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Abstract 

Analysen syftar till att studera hur Ikeakatalogens modelläsare konstrueras i förhållande till familjen 

som social praktik idag genom att studera hur diskursen har förändrats över tid. Nedan följer en 

diakron multimodal textanalys av fem svenska Ikeakataloger mellan 1973 och 2013. Analysen tar i 

första hand avstamp i ett sociolingvistiskt perspektiv med Hallidays systemisk-funktionella lingvistik, 

SFL, som grundverktyg men då analysunderlaget innehåller en stor del bilder finns även ett 

sociosemiotiskt perspektiv. Dessa inslag vilar på Kress och van Leeuwens applikation av SFL vad 

gäller tolkning av andra semiotiska artefakter än verbalt språk. 

Analysen visar att säljdiskursen har genomgått en betydande förändring under de senaste 40 åren. 

Sedan millennieskiftet marknadsförs inte längre inredning med argumenten kvalitet eller design. 

Diskursen 2013 beskriver istället livsstilskoncept och erbjuder modelläsaren möjlighet att stärka sitt 

personliga varumärke. Vilken familjemedlems behov som ska uppmärksammas eller tillfredställas 

skiftar över tid. Tilltalet har gått från ett textuellt och semiotiskt pluralt ni-tilltal, till ett nästan helt 

uteslutande textuellt singulärt du-tilltal. Även semiotiken visar på en utveckling mot individualisering. 

I de senare katalogerna realiseras parrelationen i första hand via inanimata objekt som kläder och skor 

och i mycket liten utsträckning via personer. Barnet däremot ges en allt mer framträdande roll över tid 

och i 2013 års katalog utgör barnets behov det främsta säljargumentet efter individens valfrihet. I 

samma katalog är det uteslutande mannen som realiseras som vårdgivare. Kvinnan som mamma har 

idag lägre status än tidigare. Däremot realiseras kvinnan utan barn med allt högre status. Detta och 

analysen av hur deltagarnas och produkternas placering har förändrats över tid tycks implicera att den 

prioriterade modelläsaren är kvinna, har barn och tillräckligt god ekonomi för att kunna lägga pengar 

på inredning. Hon måste dock i egenskap av mamma, förhålla sig till att övriga familjemedlemmar och 

kvinnor utan barn realiseras med högre status. 

 

 

Nyckelord: SFL; multimodal textanalys; social praktik, Ikea, familj. 

 

English title: Perfect parenting meets personal branding – An analysis of how and to whom Ikea 

market their interior decoration in Sweden between 1973 and 2013. 
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1 Inledning 

Ikea har sedan 1943 försett svenskar med möbler och år 1951 utkom den första Ikeakatalogen. Idag, år 

2013 är dock sortimentet mycket bredare och täcker snart sagt varje behov av funktion som kan tänkas 

uppstå under ett svenskt liv. Under dessa år har också säljdiskursen utvecklats och idag marknadsförs 

inte längre produkter, utan ett livsstilskoncept där produkterna ofta ska tillfredsställa känslomässiga 

behov. Katalogen levereras till alla hushåll och annan reklam förekommer periodvis i ett flertal medier. 

Vi får på detta sätt en bild inte bara av att vi antas leva våra liv i en parrelation med barn, utan också 

hur dessa relationer antas ta sig uttryck. 

En diakron jämförelse av Ikeas kataloger avspeglar hur synen på familjen som social praktik har 

förändrats genom åren. Dessa skrift- och bildprodukter inte bara reproducerar, utan bidrar till att forma 

det svenska samhället och därför är de intressanta att studera ur ett större samhällsperspektiv. 

 
 

1.1 Syfte 

Analysen syftar till att studera och belysa hur Ikeakatalogens tänkta läsare – modelläsaren – 

konstrueras idag i förhållande till familjen som social praktik genom att studera hur diskursen 

har förändrats över tid. 

I takt med det svenska samhällets utveckling har synen på och definitionen av familjen som 

företeelse förändrats; dels vad gäller vilka medlemmar som kan räknas dit, dels hur de respektive 

rollerna tar sig uttryck i vardagslivet. Detta avspeglas i Ikeakatalogen. En utgångspunkt i analysen är 

att ett hushåll förutsätter minst en vuxen och att katalogen i första hand vänder sig till en vuxen läsare. 

Vuxna kan därför vara potentiellt relevanta att synliggöra som identifikationsmöjlighet för läsaren. 

Barn utgör med denna utgångspunkt, en mindre självklar identifikationsmöjlighet. Väljer man ändå att 

lyfta fram och relevantgöra dessa via text och bild, kan de antas fylla ett syfte i säljdiskursen. Det 

annonsören relevantgör förutom den marknadsförda produkten, finns där för att förmedla ett budskap 

eller skapa en för målgruppen attraktiv helhet av flera kompletterande element (jfr. Williamson 1978). 

Dessa kompletterande element fungerar som säljargument i samma utsträckning som en explicit 

köpuppmaning. Att analysera vem och vems behov/vilja/aktivitet som realiseras och relevantgörs via 

språkliga och semiotiska resurser kan således visa hur texten konstruerar sin tänkta mottagare. 

Placering i bild, blickriktning, semiotiskt återgivna aktiviteter eller deltagarroll i språkliga processer 

kan ge indikation om hur rollerna och förhållandet deltagarna emellan konstrueras. Det är dock inte 

ovanligt att dessa resurser motsäger varandra, att till exempel bilden realiserar en betydelse och 

lexikogrammatiken en annan och därför måste alla resurser vägas samman till en helhet. Jag använder 

fortsättningsvis termen socialt aktionsutrymme för att beteckna resultatet av en sådan sammanvägning. 

Denna analys syftar alltså till att undersöka hur barnet, kvinnan och mannen konstrueras i 

förhållande till varandra och vad det i sin tur får för konsekvenser för hur den tänkta mottagaren  
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konstrueras. För att få svar på detta studerar jag vilka roller som främst relevantgörs för respektive 

familjemedlem och hur det sociala aktionsutrymmet fördelas mellan barnet/ kvinnan och mannen i text 

och bild. Då Ikeas kommunikation är mycket medveten, kan den antas ligga helt i linje med den 

rådande samhällsnormen och därför kan många aspekter vara osynliga för en betraktare i realtid. För 

att synliggöra dessa gör jag en diakron analys av årgångarna 1973, 1983, 1993, 2002 och 2013. 

 
 

1.2 Bakgrund 

Sedan den första katalogen utkom 1951 har det svenska samhället genomgått stora förändringar. Vi 

har gått från trögrörlig industrialism till ett samhälle som karaktäriseras av informationstjänster och 

snabba förändringar. Den sociala rörligheten har ökat i takt med att allt fler har fått möjlighet till en 

högre utbildning och högre levnadsstandard. Klasskillnaderna i det svenska samhället är idag mindre 

synliga, men individen har fortfarande behov av att identifiera sig med vissa och särskilja sig från 

andra. Därmed skapas nya sociala grupperingar, vilka måste synliggöras med andra medel än 

tidigare klassmarkörer. Den kultur vi har idag innebär således att sociala praktiker, ideal, värderingar 

och identiteter i hög grad konstrueras i relation till konsumtion (Slater 1997:24f). Medlemmarna i 

dessa olika sociala praktiker deltar gemensamt i framförhandlandet av vilka dessa markörer ska 

vara. I ett konsumtionssamhälle kan det generera en norm där att vara någon, är att äga och 

konsumera. Slater menar att det faktum att reklamen förser varor och tjänster med betydelser, 

resulterar i att västerländska människor idag inte bara kan välja att konsumera utan måste göra det 

för att definiera sin identitet och status i en ständigt föränderlig reflexiv senmodernitet (Slater 

1997:26f ). De sociala handlingsmönster, som på detta sätt realiseras påverkar även andra sociala 

kontexter i samhället (Björkvall 2003). 

Den familjepolitik som började ta form på 1930-talet och som syftade till att modernisera det 

svenska samhället har haft avgörande effekt på hur synen på familjen, vår boendemiljö och 

arbetsmarknad har utvecklats och förändrats över tid. 

