Ekström	  och	  Larsson	  (2010:16)	  menar	  att	  eftersom	  att	  

tolkningen	  görs	  av	  mig	  som	  forskare	  och	  utgår	  ifrån	  min	  identitet	  och	  bakgrund	  kan	  det	  

ses	  om	  en	  svaghet.	  Däremot	  menar	  författarna	  att	  det	  samtidigt	  kan	  ses	  som	  en	  styrka	  

beroende	  på	  tolkningsskicklighet.	  Min	  tolkning	  kan	  öppna	  upp	  för	  fler	  förklaringar	  än	  

bara	  en	  enstaka.	  I	  samma	  anda	  är	  det	  en	  fördel	  att	  tvetydigheter	  och	  motsägelser	  

accepteras	  inom	  kvalitativ	  metod	  eftersom	  att	  det	  som	  studeras	  fungerar	  som	  en	  

reflektion	  av	  händelser,	  där	  det	  förekommer	  mycket	  av	  just	  osäkerhet,	  motsägelser	  samt	  

tvetydigheter	  (Denscombe	  2009:398).	  Slutligen	  förklarar	  Denscombe	  (2009:400)	  risken	  

med	  att	  vissa	  delar	  i	  materialet	  plockas	  ur	  sin	  kontext	  och	  viss	  betydelse	  därmed	  går	  

förlorad.	  	  	  

	  

6.3	  Material	  och	  materialinsamling	  

Studiens	  material	  består	  av	  texter	  och	  Ledin	  och	  Moberg	  (2010:153)	  förklarar	  att	  en	  text	  

kan	  vara	  allt	  ifrån	  bilder,	  filmer,	  kläder,	  musik,	  arkitektur	  bland	  mycket	  annat.	  Vilken	  

artefakt	  som	  helst	  där	  information	  förmedlas	  genom	  ett	  medium	  kan	  ses	  som	  en	  text	  

inom	  mediestudier	  förklarar	  Lacey	  (2009:12).	  	  

Studiens	  material	  är	  rörlig	  bild	  ifrån	  Ikea	  Sveriges	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om,	  

som	  sammanlagt	  består	  av	  femton	  avsnitt	  där	  varje	  avsnitt	  är	  cirka	  femton	  minuter	  

långt.	  Utöver	  de	  femton	  avsnitt	  som	  finns	  tillkommer	  även	  ett	  extraklipp	  mellan	  en	  till	  

tre	  minuter	  långa	  till	  varje	  avsnitt.	  Avsnitten	  sändes	  mellan	  den	  16	  september	  2015	  och	  

den	  24	  februari	  2016.	  Två	  veckor	  efter	  att	  det	  sista	  avsnittet	  hade	  sänts	  samlades	  

materialet	  för	  studien	  in,	  detta	  för	  att	  kunna	  skapa	  mig	  en	  överblick	  över	  hela	  serien	  

innan	  urvalsprocessen	  startade	  istället	  för	  att	  starta	  insamlingen	  av	  materialet	  innan	  

samtliga	  avsnitt	  hade	  sänts	  då	  jag	  argumenterar	  för	  att	  en	  del	  av	  kontextförståelsen	  

kunde	  gått	  förlorad.	  Under	  tiden	  som	  avsnitten	  sändes	  gick	  det	  även	  reklam	  för	  serien	  

på	  tv	  som	  jag	  tog	  del	  av	  men	  de	  fulla	  avsnitten	  finns	  endast	  tillgängliga	  online	  på	  Ikea.se	  

(där	  hämtade	  jag	  dem)	  eller	  Ikeas	  kanal	  på	  webbsidan	  Youtube.com.	  	  

Efter	  att	  ha	  tagit	  del	  av	  samtliga	  avsnitt	  av	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  upplevde	  jag	  att	  fem	  

avsnitt	  särskilt	  utmärkte	  sig	  och	  specifikt	  två	  kortare	  sekvenser	  i	  varje.	  De	  sammanlagda	  

tio	  sekvenserna	  resulterade	  sedan	  i	  studiens	  primära	  material.	  	  
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Kanske	  skulle	  någon	  hävda	  att	  sekvenserna	  är	  för	  korta	  rent	  tidsmässigt	  och	  att	  det	  

skulle	  vara	  mer	  värdefullt	  att	  analysera	  längre	  klipp	  och	  istället	  färre.	  Däremot	  

argumenterar	  jag	  för	  valda	  sekvenser	  som	  talande	  för	  resterande	  delar	  av	  avsnitten	  och	  

därmed	  togs	  kortare	  och	  fler	  antal	  sekvenser	  för	  att,	  i	  den	  mån	  det	  går,	  öka	  bredden	  på	  

materialet.	  Jag	  upplever	  inte	  att	  längre	  och	  färre	  antal	  sekvenser	  skulle	  kunnat	  generera	  

mer	  betydelsefulla	  resultat.	  	  

Det	  går	  även	  att	  diskutera	  varför	  jag	  valde	  just	  Ikeas	  webb-‐tv	  serie	  med	  ett	  fokus	  på	  

kommersiella	  intressen	  när	  dessa	  inte	  är	  några	  som	  framträder	  lika	  självklart	  som	  det	  

istället	  gör	  i	  serier	  där	  berättelser	  skildras	  från	  exempelvis	  Ica	  och	  Comhem.	  

Anledningen	  till	  att	  jag	  valde	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  är	  just	  för	  att	  dess	  genre	  inte	  är	  självklar,	  

något	  som	  i	  mitt	  tycke	  skapar	  mer	  spänning	  i	  undersökningen.	  Tänkt	  ur	  ett	  större	  

perspektiv	  ville	  jag	  använda	  ett	  aktuellt	  exempel	  och	  det	  faktum	  att	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  är	  

en	  ny	  form	  av	  satsning	  ifrån	  Ikea	  som	  företag	  kan	  öppna	  upp	  för	  ny	  kunskap.	  Det	  hade	  

däremot	  kunnat	  vara	  av	  relevans	  att	  jämföra	  Ikeas	  sätt	  att	  konstruera	  fiktiva	  berättelser	  

utifrån	  kommersiella	  intressen	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  i	  förhållande	  till	  exempelvis	  Ica	  eller	  

Comhem.	  Däremot	  argumenterar	  jag	  för	  att	  det	  hade	  styrt	  denna	  studie	  i	  en	  annan	  

riktning	  gentemot	  dess	  syfte	  och	  valde	  därmed	  att	  endast	  fokusera	  på	  Ikeas	  webb-‐tv	  

serie.	  	  

I	  analysens	  sista	  del	  kommer	  även	  ett	  antal	  bilder	  att	  användas	  men	  då	  de	  absolut	  

inte	  analyseras	  på	  samma	  sätt	  som	  sekvenserna	  kommer	  dessa	  inte	  presenteras	  som	  en	  

del	  av	  studiens	  material.	  Det	  går	  att	  kritisera	  det	  faktum	  att	  bildanalys	  kan	  ses	  som	  

relevant	  men	  då	  bilderna,	  som	  är	  skärmavbilder	  ifrån	  Ikea.se,	  endast	  används	  för	  att	  

stärka	  argument	  är	  det	  inte	  betydelsefullt	  i	  detta	  fall.	  	  

	  

6.3.1	  Urval	  och	  avgränsningar	  

Att	  bearbeta	  och	  analysera	  samtliga	  avsnitt	  av	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  var	  inte	  möjligt	  med	  

tanke	  på	  den	  tid	  som	  fanns	  till	  studiens	  förfogande	  och	  rimliga	  avgränsningar	  var	  av	  

avsevärd	  betydelse.	  En	  mängd	  tillräckligt	  stor	  för	  att	  skapa	  generaliseringsmöjligheter	  

men	  samtidigt	  generera	  en	  chans	  att	  analysera	  på	  djupet.	  Utefter	  studiens	  omfång	  

valdes	  sekvenser	  ur	  fem	  avsnitt	  ut	  där	  det	  gällde	  två	  sekvenser	  ifrån	  varje	  avsnitt,	  

sammanlagt	  tio	  sekvenser.	  Dessa	  utsågs	  utefter	  fruktbarhet,	  alltså	  om	  de	  var	  intressanta	  

i	  relation	  till	  studiens	  syfte	  eller	  inte.	  Dock	  har	  även	  samtliga	  hela	  avsnitt	  i	  webb-‐tv	  
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serien	  setts	  på	  en	  övergripande	  nivå	  för	  att	  se	  till	  kontexten.	  Nedan	  presenteras	  de	  tio	  

valda	  sekvenser	  som	  studerats	  på	  djupet.	  Samtliga	  är	  fiktiva	  och	  har	  delats	  in	  i	  två	  olika	  

grupper,	  A	  och	  B,	  då	  deras	  form	  av	  fiktion	  urskiljer	  sig.	  

	  

	   	  
	  

En	  avgränsning	  som	  gjorts	  är	  mellan	  innehåll	  och	  form.	  Lacey	  (2009:12)	  skriver	  att	  

det	  ofta	  förekommer	  en	  sådan	  filtrering.	  I	  denna	  studie	  läggs	  fokus	  vid	  innehåll.	  	  

Det	  är	  väsentligt	  att	  se	  till	  forskningsetik	  i	  insamlandet	  av	  mitt	  material,	  jag	  anser	  

dock	  att	  inga	  vetenskapligt	  etiska	  aspekter	  har	  överträtts.	  Detta	  då	  studien	  inte	  hanterar	  

någon	  slags	  insamling	  av	  material	  ifrån	  människor	  där	  särskilda	  rättigheter	  är	  viktiga	  att	  

se	  till	  (Denscombe	  2009:193f).	  	  

	  

6.4	  Genomförande	  

Hela	  bearbetningsprocessen	  började	  med	  en	  övergripande	  reflektion	  över	  tänkt	  analys	  

och	  dess	  kontext	  vilket	  Andersson	  och	  Hedling	  (1999:7)	  rekommenderar.	  De	  menar	  att	  

det	  är	  viktigt	  att	  ställa	  sig	  själv	  frågorna;	  ”Vad	  vill	  jag	  få	  ut	  av	  min	  analys?”,	  ”För	  vem	  

analyserar	  jag	  och	  i	  vilket	  sammanhang?”	  ”Vilken	  kunskap	  söker	  jag?”	  och	  ”Hur	  mycket	  

kunskap	  kan	  jag	  förutsätta	  hos	  mina	  tänkta	  läsare?”	  Vad	  jag	  vill	  få	  ut	  är	  ny	  kunskap	  om	  

Ikeas	  webb-‐tv	  serie	  och	  jag	  analyserar	  för	  min	  kandidatuppsats	  där	  jag	  söker	  djupare	  

kunskap	  inom	  medie-‐	  och	  kommunikationsvetenskap	  och	  jag	  förutsätter	  minst	  en	  

likasinnad	  kunskap	  som	  min	  egen	  hos	  mina	  tänkta	  läsare.	  	  

