
En himla massa gafflande 

 
 

En himla massa gafflande är en samling av tre krönikor som alla har 

sin utgångspunkt i examensarbetet Ikeas (kommersiella) berättelser -  

en kvalitativ studie om konstruerade fiktiva berättelser i Ikea Sveriges 

webb-tv serie Vad gafflar ni om? Samlingen har skapats för kursen 

gestaltande arbete 7,5 hp som en del av det medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet på Malmö högskola. 
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Krönika 1 

Elin Ingelsten: Har vi inte kommit längre än så? 

	  

KRÖNIKA.	  Ikeas	  varumärke	  anspelar	  synnerligen	  på	  normer	  och	  ett	  typiskt	  liv	  i	  

medelklassen.	  Något	  som	  visar	  sig	  tydligt	  i	  deras	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om.	  

Men	  jag	  kan	  inte	  låta	  bli	  att	  ifrågasätta,	  känns	  det	  inte	  lite	  old	  school?	  	  

	  

Det	  var	  en	  onsdagskväll	  i	  januari.	  I	  vanlig	  ordning	  hade	  jag	  kommit	  hem	  ifrån	  skolan,	  

lagat	  middag	  och	  sedan	  hamnat	  med	  mobilen	  i	  soffan.	  Under	  en	  session	  av	  meningslöst	  

skrollande	  på	  Facebook	  dök	  helt	  plötsligt	  ett	  klipp	  ifrån	  Ikeas	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  

ni	  om	  upp	  i	  mitt	  flöde.	  Där	  och	  då	  kunde	  jag	  inte	  riktigt	  sätta	  fingret	  på	  vad	  men	  det	  var	  

någonting	  med	  deras	  sätt	  att	  berätta	  historier	  som	  lämnade	  mig	  i	  ett	  fundersamt	  

tillstånd.	  

	  

Avsnittet	  jag	  av	  en	  slump	  stötte	  på	  handlar	  om	  att	  fira	  jul	  med	  släkten	  och	  vi	  får	  se	  hur	  

huvudkaraktärerna	  Martina	  Haag	  och	  Mogge	  Sseruwagi	  förbereder	  inför	  ett	  julfirande	  

med	  släkten.	  När	  jag	  följde	  historian	  föll	  det	  sig	  naturligt	  för	  mig	  att	  dra	  slutsatsen	  att	  

Martina	  och	  Mogge	  ska	  föreställa	  ett	  par.	  	  

	  

Men	  precis	  lagom	  till	  att	  jag	  nått	  den	  insikten	  övergår	  avsnittet	  i	  en	  ny	  historia	  där	  

förhållandet	  inte	  visar	  sig	  alls	  på	  samma	  vis.	  Martina	  och	  Mogge	  klär	  julgranen	  samtidigt	  

som	  de	  samtalar	  kring	  allt	  vad	  julfirande	  tillsammans	  med	  släkten	  kan	  innebära	  och	  de	  

upplevs	  inte	  längre	  som	  ett	  par.	  Istället	  pratar	  Mogge	  om	  sin	  egen	  familj.	  	  

	  

Det	  intressanta	  är	  dock	  hur	  jag	  redan	  när	  den	  första	  historian	  slog	  över	  till	  den	  andra,	  

innan	  Mogge	  ens	  har	  dragit	  paralleller	  till	  sin	  familj,	  förstod	  att	  det	  som	  framställdes	  i	  

den	  första	  var	  helt	  påhittat.	  	  

	  

Det	  slår	  mig.	  I	  detta	  fall	  ligger	  mycket	  hos	  mig	  som	  mottagare	  av	  serien.	  Ikea	  formar	  sina	  

avsnitt	  för	  att	  jag	  som	  mottagare	  ska	  förstå.	  Förstå	  att	  i	  deras	  serie	  berättas	  flera	  olika	  

påhittade	  historier.	  Och	  jag	  måste	  medge	  att	  jag	  på	  ett	  sätt	  nästan	  är	  lite	  imponerad	  över	  

hur	  lite	  de	  faktiskt	  behöver	  ”säga”	  för	  att	  jag	  direkt	  ska	  förstå	  detta.	  