Vid slutet av 1960-talet började man aktivt driva familje- och jämställdhetspolitik under 

parollen ”att skaffa mamma jobb och göra pappa med barn”. Tanken var inte bara att stärka 

kvinnans position i samhället utan att också arbeta för mannens ökade ansvarstagande för barn 

och hem. 1968 författade den svenska regeringen en rapport till FN där man konstaterade att: 

 

En policy som syftar till att ge kvinnor samma möjligheter som män i ekonomiskt hänseende, 

men som samtidigt befäster kvinnans traditionella ansvar för hem och barn har ingen möjlighet 

att lyckas. Detta kan endast uppnås om också män utbildas och uppmuntras att ta ett aktivt 

ansvar för föräldraskapet och tilldelas samma rättigheter och förpliktelser som kvinnor 

(Sandlund, 1968:4). 
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Denna politiska hållning och behovet av arbetskraft kom att leda till ett antal reformer som gynnade 

en ökad jämställdhet. 1971 infördes särbeskattning av gifta makar vilket gjorde att det lönade sig bättre 

för kvinnor att arbeta utanför hemmet. 1975 ändrades moderskapspenningen till föräldraskapspenning 

vilken även mannen alltså skulle kunna ta del av. Dessa reformer var dock inte helt okontroversiella 

utan delade under lång tid samhället i två läger. Antalet skilsmässor ökade och antalet ingångna 

äktenskap minskade under denna tid och detta användes som argument mot ovanstående familjepolitik. 

Fortfarande fanns de som ansåg att kvinnan skulle vara den som skapade trygghet, stabilitet och kärlek 

i familjen (Lundqvist 2008:82). 

Under denna tid satsade staten också stora resurser på att bygga rymliga och funktionella bostäder i 

förorten inom ramen för Miljonprogrammet 1965-1975, vilket ledde till att befolkningens 

utrymmesstandard höjdes markant. 2006/07 beräknades 45 % av befolkningen ha hög 

utrymmesstandard - mer än ett rum per boende exklusive kök och vardagsrum, vilket innebär en 

fördubbling sedan mitten på 70-talet. De som i lägst omfattning har fått ta del av den höjda standarden 

är ensamstående föräldrar, främst kvinnor, vilka i stort sett var lika trångbodda 2006/2007 som på 

1970-talet (SCB, Levnadsförhållanden rapport 117, Boende och boendemiljö, 2006/07). Mot denna 

bakgrund utgör Ikeakatalogen ett tidsdokument som avspeglar den senmoderna konsumentkulturens 

framväxt och hur synen på familjen inklusive fördelningen av det sociala aktionsutrymmet har 

förändrats i förhållande till denna. 

 

 

2 Teoretisk bakgrund 

I det följande redogör jag för de språkvetenskapliga teorier och begrepp, som ligger till grund för 

analysen. Analysen tar i första hand avstamp i ett sociolingvistiskt perspektiv med Hallidays 

systemisk-funktionella lingvistik, SFL, som grundverktyg. Analysunderlaget innehåller dock ett 

stort antal bilder och därför finns ett sociosemiotiskt perspektiv, vilket vilar på Kress och van 

Leeuwens (2001) applikation av SFL vad gäller tolkning av andra semiotiska artefakter än verbalt 

språk. Dessa menar att bild har sin grammatik likväl som text. Vidare menar de att diskursanalytiskt 

inriktade studier kan utgå från antagandet att diskurser kan realiseras i nästan vilken modalitet som 

helst då diskursen är ungefär densamma oavsett om den uttrycks i bild, skrift eller tal. Med 

begreppet diskurs avses här hur socialt konstruerade sätt att se på eller tänka om verkligheten 

sammantaget tar sig uttryck inom en given kontext (jfr Fairclough 1995:56). 

En annan aspekt av denna typ av resursorientering menar Björkvall och Karlsson (2011) är att 

semiotiska resurser och deras användning kan vara minst lika ideologiskt laddade eller diskursivt 

normerande som de texter de har potential att skapa. Enklare formulerat innebär detta att all 

kommunikation färgas av den subjektiva föreställning om verkligheten som ligger till grund för hur vi 
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väljer att formulera oss; vilka personer och handlingar som anses viktiga och hur dessa ställs i relation 

till varandra. 

Begreppen målgrupp, modelläsare och empirisk läsare är lånade ur Anders Björkvalls avhandling 

Svensk reklam och dess modelläsare (2003). Mycket förenklat kan Ikeas målgrupp definieras som 

”potentiella kunder” vilket i detta fall i praktiken, kan vara i princip vem som helst men som vi har 

konstaterat tidigare är alla texter dialogiska, så för att kunna tilltala dessa måste sändaren ha en tänkt 

mottagare i åtanke. Den interna bild sändaren skapar sig av mottagaren påverkar sedan varje aspekt av 

yttrandets form och det sammantagna resultatet av de avvägningar som sändaren har gjort i sin 

kommunikation genererar en helhetsbild av vem mottagaren anses vara. Denna presupponerade 

persona benämns fortsättningsvis modelläsare. Den faktiska läsaren, som har att förhålla sig till denna 

konstruerade personlighet, benämns empirisk läsare. Se Björkvall 2003:7-8 eller 24ff för djupare och 

mer ingående förklaring kring detta. Ikeakatalogen har som sagt både stor spridning och stort 

normativiserande genomslag och då den empiriska läsaren vanligen strävar efter att identifiera sig med 

modelläsaren, är det intressant att undersöka hur denna realiseras. 

 
 

2.1 Systemisk-funktionell lingvistik 

Den systemisk- funktionella lingvistiken, SFL, bygger på en holistisk språkmodell där språkliga 

enheter dels sorteras i skikt, dels i metafunktioner i syfte att synliggöra vilka föreställningar eller 

värderingar som realiseras i texten. Skikten – kontext, semantik, lexikogrammatik - beskriver hur 

mening skapas i kommunikativa sammanhang. I enlighet med Hallidays (1994) grundtanke realiseras 

kommunikativa handlingar - fonologiskt yttrade eller som text - i lexikogrammatik, som i sin tur 

realiserar metafunktioner i situationskontexten.   Dessa skikt löper genom språkets metafunktioner 

vilka på ett övergripande plan rör vad som sker i kontexten och i de kommunikativa handlingarna. 

Det finns en systematisk relation mellan hur situationskontextuella komponenter och metafunktioner 

interagerar och påverkar betydelsen av yttrandet, vilket jag återkommer till senare. Först ska vi titta 

närmare på det ideationella respektive det interpersonella perspektiv, som ligger till grund för var sin 

metafunktion som ryms inom ramen för SFL. 

 

2.2.1 Ideationell metafunktion 

Det ideationella perspektivet omfattar den verksamhet som pågår i kontexten och besvarar frågan om 

kommunikationens syfte. Därför ger en analys av denna metafunktion värdefulla ledtrådar om hur 

sändaren beskriver verkligheten. Enligt Halliday och Matthiesen (1999, refererade i Holmberg, 

2011:21) förstår vi vad som sker i form av figurer där något händer och där någon eller några deltar i 

ett sammanhang. En betydelsefigur får sitt språkliga uttryck i en sats med process, deltagare och 

omständighet. Den ideationella grammatiken består av system som realiserar ideationella betydelser 
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genom att först klassificera dem och sedan relatera dem till varandra. I denna analys använder jag 

mig av transitivitetssystemet som innefattar processtyper och riktningsrelationer mellan deltagare 

(Holmberg 2011:22). 

Lite förenklat bygger transitivitetssystemet på fyra grundläggande processtyper: materiell, 

relationell, verbal och mental. En materiell process representerar ett skeende i det yttre, till exempel 

Lisa river huset. En relationell process beskriver tillstånd och relationer: Lisa är en kvinna. En verbal 

process innefattar en utsaga i någon form: Lisa säger nej.  Den mentala processen representerar ett 

känslotillstånd eller en sinnesförnimmelse: Lisa hör huset falla. Viktigt att notera är att det inte med 

självklarhet är det enskilda verbets betydelse som avgör processtypen utan den betydelse som kommer 

till uttryck i kontexten. Samma verb kan ge uttryck för olika processbetydelser eftersom det är 

konstruktionen med deltagare och ibland även omständigheter som skapar betydelsen (Holmberg 

2011:26f ). I Ikeakatalogen är omständigheten den att katalogens syfte är att sälja företagets produkter 

vilket givetvis ger en direkt effekt på tolkningen av ett påstående som: ”Ni kan välja varsin madrass”. 

Omständigheten ger att ”välja” här snarare betyder ”köpa”, vilket i så fall förskjuter betydelsen från 

mental process till materiell. Detta innebär att man bör växla mellan tre perspektiv. Ordens betydelse 

undersöks utifrån ovanifrånperspektivet. Formen analyseras utifrån underifrånperspektivet. 

Frånsidanperspektivet ger svar på hur lexikogrammatiken i den aktuella satsen konstruerar betydelse, 

exempelvis genom val av deltagartyp. I en materiell eller relationell process är förstadeltagaren 

vanligtvis en person eller ett ting – en referent - som fungerar som aktör respektive bärare. I en mental 

process är referenten vanligen en person som är upplevare. Termen referentled innefattar de lexikala 

eller semiotiska enheter som representerar en given deltagare. I denna analys förekommer exempelvis 

referenten barn med ett referentled som bland annat innefattar barnen, sjuåring, ungar, pronomen och 

inanimata föremål som relevantgör barn. 