För	  att	  analysera	  berättelserna	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  har	  jag	  studerat	  utifrån	  aspekter	  

Lacey	  (2009)	  och	  Bordwell	  och	  Thompson	  (2013)	  tar	  upp	  som	  nödvändiga	  i	  analys	  av	  

film.	  Analysen	  av	  studiens	  material	  började	  med	  att	  jag	  såg	  samtliga	  avsnitt	  av	  webb-‐tv	  

serien	  Vad	  gafflar	  ni	  om,	  från	  början	  till	  slut,	  för	  att	  skapa	  mig	  en	  överblick	  av	  serien	  i	  sin	  

helhet.	  Där	  utefter	  valdes	  kortare	  sekvenser	  ut.	  Dessa	  steg	  gjordes	  då	  Ekström	  och	  

Larsson	  (2010:19)	  förklarar	  vikten	  av	  att	  se	  till	  en	  texts	  kontext	  och	  helhet	  för	  att	  få	  

fram	  mer	  kunskap	  i	  enlighet	  med	  den	  hermeneutiska	  cirkeln.	  I	  vidare	  bearbetning	  av	  

utvalda	  sekvenser	  började	  jag	  med	  att	  på	  en	  övergripande	  nivå	  observera	  en	  sekvens	  i	  



	   20	  

taget,	  samtidigt	  som	  transkribering	  utfördes	  på	  alla	  mina	  iakttagelser.	  När	  detta	  steg	  var	  

avklarat	  på	  samtliga	  sekvenser	  gick	  jag	  vidare	  genom	  att	  systematisera	  upp	  mina	  

iakttagelser	  i	  olika	  teman	  och	  sållade	  bort	  delar	  i	  materialet	  som	  inte	  upplevdes	  

relevanta.	  Att	  arbeta	  på	  detta	  sätt	  är	  någonting	  som	  Denscombe	  (2009:374f)	  

argumenterar	  för.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  prioritera	  vissa	  delar	  av	  materialet	  för	  

att	  studien	  ska	  generera	  möjligheter	  för	  generalisering.	  Här	  gick	  jag	  igenom	  det	  

systematiserade	  materialet	  och	  såg	  till	  hur	  mina	  observationer	  i	  vidare	  mening	  kunde	  

tolkas	  och	  innebära.	  I	  detta	  skede	  beskriver	  Andersson	  och	  Hedling	  (1999:8)	  att	  det	  är	  

användbart	  att	  lyfta	  fram	  en	  vetenskaplig	  begreppsapparat	  för	  att	  förenkla	  

systematiseringen.	  Här	  valde	  jag	  att	  ta	  in	  exempelvis	  narratologin	  eftersom	  att	  det	  är	  

berättelser	  i	  materialet	  som	  analyseras,	  men	  även	  andra	  teorier	  som	  presenterats	  

tidigare.	  Denna	  del	  såg	  jag	  mycket	  viktig	  för	  att	  kunna	  arbeta	  vidare	  med	  materialet	  då	  

det	  i	  en	  metod	  som	  filmanalys	  med	  rörlig	  bild	  kan	  generera	  miljontals	  intryck	  krävs	  

struktur	  i	  materialet	  för	  att	  skapa	  en	  överskådlig	  blick.	  	  

Utifrån	  Lacey	  (2009)	  kollade	  jag	  på	  vem/vilka	  subjekt	  som	  fanns,	  icke-‐verbal	  

kommunikation	  (kroppsspråk,	  kläder,	  blick	  med	  mera),	  ljussättning,	  omgivning,	  titel	  på	  

avsnitt,	  juxtaposition,	  ljud	  (dialog,	  monolog	  och	  ljudeffekter),	  färger	  och	  genre	  i	  

sekvenserna.	  Även	  vissa	  kameravinklar	  som	  lämnat	  ifrån	  sig	  värdefulla	  aspekter	  har	  

noterats.	  Sedan	  analyserade	  jag	  vad	  dessa	  olika	  delar	  kunde	  betyda	  och	  innebära.	  

Exempelvis,	  ett	  subjekt	  visade	  nedsänkta	  ögonbryn	  vilket	  i	  sin	  tur	  indikerar	  att	  denne	  är	  

arg.	  När	  jag	  hade	  dessa	  delar	  klara	  för	  mig	  gick	  jag	  sedan	  vidare	  för	  att	  analysera	  

berättelserna	  som	  ägde	  rum	  i	  varje	  sekvens	  och	  här	  såg	  jag	  utefter	  Bordwell	  och	  

Thompson	  (2013:74ff)	  på	  berättelsens	  ordning,	  dess	  karaktärer,	  tid,	  intrig	  och	  plats.	  

Exempelvis,	  får	  vi	  följa	  en	  berättelse	  i	  den	  ordning	  saker	  och	  ting	  sker	  eller	  är	  det	  

ihopklippt?	  Genom	  att	  först	  analysera	  utefter	  Laceys	  punkter	  kunde	  jag	  ta	  med	  

information	  därifrån	  och	  vidare	  se	  utifrån	  berättelserna	  mer	  i	  sin	  helhet	  och	  vad	  vissa	  

delar	  i	  dem	  kunde	  indikera.	  	  	  

Något	  jag	  tydligt	  la	  märke	  till	  var	  en	  skillnad	  i	  hur	  berättelserna	  i	  A-‐gruppen	  

gestaltades	  i	  jämförelse	  med	  B-‐gruppen.	  Därmed	  gjorde	  jag	  vidare	  en	  analys	  där	  jag	  

satte	  varje	  A-‐sekvens	  i	  relation	  till	  dess	  B-‐sekvens	  för	  att	  mer	  strukturerat	  få	  fram	  vad	  

som	  specifikt	  utmärkte	  skillnaden.	  	  
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Analysen	  av	  materialet	  skedde	  hela	  tiden	  parallellt	  då	  jag	  ofta	  återgick	  till	  de	  olika	  

sekvenserna	  och	  såg	  flera	  gånger	  om	  även	  efter	  transkriberingsfasen.	  I	  takt	  med	  att	  

analysen	  pågick	  ökade	  min	  kunskap	  av	  materialet	  och	  en	  djupare	  analys	  möjliggjordes.	  	  

Att	  ständigt	  återgå	  till	  materialet	  upplever	  jag	  som	  både	  en	  fördel	  och	  en	  nackdel.	  

Genom	  att	  göra	  på	  detta	  sätt	  väcktes	  ständigt	  nya	  tankar	  i	  materialet	  vilket	  i	  sin	  tur	  var	  

mycket	  tidskrävande	  i	  den	  mån	  att	  nya	  riktningar	  ibland	  uppkom	  som	  i	  de	  ögonblicken	  

upplevdes	  problematiskt.	  I	  slutändan	  ser	  jag	  dock	  det	  styrkande	  då	  det	  som	  sagt	  

möjliggjorde	  för	  djupare	  analys	  och	  mer	  betydelsefulla	  resultat.	  

	  

6.5	  Validitet	  

I	  kvalitativ	  forskning	  faller	  det	  sig	  viktigt	  att	  argumentera	  för	  studiens	  

generaliseringsmöjligheter,	  något	  som	  både	  Ekström	  och	  Larsson	  (2010)	  samt	  

Denscombe	  (2009)	  diskuterar.	  Meningen	  med	  en	  enskild	  studie	  är	  enligt	  Ekström	  och	  

Larsson	  (2010:17)	  att	  den	  ska	  resultera	  i	  ny	  kunskap	  av	  generell	  karaktär.	  	  

Det	  är	  av	  mycket	  stor	  vikt	  att	  ständigt	  vara	  försiktig	  och	  kritisk	  mot	  sin	  egen	  studie	  i	  

den	  mån	  att	  alltid	  ställa	  sig	  frågan	  om	  det	  finns	  underlag	  nog	  för	  att	  dra	  diverse	  

slutsatser	  (Ekström	  &	  Larsson	  2010:17f).	  Detta	  är	  även	  en	  aspekt	  som	  Denscombe	  

(2009:382)	  tar	  upp	  och	  menar	  ofta	  kritiseras	  i	  kvalitativ	  metod	  där	  en	  liten	  mängd	  

material	  används	  som	  utgångsläge.	  Det	  kan	  diskuteras	  huruvida	  denna	  studies	  material	  

är	  tillräckligt	  nog	  för	  att	  kunna	  generalisera	  resultatet.	  Denscombe	  (2009:400f)	  

argumenterar	  för	  att	  den	  mängd	  material	  som	  insamlas	  i	  forskning	  befinner	  sig	  i	  ett	  

balansförhållande	  mellan	  de	  resurser	  och	  den	  tid	  som	  finns	  till	  studiens	  förfogande.	  Det	  

material	  som	  valts	  ut	  här	  är	  av	  den	  mängd	  som	  denna	  studie	  kunde	  hantera	  under	  den	  

tid	  som	  fanns	  till	  förfogande.	  Mängden	  material	  gör	  det	  möjligt	  att	  på	  ett	  

meningsgivande	  sätt	  analysera	  på	  en	  djup	  nivå	  snarare	  än	  att	  hastigt	  analysera	  en	  större	  

mängd	  material	  bara	  för	  sakens	  skull.	  Därmed	  argumenterar	  jag	  för	  att	  studiens	  validitet	  

inte	  påverkas	  och	  generaliseringsmöjligheter	  finns.	  	  	  

Ännu	  en	  viktig	  del	  att	  resonera	  kring	  som	  en	  eventuell	  påverkan	  av	  studiens	  

validitet	  är	  objektivitet,	  något	  som	  Denscombe	  (2009:379)	  diskuterar.	  Han	  

argumenterar	  för	  objektivitet	  som	  en	  central	  del	  i	  styrkandet	  av	  en	  studies	  material.	  

Verifiering	  av	  kvalitativ	  data	  kommer	  aldrig	  förefalla	  sig	  på	  samma	  sätt	  som	  inom	  

kvantitativ	  forskning	  men	  Denscombe	  (2009:379)	  understryker	  ändå	  att	  det	  är	  
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behövligt	  att	  styrka	  sitt	  material	  även	  inom	  kvalitativ	  forskning.	  Är	  det	  möjligt	  för	  mig	  

som	  forskare	  att	  tolka	  materialet	  objektivt?	  Min	  tolkning	  blir	  min	  tolkning,	  grundad	  i	  

min	  förförståelse,	  identitet	  och	  tillgång	  till	  kulturella	  koder.	  Tolkningen	  blir	  subjektiv	  

och	  mynnar	  ut	  i	  vad	  som	  kan	  benämnas	  min	  sanning.	  Ekström	  och	  Larsson	  (2010:16)	  

menar	  att	  min	  tolkning	  som	  vetenskap	  blir	  subjektiv.	  Samtidigt	  menar	  de	  att	  i	  tolkande	  

vetenskaper	  är	  det	  i	  själva	  tolkningen	  som	  det	  intressanta	  ligger,	  dock	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  

att	  som	  forskare	  inte	  låta	  sin	  tolkning	  påverkas	  och	  styras	  av	  tidigare	  enskilda	  

uppfattningar,	  erfarenheter	  samt	  upplevelser.	  Den	  person	  som	  utför	  forskning	  kommer	  

dock	  alltid	  påverka	  resultatet	  i	  viss	  mån	  förklarar	  Denscombe	  (2009:383).	  Däremot,	  för	  

att	  undvika	  att	  endast	  min	  subjektiva	  tolkning	  tar	  plats	  i	  denna	  studie,	  har	  jag	  utgått	  

ifrån	  de	  metodregler	  som	  Ekström	  och	  Larsson	  (2010:17)	  tar	  upp.	  De	  förklarar	  att	  det	  i	  

sin	  tolkning	  är	  viktigt	  att	  se	  till	  koherens,	  omfattning,	  intersubjektivitet,	  öppenhet,	  djup	  

samt	  kontextualitet.	  Genom	  att	  noggrant	  ta	  hänsyn	  till	  dessa	  begrepp	  i	  min	  tolkning	  

samt	  att	  tolka	  utefter	  kulturens	  koder	  för	  att	  nå	  en	  så	  sanningsenligt	  vetenskaplig	  

forskning	  som	  möjligt	  tyder	  på	  att	  min	  studie	  inte	  endast	  handlar	  om	  min	  subjektiva	  

tolkning	  utan	  även	  kan	  ses	  som	  vetenskaplig.	  Denscombe	  (2009:385)	  tar	  upp	  hur	  

forskare	  behöver	  ta	  sig	  an	  valt	  material	  med	  ett	  öppet	  sinne,	  vilket	  jag	  i	  denna	  studie	  har	  

haft	  i	  beaktning.	  I	  vidare	  bemärkelse	  fungerar	  detta	  även	  stärkande	  för	  studiens	  

validitet.	  	  
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7.	  Resultat	  och	  analys	  
Analysen	  har	  delats	  in	  i	  två	  huvuddelar:	  filmanalys	  av	  berättelserna	  och	  

kommersialisering.	  I	  den	  första	  delen	  diskuteras	  olika	  former	  av	  fiktion	  i	  A-‐	  och	  B-‐

gruppen	  samt	  vad	  denna	  skillnad	  kan	  betyda.	  I	  andra	  delen	  diskuteras	  berättelsernas	  

påverkan	  av	  kommersiella	  intressen.	  Analysen	  avslutas	  med	  en	  sammanfattning.	  	  