	  

	  

Ikea	  förväntar	  sig	  aktiva	  och	  kloka	  mottagare	  som	  kan	  dra	  de	  slutsatser	  Ikea	  vill.	  

Samtidigt	  går	  det	  inte	  låta	  bli	  att	  tänka	  tanken,	  att	  det	  Ikea	  gör	  också	  är	  lite	  utav	  en	  risky	  

business.	  Jag	  menar,	  tänk	  på	  hur	  olika	  alla	  människor	  här	  i	  världen	  är,	  ingen	  är	  den	  

andra	  lik	  och	  likadant	  tänker	  vi	  alla	  på	  olika	  sätt.	  Så	  vad	  är	  det	  då	  som	  säger	  att	  någon	  

annan	  inte	  tolkar	  helt	  annorlunda	  i	  relation	  till	  mig?	  Kanske	  upplever	  någon	  annan	  

Martina	  och	  Mogge	  som	  syskon.	  Kanske	  ser	  någon	  dem	  som…	  eller	  ja,	  ni	  fattar.	  	  

	  

”Tänk	  dig	  Volvo,	  Villa	  och	  Vovve.”	  

	  

För	  att	  undvika	  att	  det	  sker,	  eller	  i	  alla	  fall	  minska	  riskerna	  för	  helt	  tokiga	  tolkningar,	  

spelar	  Ikea	  i	  historierna	  på	  sitt	  varumärke	  och	  typiska	  ideal/föreställningar	  om	  ett	  

medelklassens	  liv.	  Tänk	  dig	  Volvo,	  Villa	  och	  Vovve.	  Genom	  att	  luta	  sig	  mot	  dessa	  

föreställningar	  kan	  de	  på	  ett	  sätt	  säkra	  upp	  mottagarnas	  tolkning	  av	  innehållet.	  De	  får	  

oss	  att	  förstå	  på	  det	  sätt	  de	  vill	  att	  vi	  ska	  förstå.	  	  	  

	  

Men	  är	  jag	  som	  användare	  egentligen	  så	  himla	  aktiv	  och	  klok	  om	  jag	  direkt	  tolkar	  som	  

Ikea	  vill	  att	  jag	  ska	  tolka.	  Att	  jag	  direkt	  faller	  tillbaka	  på	  det	  där	  som	  kallas	  norm	  och	  det	  

där	  som	  kallas	  vanligt?	  Jag	  är	  medveten	  om	  att	  det	  är	  en	  del	  av	  Ikeas	  varumärke.	  Men	  

ändå?	  Borde	  Ikea	  inte	  vara	  lite	  mer	  nytänkande	  än	  så?	  Hallå,	  sist	  jag	  kollade	  är	  det	  

faktiskt	  2016.	  	  

	  

Så	  det	  där	  med	  Ikeas	  berättelser	  jag	  inte	  kunde	  sätta	  fingret	  på	  den	  där	  onsdagskvällen	  i	  

januari	  när	  jag	  första	  gången	  stötte	  på	  Vad	  gafflar	  ni	  om	  kan	  jag	  nu.	  Det	  var	  Ikeas	  sätt	  att	  

inte	  förvänta	  sig	  att	  jag	  som	  mottagare	  ska	  vara	  nytänkande.	  Att	  ett	  så	  stort	  och	  välkänt	  

företag	  som	  Ikea	  förväntar	  sig	  att	  jag	  istället	  ska	  förlita	  mig	  på	  bekvämlighet.	  Hur	  det	  

brukar	  vara.	  Tråkigt.	  Tycker	  jag.	  Varför	  inte	  nyansera	  och	  varför	  inte	  föregå	  med	  mer	  

spännande	  exempel.	  Varför	  inte	  visa	  hur	  vi	  kan	  bryta	  oss	  ur	  enformiga	  tankebanor	  

istället.	  	  