Den transitiva analysen ger svar på vilken riktning en handling ges eller vilken typ av relation som 

relevantgörs (Holmberg 2011:28). Jämför till exempel satserna: 

Lisa ger Pelle en boll 

 

Pelle får en boll av Lisa 

– Den semantiska betydelsen är den samma men i den första satsen är det Lisa som görs viktig när hon 

placeras som aktör i en materiell process. I den andra satsen lyfts Pelle fram som viktig trots att han 

inte utför någon handling, utan snarare kan tolkas som bärare i en relationell process. Processer är 

alltså dels betydelser och dels lexikogrammatiska funktioner. Valet av processer och vilka roller 

deltagarna tilldelas bidrar alltså till forma den sammantagna bild som mottagaren uppfattar. Enligt 

Hanna Sofia Rehnberg är ett effektivt sätt att lyfta fram eller skapa en hjälteroll att placera 

huvudpersonen som förstadeltagare i materiella och mentala processer. En person som är aktiv 

uppfattas ha högre status än en passiv. Mentala processer låter oss komma närmare upplevaren och 

underlättar därmed identifikation (Rehnberg 2011:69ff). Relationella processer bidrar däremot ofta till 
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att skapa intryck av objektiv distans en vedertagen sanning i synnerhet i kombination med 

grammatiska metaforer, vilket förklaras nedan. 

 

 

2.2.2 Interpersonell metafunktion 

Den interpersonella metafunktionen handlar om hur språket möjliggör interaktion mellan människor 

i text och samtal. En analys kan därför dels ge svar på hur relationen mellan de inblandade ser ut och 

dels hur den formas i interaktionen. SFL beskriver språket som systematiskt organiserat efter de 

övergripande funktioner det har att fylla och varje sats ges här en dubbel analys; vilken 

språkhandling som realiseras och hur detta sker (Holmberg 2011:97). 

Det finns fyra grundläggande typer av språkhandlingar: påstående, fråga, uppmaning och 

erbjudande. Påstående, fråga och uppmaning kan förekomma som kongruenta språkhandlingar med 

tillhörande skiljetecken. Ett påstående åtföljs av punkt, en fråga av frågetecken och en uppmaning av 

utropstecken. Erbjudandesatsen anses inom såväl SFL som GMB (Holmberg 2011:139) vara en 

språkhandling utan kongruent realisering. I skrivna texter dominerar vanligen påståendesatsen och ofta 

är det denna som får realisera erbjudande inom säljdiskursen. Termen för detta är modusmetafor 

(Holmberg 2011:103). Även inom den interpersonella analysen använder man sig av tre perspektiv. Vi 

kan använda ett exempel ur 2013 års katalog för att belysa de olika perspektiven: 

”Varför inte ge barnen det största rummet?” 

Uppifrån visar språkhandlingen på den relation som råder mellan skribent och läsare i en 

situationskontext. I detta fall utgör satsen språkhandlingen fråga. Anlägger vi istället frånsidan- 

perspektivet, får vi möjlighet att undersöka möjliga responsalternativ. En kongruent fråga efterfrågar 

information från någon men i detta fall blir det rimliga svaret; ja, varför inte/ nej – vilket inte är svar 

på frågan. På så sätt kan vi belägga att sändaren inte söker ett svar utan ger ett förslag. Satsen utgör 

alltså en modusmetafor där språkhandlingen fråga realiserar en uppmaning i denna kontext. 

Anlägger vi slutligen nerifrånperspektivet, betraktar vi språkhandlingen som en lexikogrammatisk 

konstruktion vars betydelse och tyngd kan modifieras med hjälp av modalitet och grammatiska 

metaforer med vilka man kan trolla bort det egentliga subjektet (Holmberg 2011: 104). Ur detta 

perspektiv blir det tydligt att subjektet/ förstedeltagaren är utelämnat, vilket ytterligare belägger att 

frågan är en uppmaning. En kongruent informationssökande fråga har nämligen alltid ett subjekt. 

Modaliteten realiseras genom två resurser: modala verb och interpersonella satsadverbial. Modala 

verb beskrivs i SFL som skribentens sätt att förskjuta språkhandlingsbetydelsen utefter någon av fyra 

skalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. Dessa skalor delas i sin tur in i tre grader: låg, 

medelhög respektive hög grad. Valet av modalitet påverkar satsens interaktionella potential, alltså 

mottagarens förhandlingsutrymme (Holmberg 2011:105-106). Vi kan återanvända det förra Ikea- 
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citatet för att exemplifiera hur ett påstående modaliserat med hjälpverbet kan tjänstgör som ett 

erbjudande, vilket ger en förpliktelse av låg grad: 

”Ni kan välja varsin madrass” 

Vid första anblicken tycks ovanstående sats vara ett uppenbart påstående men omständigheten, 

verksamheten och den låga förpliktelsen ger att den bör tolkas som ett köperbjudande. Hade 

satsenåterfunnits som ett kongruent påstående i en informationsbroschyr för personer med 

sömnsvårigheter, hade det troligen stått: 

”Ni bör välja varsin madrass” 

Förutom modala verb och interpersonella adverbial kan grammatiska metaforer användas för att 

göra bedömningen i en sats subjektiv eller objektiv. Det vill säga att antingen framhäva eller 

undertrycka att språkhandlingen har karaktären av en bedömning. En subjektiv modalitetsmetafor låter 

skribenten vara subjekt i en inledande sats. Ur ett ideationellt perspektiv är dessa typiska verbala eller 

mentala processer. En objektiv modalitetsmetafor framställer istället bedömningen som ett faktum 

genom valet av ett formellt subjekts-det i en inledande sats. Ideationellt är detta en typisk relationell 

process. Modalitetsmetaforer kan vara ett registertypiskt drag, Hamberg (2011:139ff) visar till 

exempel, hur objektiva modalitetsmetaforer konsekvent används för att neutralisera de krav som ställs 

i de styrdokument hon analyserar. 

 

 

2.2.3 Multimodalitet 

Den sociosemiotiska teorin vilar på SFL men anknyter även till kritisk diskursanalys (jfr. t.ex. 

Fairclough 1992) vilket innebär att språket ses som ett av många betydelsesystem som direkt relaterar 

till sociala praktiker och samhällsstrukturer. De semiotiska systemen (där språket är ett av dessa) är 

således socialt motiverade och utgör resurser för betydelseskapande. Den materiella realiseringen av 

dessa betydelsepotentialer sker i texter. Här används ordet text i en utvidgad betydelse vilken 

innefattar både skrift och bild. 

Begreppet socialt aktionsutrymme använder jag analysen igenom som en samlingsterm för vilken 

status den aktuella referenten ges i kommunikationen. Alltså vem eller vems behov/vilja/aktivitet som 

sammantaget realiseras som framskjuten i förhållande till de andra deltagarna. Denna status kan skapas 

på lexikal nivå genom tilltal eller omtal, semiotiskt genom vem eller vad som visas i bild och på 

semantisk nivå genom den sammanvägda betydelsen av innehållet i sammanhanget. Vidare kan de 

språkliga resurserna på respektive nivå fås att samverka till ett tydligt enhetligt budskap eller 

moduleras inkongruent, för att på så sätt skapa ett subtilare budskap. Det senare är vanligt och väl 

utvecklat inom reklam och marknadsföring. Syftet kan vara att övertyga, appellera till känslor eller 

kanske för att sändaren vill dölja nackdelar hos produkten (Nord 2011) eller bara att få något att verka 

självklart som inte med nödvändighet är det. Hur man kan modulera budskapet med hjälp av flera 
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referentsystem i bilden beskrivs mer utförligt med hänvisning till Williamson, under rubriken Tidigare 

forskning. 

Medietexter, eller som i detta fall Ikeakatalogen, är en realisering av en eller flera sociala praktiker 

och strukturer i samhället, där språk, bild, färg, komposition, kameravinkel, mänskliga blickar, 

beskärning och typsnitt är exempel på resurser som har använts för att skapa betydelse. 

Dessa semiotiska yttringar kan tolkas och analyseras ”grammatiskt” likaväl som verbalspråkliga 

yttringar enligt Kress och van Leeuwen (2006). Exempel på detta är att en beskuren bild som visar en 

människa men inte några särdrag som ålder och kön kan jämföras med de ofullständiga satser där 

subjektet är utelämnat. Båda resurserna utnyttjas högfrekvent inom reklamdiskursen. Någon finns där 

eller gör något men vi får inte veta vem. Syftet med detta knep är ofta att minska förpliktelsen. Vi kan 

jämföra tidigare Ikeacitat där subjektet är utelämnat; 

”Varför inte ge barnen det största rummet?” 

med alternativet: 

”Varför ger du inte barnen det största rummet?” 