	  

7.1	  Filmanalys	  av	  berättelserna	  

Materialet	  består	  som	  tidigare	  presenterats	  av	  en	  A-‐	  och	  B-‐grupp	  där	  Martina	  och	  Mogge	  

går	  under	  sina	  riktiga	  namn	  och	  agerar	  huvudkaraktärer	  i	  båda	  grupperna.	  Trots	  detta	  

har	  en	  skillnad	  i	  sekvensernas	  karaktär	  märkts.	  Genom	  att	  grundligt	  studera	  samtliga	  

sekvenser	  i	  A-‐gruppen,	  för	  att	  sedan	  sätta	  dem	  i	  relation	  till	  vardera	  B-‐sekvens,	  har	  jag	  

tolkat	  fram	  hur	  skillnaden	  manifesteras.	  Alla	  berättelser,	  både	  i	  A-‐	  och	  B-‐gruppen,	  är	  

fiktiva	  men	  däremot	  visade	  det	  sig	  att	  fiktionen	  förekommer	  i	  olika	  former.	  Nedan	  

presenteras	  ett	  utvalt	  exempel	  för	  att	  påvisa	  fiktionens	  olika	  gestaltning	  genom	  att	  sätta	  

innehållet	  i	  en	  A-‐sekvens	  i	  förhållande	  till	  dess	  B-‐sekvens.	  Denna	  procedur	  har	  

tillämpats	  på	  samtliga	  sekvenser	  i	  studiens	  material	  men	  här	  lyfts	  det	  mest	  talande	  fram.	  

Exemplet	  inleds	  med	  en	  genomgång	  av	  vad	  som	  sker	  i	  4.	  Framtidens	  kök	  A	  och	  vad	  det	  

kan	  betyda	  för	  att	  sedan	  gå	  vidare	  och	  göra	  samma	  sak	  med	  B-‐sekvensen.	  Därefter	  

kommer	  en	  del	  som	  fokuserar	  vid	  berättelserna.	  	  	  

A-‐sekvensen	  är	  en	  del	  av	  material	  4.	  Framtidens	  kök	  A.	  Titeln,	  framtidens	  kök,	  blir	  

det	  Lacey	  (2009:34)	  kallar	  för	  anchorage	  utifrån	  vilken	  mottagarna	  kan	  skapa	  förståelse	  

för	  vad	  ett	  material	  handlar	  om.	  Namnet	  berättar	  att	  det	  förmodligen	  kommer	  handla	  

om	  framtid	  och	  kök	  i	  någon	  bemärkelse.	  När	  sekvensen	  börjar	  hörs	  ”tekniska”	  

ljudeffekter	  samtidigt	  som	  en	  hand	  plockar	  vita	  små	  tussar	  mellan	  olika	  burkar	  med	  en	  

pincett	  medan	  personen	  upprepar:	  frukost,	  lunch,	  middag.	  Frukost,	  lunch	  och	  middag	  

innebär	  olika	  måltider	  mat	  och	  därmed	  tolkar	  jag	  att	  de	  vita	  tussarna	  ska	  föreställa	  mat.	  

Bilden	  zoomar	  ut	  och	  utifrån	  yttre	  attribut	  så	  som	  kroppsform,	  ansikte	  och	  hår	  går	  det	  

avgöra	  att	  det	  mest	  troligt	  är	  en	  kvinna.	  Ickeverbal	  kommunikation	  syftar	  på	  

kroppsspråk	  (Lacey	  2009:9)	  och	  kvinnans	  spända	  ansiktsuttryck	  och	  blick	  tyder	  på	  

koncentration.	  Hon	  håller	  sin	  lediga	  hand	  på	  sin	  putande	  mage,	  något	  som	  jag	  utefter	  

min	  förförståelse	  indikerar	  som	  en	  graviditet,	  vilket	  är	  ännu	  en	  faktor	  som	  visar	  på	  ett	  

kvinnligt	  kön.	  Ickeverbal	  kommunikation	  innefattar	  även	  klädsel	  och	  hon	  har	  en	  vit	  
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klänning	  med	  genomskinlig	  jacka	  i	  plast	  med	  svarta	  kanter	  på	  sig	  som	  ger	  ifrån	  sig	  ett	  

städat,	  propert	  och	  någorlunda	  spänt	  intryck.	  	  

Subjektet	  (kvinnan)	  är	  placerad	  i	  förgrunden	  med	  ljussättning	  som	  främst	  går	  i	  vita	  

toner	  och	  (förutom	  några	  få	  inslag	  av	  neonblått	  på	  en	  hylla	  i	  bakgrunden)	  är	  jämt	  

fördelat	  och	  mycket	  starkt,	  något	  Lacey	  (2009:21)	  menar	  skapar	  en	  hoppfull	  känsla.	  

Omgivningen	  är	  förutom	  ljuset	  mycket	  kal	  och	  tom,	  bortsett	  från	  några	  få	  vaser	  i	  olika	  

former	  på	  hyllan	  bakom	  kvinnan,	  vilket	  ger	  ifrån	  sig	  en	  opersonlig	  känsla.	  Vinkeln	  på	  

kameran	  är	  rakt	  framifrån,	  det	  visar	  på	  en	  neutral	  position	  av	  kvinnan	  som	  varken	  

mäktig	  eller	  underordnad	  (Lacey	  2009:14).	  Se	  bild	  1.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  1	  

	  

Berättelsen	  fortsätter	  genom	  att	  det	  till	  höger	  i	  bild	  skapas	  ett	  starkt	  ljus	  (början	  på	  

detta	  går	  att	  tyda	  i	  bild	  1)	  samtidigt	  som	  en	  blixtrande	  ljudeffekt	  hörs.	  Ut	  ifrån	  ljuset	  

kommer	  en	  person	  som	  jag	  även	  här	  utifrån	  yttre	  attribut	  som	  ansikte	  och	  kroppsform	  

tolkar	  som	  en	  man.	  Han	  suckar	  och	  andas	  ansträngt	  vilket	  tyder	  på	  att	  han	  kommer	  ifrån	  

något	  fysiskt	  ansträngande.	  Mannen,	  som	  också	  blir	  subjekt,	  går	  fram	  till	  kvinnan	  med	  

en	  kasse	  i	  papper	  och	  kvinnan	  inleder	  en	  dialog	  med	  mannen	  och	  säger:	  ”Nämen!	  Vilken	  

tid	  Mogge”.	  Varpå	  jag	  tolkar	  att	  han,	  Mogge,	  har	  varit	  iväg	  någonstans	  och	  kvinnan	  

tycker	  att	  det	  har	  tagit	  lång	  tid.	  Mogges	  ickeverbala	  kommunikation	  i	  form	  av	  klädsel	  är	  

ett	  rött	  band	  i	  långt	  svart,	  yvigt	  hår,	  svart	  skinnjacka	  med	  uppvikta	  armar	  och	  

senapsgul/grön	  skjorta.	  Utifrån	  min	  förförståelse	  tolkas	  Mogges	  helhet	  som	  taget	  ur	  80-‐

talet	  och	  det	  skiljer	  sig	  också	  mycket	  ifrån	  både	  kvinnans	  och	  omgivningens	  utseende.	  

Mogge	  berättar	  även	  att	  han	  kommer	  hela	  vägen	  ifrån	  80-‐talet	  och	  därigenom	  går	  det	  
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avläsa	  att	  det	  ljus	  han	  tidigare	  kom	  ut	  ifrån,	  det	  blixtrande	  ljudet	  och	  hans	  ansträngning	  

orsakades	  av	  vad	  som	  mest	  troligt	  ska	  föreställa	  en	  tidsmaskin	  genom	  vilken	  han	  rest	  i	  

tiden.	  

Kvinnans	  blick	  och	  även	  att	  hon	  påpekade	  att	  Mogge	  hade	  tagit	  lång	  tid	  på	  sig	  gör	  att	  

jag	  tolkar	  henne	  som	  otålig	  på	  vad	  som	  finns	  i	  papperskassen	  men	  Mogge	  påpekar	  att	  

hon,	  Martina,	  borde	  vara	  mer	  tacksam.	  Det	  går	  tyda	  på	  hans	  min	  att	  han	  upplever	  

Martina	  otacksam	  och	  att	  hon	  inte	  uppskattar	  hans	  ansträngande	  resa	  till	  80-‐talet.	  	  

Kameran	  ändrar	  vinkel	  så	  att	  endast	  Martina	  syns	  i	  närbild,	  något	  Lacey	  (2009:21)	  

menar	  placerar	  mottagaren	  i	  en	  intim	  position	  med	  subjektet	  och	  betecknar	  ett	  

känslosamt	  ögonblick.	  Samtidigt	  börjar	  Mogge	  plocka	  upp	  formar	  i	  folie	  med	  vitt	  

papperslock	  ur	  kassen	  vilka	  tolkas	  som	  maträtter	  då	  han	  samtidigt	  säger	  olika	  

maträtters	  namn,	  utifrån	  Martinas	  blick	  emot	  kassen	  och	  hennes	  hyfsat	  glada	  

ansiktsuttryck	  går	  det	  uttolka	  förväntan.	  Kameran	  visar	  sedan	  även	  Mogge	  i	  närbild	  där	  

hans	  leende	  och	  ansiktsuttryck	  talar	  om	  att	  han	  verkar	  nöjd	  över	  Martinas	  reaktion.	  

Martina	  undrar	  var	  räckcocktailen	  hon	  bett	  om	  är	  någonstans	  och	  samtidigt	  som	  

hon	  frågar	  är	  hennes	  ögonbryn	  halvt	  sänkta,	  detta	  menar	  Lacey	  (2009:10)	  tyder	  på	  att	  

en	  person	  är	  förbryllad.	  Mogge	  replikerar	  genom	  att	  även	  han	  sänka	  sina	  ögonbryn	  och	  

berätta	  för	  henne	  att	  hon	  nog	  inte	  förstår	  hur	  jobbigt	  det	  är	  att	  resa	  till	  80-‐talet.	  Hans	  

röst,	  som	  inte	  låter	  glad,	  i	  kombination	  med	  sänkta	  ögonbryn	  och	  spänd	  mun	  gör	  att	  jag	  

tolkar	  Mogge	  som	  irriterad.	  Under	  tiden	  höjer	  Martina	  sina	  ögonbryn	  en	  aning,	  något	  

Lacey	  (2009:10)	  beskriver	  tyder	  på	  förvåning.	  Hon	  sänker	  ögonbrynen	  igen,	  mer	  än	  

förra	  gången	  vilket	  enligt	  Lacey	  (2009:10)	  istället	  tyder	  på	  ilska,	  och	  förklarar	  att	  Mogge	  

inte	  förstår	  hur	  det	  är	  att	  vara	  gravid	  och	  behöva	  väldigt	  mycket	  räckcocktail.	  Fullt	  höjda	  

ögonbryn	  menar	  Lacey	  (2009:10)	  visar	  på	  misstro,	  något	  jag	  tydligt	  ser	  när	  Martina	  inte	  

tror	  på	  Mogge	  som	  säger	  att	  alla	  räckcocktail	  var	  slut.	  Det	  slutar	  med	  att	  Mogge	  visar	  sin	  

missnöjdhet	  genom	  att	  sucka	  djupt	  och	  vända	  sig	  om	  för	  att	  gå	  in	  i	  ljuset	  igen,	  ljuset	  som	  

tidigare	  getts	  intrycket	  av	  att	  innebära	  tidsmaskin.	  Mogge	  säger	  någonting	  som	  ännu	  en	  

gång	  förbryllar	  Martina	  och	  sedan	  avslutas	  sekvensen	  med	  samma	  ljudeffekt	  i	  form	  av	  

blixtljud	  som	  hördes	  i	  början.	  	  