	  

Kom	  igen	  Ikea.	  Ni	  kan	  bättre.	  	  

	  

	  



	  

Krönika 2 
	  

Elin Ingelsten: En helt ny (Ikea) värld 

	  

KRÖNIKA.	  Efter	  tre	  års	  studier	  inom	  media	  och	  kommunikation	  blir	  man	  nog	  lite	  

skadad.	  Och	  visst	  blir	  det	  extra	  tydligt	  när	  jag	  inte,	  om	  ens	  för	  en	  liten	  stund,	  kan	  

leva	  mig	  in	  i	  reklamens	  fiktiva	  värld	  utan	  att	  ifrågasätta	  det	  totalt.	  	  

	  

Jag	  skäms	  nästan	  lite	  över	  att	  säga	  det.	  Men	  det	  är	  någonting	  som	  känns	  lite	  mysigt	  och	  

nästan	  tryggt	  med	  Ikeas	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om.	  Och	  även	  om	  jag	  inte	  riktigt	  vill	  

erkänna	  det	  kan	  jag	  identifiera	  mig	  med	  mycket.	  Måste	  ju	  vara	  mitt	  i	  prick	  ifrån	  Ikeas	  

sida.	  Det	  känns	  som	  att	  de	  vill	  hjälpa	  just	  mig	  med	  mina	  nojor	  och	  situationer	  i	  vardagen.	  	  

	  

I	  serien	  förekommer	  fiktiva	  berättelser	  som	  existerar	  i	  konstruerade	  verkligheter.	  Det	  är	  

som	  att	  Ikea	  erbjuder	  mig	  en	  värld	  att	  leva	  mig	  in	  i.	  En	  värld	  som	  kan	  hjälpa	  mig	  och	  en	  

värld	  som	  kan	  inspirera	  mig.	  En	  alldeles	  egen	  Ikea	  värld.	  Jag	  känner	  mig	  välkommen	  in	  

och	  det	  blir	  en	  plats	  där	  jag	  på	  ett	  sätt	  kan	  hänga	  med	  huvudpersonerna	  i	  serien,	  Martina	  

och	  Mogge.	  Och	  även	  om	  jag	  hör	  (ser?)	  hur	  det	  låter	  nu	  när	  jag	  skriver	  detta,	  kan	  jag	  inte	  

låta	  bli.	  	  

	  

Vi	  ser	  det	  överallt,	  det	  är	  inte	  bara	  Ikea.	  För	  att	  nämna	  några	  få	  gör	  Ica,	  Comhem	  och	  

Ö&B	  samma	  sak.	  Alla	  skapar	  de	  sina	  egna	  små	  världar.	  Sina	  egna	  små	  verkligheter.	  

Världar	  som	  inte	  existerar	  någon	  annanstans	  än	  i	  reklamserierna	  och	  berättelserna	  står	  

inte	  för	  någonting	  annat	  än	  sig	  själva.	  Bara	  genom	  några	  snabba	  klick	  kan	  jag	  bli	  en	  del	  

av	  Ikeas,	  Icas,	  Comhems	  eller	  Ö&Bs	  värld.	  	  

	  

Delar	  av	  Ikeas	  serie	  ligger	  mycket	  nära	  verkligheten,	  trots	  att	  de	  är	  konstruerade	  fiktiva.	  

Och	  även	  om	  jag	  vet	  just	  det,	  att	  det	  är	  fiktion	  och	  att	  det	  handlar	  om	  konstruerade	  

situationer,	  så	  finns	  det	  en	  del	  i	  mig	  som	  på	  något	  sätt	  vill	  tro	  på	  vad	  jag	  ser	  och	  hör.	  Jag	  

vill	  tro	  på	  Martina	  när	  hon	  säger	  att	  hon	  aldrig	  har	  varit	  på	  en	  lyckad	  parmiddag	  i	  sitt	  liv.	  