Det senare alternativet med ett explicit subjekt uppfattas som betydligt mer uppfordrande. En annan 

anledning att utseluta subjektet kan vara att man vill relevantgöra en andradeltagare. Bild 1: 

”Alla har jobb som måste göras
1
” i bilaga 1 är ett bra exempel på hur andradeltagaren barn lyfts fram. 

Kontexten arbetsrum implicerar att den vuxna kvinnan bör vara förstedeltagare men trots detta 

realiseras hon i en relationell process i periferin, medan barnet återfinns centralt placerat i en narrativ 

struktur, vilket motsvaras av en materiell process. På så sätt kan de semantiska resurserna fås att 

samverka till att relevantgöra andradeltagaren framför den egentliga förstedeltagaren. Semiotiska 

resurser har dessutom två typer av betydelsepotentialer: Den första typen är de teoretiska 

betydelsepotentialerna vilka är knutna till hur resursen har använts historiskt. Den andra typen av 

potential utgörsav den aktualiserade betydelsepotentialen, vilken kommer till uttryck genom en 

verklig användare i en given kontext. Betydelsepotentialerna identifieras dels genom att man studerar 

vad vi vet genom forskning eller andra beskrivningar av en semiotisk resurs (t.ex. färgers symbolik, 

placering, blickriktning etc.), dels genom att man analyserar hur den faktiskt används generellt i texter. 

I denna analys är det i första hand barnets, kvinnans och mannens placering och realisering i 

förhållande till varandra, i skrift och bild, som närstuderas. Utifrån en sådan analys hoppas jag kunna 

synliggöra en eventuell systematisk förändring i Ikeakatalogen. Dessa multimodala texter ses således 

som ett resultat av sin tid men också som möjliggörande och påverkande de sociala praktiker och 

strukturer de sprungit ur. Mottagaren å sin sida bidrar genom sin konsumtion till att förverkliga och 

möjligen förstärka utvecklingen. Multimodala texter utgör på så sätt materiella artefakter i vilka den 

aktuella kulturen möjliggörs, återskapas och förändras, menar Björkvall (2003:8). Min utgångspunkt 

är således att texter är dialogiska, att både sändare och mottagare är invävda i textens struktur  

                                                 
1
 Sidan 132 i 2013-års Ikeakatalog 
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(Bakhtin 1986) och att alla texter eller yttranden förutsätter en deltagande mottagare - även om jag 

pratar för mig själv eller skriver dagbok finns jag som den tänkta mottagaren. 

Den faktiska mottagaren blir än mer lättillgänglig när bilder kombineras med en senmodern 

säljdiskurs som beskriver inbäddade livsstilskoncept och appellerar till känslor snarare än erbjuder 

produkter som fyller ett rationellt behov. För att förklara detta behöver vi låna ett begrepp ifrån 

kommunikationsetnografin: kommunikativ handling, vilket inte ska förväxlas med den ovan nämnda 

termen språkhandling. Marie Nelson skiljer på transaktionella och relationella kommunikativa 

handlingar; transaktionella handlingar definieras som affärsmässig interaktion och kan huvudsakligen 

kopplas till sak. Relationella handlingar fokuserar istället på att skapa och upprätthålla mänskliga 

relationer (Nelson 2010:131). Den senmoderna säljdiskursen har över tid rört sig från övervägande 

transaktionella handlingar: 

”Köp en finfin pigtittare till husmor! Då blir hon glad!” (Ikeakatalogen 1969) 

till övervägande relationella handlingar: 

”Ni kan välja varsin madrass” (Ikeakatalogen 2013) 

Företag är idag beroende av att skapa en social relation till den tänkta kunden för att stärka sitt 

varumärke och kunna konkurrera med andra producenter. Det räcker inte längre med direkta 

köpuppmaningar. Dagens konsument behöver något mer för att låta sig övertygas och ett effektivt 

sätt är att via modelläsaren framställa mottagaren i positiv dager i förhållande till aktuell norm och 

trend och att sätta konsumenten och hens känslor och behov i fokus – inte produkten (jfr. tex. med 

Nord 2011:188ff). Det gäller i synnerhet för reklam riktad specifikt mot kvinnor (Björkvall 

2003:186ff). Detta faktum sammanvägt med den emotionella/ mentala aspekten av budskapet i 

bildernas komposition, innebär att den senmoderna marknadsföringen med stor spridning får ett högt 

socialt normerande värde (Nord 2011). I analysen redogör jag för vilka resurser som används och i 

diskussionen reflekterar jag över hur de samverkar och vilken effekt det får för hur modelläsaren 

sammantaget konstrueras. 

 

 

3 Tidigare forskning 

Till dags dato har en omfattande forskning genomförts på medietexter. Den tidigare forskningen 

riktade hård kritik mot den negativa påverkan man ansåg att reklam hade på hur våra normer och 

värdegrund och därmed sociala praktiker förändrades över tid. Dagens reklamforskare betonar i stället 

en växelverkan mellan annonsör och konsument, i vilken sociala praktiker i samhället ständigt 

omförhandlas och utvecklas i vad som kan liknas vid en spiralrörelse. Resonemanget bygger på att 

reklamens uttryck med nödvändighet, är grundat i och extrapoleras ur en ideologi som redan existerar i 

samhället; en konsumentkultur i detta fall. I annat fall skulle budskapet avfärdas som kontroversiellt 
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och/eller icke-trovärdigt. Det som alltså å ena sidan kan ses som normproducerande 

företagskommunikation kan å andra sidan betraktas som reproducerande av samhällsnorm. Med 

utgångspunkt i ovanstående resonemang om reklamens dialogiska växelverkan med konsumenten är 

Ikeas katalog således relevant att studera även ur ett större samhällsperspektiv. 

Anders Björkvall har i sin avhandling Svensk reklam och dess modelläsare (2003) studerat hur 

reklam modaliseras för olika målgrupper och vad detta får för konsekvenser för hur modelläsaren 

konstrueras. Studien är diskurskritisk och multimodal och vilar på systemisk-funktionell lingvistik 

(SFL) enligt Halliday samt Kress och van Leeuwens applikation av SFL. I analysen utgår Björkvall 

ifrån ett basmaterial på 1170 tidningsannonser vilka han kategoriserar utifrån målgruppens ålder och 

kön. Ur detta material har 14 representativa annonser valts för analys av hur skrift och bild samverkar 

till att skapa identiteter för de tänkta läsarna. 

Björkvall visar att det finns ett tydligt genustänkande som påverkar hur diskursen tar sig uttryck. 

Reklam som riktar sig till manlig målgrupp framhäver framgång genom handling och ledarskap. 

Reklam som riktar sig till en kvinnlig målgrupp framhäver istället faktorer som utseende och den 

kvinnliga kroppen. Dessutom tenderar reklam mot kvinnor att framhäva produkten som en lösning på 

ett problem eller nyckeln till framgång för en modelläsare som inte antas vara framgångsrik eller 

lyckad. Den manliga modelläsaren däremot, förutsätts redan vara framgångsrik och kompetent. 

Produkten erbjuder inte en lösning utan en möjlighet att underhålla eller öka framgången och 

kompetensen (Björkvall 2003:157ff).  

Ytterligare ett resultat Björkvall visar på är att homosocialiteten tar sig olika uttryck i annonserna. 

Den reklam som riktar sig till en manlig målgrupp realiserar stark och jämlik interaktion mellan 

manliga deltagare i annonsen och modelläsaren eller mellan sändaren och modelläsaren. Vanligen 

delar deltagarna egenskapen handlingskraft. I reklam mot kvinnor tenderar den homosociala 

interaktionen mellan deltagarna vara svagare och mer ojämlik. Svagare, därför att de kvinnliga 

deltagarna i annonsen tenderar att inte interagera med modelläsaren. Ojämlik därför att i stället för 

gemenskap och gemensamma nämnare betonas heterosocialitet. I dessa annonser förekommer också 

betydligt fler män än det förekommer kvinnor i reklam riktad mot män. Den kvinnliga modelläsaren 

förväntas förhålla sig till män och manlighet snarare än till andra kvinnor (Björkvall 2003:186-187). 

Kvinnliga deltagare i annonser framställs tvärtom som, för modelläsaren, ouppnåeliga ideal. Slutligen 

visar Björkvall att reklam riktad mot vuxna (20-29 år) har ett mer traditionellt och personifierat format 

än reklam riktad mot barn. I reklam riktad mot vuxna ligger fokus på den personliga relationen mellan 

människor och den marknadsförda produkten och vanligen också på produktens relation till abstrakta 

värden som till exempel frihet (Björkvall 2003:188). 