Jag	  upplever	  att	  skaparna	  bakom	  serien	  i	  denna	  A-‐sekvens	  anspelar	  på	  nästan	  

överdrivet	  futuristisk	  element.	  Kläderna,	  tussarna	  som	  föreställer	  mat,	  tidsmaskin	  

etcetera.	  De	  vill	  tydligt	  visa	  på	  hur	  framtidens	  kök,	  som	  också	  är	  avsnittets	  anchorage,	  

kan	  komma	  att	  se	  ut.	  	  
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B-‐	  sekvensen,	  som	  jag	  nu	  går	  vidare	  till,	  är	  också	  ifrån	  material	  4.	  Framtidens	  kök	  

men	  visas	  senare	  in	  i	  avsnittet.	  Inledningsvis	  syns	  en	  vit	  bil	  körandes	  på	  en	  väg	  med	  en	  

omgivning	  bestående	  av	  skog.	  Ljuset	  tillhandahålls	  av	  jämt	  fördelat	  dagsljus.	  Kameran	  

filmar	  framifrån	  vilket	  gör	  att	  det	  känns	  som	  att	  bilen	  kör	  emot	  mottagaren.	  Samtidigt	  

som	  kameravinkeln	  är	  kvar	  i	  denna	  bild	  hörs	  två	  röster	  vilka	  känns	  igen	  ifrån	  tidigare	  A-‐

sekvens,	  Martina	  och	  Mogge.	  Bilden	  ändras	  och	  kameran	  befinner	  sig	  nu	  inne	  i	  bilen,	  

mer	  specifikt	  i	  baksätet	  vilket	  resulterar	  i	  närbilder	  på	  både	  Martina	  och	  Mogge	  medan	  

kameran	  alternerar	  mellan	  att	  visa	  endast	  ett	  av	  subjekten	  eller	  istället	  filma	  i	  mitten	  så	  

att	  lite	  av	  båda	  syns	  samtidigt	  som	  det	  går	  att	  se	  vägen	  som	  bilen	  kör	  på.	  Lacey	  

(2009:55f)	  kallar	  detta	  för	  shot/reverse	  shot	  och	  det	  används	  ofta	  när	  konversationer	  

mellan	  karaktärer	  ska	  filmas.	  Martina	  sitter	  till	  vänster	  i	  bilen	  och	  är	  även	  den	  som	  kör,	  

hon	  har	  en	  svart	  jacka	  med	  en	  lila	  tröja	  under.	  Mogge	  befinner	  sig	  i	  passagerarsätet	  

klädd	  i	  en	  grön	  skjorta.	  Båda	  subjektens	  ickeverbala	  kommunikation	  i	  form	  av	  kläder	  

och	  färgval	  upplevs	  naturliga	  och	  jordnära,	  det	  är	  ingenting	  som	  särskilt	  utmärker	  sig	  

annorlunda.	  Något	  som	  hamnar	  i	  stor	  kontrast	  till	  föregående	  A-‐sekvens	  futuristiska	  

miljö.	  Vinkeln	  är	  rakt	  framifrån	  och	  varken	  Martina	  eller	  Mogge	  upplevs	  mäktig	  eller	  

underordnad	  utan	  de	  båda	  är	  neutrala.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  2	  
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Närbilden	  placerar	  mottagaren	  i	  en	  intim	  situation	  med	  subjektet	  (Lacey	  2009:21).	  Se	  

bild	  2	  (föregående	  sida).	  Detta	  ger	  mig	  som	  tittar	  en	  naturlig	  känsla	  som	  ”deltagande”	  i	  

samtalet.	  	  

Subjekten	  för	  en	  dialog	  kring	  vad	  de	  ska	  göra,	  Martina	  ler	  stort	  och	  säger	  att	  de	  ska	  

till	  framtiden,	  mer	  specifikt	  tillbaks	  till	  framtiden	  med	  vilket	  hon	  drar	  en	  parallell	  till	  en	  

film	  med	  samma	  namn.	  Hon	  skrattar	  efteråt	  och	  vi	  förstår	  att	  hon	  drog	  ett	  skämt.	  Hon	  

tolkas	  som	  glad	  och	  positiv.	  Mogges	  ton	  i	  rösten	  talar	  om	  för	  oss	  att	  även	  han	  är	  på	  glatt	  

humör	  och	  de	  upplevs	  båda	  två	  genom	  ickeverbal	  och	  verbal	  kommunikation	  vara	  

förväntansfulla	  på	  vad	  som	  komma	  skall,	  Mogge	  säger	  till	  exempel	  att	  han	  är:	  så	  sjukt	  

peppad.	  Utifrån	  deras	  dialog	  går	  det	  förstå	  att	  de	  är	  på	  väg	  någonstans	  där	  de	  ska	  få	  reda	  

på	  hur	  det	  kommer	  se	  ut	  i	  framtiden.	  Genom	  att	  här	  kolla	  på	  avsnittets	  anchorage,	  

framtidens	  kök,	  kan	  jag	  tolka	  att	  de	  syftar	  på	  hur	  kök	  kommer	  se	  ut	  i	  framtiden.	  De	  delar	  

med	  sig	  av	  hur	  de	  själva	  tror	  att	  framtida	  kök	  kommer	  se	  ut,	  medan	  de	  gör	  detta	  

använder	  de	  båda	  sig	  av	  händerna	  för	  att	  gestikulera	  och	  ”visa”	  på	  saker	  de	  tror.	  Under	  

tiden	  de	  pratar	  skojar	  de	  båda	  med	  varandra	  och	  skrattar	  vilket	  skapar	  en	  övergripande	  

positiv	  känsla	  i	  bilen.	  Martinas	  blick	  befinner	  sig	  mestadels	  av	  tiden	  fram	  mot	  vägen	  

eftersom	  att	  hon	  kör	  bilen,	  med	  undantag	  för	  korta	  blickar	  mot	  Mogge	  några	  enstaka	  

gånger.	  Mogges	  blick	  däremot	  går	  hela	  tiden	  fram	  och	  tillbaka	  mellan	  vägen	  och	  Martina.	  	  

Sekvensen	  avslutas	  med	  att	  Mogge	  ställer	  frågan	  om	  vad	  Ikea	  tänker	  om	  framtidens	  

kök	  varpå	  Martina	  frågar	  om	  han	  har	  höga	  förväntningar.	  Något	  han	  svarar	  att	  han	  nog	  

har	  samtidigt	  som	  futuristiska	  ljud	  i	  form	  av	  ”tekniska	  rytmer”	  börjar	  höras	  och	  bilden	  

går	  över	  i	  en	  bild	  som	  visar	  en	  skylt	  på	  att	  de	  kör	  in	  i	  Älmhult.	  Utifrån	  mina	  förkunskaper	  

vet	  jag	  även	  att	  Ikea	  har	  ett	  kontor	  i	  Älmhult	  och	  drar	  därför	  slutsatsen	  att	  det	  är	  dit	  dem	  

är	  på	  väg.	  	  

	  

7.1.1	  Berättelserna	  

Genom	  att	  ställa	  frågor	  till	  berättelserna	  utifrån	  Bordwell	  och	  Thompson	  (2013:74ff)	  

kan	  jag	  konstatera	  att	  i	  både	  A-‐	  och	  B-‐sekvensen	  förekommer	  samma	  karaktärer,	  saker	  

och	  ting	  sker	  i	  kronologisk	  ordning	  och	  den	  tidsram	  som	  följer	  är	  densamma	  som	  den	  

sker	  i	  sekvensen	  då	  det	  inte	  är	  ihopklippt.	  De	  narrativa	  texterna	  (Bal	  2009:5)	  skildras	  i	  

ett	  avsnitt	  av	  en	  webb-‐tv	  serie	  där	  Ikea	  Sverige	  står	  som	  aktör	  bakom.	  Eftersom	  de	  båda	  

är	  fiktiva	  berättelser	  har	  jag	  ingen	  tillgång	  till	  några	  ursprungliga	  händelser,	  fabulor,	  och	  
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då	  menar	  B.	  Jansson	  (2002:12)	  att	  jag	  endast	  kan	  ta	  del	  av	  hur	  dessa	  har	  gestaltats	  och	  

dramatiserats,	  berättelsernas	  syuzhet.	  Det	  är	  ingen	  berättarröst	  som	  talar	  om	  för	  oss	  

vad	  som	  händer	  utan	  berättelserna	  visar.	  Det	  är	  vad	  B.	  Jansson	  (2002:27)	  kallar	  för	  

mimetiskt	  berättande.	  	  

Vad	  som	  skiljer	  A-‐berättelsen	  ifrån	  B-‐berättelsen	  åt	  är	  de	  världar	  som	  de	  utspelar	  

sig	  i,	  B.	  Jansson	  (2002:34)	  benämner	  det	  dieges.	  I	  A	  sekvensen	  kan	  jag	  genom	  att	  addera	  

samman	  faktorer	  som	  den	  ljusa	  omgivningen	  med	  den	  hoppfulla	  känslan	  den	  ger,	  

Martinas	  annorlunda	  jacka,	  att	  Mogge	  reser	  i	  en	  tidsmaskin	  och	  till	  sist	  namnet	  på	  

avsnittet,	  framtidens	  kök,	  dra	  slutsatsen	  att	  diegesen	  är	  framtiden.	  Jag	  utesluter	  det	  

faktum	  att	  det	  även	  kan	  handla	  om	  nutid	  specifikt	  utifrån	  namnet	  och	  tidsmaskinen	  då	  

det	  inte	  är	  någonting	  som	  är	  fysiskt	  möjligt	  idag.	  I	  B-‐sekvensen	  är	  diegesen	  annorlunda.	  

Framställningen	  är	  mer	  naturlig	  och	  lik	  dagens	  miljö	  vilket	  gör	  att	  jag	  tolkar	  denna	  

dieges	  som	  nutid.	  Även	  berättelsernas	  intrig	  och	  plats	  (Bordwell	  &	  Thompson	  

2013:74ff)	  skiljer	  sig	  åt.	  I	  A-‐sekvensen	  ska	  subjektet	  Mogge	  resa	  tillbaka	  i	  tiden	  och	  

hämta	  räckcocktail	  till	  Martina	  i	  80-‐talet	  men	  han	  kommer	  hem	  utan	  varpå	  det	  andra	  

subjektet	  Martina	  inte	  blir	  glad.	  Allting	  utspelar	  sig	  i	  ett	  kök	  vilket	  gör	  att	  det	  går	  och	  

tolka	  som	  ett	  hem.	  	  

Intrigen	  i	  B-‐sekvensen	  blir	  att	  både	  Martina	  och	  Mogge	  är	  nyfikna	  på	  hur	  framtidens	  

kök	  kommer	  se	  ut,	  de	  gissar	  men	  har	  ingen	  egentlig	  aning.	  Detta	  utspelar	  sig	  i	  en	  bil	  som	  

är	  på	  väg	  till	  Ikeas	  kontor	  i	  Älmhult.	  	  

	  

7.1.2	  Innebörd	  

Exemplet	  ovan	  fastställer	  vad	  som	  händer	  i	  sekvenserna,	  vad	  det	  kan	  betyda	  och	  vilka	  

karaktärsdrag	  berättelserna	  har.	  Vidare	  ämnar	  jag	  att	  gå	  ännu	  djupare	  in	  på	  vad	  saker	  

och	  ting	  kan	  innebära	  bortom	  det	  självklara.	  Vad	  vill	  Ikea	  säga	  med	  detta	  avsnitt	  och	  i	  

vidare	  mening	  hela	  serien?	  

I	  konstruktioner	  argumenterar	  Weimann	  (2000:356)	  för	  att	  det	  ofta	  händer	  att	  

väsentliga	  delar	  faller	  bort	  och	  Carter	  (2013:10)	  beskriver	  det	  som	  att	  vad	  som	  visas	  är	  

utvalda	  och	  filtrerade	  sekvenser	  av	  ”den	  hela	  bilden”.	  Utifrån	  detta	  kan	  jag	  dra	  

slutsatsen	  att	  berättelsernas	  syuzhet	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  bara	  är	  en	  del	  av	  en	  större	  bild	  

och	  fabula.	  Utifrån	  Weimanns	  (2000:359)	  teori	  kan	  jag	  även	  komma	  fram	  till	  att	  det	  

både	  i	  A-‐och	  B-‐gruppen	  handlar	  om	  konstruktioner,	  filtrerade,	  fiktiva	  och	  utvalda	  bilder	  
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som	  inte	  existerar	  någon	  annanstans	  än	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om.	  Det	  är	  stor	  chans	  att	  när	  

Mogge	  i	  3.	  Älskade	  grannar	  B	  berättar	  om	  hur	  han	  en	  gång	  knackade	  på	  hos	  en	  granne	  

mitt	  i	  natten	  för	  att	  be	  denne	  att	  gå	  tystare	  eller	  när	  Martina	  i	  5.	  Parmiddagar	  B	  säger	  till	  

Mogge	  att	  hon	  aldrig	  har	  varit	  på	  en	  lyckad	  parmiddag	  talar	  sanning.	  Däremot	  vill	  jag	  

understryka	  att	  det	  fortfarande	  handlar	  om	  fiktion	  som	  endast	  existerar	  i	  serien	  men	  

upplevs	  på	  ett	  visst	  sätt	  då	  de	  i	  vissa	  delar	  anspelar	  på	  realism	  och	  vardagsliv.	  	  