Och	  jag	  vill	  tro	  på	  Mogge	  när	  han	  berättar	  om	  den	  där	  gången	  då	  han	  knackade	  på	  hos	  en	  

granne	  mitt	  i	  natten.	  Jag	  vill	  det.	  För	  det	  känns	  realistiskt.	  	  

	  



	  

Men	  det	  är	  väl	  just	  det.	  Bara	  för	  att	  någonting	  är	  realistiskt	  behöver	  det	  inte	  betyda	  att	  

det	  är	  sant.	  Däremot	  behöver	  det	  ju	  samtidigt	  inte	  betyda	  det	  motsatta	  heller.	  Så	  hur	  vet	  

man?	  

	  

”Men	  det	  är	  väl	  just	  det.	  Bara	  för	  att	  någonting	  är	  realistiskt	  behöver	  det	  inte	  

betyda	  att	  det	  är	  sant.”	  

	  

På	  ett	  sätt	  blir	  det	  som	  att	  Martina	  och	  Mogge	  berättar	  en	  sanning	  för	  mig.	  För	  jag	  vet	  ju	  

inget	  annat?	  Jag	  väljer	  att	  tro	  på	  det	  som	  är	  realistiskt	  och	  jag	  väljer	  att	  tro	  på	  vad	  som	  

sägs	  i	  serien,	  trots	  att	  jag	  är	  medveten	  om	  att	  det	  mycket	  väl	  kan	  vara	  påhittat.	  Fast,	  vad	  

är	  det	  egentligen	  som	  säger	  att	  det	  inte	  kan	  vara	  sant.	  Fiktion	  kanske	  också	  kan	  vara	  

sanning.	  Kanske	  handlar	  det	  om	  en	  påhittad	  situation,	  men	  det	  behöver	  nödvändigtvis	  

inte	  betyda	  att	  innehållet	  är	  det	  också.	  

	  

För	  att	  ibland	  kan	  det	  vara	  skönt	  att	  få	  släppa	  det	  kritiska	  tänket.	  I	  alla	  fall	  för	  den	  lilla	  

stunden	  jag	  tittar.	  Tro	  mig,	  efter	  snart	  tre	  år	  på	  högskolan	  är	  det	  en	  härlig	  känsla	  att	  bara	  

få	  lägga	  ner	  de	  kritiska	  glasögonen	  för	  en	  stund.	  	  

	  

Så	  då	  spelar	  det	  väl	  inte	  så	  stor	  roll	  egentligen	  om	  Ikeas	  lilla	  värld	  som	  jag	  lever	  mig	  in	  i	  

för	  en	  stund	  är	  verklighetstrogen	  eller	  inte.	  Sann	  eller	  osann.	  Ingenting	  utav	  det	  spelar	  

någon	  roll,	  för	  jag	  väljer	  att	  se	  det	  som	  min	  sanning.	  Och	  det	  är	  mycket	  möjligt	  att	  du	  

väljer	  annorlunda.	  	  

	  

Men	  det	  klart.	  Kanske	  är	  det	  bara	  jag	  som	  är	  skadad	  efter	  att	  ha	  läst	  media	  och	  

kommunikation	  i	  snart	  tre	  år	  och	  inte	  ens	  kan	  se	  en	  liten	  reklamfilm	  utan	  att	  börja	  

analysera	  allt	  vad	  det	  kan	  innebära.	  	  

	  

För	  en	  gångs	  skull	  väljer	  jag	  att	  släppa	  det	  kritiska	  tänket	  och	  bara	  go	  with	  the	  

flow.	  Även	  om	  så	  bara	  för	  en	  liten	  stund.	  Och	  trots	  att	  jag	  skäms	  lite	  över	  att	  bli	  det	  vi	  så	  

många	  gånger	  under	  utbildningen	  diskuterat,	  en	  passiv	  mottagare.	  En	  sådan	  som	  inte	  

ifrågasätter.	  Men	  vet	  du	  vad.	  Det	  är	  ok.	  Ok	  att	  för	  en	  liten	  stund	  känna	  precis	  som	  att	  

Ikea	  vill	  hjälpa	  just	  mig	  med	  mina	  nojor	  och	  situationer	  i	  vardagen.	  Jag	  är	  medveten	  och	  

jag	  gör	  ett	  aktivt	  val	  att	  låta	  mig	  själv	  leva	  mig	  in	  i	  Ikeas	  värld.	  För	  en	  liten	  stund.	  	  