Dessa resultat är intressanta i analysen av hur Ikeakatalogens modelläsare konstrueras eftersom de 

eventuellt kan ge ledtrådar om huruvida hen är man eller kvinna. Alternativt kan Ikeaanalysen utifrån 

Björkvalls resultat kanske säga något om hur diskursen tar sig uttryck vad gäller att konstruera en 

modelläsare i reklam riktad till både män och kvinnor. 
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Williamson tillhör 1970-talets marxistiskt lagda forskare, vilka riktar hård kritik mot reklamens 

effekter. Trots att denna analys inte syftar till att emanera i ett reklamkritiskt perspektiv, är hennes 

arbete kring referentsystem och ”The Finished Connection” relevant i detta sammanhang eftersom det 

visar på hur olika och ofta motstridiga budskap kan sammanfogas till en ny ”sanning”. Williamson 

(1978) har genom att analysera tryckt reklam från engelskspråkiga tidskrifter kunnat visa på hur 

reklamen använder sig av olika referentsystem för att skapa en betydelse. Till att börja med ska vi här 

skilja på vad vi ser; denotationen och vad vi associerar med det vi ser: konnotationen: I ett känt 

exempel beskriver Williamson hur skådespelerskan Catherine Deneuve – denotation 1 - får 

symbolisera glamour och skönhet – konnotation - i en annons för parfymen Chanel No.5 – denotation 

2. Det finns enligt Williamson ingen direkt koppling mellan Deneuve och parfymen, utan det är, menar 

hon, mottagarens benägenhet att applicera ideologiska föreställningar om filmstjärnan som fenomen 

först på personen Deneuve och sedan vidare på parfymen som skapar ett metasystem – ”en sanning” - 

av dubbla referentsystem (jfr. Williamson 1978: 25f ).  När detta metasystem lagras hos mottagaren, 

som ”ett faktum” har man uppnått vad Williamson kallar ”The Finished Connection”. Halliday 

uttrycker sig likartat, vad gäller verbalspråket; 

 

Grammar goes beyond formal rules of correctness. It is a means of representing patterns of 

experience… It enables human beings to build a mental picture of reality, to make sense of their 

experience of what goes on around them and inside them (Halliday 1985:101). 

 

Människans behov av att strukturera och skapa mönster för att förstå det vi förnimmer, leder oss 

alltså till att skapa en, ofta omedveten, metagrammatik som går även utanför den språkliga. Även 

Kress och van Leeuwen (2006:2) delar denna uppfattning och konstaterar att detsamma gäller för 

visuell design. Skillnaden är dock att våra grammatiska misstag och övergeneraliseringar blir 

uppenbara och därmed föremål för korrigeringar av vår omgivning medan den semiotiska tolkningen, 

som vilar på ideologisk grund, i högre grad förblir abstrakt och förborgad i vårt känslomässiga inre 

(jfr.  Kress och van Leeuwen 2006:26). Vad Williamson problematiserar i sin forskning är således 

reklamens benägenhet att skapa metasystem där falska relationer etableras som verkliga fenomen och 

att ideologin på så sätt både är ett resultat av och medverkar till att upprätthålla ett samhällssystem där 

konsumtion uppmuntras för att dölja klasskillnader (1978:100ff). I dagens Sverige pratar vi ogärna om 

klasstillhörighet men jag vill hävda att strävan efter att stärka sitt personliga varumärke och önskan att 

tillhöra en given social praktik är fullt jämförbar med strävan att verka tillhöra en önskad 

samhällsklass. Williamsons kritik bygger dock till viss del på att det verkligen finns ett denoterat 

budskap, alltså en objektiv sanning som mottagaren kan förledas ifrån. Kress och van Leeuwen tar i 

sitt arbete tag i denna frågeställning och kommer fram till att så inte är fallet: den aktualiserade 

betydelsepotentialen är kodad i sin tid och koden är alltid socialt och kulturellt motiverad, menar de 

(jfr. Kress och van Leeuwen 2006:35). Kanske finns det dock mot bakgrund av Williamsons 
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resonemang en risk för att ett falskt och ouppnåeligt ideal etableras i det att referentsystem 

sammanfogas till ett metasystem som ännu inte har förankring i praktiken. 

 

4 Material 

Analysen syftar till att studera hur Ikeakatalogens modelläsare konstrueras i förhållande till familjen 

som social praktik. Jag är dock i lika hög grad som gemene läsare, oundvikligen en empirisk läsare 

med förutfattade meningar. För att undvika subjektivitet i urvalet av skriftmaterial väljer jag den 

första förekomsten i de utvalda katalogerna, av kök respektive barnrumsbild där animata referenter 

förekommer. Primärmaterialet för skrifttanalysen utgörs således av den första förekomsten av 

barnrum respektive kök ur årgångarna; 1973-, 1983-, 1993-, 2002- och 2013 års svenska 

Ikeakataloger
2
. I 2013 års årgång finns dock inga animata referenter representerade i 

barnrumsdomänen. Av den anledningen analyseras relationen mellan barn och vuxen utifrån en bild 

från ett arbetsrum. Den analyserade skriften är dock hämtad från ett barnrum för att den ska vara 

jämförbar med de övriga texternas innehåll. 

Valet av 2002 års katalog framför 2003 års katalog, beror på att den senare bryter mot den 

typiska strukturen. Det har skett en förändring i layout, tilltal, omfång sedan 1973 och katalogerna 

följer en gradvis utveckling, men undantagna från denna diakrona förändring är 2003- och 2004 års 

kataloger
3
. Valet faller därför på 2002 års katalog. 

Eftersom köket på ett eller annat sätt berör alla familjemedlemmar har det en inneboende 

potential att relevantgöra rollerna; barn/kvinna/man. Därför är det intressant att studera hur denna 

rumsliga arena de facto utnyttjas i diskursen genom åren. Domänen barnrum är vald eftersom den 

tydligast kan tänkas ge ledtrådar om hur vuxen-barnrelationen realiseras, i synnerhet i de tidigare 

katalogerna, där barnen har mycket få belägg i övriga rum.  

Det diakront jämförda skriftmaterialet består således av tio uppslag där skriften är placerad på en 

helsidesbild och till detta kommer en friare närläsning och en semiotisk analys som grundar sig på 

de fem årgångarnas totala antal katalogsidor, 1262 sidor exklusive pärmar och köpinformation. 

 

 

                                                 
2
 För att försäkra mig om att det material jag har valt är typiskt, det vill säga för att säkerställa att de årgångar 

jag valt i primärmaterialet påvisade sociala praktiker som är tendentiella för respektive årtionde, valde jag 

årgångarna från -76,-86,-96,06 respektive -79,-89,-99 och -09 som referensexemplar men dessa kommer inte att 

resultatredovisas. 

3
 Varje kapitel i dessa årgångar inleds med en tvåsidig informationstext med vetenskapliga aspirationer, om 

ämnesområdet ifråga. Dessa sidor har dessutom få, små eller inga bilder. 
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5 Metod och genomförande 

Analysen av de fem katalogerna har en sociolingvistisk och sociosemiotisk ansats och jag föresätter 

mig att göra en multimodal analys av materialet med hjälp av valda ideationella och interpersonella 

analysverktyg. Vad gäller analysmodellen har jag låtit mig inspireras av Anders Björkvall (2003) 

men då våra ingångsvärden är något olika är modellen anpassad till förutsättningarna för min analys. 

En skillnad är att Björkvall gör en synkron studie av hur olika annonsörer förhåller sig till en given 

målgrupp definierad utifrån ålder och kön och vad det får för konsekvenser för hur modelläsaren 

realiseras som flicka/kvinna och pojke/man. Jag däremot söker svaret på hur en enskild annonsör, 

konstruerar sina vuxna manliga och kvinnliga modelläsare diakront.  Ytterligare en viktig aspekt är 

att Ikea i högre grad än Björkvalls annonsörer vinnlägger sig om att förmedla ett politiskt korrekt 

förhållningssätt inte minst vad beträffar genus, varför en studie av ett begränsat textomfång inte ger 

ett tydligt utfall på hur Ikea realiserar mannen och kvinnan i förhållande till varandra och barnet. Jag 

har därför kompletterat analysmodellen med en friare närläsning av hela katalogunderlaget från 

vilket jag tillåter mig att fritt exemplifiera det som är av relevans för analysen. 

I likhet med Björkvall stöder jag mig på Kress och van Leeuwens teori vad gäller applikation av 

SFL på multimodal analys och dessutom vilar jag mig på de resultat Björkvall redovisar i sin 

avhandling Svensk reklam och dess modelläsare (2003). Nedan visas den modifierade version av 

Björkvalls analysmodell som jag använder mig av i min studie. 