Juxtaposition	  innebär	  hur	  olika	  sekvenser	  länkas	  samman	  (Lacey	  2009:53)	  och	  B-‐

sekvensen	  som	  gåtts	  igenom	  ovan	  äger	  rum	  mindre	  än	  en	  minut	  efter	  A-‐sekvensen	  i	  

avsnittets	  ordningsföljd.	  Vad	  kan	  denna	  juxtaposition	  säga?	  Genom	  att	  jämföra	  

berättelserna	  i	  A-‐	  och	  B-‐sekvenserna	  går	  det	  utefter	  dess	  syuzheter	  tolka	  A-‐sekvensen	  

som	  stark,	  intensiv	  och	  överdimensionerad	  med	  grund	  i	  bland	  annat	  Martinas	  graviditet	  

som	  bara	  existerar	  i	  A-‐sekvensen,	  ovanlig	  klädsel,	  futuristisk	  omgivning	  och	  en	  

tidsmaskin.	  B-‐sekvensen	  däremot	  tolkar	  jag	  mer	  realistisk.	  Då	  Martina	  och	  Mogge	  pratar	  

utifrån	  sina	  egna	  tankar	  och	  att	  jag	  som	  mottagare	  känner	  mig	  som	  en	  ”del”	  av	  det	  som	  

sker	  samt	  att	  kläder	  och	  omgivning	  ger	  ifrån	  sig	  ett	  mer	  naturligt	  intryck	  upplever	  jag	  

berättelsen	  i	  B-‐sekvensen	  mer	  jordnära.	  Även	  det	  faktum	  att	  Martina	  här	  inte	  är	  gravid,	  

vilket	  hon	  inte	  är	  i	  någon	  annans	  sekvens	  än	  i	  Framtidens	  kök	  A,	  påverkar	  denna	  

slutsats.	  Hade	  sekvenserna	  inte	  haft	  den	  juxtaposition	  de	  har	  kunde	  tolkningen	  mycket	  

väl	  slutat	  annorlunda.	  Men	  genom	  att	  de	  kommer	  i	  den	  ordning	  de	  gör	  resulterar	  det	  

även	  i	  den	  tolkning	  som	  beskrivits	  ovan.	  	  

Vad	  kan	  Ikea	  tänkas	  vilja?	  Ur	  exemplet	  med	  4.	  Framtidens	  kök,	  och	  studiens	  

material	  överlag,	  kan	  jag	  tolka	  fram	  att	  Ikea	  konstruerar	  berättelserna	  för	  att	  skapa	  

relation	  och	  bygga	  förtroende	  för	  sina	  konsumenter.	  De	  använder	  sig	  av	  samma	  

karaktärer,	  Martina	  och	  Mogge,	  i	  alla	  avsnitt	  och	  befinner	  sig	  en	  majoritet	  av	  tiden	  även	  

på	  samma	  plats,	  i	  ett	  kök	  som	  ska	  föreställa	  Martinas.	  Dessa	  återkommande	  faktorer	  kan	  

skapa	  en	  känsla	  av	  relation	  och	  de	  närbilder	  som	  används,	  som	  visat	  i	  exemplet,	  stärker	  

även	  en	  intimitet	  mellan	  karaktärerna	  och	  den	  som	  tittar,	  något	  som	  i	  vidare	  mån	  också	  

fungerar	  relationsbyggande.	  Fabulan	  i	  avsnitten	  grundar	  sig	  i	  vanliga	  problem	  och	  

frågor	  i	  mångas	  vardag	  och	  utifrån	  dessa	  gestaltas	  olika	  syuzheter	  och	  intriger.	  Med	  

intrigen	  som	  äger	  rum	  i	  A-‐sekvensen	  i	  exemplet	  ovan,	  när	  Martina	  och	  Mogge	  diskuterar	  

kring	  mat,	  tolkar	  jag	  att	  Ikea	  vill	  visa	  att	  visst	  kommer	  vissa	  element	  se	  annorlunda	  ut	  i	  

framtiden,	  men	  samma	  problem	  i	  vardagen	  kommer	  fortfarande	  att	  finnas.	  De	  

förekommer	  bara	  i	  lite	  annorlunda	  form.	  	  
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Exemplet	  handlar	  om	  frågor	  kring	  hur	  framtidens	  kök	  faktiskt	  kan	  komma	  att	  se	  ut,	  

något	  som	  många	  människor	  säkert	  funderar	  över.	  När	  Martina	  och	  Mogge	  sedan	  i	  B-‐

sekvensen	  pratar	  glatt	  och	  exalterat	  över	  hur	  framtidens	  kök	  upplever	  jag	  att	  skaparna	  

bakom	  vill	  skapa	  samma	  exalterade	  känsla	  över	  framtidens	  kök	  hos	  den	  som	  tittar.	  

Samtidigt	  som	  de	  omedvetet	  får	  lära	  sig	  att	  Ikea	  har	  bra	  möbler,	  prylar	  och	  lösningar	  för	  

hemmet.	  För	  många	  innebär	  planeringen	  av	  ett	  hem	  samma	  sak	  som	  planering	  av	  

framtiden.	  	  

I	  A-‐sekvensernas	  berättelser	  som	  är	  starka,	  intensiva	  och	  överdimensionerande,	  och	  

som	  även	  äger	  rum	  i	  början	  av	  varje	  avsnitt,	  lyfter	  Ikea	  fram	  det	  aktuella	  problemet	  eller	  

frågan,	  fabulan.	  Detta	  gör	  de	  som	  sagt	  med	  vissa	  karaktärsdrag	  och	  förutom	  de	  som	  

tagits	  upp	  tidigare	  för	  A-‐sekvenserna	  har	  jag	  även	  tolkat	  fram	  att	  de	  spelar	  mycket	  på	  

humor	  och	  att	  de	  ska	  upplevas	  underhållande.	  Något	  som	  också	  är	  relationsbyggande,	  

om	  mottagaren	  tycker	  att	  det	  som	  visas	  är	  roligt	  är	  det	  större	  chans	  att	  denne	  aktivt	  

fortsätter	  att	  ta	  del	  av	  avsnittet.	  I	  4.	  Framtidens	  kök	  A	  genomsyras	  sekvensen	  av	  humor	  

och	  de	  visar	  även	  ett	  exempel	  på	  hur	  framtidens	  kök	  kan	  komma	  att	  se	  ut	  med	  mat	  i	  en	  

annan	  form	  samt	  resor	  i	  tiden	  för	  att	  hämta	  mat	  från	  tidigare	  tidsepoker.	  	  

Problemen	  och	  frågorna	  som	  är	  aktuella	  i	  de	  olika	  avsnitten	  diskuterar	  sedan	  

Martina	  och	  Mogge	  tillsammans	  i	  B-‐sekvenserna.	  Detta	  ser	  vi	  tydligt	  i	  4.	  Framtidens	  kök	  

B	  där	  Martina	  och	  Mogge	  vardagligt	  pratar	  om	  deras	  tankar	  kring	  hur	  framtida	  kök	  

kommer	  se	  ut	  och	  fungera.	  Framställningen	  är	  mer	  jordnära	  och	  realistisk	  när	  de	  delar	  

med	  sig	  av	  sina	  uppfattningar	  och	  upplevelser	  vilket	  även	  det	  kan	  ses	  som	  

relationsbyggande.	  Om	  tittarna	  ser	  att	  även	  Mogge	  och	  Martina	  har	  problem	  och	  frågor	  

är	  det	  stora	  möjligheter	  att	  de	  identifierar	  sig	  med	  dem	  och	  även	  i	  större	  bemärkelse	  

Ikea	  som	  varumärke.	  Det	  blir	  som	  en	  slags	  trygghet.	  B-‐sekvenserna	  handlar	  då	  i	  kontrast	  

till	  A-‐sekvenserna	  mer	  om	  att	  skapa	  förtroende	  medan	  A-‐sekvenserna	  grundar	  sig	  mer	  i	  

underhållning	  och	  humor	  för	  att	  i	  vidare	  mån	  ”hålla	  kvar”	  mottagaren.	  Genom	  att	  göra	  

på	  detta	  sätt	  tolkar	  jag	  det	  som	  att	  Ikea	  vill	  tala	  om	  att	  lösningarna	  finns	  hos	  Ikea.	  För	  att	  

koppla	  till	  exemplet	  med	  framtidens	  kök	  gör	  jag	  tolkningen	  att	  Ikea	  med	  specifikt	  det	  

avsnittet	  vill	  berätta	  att	  det	  är	  hos	  dem	  framtiden	  ligger.	  Ikea	  är	  framtiden.	  	  
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7.1.3	  Ikeas	  värld	  

Men	  vad	  kan	  de	  konstruerade	  fiktiva	  berättelserna	  som	  inte	  existerar	  någon	  annanstans	  

än	  i	  Ikea	  Sveriges	  webb-‐tv	  serie	  innebära	  mer	  än	  att	  de	  agerar	  som	  relationsbyggande	  

verktyg?	  Vidare	  i	  analysen	  ämnar	  jag	  att	  diskutera	  i	  en	  kontext	  där	  Baudrillards	  teori	  

gällande	  hyperverklighet	  ligger	  till	  grund.	  

Berättelserna	  som	  utspelar	  sig	  i	  dessa	  konstruktioner	  går	  inte	  att	  koppla	  till	  någon	  

specifik	  plats.	  Det	  är	  möjligt	  att	  dra	  enstaka	  slutsatser	  utifrån	  studiens	  material,	  till	  

exempel	  att	  det	  mest	  troligt	  utspelar	  sig	  i	  Sverige	  eftersom	  att	  samtliga	  deltagande	  

personer	  kommunicerar	  på	  svenska.	  Eller	  att	  många	  av	  sekvenserna	  utspelar	  sig	  i	  vad	  

som	  ska	  föreställa	  Martinas	  villa,	  ett	  hem.	  Dessa	  aspekter	  syftar	  däremot	  inte	  mot	  en	  

specifikt	  uttalad	  plats	  som	  jag	  tidigare	  varit	  inne	  på.	  Istället	  landar	  jag	  i	  ett	  svar	  som	  

tyder	  på	  att	  berättelserna,	  syuzheten,	  utspelar	  sig	  i	  konstruerade	  ”verkligheter”	  som	  inte	  

står	  för	  något	  mer	  än	  sig	  själva.	  De	  blir	  hyperverkligheter.	  	  

När	  Ikeas	  berättelser	  i	  webb-‐tv	  serien	  ses	  som	  hyperverkligheter	  är	  diskussion	  

angående	  vilken	  form	  av	  fiktion	  som	  förekommer	  och	  huruvida	  den	  upplevs	  realistisk	  

eller	  inte	  relevant,	  enligt	  Baudrillard	  (1994:2)	  blir	  hyperverkligheter	  mer	  verkliga	  än	  

verkligheten.	  A.	  Jansson	  (1999:34)	  diskuterar	  i	  studiens	  tidigare	  forskning	  hur	  

mediebilden,	  i	  detta	  fall	  Vad	  gafflar	  ni	  om,	  upplevs	  överglänsa	  det	  ”verkliga”	  själv,	  dock	  

ifrågasätter	  han	  om	  något	  sådant	  ens	  finns.	  Welesko	  (2014:7)	  lyfter	  också	  i	  studiens	  

tidigare	  forskning	  fram	  att	  människor	  väljer	  att	  tro	  på	  det	  som	  verkar	  realistiskt	  och	  att	  

medvetenhet	  kring	  en	  framställnings	  ”osanning”	  i	  många	  fall	  finns,	  men	  individen	  väljer	  

att	  låta	  sig	  själv	  övertygas	  för	  en	  tid.	  Alltså	  är	  det	  mycket	  möjligt	  att	  människor	  är	  

medvetna	  om	  att	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  är	  fiktion,	  men	  de	  väljer	  att	  se	  det	  som	  sin	  sanning.	  

Men	  utifrån	  Baudrillards	  tankar	  har	  det	  ingen	  betydelse	  vad	  vi	  tror	  på	  då	  vi	  inte	  längre	  

lever	  i	  en	  värld	  där	  det	  är	  viktigt	  vad	  som	  är	  ”verkligt”,	  istället	  handlar	  det	  om	  att	  hitta	  

det	  som	  är	  mer	  sant	  än	  det	  sanna.	  A.	  Jansson	  (1999:44)	  i	  studiens	  forskningsöversikt	  

kommer	  fram	  till	  en	  tro	  på	  en	  ny	  typ	  av	  relativism	  där	  det	  handlar	  om	  pluralistisk	  

verklighetsuppfattning	  snarare	  än	  en	  enstaka	  vilket	  jag	  ser	  tendenser	  på	  i	  materialet.	  