	  

Krönika 3 

Elin Ingelsten: Ska jag behöva känna mig dum? 

	  

KRÖNIKA.	  Ikeas	  webb-‐tv	  serie	  ämnar	  hjälpa	  folket	  och	  framställs	  inte	  som	  en	  

reklamfilm.	  Men	  kan	  det	  verkligen	  vara	  fallet	  i	  ett	  så	  pass	  

genomkommersialiserat	  samhälle	  som	  vi	  lever	  i	  idag?	  Nog	  måste	  det	  ligga	  mer	  

bakom.	  

	  

Vintern	  började	  sakta	  men	  säkert	  gå	  mot	  sitt	  slut	  och	  kandidatuppsatsen	  som	  tidigare	  

hade	  känts	  så	  otroligt	  långt	  borta	  närmade	  sig	  nu	  med	  stormsteg.	  Men	  vad	  skulle	  jag	  

skriva	  om?	  Jag	  tänkte	  tillbaka	  på	  den	  där	  onsdagskvällen	  i	  januari	  när	  jag	  för	  första	  

gången	  stötte	  på	  Ikeas	  webb-‐tv	  serie	  Vad	  gafflar	  ni	  om.	  

	  

På	  Ikeas	  hemsida	  beskriver	  de	  själva	  serien	  som	  följande:	  ”I	  femton	  avsnitt	  kan	  ni	  följa	  

Martina	  Haag	  och	  Mogge	  Sseruwagi	  när	  de	  utforskar	  nojor	  och	  situationer	  som	  hindrar	  

oss	  från	  att	  umgås	  mer	  tillsammans.	  Till	  sin	  hjälp	  har	  de	  bland	  annat	  beteendevetare,	  

sakexperter	  och	  inredningsexperten	  Jon	  Eliason,	  som	  leder	  dem	  på	  vägen	  med	  insikter	  och	  

en	  massa	  smarta	  inredningstips.”	  

	  

Wow.	  Ikea	  vill	  hjälpa	  mig	  att	  handskas	  med	  olika	  nojor	  och	  situationer.	  Schysst.	  Tänkte	  

jag.	  	  

	  

Men	  i	  ett	  genomkommersialiserat	  samhälle	  är	  det	  svårt	  att	  tänka	  sig	  att	  Ikea	  bara	  gör	  

detta	  för	  att	  vara	  snälla.	  Självklart	  är	  fallet	  inte	  så.	  Något	  jag	  mer	  tydligt	  insett	  under	  

arbetet	  med	  min	  kandidatuppsats.	  Det	  ligger	  mer	  bakom	  och	  det	  där	  mer:et	  handlar	  

närmare	  bestämt	  om	  kommersiella	  intressen.	  	  

	  

”Wow.	  Ikea	  vill	  hjälpa	  mig	  att	  handskas	  med	  olika	  nojor	  och	  situationer.	  

Schysst.	  Tänkte	  jag.”	  

	  
När	  jag	  väl	  tänkt	  på	  det	  första	  gången	  blir	  det	  så	  genomskinligt	  hur	  kommersiella	  

intressen	  genomsyrar	  hela	  serien.	  Det	  är	  som	  att	  se	  avsnitten	  med	  nya	  ögon.	  Vad	  



	  

huvudkaraktärerna	  Martina	  och	  Mogge	  än	  gör	  ser	  man	  produkter	  ifrån	  Ikea	  

runtomkring.	  När	  de	  sitter	  och	  viker	  kökshanddukar	  samtidigt	  som	  de	  diskuterar	  kring	  

parmiddagar	  som	  fenomen	  är	  det	  uppenbart	  att	  handdukarna	  inte	  bidrar	  med	  något	  

värdefullt	  till	  historien.	  De	  är	  en	  del	  av	  Ikeas	  sortiment	  och	  de	  är	  där	  för	  att	  synas	  och	  

där	  för	  att	  skapa	  ett	  vill-‐ha	  begär.	  	  