 

 

Figur 1 Modifierad analysmodell efter Björkvalls original (2003:54) 
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Som figur 1 visar inleder jag analysen med en studie av hur bilderna i katalogerna är komponerade 

efter aspekterna visuell avgränsning, visuell framskjutenhet/ önskad läsväg. De specifika parametrar 

jag tolkar i detta är referentens placering i bild och rum, i förhållande till andra referenter, antal 

förekomster och referenternas handlingar. 

Den visuella avgränsningen styrs med hjälp av vektorer. De kan utgöras av faktiska linjer eller 

genom exempelvis en öppen dörr, där dörrbladet utgör en vertikal linje. Visuell framskjutenhet avgörs 

av faktorer som referentens storlek, färg, placering i djupled och dimension. Visuell framskjutenhet 

påverkar läsvägen i det att läsaren noterar elementen efter hur framträdande de realiseras (Björkvall 

2003:57-58). Här tittar jag på var barnet, kvinnan och mannen är placerade i bilden och i förhållande 

till varandra för att kunna dra slutsatser om vilken deltagarroll som främst framhävs. 

För att minimera risken för att mina subjektiva värderingar som empirisk läsare ger ett skevt urval 

och därmed ett felaktigt analysresultat, är de utvalda bildernas komposition jämförda med samtliga 

förekommande bilder i respektive katalog. De bildkompositioner som redovisas under resultat är 

således exempel på vad som är tendentiellt för respektive katalog. Bildkompositionen är analyserad 

utefter Kress och van Leeuwens modell av hur element bör tolkas utifrån sin placering i bild. 

Modellen i figur 2 visar att det som anses vara idealt placeras i överkant av bilden medan det som 

anses reellt placeras i nederkant. Det som anses vara givet eller vedertaget placeras på vänster sida 

medan det som anses vara nytt och intressant placeras till höger. Centralt placeras det som anses 

viktigast (Kress och van Leeuwen 2006:194-198). Placeringen av referenterna i bilden kan jämföras 

med deltagarroller och påverkar hur vi uppfattar deras status. Referentens placering i djupled har också 

betydelse för vem vi uppfattar som förste- respektive andredeltagare (Kress och van Leeuwen 

2006:194-198). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Modell efter Kress och van Leeuwen (2006:208) 
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Även antalet bildrepresentationer av referenterna kan indikera visuell framskjutenhet. I analysen 

noteras därför antalet förekomster av barn, kvinnor och män samt leksaker eller andra föremål som 

relevantgör barn. Exempel på sådana föremål kan vara barnskor i hallen eller en barnstol i köket. 

Förekomster av inanimata föremål har endast tagits i beaktande i den mån de kan tänkas relevantgöra 

barn eftersom samtliga övriga föremål kan förutsättas relevantgöra målgruppen vuxna. 

Begreppet handlingar i figur 1 avser de aktiviter som försegår i bilden. Dessa tolkas via det 

ideationella perspektivet i processtyper och deltagarroller. Det interpersonella perspektivet med språk-

handlingar och modalitet appliceras i tolkningen av hur deltagarna förhåller sig till varandra. Den 

semiotiska delen av analysen är således både kvantitativ och kvalitativ. 

De tio utvalda skrifterna analyseras kvalitativt utifrån samma interpersonella och ideationella 

kategorier och vägs sedan samman med analysen av bildkompositionen. I rekontextualiseringen 

relateras texten till en extratextuell kontext. Här diskuterar jag framförallt vilka sociala, ekonomiska 

och kulturella egenskaper som presupponeras hos dagens modelläsare och vad detta eventuellt kan 

innebära för en empirisk läsare. Sådana egenskaper kan exempelvis vara att ha ekonomisk möjlighet 

att köpa de marknadsförda produkterna och sociokulturellt sett vilja stärka sitt personliga varumärke. 

 

 

5.1 Avvägningar 

Mot bakgrund av det sociosemiotiska perspektivet används termen text i en utvidgad betydelse vilken 

inte bara innefattar sekventiellt organiserad skrift, utan även andra i materialet förekommande 

artefakter med betydelsepotential. I detta sammanhang utgörs dessa artefakter i hög grad av bilder 

och ofullständiga satser, ofta i kombination med varandra. Grafiska enheter redovisas nedan 

inklusive inbäddade satser. Bundna satser som interpunkteras som fria, redovisas som egna 

språkhandlingar. Fem ofullständiga grafiska enheter från 1973 års katalog är redovisade som 

självständiga språkhandlingar eftersom de samverkar med bilden på vilken de förekommer och på så 

sätt realiserar ett produkterbjudande. Perspektivet är således textorienterat multimodalt, vilket 

innebär att analysen söker besvara vilka diskurser Ikeakatalogen ger uttryck för, efter 

sammanvägande av text och bild. 

Vad gäller att räkna antalet bilder på de olika deltagarna, tvingas jag till en del avvägningar: 

människor som är så hårt beskurna eller diffusa att det inte går att avgöra ålder eller kön är inte 

inräknade. Personer som via titlar och citat realiseras som Ikeapersonal eller Ikea-kund är inte räknade 

eftersom omständigheten inte avslöjar något om en familjekonstellation. Enbart de bildförekomster 

som avbildar en hemmiljö med konceptuella invånare är räknade, eftersom dessa tydligare synliggör 

familjen som social praktik. 

I 1973 års katalog förekommer mamma, pappa och husmor explicit lexikogrammatiskt och därför 

använder jag dessa benämningar när jag redovisar denna katalog. I senare kataloger omnämns inte 
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dessa längre, varför jag övergår till att referera till ”föräldern” som vårdgivare, då det inte exakt går 

att fastställa vilken relation den vuxne har till barnet. Sidan 112 i 2013 års katalog, kan exemplifiera 

en sådan avvägning; uppslaget visar ett kök där det finns två män, fyra barn och en kvinna. Den ene 

mannen ser betydligt äldre ut än den andre mannen, som däremot skulle kunna vara jämnårig med 

kvinnan. Alla ser ut att kunna vara släkt med varandra, men det finns inget som tyder på att den 

yngre mannen är far till barnen eller att kvinnan skulle vara mor till dem. I teorin skulle den äldre 

mannen kunna vara far till de övriga på bilden. Jag har dock utgått ifrån samma tolkning genom 

hela materialet – en vuxen i samma bild som barn, noteras som vårdgivare förutsatt att hen 

framställs i en narrativ struktur som implicerar omhändertagande, exempelvis att mata barn, laga 

mat, eller att leka med barn. 

Även de föremål som kan anses relevantgöra barnet ger anledning till avvägningar. Det är inte 

alltid självklart vad som är leksak eller samlarobjekt. Jag är också tvungen att ta ställning till om 

föremål som tuschpennor, Fia med knuff och Monopol ska betraktas som barnleksaker. Följaktligen 

är föremål som nallebjörnar, badankor, leksaksbilar och liknande artefakter inräknade i den mån de 

förekommer i vad som kan tolkas som en leksituation. Sällskapsspel, tuschpennor vid en 

vuxenarbetsplats och ”leksaker” placerade i vitrinskåp är således inte inräknade. 

Att analysen innehåller flera perspektiv och nivåer som påverkar varandra avspeglas i 

svårigheten att redogöra för analysresultatet. Här måste jag välja mellan att samtidigt redogöra för 

analysperspektiven i skrift och bild och tampas med att terminologi och parametrar inte helt 

överensstämmer i applikationen av SFL på skrift respektive bild eller att redogöra för bild för sig 

och skrift för sig. Jag väljer det senare alternativet i resultatredovisningen och gör en 

sammanvägning av skrift och bild i rekontextualiseringen. 

 

5.2 Metodreflektion 

SFL utgör ett väl fungerande verktyg för denna typ av analys då metoden innebär en möjlighet att 

plocka isär texten i mindre delar som systematiskt kan kategoriseras och till stora delar jämföras 

oavsett om elementen består av skrift eller bild. Den stora utmaningen i denna analys ligger istället i att 

förhålla mig till att jag oundvikligen också är en empirisk läsare och att mina förutfattade meningar 

och värderingar påverkar både urval och tolkning av materialet. För att minimera effekten av min 

subjektivitet väljer jag en strikt urvalsprincip för en mindre och hanterbar del av det skriftliga 

materialet men då detta är för begränsat för att ge ett relevant semiotiskt utfall av hur relationer 

realiseras i bild tvingas jag studera detta i ett större material än jag har möjlighet att detaljredogöra för 

inom ramen för en C-uppsats. Detta förfaringssätt kan givetvis ifrågasättas ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Ett mer begränsat bildmaterial lämnar naturligtvis utrymme för en mer detaljerad analys 

men mitt syfte är att skapa en generell överblick över diskursens förändring under 40 år för att belysa 

dagens modelläsare. För att försäkra mig om att analysresultatet är diakront tendentiellt och inte bara 

specifikt för de bilder jag väljer känner jag mig föranledd att studera hela katalogunderlaget. 
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6 Resultat 

Här följer först en redovisning av materialets ideationella aspekter. Bildkompositionen redovisas vad 

gäller semiotiska representationer av barn, kvinnor och män. Antalet förekomster redovisas under 

referenternas semiotiska antal förekomster. Var referenterna återfinns i bostaden redovisas under 

referenternas förekomst per rumsdomän. Sedan följer analysgenomgången av vilka handlingar som 

referenterna ses utföra. Sist i det ideationella perspektivet redovisas analysen av skriften. Därpå följer 

en analys utifrån ett interpersonellt perspektiv. Här redovisar jag bildkompositionen vad gäller 

referenternas placering i bild och i förhållande till varandra. Därefter följer resultatet av 

interpersonella aspekter av skriftanalysen. 