Denna	  studie	  visar	  flera	  olika	  fiktiva	  berättelser	  att	  förhålla	  sig	  till	  i	  serien,	  flera	  

hyperverkligheter	  och	  de	  står	  endast	  för	  sig	  själva.	  Det	  går	  att	  se	  det	  som	  att	  samtliga	  A-‐

sekvenser	  består	  av	  olika	  hyperverkligheter	  då	  det	  är	  olika	  handling	  och	  olika	  fakta	  att	  

förhålla	  sig	  till	  i	  varje.	  När	  Martina	  är	  gravid	  i	  4.	  Framtidens	  kök	  A,	  Mogge	  reser	  i	  tiden	  

och	  de	  befinner	  sig	  i	  framtiden	  så	  blir	  det	  som	  en	  egen	  hyperverklighet.	  Men	  B-‐
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sekvenserna	  däremot	  går	  att	  se	  som	  en	  hyperverklighet	  i	  sig	  eftersom	  att	  Martina	  och	  

Mogge	  i	  dem	  alltid	  ska	  föreställa	  sig	  själva.	  Syuzheterna	  i	  B-‐gruppen	  upplevs	  ha	  en	  

fiktionsform	  som	  anspelar	  på	  det	  realistiska	  men	  trots	  det	  är	  de	  hyperverkligheter,	  

konstruerade	  kopior	  av	  händelser,	  fabulor.	  

	  

7.2	  Kommersialisering	  

I	  den	  sista	  delen	  av	  analysen	  ska	  jag	  bygga	  vidare	  på	  det	  som	  diskuterats	  ovan.	  Jag	  

ämnar	  använda	  mig	  av	  ovanstående	  resultat	  och	  lyfta	  det	  ännu	  ett	  varv	  genom	  att	  ta	  in	  

begreppet	  kommersialisering	  för	  att	  se	  vilka	  tendenser	  som	  går	  att	  tyda.	  Vilken	  roll	  

spelar	  kommersialisering	  i	  hur	  Ikea	  med	  sina	  berättelser	  ämnar	  skapa	  relation?	  

Tidigare	  forskning	  i	  denna	  studie	  från	  Pulizzi	  (2012)	  och	  Lundqvist	  et	  al	  (2012)	  

visar	  att	  berättelser	  är	  ett	  mycket	  värdefullt	  verktyg	  i	  skapandet	  av	  innehåll	  för	  

konsumenter.	  Utefter	  Weleskos	  (2014:7f)	  tankar	  i	  studiens	  tidigare	  forskning	  kan	  jag	  

fastställa	  att	  Ikea	  Sverige	  i	  sin	  autokommunikation,	  i	  detta	  fall	  Vad	  gafflar	  ni	  om,	  

konstruerar	  berättelser	  som	  fungerar	  som	  hyperverkligheter	  och	  ger	  mottagarna	  en	  

värld	  att	  leva	  sig	  in	  i	  och	  identifiera	  sig	  med	  för	  att	  skapa	  relation.	  Att	  Ikea	  är	  ett	  företag	  

som	  fått	  stort	  genomslag	  inte	  bara	  i	  Sverige	  utan	  även	  runt	  om	  i	  världen	  är	  någonting	  

som	  Kristofferson	  (2014:112)	  diskuterar.	  Hon	  lyfter	  fram	  att	  en	  stor	  del	  av	  deras	  

framgång	  lutar	  sig	  mot	  Ikeas	  berättelser	  vilka	  inte	  bara	  är	  viktiga	  externt	  utan	  också	  

internt.	  Frågan	  som	  Kristofferson	  (2014:112)	  ställer	  sig	  är	  vad	  i	  berättelserna	  som	  

skapar	  ett	  sådant	  genomslag	  då	  en	  historia	  i	  sig	  inte	  garanterar	  resultatrika	  

marknadsstrategier.	  I	  dagens	  samhälle	  genomsyrar	  ekonomiska	  vinstintressen	  det	  

mesta	  och	  det	  blir	  svårt	  att	  visualisera	  hur	  något	  inte	  kan	  präglas	  av	  det.	  Berglez	  

(2009:51)	  beskriver	  det	  som	  ett	  genomkommersialiserat	  samhälle.	  I	  detta	  sammanhang	  

blir	  de	  berättelser,	  hyperverkligheter,	  som	  Ikea	  Sverige	  konstruerar	  information.	  Sådan	  

information	  menar	  Berglez	  (2009:46)	  blir	  som	  en	  vara,	  producerad	  och	  placerad	  på	  en	  

marknad.	  Information	  går	  att	  se	  som	  det	  Bal	  (2009:5)	  kallar	  för	  narrativ	  text.	  Hon	  menar	  

att	  bakom	  varje	  narrativ	  text	  finns	  en	  aktör,	  i	  detta	  fall	  Ikea	  som	  företag.	  	  

Webb-‐tv	  serien	  blir	  likt	  det	  Berglez	  (2009:54)	  beskriver	  som	  en	  form	  av	  medierad	  

information/kommunikation	  som	  blir	  en	  vara.	  Tendenser	  på	  diffushet	  går	  att	  se	  

materialet	  då	  genren	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  är	  svår	  att	  avgöra.	  A.	  Jansson	  (1999:36)	  tar	  i	  

studiens	  forskningsöversikt	  upp	  att	  en	  produktions	  genre	  i	  stor	  omfattning	  påverkar	  hur	  
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publiken	  tar	  sig	  an	  material.	  Sekvenserna	  visar	  i	  samma	  spår	  på	  en	  otydlig	  genre,	  är	  det	  

en	  fiktiv	  serie	  som	  verkar	  för	  att	  skapa	  mening	  för	  mottagarna	  eller	  är	  det	  reklam?	  

Distinktionen	  mellan	  de	  två	  framgår	  inte	  självklar.	  A.	  Jansson	  (2001:2)	  argumenterar	  för	  

hur	  meningsskapande	  inte	  är	  det	  som	  prioriteras	  högst	  i	  produktions-‐	  och	  

distributionssammanhang.	  Vidare	  utvecklar	  han	  med	  att	  vad	  det	  fokuseras	  högst	  vid	  är	  

att	  skapa	  en	  vara	  som	  genererar	  ekonomisk	  vinst.	  För	  att	  säkerställa	  mitt	  material,	  och	  

webb-‐tv	  serien	  som	  helhet,	  planerar	  jag	  nu	  att	  utefter	  Berglez	  (2009:47)	  se	  ifall	  

syuzhetens	  utformning	  i	  berättelserna	  genomsyras	  av	  kommersialisering.	  

Att	  materialet	  består	  av	  konstruerade	  berättelser	  har	  konstaterats	  tidigare	  i	  

analysen.	  Nu	  ämnar	  jag	  att	  ytterligare	  bryta	  ner	  konstruktionerna	  i	  enlighet	  med	  det	  

Sohlberg	  och	  Sohlberg	  (2013:268ff)	  tar	  upp.	  De	  argumenterar	  för	  att	  bakom	  varje	  

konstruktion	  finns	  det	  en	  producent	  som	  söker	  att	  uppnå	  ett	  särskilt	  mål.	  För	  att	  ta	  reda	  

på	  vad	  målet	  innebär	  förklarar	  de	  att	  grundpelarna	  att	  se	  till	  är	  att	  studera	  vad	  som	  

konstrueras,	  hur	  det	  går	  till	  och	  vem	  som	  gör	  det	  (Sohlberg	  &	  Sohlberg	  2013:268).	  

Tidigare	  delar	  av	  analysen	  genomsyras	  av	  samtliga	  tre	  frågor	  men	  ämnar	  nu	  lyfta	  fram	  

frågan	  hur	  ett	  varv	  till	  och	  därigenom	  väva	  in	  tankar	  om	  kommersialisering.	  Jag	  har	  

analyserat	  efter	  detta	  och	  tittat	  på	  samtliga	  sekvenser	  av	  mitt	  material	  men	  väljer	  här	  att	  

visa	  de	  exempel	  där	  det	  framgår	  som	  mest	  tydligt.	  	  

Exempel	  1	  

	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  3	  
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Bild	  3	  (se	  föregående	  sida)	  är	  en	  stillbild	  ifrån	  1.	  Singellivet	  B	  där	  berättelsen	  

handlar	  om	  att	  Martina	  och	  Mogge	  samtalar	  kring	  att	  leva	  i	  ett	  singelhushåll,	  något	  som	  

även	  avsnittets	  anchorage	  på	  ett	  sätt	  informerar	  om.	  Som	  bild	  3	  visar	  äger	  samtalet	  rum	  

i	  en	  soffa,	  Mogge	  sitter	  till	  vänster	  i	  soffan	  medan	  Martina	  ligger	  ner	  till	  höger.	  Martina	  

bläddrar	  i	  en	  bok	  och	  utifrån	  det	  hon	  säger;	  hörredu	  jag	  kan	  inte	  hitta	  något	  i	  den	  här	  

som	  jag	  vill	  göra	  själv	  fastän	  det	  verkar	  jättegott,	  tolkar	  jag	  det	  som	  en	  receptbok	  

eftersom	  smaker	  handlar	  om	  saker	  människor	  äter.	  Kameravinkeln	  är	  rakt	  framifrån	  

vilket	  Lacey	  (2009:14)	  menar	  är	  det	  vanligaste	  och	  att	  det	  även	  visar	  subjekten	  i	  en	  

neutral	  position	  som	  varken	  mäktiga	  eller	  underordnade.	  Utifrån	  de	  båda	  subjektens	  

kroppsspråk	  och	  hållning	  går	  det	  avläsa	  en	  avslappnad	  miljö	  och	  rummets	  attribut,	  

främst	  soffan	  som	  möbel	  men	  även	  det	  låga	  bordet	  framför,	  gör	  att	  jag	  tolkar	  ett	  

vardagsrum.	  Den	  något	  mörka	  ljussättningen	  i	  rummet	  tyder	  på	  att	  det	  är	  

eftermiddag/kväll	  beroende	  på	  vilken	  tid	  på	  året	  det	  ska	  föreställa.	  Det	  framgår	  även	  

mycket	  olika	  färger,	  mest	  framträdande	  är	  färgerna	  rosa	  och	  vit	  men	  även	  inslag	  av	  

grönt.	  Förutom	  att	  karaktärerna	  Martina	  och	  Mogge	  tydligt	  syns	  och	  fokuseras	  på	  märks	  

även	  de	  färgglada	  tavlorna	  bakom	  mycket	  väl.	  	  

För	  att	  återkoppla	  till	  vad	  Sohlberg	  och	  Sohlberg	  påpekar	  bedömer	  jag	  att	  tavlorna	  

bakom	  Martina	  och	  Mogge	  inte	  är	  placerade	  där	  utav	  en	  slump.	  Med	  A.	  Janssons	  

(2001:2)	  argument	  i	  bakhuvudet,	  att	  det	  som	  ligger	  högst	  upp	  på	  prioriteringslistan	  är	  

att	  en	  produktion	  ska	  generera	  ekonomisk	  vinst,	  valde	  jag	  att	  vidare	  gå	  in	  på	  Ikea.se.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  4:	  Tavlor	  

Genom	  bild	  4:	  Tavlor	  (se	  föregående	  sida)	  ifrån	  Ikea.se	  påvisas	  det	  att	  tavlorna	  som	  

syns	  i	  bild	  3	  är	  en	  del	  av	  Ikeas	  sortiment	  och	  visar	  hur	  A.	  Jansson	  har	  rätt.	  Jag	  tolkar	  att	  

tavlorna	  inte	  är	  placerade	  där	  för	  att	  skapa	  mening	  utan	  för	  att	  skapa	  en	  ”vill	  ha”	  känsla	  

hos	  den	  som	  tittar.	  	  