	  

Det	  är	  väldigt	  smart	  av	  Ikea	  att	  göra	  på	  detta	  sätt.	  De	  skapar	  en	  serie	  och	  själva	  

framställningen	  upplevs	  inte	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  reklamfilm.	  Istället	  blir	  det	  hela	  mer	  

diffust.	  Ikeas	  produkter	  finns	  ständigt	  närvarande	  men	  de	  pushas	  inte	  upp	  framför	  

tittarna.	  Istället	  får	  tittaren	  i	  detta	  fall	  chansen	  att	  själv	  välja	  att	  bli	  intresserad	  av	  en	  

särskild	  vara,	  och	  i	  vidare	  mån	  känna	  att	  det	  var	  ett	  helt	  eget	  val.	  Sådant	  vi	  människor	  

tycker	  om,	  att	  vara	  självständiga	  och	  aktiva.	  Allt	  annat	  än	  passiva	  konsumenter.	  Men	  vad	  

som	  kan	  glömmas	  bort	  i	  hela	  denna	  procedur	  är	  ju	  det	  faktum	  att	  reklam	  är	  precis	  vad	  

detta	  är.	  Det	  är	  uppenbart	  att	  avsnittens	  utformning	  genomsyras	  och	  påverkas	  av	  

kommersiella	  intressen.	  Var	  Martina	  och	  Mogge	  befinner	  sig	  någonstans,	  vad	  de	  gör	  och	  

hur	  de	  gör	  det.	  Det	  finns	  en	  tanke	  bakom	  allt.	  	  

	  

Serien	  som	  vid	  första	  anblick	  upplevs	  oskyldig	  blir	  istället	  information.	  Information	  som	  

fungerar	  som	  en	  produkt	  på	  en	  marknad,	  med	  ett	  mål	  i	  sikte.	  Ekonomisk	  vinst	  såklart.	  	  

	  

Så	  nej.	  Jag	  tror	  inte	  att	  Martina,	  Mogge	  och	  Ikea	  bara	  vill	  hjälpa	  mig	  handskas	  med	  nojor	  

och	  situationer	  i	  min	  vardag.	  Eller,	  det	  kan	  jag	  ju	  såklart	  aldrig	  veta.	  Och	  vem	  vet,	  det	  

kanske	  de	  vill.	  Vad	  jag	  vill	  komma	  fram	  till	  är	  att	  det	  inte	  är	  det	  huvudsakliga	  målet	  och	  

högsta	  prion	  med	  Vad	  gafflar	  ni	  om.	  Det	  huvudsakliga	  målet	  och	  högsta	  prion	  är	  att	  

agera	  som	  en	  produkt	  på	  en	  marknad	  för	  att	  vidare	  generera	  positivt	  

konsumentbeteende.	  	  

	  

Jag	  kan	  inte	  låta	  bli	  att	  nästan	  känna	  mig	  lite	  dum	  för	  att	  jag	  för	  en	  sekund	  trodde	  att	  

Ikea	  faktiskt	  ville	  hjälpa	  just	  mig.	  Men	  är	  det	  samtidigt	  inte	  lite	  fantastiskt	  också?	  Att	  

man	  för	  en	  liten	  stund	  faktiskt	  kan	  glömma	  bort	  dagens	  genomkommersialiserade	  

samhälle	  och	  istället	  tro	  på	  den	  goda	  viljan.	  Det	  kan	  nog	  vara	  nyttigt,	  och	  framförallt	  

mänskligt,	  att	  få	  känna	  sig	  lite	  dum	  ibland.	  

	  