 

6.1 Ideationellt perspektiv 

6.1.1 Bildkomposition: Referenternas semiotiska antal förekomster 

Nedan redovisas det kvantitativa resultatet av antal förekomster. Vad gäller antalet förekomster räknas 

även leksaker och andra föremål i de fall de relevantgör barn. Antalet barn är räknat genom hela 

korpusen medan föremål på sidor där barn inte förekommer, är räknade per sida. Exempel på föremål 

som representerar referenten barn kan vara barnskor i hallen eller en barnstol i köket. Om ett barn 

håller i en leksak räknas bara barnet. Även om flera leksaker förekommer på en sida räknas det som ett 

belägg. Eftersom det totala antalet animata objekt varierar kraftigt mellan årgångarna, redovisas 

förhållandet mellan vuxen- och barnförekomster samt inanimata referenser till barn, i procent. Det är 

inte antalet i absoluta tal som jag finner intressant att jämföra utan det inbördes förhållandet mellan 

deltagarrollernas relevantgörande. 

 

Årgång Kvinna Kvinna vårdgivare Man Man vårdgivare Barn 

1973       59%       2%     21%       3% 16% 

1983      23%       9%     27%      0% 41% 

1993      2%       1%      3%      0% 27% 

2002     25%        7%     20%      2% 46% 

2013     28%        0%     16%      9% 42% 

Figur 3 visar procentuell fördelning av antal bildbelägg per referent och årgång. 

 

1973 1983 1993 2002 2013 
       1      2      5     7    14 

Figur 4 visar antalet sidor där barnet relevantgörs genom inanimata objekt. 
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Av figur 3 framgår att 2002 års katalog visserligen visar fler barn än 2013 års katalog men trots detta, 

relevantgörs barn i högre utsträckning i den senare eftersom inanimata objekt har fler belägg, vilket 

syns i figur 4. 

Kvinnan har ett signifikant större belägg i 1973 års årgång än i senare kataloger eftersom hon där 

demonstrerar produkter. Från och med 80-talets början är dock det procentuella belägget för kvinnan 

relativt oförändrat medan beläggen för kvinnan som vårdgivare fluktuerar över tid. 

Belägget för mannen är över tid något mer konstant än för kvinnan. Mannen som vårdgivare har 

dock signifikant större procentuellt belägg i 2013 års katalog än någonsin tidigare. I årgångarna 1983 

och 1993 finns inga belägg alls. 

 

 

6.1.2 Bildkomposition: Referenternas förekomst per rumsdomän 

Referenternas placering i bild används som tidigare har nämnts, som resurs för att synliggöra 

vad som är viktigt att relevantgöra. Även referentens placering i de olika rumsdomänerna utgör 

en betydelsebärande resurs. Med rumsdomän avses de olika rummen definierade utifrån sin 

funktion, till exempel kök. Var de olika familjemedlemmarna finns representerade kan antas 

spegla den rådande samhällsnormen och därmed vad som förväntas av de olika deltagarna. Här 

följer en kvalitativ analys av hela katalogunderlaget, av var i bostaden de olika deltagarna 

relevantgörs. 

Analysen visar att barnet har fått betydligt större rumsdomänlig spridning över tid. Delvis beror det 

på, som tidigare nämnts, att barn relevantgörs genom ett allt större antal inanimata objekt och att dessa 

syns spridda i allt fler delar av bostaden. Men även antalet barn utanför barnrummet har ökat. I 2013 

års katalog finns till exempel ett leksakskök
4 

och ett barn placerat i kökskapitlet vilket kan tolkas som 

att barnets lek jämställs med de vuxnas aktiviteter. Lexikalt förstärks detta genom att man hävdar att; 

”det är barnen som bestämmer”, ”kanske du kan lära dig något” och ”om du har tur”. Se bilaga 2. 

Kvinnan ses över tid förekomma i samtliga rumsdomäner, dock inte i varje katalog.  Hon finns till 

exempel inte representerad i domänen barnrum i de senare katalogerna. Mannen har gradvis fått 

signifikant större spridning sedan 1973. I 1973 års katalog återfinns mannen uteslutande i 

vardagsrummet med endast ett undantag där mannen i fråga betraktar en kvinna i sovrummet. 

I 1983-års katalog finns dock en man representerad i den traditionellt kvinnliga hushållsfären, där 

han ses sova på kökssoffan. 

  

                                                 
4
 Sidan 100 i 2013-års katalog. 
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I och med 2002 års katalog syns han inte bara i vardagsrummet utan förekommer även i kök och 

sovrum. Dessutom förekommer han i ett antal miljöer men som har så pass få belägg att de är 

insorterade under benämningen odefinierat
5
. Tvättstuga och garage är exempel på sådana miljöer. 

 

 

Domän Kvinna Man Barn 

Barnrum 1 0 4 

Sovrum 1 1 0 

Kök 1 0 1 

Vardagsrum 26 11 3 

Hall 0 0 0 

Badrum 0 0 0 

Arbetsrum 1 0 1 

Odefinierat 4 0 0 

Figur 5 visar placeringen av referenter per rum 1973 

 
 

Domän Kvinna Man Barn 

Barnrum 0 0 5 

Sovrum 1 0 0 

Kök 2 1 2 

Vardagsrum 1 3 0 

Hall 0 0 0 

Badrum 0 1 1 

Arbetsrum 0 1 0 

Odefinierat 1 0 1 

Figur 6 visar placering av referenter per rum 1983 

 
 

Domän Kvinna Man Barn 

Barnrum 0 0 23 

Sovrum 0 0 0 

Kök 0 0 1 

Vardagsrum 1 1 0 

Hall 0 0 0 

Badrum 0 0 0 

Arbetsrum 0 0 0 

Odefinierat 1 2 3 

Figur 7 visar placering av referenter per rum 1993 

  

                                                 
5
 Kategorin ”odefinierat” i figurerna 5-9, avser bilder där miljön antingen är så pass beskuren att den inte självklart kan 

definieras eller att miljön har så pass få belägg över tid att den inte är relevant att redovisa som kategori. Exempel kan vara ett 

barn som sover på en matta som kan ligga varsomhelst i hemmet eller en man framför en bokhylla. 
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Domän Kvinna Man Barn 

Barnrum 0 0 0 

Sovrum 4 2 7 

Kök 5 5 16 

Vardagsrum 8 7 14 

Hall 1 0 0 

Badrum 0 0 1 

Arbetsrum 0 0 0 

Odefinierat 12 10 5 

Figur 8 visar placering av referent per rum 2002 

 

Domän Kvinna Man Barn 

Barnrum 0 0 11 

Sovrum 1 2 2 

Kök 9 5 6 

Vardagsrum 1 1 9 

Hall 0 0 3 

Badrum 1 1 9 

Arbetsrum 1 0 4 

Odefinierat 2 2 10 

Figur 9 visar placering av referent per rum 2013 

 

6.1.3 Bildkomposition: Handlingar - referentens förekomst i narrativa strukturer 

Här redovisas ideationella aspekter av de semiotiska analysresultaten kring deltagarroller och 

narrativa strukturer. Som tidigare nämnts kan en analys av dessa aspekter ge ledtrådar om vilken 

eller vilka deltagare som ges störst utrymme och därmed status i förhållande till övriga 

deltagare. 

 

Barnets realisering över tid 

Semiotiken befäster barnets aktiva roll i 2013 års katalog då de med mycket få undantag, framställs i 

narrativa strukturer vilka kan jämföras med materiella processer (Kress och van Leeuwen 2006) som 

att rita, dansa, springa och spela datorspel. De vuxna däremot, framställs nästan uteslutande i 

relationella processer som att sova, vila och betrakta sina barn eller möjligen i en mental process som 

att läsa. Förskjutningen av aktörsrollen kan anas redan i 2002 års katalog där barnen i 45 av 55 

förekomster realiseras utanför barnrummet och då ofta i narrativa strukturer som motsvarar materiella 

processer. Intensiteten i aktiviteten förstärks dessutom ofta av att bilden är oskarp som om rörelsen 

var för snabb för kameran att fånga. Lexikogrammatiken förstärker bilden genom att betona barnens 

oförutsägbarhet. 
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Detta kan jämföras med 1973- och 1983 års kataloger där barnreferenten har totalt 5 av 9 respektive 

4 av 9 semiotiska belägg utanför barnrummet. Samtliga utom 1 av dessa, utgör relationella processer 

som att sitta eller ligga. I dessa kataloger förekommer inte barn i några lexikala materiella processer. 