	  

Exempel	  2	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  5	  

	  

Bild	  5	  är	  en	  stillbild	  ifrån	  sekvens	  2.	  Jul	  med	  släkten	  A	  som	  genom	  sitt	  anchorage	  

informerar	  om	  att	  det	  ska	  handla	  om	  att	  fira	  jul	  med	  släkt.	  I	  denna	  sekvens	  håller	  Mogge	  

på	  och	  fixar	  inför	  julbordet	  samtidigt	  som	  en	  äldre	  kvinna,	  ”mormor”,	  klagar	  på	  allting	  

han	  gör.	  Omgivningen	  genomsyras	  av	  jul	  med	  saker	  som	  julgran,	  färger	  i	  grönt	  och	  rött	  

samt	  dova	  plingande	  ljud/musik	  som	  allt	  associeras	  med	  julen.	  Vad	  som	  händer	  specifikt	  

i	  det	  ögonblick	  som	  bild	  5	  är	  tagen	  är	  att	  ”mormor”,	  vars	  ickeverbala	  kommunikation	  i	  

form	  av	  klädsel	  är	  en	  svart/grårandig	  tröja,	  räcker	  fram	  sin	  hand	  mot	  en	  kastrull	  i	  färgen	  

grön.	  Samtidigt	  säger	  hon	  att	  ”dopp	  i	  grytan”	  inte	  har	  rätt	  temperatur.	  Utifrån	  hennes	  

röst,	  som	  går	  i	  lägre	  toner,	  går	  det	  tolka	  att	  hon	  inte	  är	  särskilt	  nöjd.	  Kameran	  går	  här	  in	  i	  

en	  närbild	  på	  kastrullen	  vilket	  placerar	  mottagaren	  i	  en	  intim	  situation	  med	  den,	  runt	  

omkring	  går	  det	  att	  se	  annat	  ätbart	  på	  samma	  bord	  men	  det	  som	  det	  tydligt	  fokuseras	  på	  

är	  den	  ljusgröna	  kastrullen	  med	  vit	  insida	  och	  handtag	  i	  trä.	  I	  hela	  sekvensens	  berättelse	  

blir	  Mogge,	  ”mormor”	  och	  Martina	  (som	  kommer	  in	  senare	  i	  sekvensen)	  subjekt.	  Men	  
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just	  i	  detta	  ögonblick	  tolkar	  jag	  kastrullen	  som	  subjekt,	  sättet	  som	  den	  hamnar	  ensam	  i	  

bild	  visar	  på	  att	  den	  är	  relevant	  i	  sammanhanget.	  Vinkeln	  är	  rakt	  framifrån	  och	  ljuset	  

upplever	  jag	  som	  naturligt	  dagsljus.	  Från	  att	  ”mormor”	  lutar	  sig	  fram	  för	  att	  känna	  på	  

grytan	  tills	  att	  kamerabilden	  byts	  vidare	  handlar	  det	  om	  cirka	  3	  sekunder.	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  6:	  Kastrull	  	  

	  

Då	  kastrullen	  synnerligen	  hamnar	  i	  fokus	  i	  sekvensen	  valde	  jag	  även	  här	  att	  gå	  vidare	  till	  

Ikea.se.	  Där	  syns	  sedan	  som	  bild	  6:	  Kastrull	  visar	  att	  denna	  kastrull	  också	  är	  en	  del	  av	  

deras	  sortiment.	  

	  

7.2.1	  Innebörd	  

Analys	  likt	  i	  exempel	  ett	  och	  två	  har	  applicerats	  på	  samtliga	  sekvenser	  i	  studiens	  

material	  och	  i	  alla	  syns	  olika	  varor	  som	  jag	  vidare	  har	  funnit	  på	  Ikeas	  hemsida.	  Varor	  är	  

inte	  ständigt	  i	  fokus	  men	  de	  finns	  där	  hela	  tiden.	  	  

Exemplen	  ovan	  visar	  hur	  berättelserna	  och	  dess	  syuzheter	  formas	  utifrån	  

kommersiella	  avsikter.	  Vidare	  söker	  jag	  att	  tydliggöra	  varför	  och	  vilken	  betydelse	  det	  i	  

sin	  tur	  genererar.	  Tavlorna	  hamnar	  som	  sagt	  onekligen	  i	  blickfånget	  i	  bild	  3,	  Mogges	  

huvud	  är	  placerat	  precis	  emellan	  två	  stycken	  tavlor	  så	  att	  de	  båda	  ändå	  syns	  väl.	  Martina	  

är	  placerad	  liggandes	  och	  lämnar	  plats	  så	  att	  de	  andra	  tavlorna	  också	  exponeras	  tydligt.	  
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Jag	  väljer	  här	  att	  använda	  mig	  av	  just	  ordet	  placera	  då	  jag	  utifrån	  studiens	  tidigare	  

forskning	  och	  teorier	  som	  diskuterats	  fått	  intrycket	  att	  Martina	  och	  Mogge	  inte	  bara	  

”hamnat”	  på	  detta	  sätt	  av	  en	  slump	  utan	  att	  det	  mest	  troligt	  är	  noga	  beräknat.	  	  Här	  

befinner	  vi	  oss	  i	  B-‐sekvensen	  och	  den	  tidigare	  nämnda	  trygghetskänslan.	  I	  detta	  läge	  är	  

det	  mycket	  smart	  att	  visa	  upp	  produkter	  ifrån	  Ikea,	  för	  att	  sätta	  Ikea	  som	  varumärke	  och	  

dess	  produkter	  tillsammans	  med	  positiva	  upplevelser	  för	  mottagaren.	  I	  bild	  5	  blir	  det	  

påtagligt	  under	  några	  sekunder	  i	  sekvensen	  då	  bilden	  zoomar	  in	  på	  kastrullen	  och	  det	  

blir	  tydligt	  att	  det	  är	  där	  fokus	  skall	  läggas	  eftersom	  att	  andra	  saker	  i	  fram-‐	  och	  

bakgrunden	  blir	  suddiga.	  Hade	  det	  inte	  funnits	  några	  kommersiella	  avsikter	  ifrån	  Ikea	  

Sveriges	  sida	  hade	  sekvensen	  istället	  inte	  ”behövt”	  zooma	  in	  på	  kastrullen	  i	  fråga.	  Det	  är	  

även	  troligt	  att	  karaktärerna	  inte	  heller	  hade	  pratat	  om	  ”dopp	  i	  grytan”	  på	  samma	  sätt,	  

om	  alls.	  Utifrån	  det	  Berglez	  (2009:47)	  skriver	  går	  det	  tyda	  att	  berättelserna	  utformas	  på	  

ett	  visst	  sätt	  för	  att	  lyfta	  fram	  produkterna.	  Berättelsernas	  intriger,	  och	  därmed	  även	  

syuzhet,	  skapas	  som	  jag	  tidigare	  varit	  inne	  på	  utefter	  avsnittets	  aktuella	  problem	  och	  

frågor	  och	  även	  då	  utefter	  vilka	  produkter	  Ikea	  som	  aktör	  bakom	  den	  narrativa	  texten	  

vill	  inkludera.	  I	  och	  med	  att	  produkterna	  ska	  synas	  faller	  det	  sig	  därmed	  även	  naturligt	  

att	  de	  som	  jag	  tidigare	  diskuterat	  använder	  sig	  av	  mimetiskt	  berättande	  då	  det	  

förmodligen	  inte	  hade	  upplevts	  lika	  slagkraftigt	  om	  berättarröst	  hade	  beskrivit	  

produkterna.	  	  

Ovanstående	  exempel	  tyder	  på	  att	  tavlorna	  och	  kastrullen	  placerats	  i	  berättelserna	  

på	  grund	  av	  kommersiella	  intressen.	  I	  denna	  bemärkelse	  vill	  jag	  även	  lyfta	  fram	  att	  det	  i	  

denna	  del,	  olikt	  tidigare	  delar,	  inte	  framgår	  någon	  skillnad	  i	  hur	  de	  kommersiella	  

intressena	  tar	  sin	  plats	  i	  A-‐	  och	  B-‐gruppen	  utan	  de	  uppenbarar	  sig	  på	  samma	  nivå.	  	  

Berättande	  lyfts	  ofta	  fram	  som	  en	  mycket	  inflytelserik	  form	  av	  kommunikation	  och	  

Ikea	  är	  ett	  företag	  som	  frekvent	  använder	  sig	  av	  just	  detta.	  Martin	  (2010:1)	  

argumenterar	  för	  att	  dess	  genomslagskraft	  baseras	  på	  hur	  en	  berättelse	  frambringar	  

synapser	  mellan	  höger	  och	  vänster	  hjärnhalva.	  Kristoffersson	  (2014:21)	  noterar	  att	  

engagemang	  och	  omtanke	  genomsyrar	  i	  Ikea	  Sveriges	  berättelser.	  Kellner	  (1995:235)	  

argumenterar	  för	  att	  berättelser	  som	  framhäver	  någon	  form	  av	  realism,	  vilket	  tidigare	  

analysdel	  visar	  att	  studiens	  material	  gör,	  har	  visats	  vara	  det	  producenter	  tror	  att	  

mottagarna	  underhålls	  bäst	  av.	  I	  studiens	  material	  kan	  jag	  tyda	  både	  den	  omtanke	  och	  

det	  engagemang	  som	  Kristofferson	  argumenterar	  för.	  Realismen	  har	  jag	  tidigare	  

redogjort	  för	  men	  engagemanget	  och	  omtanken	  tolkar	  jag	  fram	  i	  materialets	  B-‐
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sekvenser.	  När	  Martina	  och	  Mogge	  i	  5.	  Parmiddagar	  B	  diskuterar	  ämnet	  parmiddagar	  

och	  varför	  de	  känns	  jobbiga	  avslutas	  sekvensen	  med	  ett	  tydligt	  exempel	  på	  omtanke.	  

Mogge	  frågar	  Martina	  vad	  det	  går	  att	  göra	  för	  att	  parmiddagar	  inte	  ska	  vara	  så	  jobbiga	  

och	  sekvensen	  avslutas	  med	  att	  Mogge	  tittar	  frågande	  in	  i	  kameran,	  till	  mottagarna.	  Min	  

tolkning	  här	  blir	  att	  Mogge	  med	  sin	  blick	  säger	  till	  publiken	  att	  vara	  lugna,	  han	  och	  

Martina	  ska	  lösa	  detta.	  Eftersom	  att	  jag	  även	  har	  sett	  till	  hela	  webb-‐tv	  serien	  för	  att	  

skapa	  en	  viktig	  förståelse	  för	  hela	  kontexten	  vet	  jag	  att	  vidare	  i	  avsnittet	  söker	  Martina	  

och	  Mogge	  lösningar	  mot	  besvärliga	  parmiddagar.	  Något	  jag	  menar	  visar	  på	  omtanke	  

och	  engagemang.	  Samtliga	  B-‐sekvenser	  avslutas	  med	  att	  Martina	  och	  Mogge	  ska	  söka	  

”svar”	  på	  avsnittets	  ämne.	  När	  Kristoffersson	  publicerades	  2014	  fanns	  inte	  webb-‐tv	  

serien	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  men	  jag	  anser	  att	  hennes	  resonemang	  lämpar	  sig	  nyttigt	  här	  då	  

min	  tolkning	  är	  att	  engagemang	  och	  omtanke	  är	  två	  saker	  som	  genomsyrar	  hela	  studiens	  

material.	  	  
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8.	  Slutdiskussion	  	  
Studiens	  syfte	  var	  att	  undersöka	  hur	  fiktiva	  berättelser	  konstrueras	  i	  Ikea	  Sveriges	  

webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  och	  hur	  kommersiella	  intressen	  påverkar	  berättelsernas	  

utformning.	  Genom	  att	  söka	  svar	  på	  studiens	  frågeställningar	  visade	  det	  sig	  att	  flera	  

berättelser	  presenteras	  i	  ett	  avsnitt.	  Varje	  episod	  börjar	  med	  en	  typ	  av	  berättelse	  och	  

senare	  under	  avsnitten	  förekommer	  en	  annan	  form	  av	  berättelse	  som	  uppfattas	  olik	  den	  

första.	  Samtliga	  berättelser	  i	  serien	  är	  fiktiva	  men	  skillnaden	  är	  att	  de	  som	  äger	  rum	  i	  

början	  av	  varje	  avsnitt,	  A-‐sekvenserna,	  har	  en	  fiktionsform	  som	  upplevs	  intensiv	  och	  

mindre	  verklighetstrogen	  än	  berättelserna	  som	  uppvisas	  senare	  i	  avsnittet,	  B-‐

sekvenserna.	  B-‐sekvenserna	  landar	  i	  kontrast	  till	  A-‐sekvenserna	  i	  en	  form	  av	  fiktion	  som	  

istället	  upplevs	  mer	  realistisk	  och	  jordnära.	  	  

Det	  visade	  sig	  även	  att	  Ikea	  Sveriges	  egna	  produkter	  ständigt	  fanns	  närvarande	  i	  

sekvenserna.	  Uppenbart	  blev	  det	  att	  berättelsernas	  syuzhet	  formades	  utefter	  att	  

produkter	  skulle	  synas.	  Studien	  tyder	  på	  att	  skillnaden	  mellan	  medieproduktioner	  och	  

reklam	  idag	  är	  diffus.	  Baudrillards	  hyperverkligheter	  tolkar	  jag	  som	  meningsskapande	  

konstruktioner,	  men	  denna	  studie	  pekar	  på	  hur	  de	  istället	  formas	  till	  information	  som	  

en	  vara	  likt	  det	  Berglez	  (2009:46)	  skriver.	  Studiens	  slutgiltiga	  resultat	  genomsyras	  av	  en	  

aspekt	  som	  A.	  Jansson	  (2001:60)	  lyfter	  fram.	  Han	  skriver	  om	  hur	  produkter	  och	  reklam	  

idag	  bäddas	  in	  i	  medietexter	  och	  hur	  information	  och	  varor	  blir	  svåra	  att	  särskilja	  då	  de	  

sammanfogas	  till	  i	  princip	  samma	  sak.	  Precis	  som	  Weimann	  (2000:5f)	  argumenterar	  för	  

att	  realistiskt	  och	  fiktion	  i	  dagens	  samhälle	  samexisterar	  i	  symbios	  så	  visar	  denna	  studie	  

att	  det	  fungerar	  likadant	  med	  medietexter	  och	  reklam.	  De	  narrativa	  texterna	  och	  dess	  

syuzheter	  blir	  sammanslagningar	  av	  medietexter	  och	  reklam.	  	  

Vad	  detta	  vidare	  innebär	  är	  att	  Ikea	  Sverige	  genom	  sina	  olika	  fiktiva	  berättelser	  

söker	  att	  skapa	  relation	  och	  förtroende	  på	  olika	  sätt	  hos	  sina	  mottagare.	  I	  större	  mening	  

har	  de	  som	  mål	  att	  skapa	  positivt	  konsumentbeteende	  och	  ekonomisk	  vinst,	  men	  för	  att	  

nå	  detta	  krävs	  relationskapande	  material.	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  agerar	  just	  precis	  som	  detta.	  	  

För	  att	  återkoppla	  till	  studiens	  forskningsöversikt	  så	  visade	  den	  hur	  

journalistikmedia	  konstruerar	  berättelser	  för	  att	  generera	  intressant	  information.	  Något	  

som	  i	  många	  fall	  påverkar	  innehållets	  genre	  och	  i	  vidare	  mening	  gör	  det	  svårtolkat.	  
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Denna	  studies	  resultat	  pekar	  till	  viss	  del	  åt	  samma	  håll.	  Att	  berättelser	  konstrueras	  

genom	  medier	  och	  hur	  materialet	  kan	  blir	  svårt	  att	  definiera	  framgår	  men	  det	  som	  

skiljer	  min	  studie	  ifrån	  tidigare	  forskning	  är	  ifrån	  vilket	  håll	  konstruktionen	  kommer.	  

Denna	  studie	  visar	  hur	  Ikea	  Sverige	  som	  företag	  genom	  media	  idag	  konstruerar	  fiktiva	  

berättelser	  som	  ett	  relationsbyggande	  verktyg	  men	  de	  genomsyras	  även	  tydligt	  av	  

kommersiella	  vinstintressen.	  	  

Likt	  det	  skrevs	  om	  berättelser	  som	  stärkande	  för	  ett	  varumärke	  i	  studiens	  

forskningsöversikt	  drar	  min	  studie	  även	  i	  den	  mån	  åt	  samma	  håll.	  Ikea	  Sverige	  

konstruerar	  berättelser	  som	  inte	  existerar	  någon	  annanstans	  än	  i	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  och	  

på	  ett	  sätt	  kan	  ses	  som	  Ikea	  Sveriges	  alldeles	  egen	  värld.	  En	  hyperverklighet.	  

	  Dagens	  informationsbrus	  är	  som	  tidigare	  nämnts	  oerhört	  stort	  och	  Martin	  

(2010:12)	  gör	  det	  tydligt	  att	  det	  behövs	  starka,	  förtrollande	  och	  unika	  historier	  för	  att	  

människan	  ska	  komma	  ihåg	  ett	  varumärke	  i	  bruset.	  Ikea	  Sverige	  skapar	  fiktiva	  

berättelser	  som	  fungerar	  som	  hyperverkligheter,	  för	  att	  ge	  mottagarna	  något	  att	  

identifiera	  sig	  med	  och	  leva	  sig	  in	  i.	  	  

Vilka	  följder	  kommer	  med	  detta	  resultat?	  Varför	  är	  avsnitten	  upplagda	  som	  de	  är?	  

Genom	  att	  A-‐sekvenserna	  utformas	  som	  intensiva	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  lite	  galna	  skapas	  

ett	  intresse	  hos	  mottagaren	  och	  ett	  fortsatt	  aktivt	  tittande.	  Därefter	  ges	  de	  i	  B-‐

sekvenserna	  en	  mer	  jordnära,	  trygg-‐	  och	  välbehagskänsla.	  I	  detta	  läge	  passar	  Ikea	  på	  att	  

visa	  upp	  sina	  egna	  produkter.	  Därigenom	  sammankopplas	  produkterna	  med	  den	  

positiva	  och	  trygga	  känslan.	  Något	  som	  tydligt	  visar	  på	  Ikeas	  bakomliggande	  

kommersialisering.	  

Resultat	  kan	  som	  jag	  tidigare	  varit	  inne	  på	  understrykas	  av	  A.	  Janssons	  (2001:60f)	  

tankar	  då	  han	  argumenterar	  för	  ett	  samhälle	  där	  mediekultur	  och	  konsumentkultur	  

existerar	  i	  symbios	  och	  där	  medietexter	  och	  reklam	  ses	  som	  samma	  sak.	  Något	  som	  går	  

att	  tyda	  i	  studiens	  resultat	  då	  serien	  som	  format	  främst	  faller	  under	  mediekultur	  medan	  

dess	  ekonomiska	  vinstintressen	  faller	  under	  konsumentkultur.	  	  

Hur	  påverkas	  samhället	  av	  ett	  medieklimat	  där	  det	  blir	  allt	  svårare	  att	  urskilja	  vad	  

som	  är	  reklam,	  vad	  som	  istället	  ska	  agera	  som	  ren	  underhållning	  eller	  vad	  som	  hamnar	  

däremellan?	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  kan	  upplevas	  svårt	  att	  definiera.	  Jag	  ställer	  mig	  själv	  

frågan	  om	  hur	  ärligt	  ett	  företag	  är	  som	  inte	  tydligt	  kallar	  serien	  för	  reklam.	  Något	  som	  

analysens	  sista	  del	  klart	  och	  tydligt	  visar	  att	  det	  faktiskt	  är.	  Studien	  agerar	  som	  en	  

produkt	  av	  samtidens	  ständigt	  skiftande	  medieklimat.	  	  
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Vidare	  påverkas	  även	  vetenskapen	  i	  den	  mån	  att	  studien	  stärker	  det	  faktum	  att	  fält	  

som	  tidigare	  har	  betraktats	  åtskilda	  idag	  inte	  är	  det.	  I	  sin	  tur	  genererar	  det	  mer	  underlag	  

på	  att	  det	  finns	  nya	  ramar	  att	  forska	  inom.	  Samtidigt	  är	  jag	  medveten	  om	  att	  denna	  

studie	  i	  sig	  själv	  inte	  har	  öppnat	  upp	  för	  nya	  ramar	  att	  forska	  inom	  utan	  att	  det	  är	  

någonting	  som	  har	  pågått	  under	  en	  längre	  tid.	  Däremot	  menar	  jag	  att	  min	  studie	  är	  en	  

del	  i	  ett	  stort	  arbete	  som	  visar	  hur	  medietexter	  och	  reklam	  allt	  mer	  förenas	  till	  samma	  

sak.	  	  

Hur	  studiens	  resultat	  kan	  påverka	  samhället	  och	  om	  några	  etiska	  aspekter	  är	  

aktuella	  är	  värda	  att	  lyfta	  fram.	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  som	  produktion	  kan	  som	  sagt	  vara	  svår	  

att	  direkt	  definiera,	  detta	  som	  följd	  av	  medietexter	  och	  reklams	  sammanfogning.	  

Däremot,	  utefter	  de	  kommersiella	  intressenas	  stora	  utrymme	  som	  visades	  i	  analysen,	  är	  

serien	  reklam	  och	  resultaten	  blir	  därmed	  viktiga	  ur	  en	  samhällelig	  synpunkt.	  Detta	  

eftersom	  reklam	  är	  någonting	  som	  människor	  dagligen	  interagerar	  med	  i	  olika	  former	  

och	  situationer.	  Att	  reklam	  drivs	  av	  vinstintressen	  är	  ingen	  nyhet.	  Dock	  är	  studiens	  

resultat	  relevanta	  för	  samhället	  på	  det	  sätt	  att	  de	  visar	  att	  en	  serie	  som	  Vad	  gafflar	  ni	  om,	  

som	  kan	  upplevas	  svårdefinierad	  och	  i	  viss	  mån	  även	  genuin	  och	  hjälpande,	  är	  det	  i	  

slutändan	  kommersiella	  vinstintressen	  som	  drar	  det	  tyngsta	  lasset.	  Studiens	  resultat	  

visar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  det	  i	  åtanke	  även	  ifall	  seriens	  utformning	  inte	  utlämnar	  det	  

faktum	  direkt.	  	  

Jag	  är	  medveten	  om	  att	  när	  kvalitativ	  filmanalys	  har	  tillämpats	  kan	  resultaten	  

endast	  uttala	  sig	  om	  webb-‐tv	  seriens	  innehåll,	  mer	  specifikt	  de	  fem	  avsnitt	  som	  valts	  ut.	  I	  

ett	  stort	  och	  komplext	  samhälle	  är	  det	  svårt	  att	  uttala	  sig	  om	  de	  tendenser	  som	  detta	  

material	  visar	  även	  går	  att	  applicera	  på	  andra	  fall.	  Grundlig	  och	  djupgående	  analys	  och	  

tolkning	  av	  studiens	  material	  har	  kunnat	  visa	  på	  tendenser	  som	  talar	  specifikt	  för	  hur	  

Ikea	  Sveriges	  fiktiva	  berättelser	  konstrueras.	  Då	  det	  är	  svårt	  att	  avgöra	  huruvida	  

studiens	  resultat	  kan	  appliceras	  på	  andra	  produktioner	  i	  samhället	  vill	  jag	  däremot	  lägga	  

vikt	  vid	  att	  jag	  ser	  resultaten	  som	  en	  hjälpande	  del	  i	  vidare	  forskning.	  	  	  

Studiens	  avgränsning	  till	  innehållet	  kan	  ses	  som	  en	  svaghet	  då	  resultaten	  endast	  kan	  

uttala	  sig	  om	  det.	  För	  att	  bredda	  perspektivet	  menar	  jag	  att	  det	  i	  en	  mer	  omfattande	  

studie	  skulle	  vara	  fördelaktigt	  att	  också	  undersöka	  webb-‐tv	  seriens	  form.	  Vilket	  format	  

har	  de	  valt	  och	  hur	  påverkar	  det?	  Hade	  materialet	  tolkats	  annorlunda	  om	  det	  varit	  en	  

längre	  film	  istället	  för	  en	  serie	  kortare	  avsnitt?	  Samtidigt	  argumenterar	  jag	  för	  att	  

studien	  är	  förankrad	  i	  tidigare	  forskning	  och	  teoretiska	  utgångspunkter	  samt	  väl	  
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genomförd	  vilket	  gör	  att	  den	  kan	  uppvisa	  tendenser	  och	  situationer	  gällande	  Vad	  gafflar	  

ni	  om.	  I	  denna	  studie	  har	  berättelsernas	  uppbyggnad	  endast	  behandlats	  på	  en	  mycket	  

grundläggande	  nivå	  och	  främst	  kring	  hur	  de	  formats	  utifrån	  kommersiella	  intressen.	  I	  

vidare	  forskning	  menar	  jag	  det	  intressant	  att	  utöka	  narratologins	  utrymme	  i	  studien	  

genom	  att	  lägga	  mer	  fokus	  vid	  berättelsernas	  strukturer	  och	  karaktärsdrag.	  	  	  	  
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