 

Kvinnans realisering över tid  

Under 70-talet ses kvinnor betrakta män som läser eller sätter på musik. I bild utan män ses kvinnan 

sysselsatt i köket eller sittandes, stickandes, läsandes en tidning/bok, upptagen med sömnad eller 

lyssnandes på musik. Hon ses även ta hand om barn. Intressant är att 1973 års katalog har de enda två 

beläggen för kvinnor som läser böcker istället för tidningar. 

I 1983 års katalog är kvinnans aktiviter något mer begränsade men fortfarande ses hon laga mat, 

mata barn eller läsa tidningar. Fram till och med 2002 års katalog ses kvinnan utföra hushållsrelaterade 

materiella processer tillsammans med barn i köket men detta förekommer inte i 2013 års katalog. Här 

ses kvinnan enbart interagera i materiella eller verbala processer med andra vuxna. Tillsammans med 

barn i bild läser hon en tidning eller en katalog, oavsett rumsdomän. 

 

Mannens realisering över tid 

Under 70-och 80-talet utför mannen aktiviteter som att vänta på kvinnan som är sysselsatt i köket, 

spela schack, sätta på musik, sitta, sova och läsa böcker. Befinner sig mannen i kök eller tvättstuga 

under 00-talet interagerar han med barn eller lyssnar på musik. I övrigt ses han pyssla med datorn 

eller sova. I 2013 års katalog pysslar han fortfarande med datorn, sover och läser men det är också 

han som interagerar med barnen och lagar mat. 

 

 

6.1.4 Ideationella analysresultat av skriftmaterial 

Ideationella kategorier som processtyper och transitivitet kan visa vilken roll deltagarna ges och 

kan därmed ge en ledtråd om hur Ikeatexten beskriver verkligheten. 

Analysen av de jämförda barnrumstexterna visar att de materiella processerna procentuellt har blivit 

fler med en pik i 2002 års katalog, se figur 10. Av de animata aktörerna är det mamma eller den vuxne 

som dominerar de materiella processerna i barnrummet i alla årgångar. 

Här kan dock nämnas att frågan: ”Varför inte ge barnen det största rummet?” 

som förekommer i texten ”Mer plats att fantisera” i 2013 års katalog inte ger någon ledtråd om vem 

som ska utföra handlingen. I detta fall är det lika intressant vad som sägs, som vad som inte sägs 

(jfr. med Nord, 2011:188ff) Rimligtvis är det du eller ni men konstruktionen tyder på att sändaren 

vill undvika val av förstadeltagare och på detta sätt, i stället lyfter fram andradeltagaren. Därför är 

denna sats redovisad som materiell process med barn som förstadeltagare. 

 



22 
 

Figur 11 visar den procentuella fördelningen av processtyper i de jämförda kökstexterna. Även här 

är det husmor respektive den vuxna som är aktör. Notera den totala frånvaron av lexikala materiella 

processer i 2002- och 2013 års kökstexter. 

 

Årgång Relationell Materiell Mental Verbal 

1973 67 % 17 % 17 % 0 % 

1983 67 % 22 % 11 % 0 % 

1993 62 % 13 % 25 % 0 % 

2002 62 % 38 %       0 % 0 % 

2013 75 % 25 %       0 % 0 % 

Figur 10 Procentuell fördelning av processtyper i barnrumstexter 

 

Årgång Relationell Materiell Mental Verbal 

1973 25 % 37 % 31 % 1 % 

1983 64 % 14 % 14 % 6 % 

1993 67 % 33 % 0 % 7 % 

2002 100 %       0 % 0 % 0 % 

2013 80 %       0 % 20 % 0 % 

Figur 11 Procentuell fördelning av processtyper i kökstexter 

 

Eftersom materiella processer tenderar att vara statushöjande för aktören är detta resultat intressant 

ställt mot förekomsten av aktörer i materiella processer i de tidigare katalogerna, vilka helt domineras 

av vuxna både lexikalt och semiotiskt, fram till och med 1993 års katalog. 

Att du-referenten totalt har ett högre förstadeltagande är vare sig nytt eller förvånande. Det beror på 

att sändaren med viss självklarhet vänder sig till och vill skapa närhet till mottagaren/läsaren du. 

Registertypiskt och väntat i de tidigare katalogerna är också att modalisering av materiella processer 

leder till en betydande överrepresentation av relationella processer i förhållande till övriga typer: Detta 

syftar ofta till att ge mottagaren ett visst förhandlingsutrymme (Holmberg 2011:104ff). Se bilaga 3 för 

en sammanställning av köks- och barnrumstexter per årgång. 

Överrepresentationen av relationella processer gäller i än högre grad i 2013 års katalog och därför 

är det intressant att analysen visar att det är referenten barn som har genererat ökningen av materiella 

processer. Vad gäller barn väljer man således att begränsa mottagarens möjlighet att ifrågasätta 

påstådda faktum och lyfta fram barnet i en mer aktiv och statusfylld deltagarroll (Rehnberg, 2011:27), 

trots att den övriga diskursen rör sig mot allt högre individualisering med fokus på valfrihet för den 

vuxne. Referenten barn tilltalas dock inte utan omtalas enbart vilket skulle kunna innebära en 

statusförlust. Detta uppvägs dock i 2013 års katalog av andra kommunikativa resurser, vilket framgår 

av den semiotiska analysen. 
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6.2 Interpersonellt perspektiv 

 

6.2.1. Bildkomposition: Referenternas placering i bild och i förhållande till varandra 

Nedan följer en redovisning med fokus på interpersonella aspekter av hur referenterna semiotiskt 

realiseras i förhållande till varandra. 

Placeringen av referenterna i bilden kan jämföras med deltagarroller och påverkar hur vi uppfattar 

deras status. Historiskt sett har placering till vänster lägre status än placering till höger om centrum. 

Det som uppfattas som viktigast placeras givetvis centralt (Kress och van Leeuwen 2006:194-198). I 

modernitetens reklam placeras i stället det kända och vedertagna till vänster och i nederkant, medan 

det nya och intressanta placeras till höger. Det ideala placeras centralt och i bildens överkant. 

Referentens placering i djupled har också betydelse för vem vi uppfattar som förste- respektive 

andredeltagare (Kress och van Leeuwen 2006:194-198). Mot denna bakgrund är det intressant att följa 

familjemedlemmarnas inbördes placering genom åren. 

 

Barnets realisering över tid 

I årgång 1973 återfinns barnet till vänster om kvinnan och till vänster eller centrerat i nederkant på 

vänster sida. Barnet har få belägg i denna katalog och det är signifikant att det enda undantaget från 

den extrema lågstatusplaceringen är i barnrummet
6
. Här finns barnet visserligen till vänster i alla 

avseenden men de befinner sig åtminstone i övre halvan av bilden. 

I årgång 1983 placeras barnet centrerat och till höger om mamman men fortfarande på vänster sida 

av uppslaget
7
, med ett undantag. Barnet har ett belägg för ögonkontakt och ur ett interpersonellt 

perspektiv realiserar detta språkhandlingen uppmaning. 

I årgång 1993 börjar vi se barnet till höger eller centrerat på höger sida av uppslaget
8
 och denna 

utveckling mot statusplacering håller i sig för att i årgång 2013
9
 i princip utan undantag vara centrerad 

i förhållande till andra referenter. Varken 2002- eller 2013 års katalog har några belägg för 

ögonkontakt. 

I de fall barn och vuxna realiseras på samma bild i 2013 års katalog, placeras barn genomgående 

närmare centrum med resultatet att de blir visuellt framskjutna i förhållande till de vuxna. Ett bra 

exempel ur 2013 års katalog är en bild som illustrerar ett arbetsrum
10

. Den fetstilade rubriken ”Alla har 

jobb som måste göras” kombineras med en bild av ett barn som är placerat i centrum och en vuxen i 

periferin. Den vuxne är placerad på vänster sida, långt bak i bilden. En öppen dörr och bildtexten 

skymmer till stor del hens överkropp vilket understryker en sekundär deltagarroll. Man kan dock ana 

sig till att det är en kvinna som bläddrar i en katalog.  

                                                 
6
 Bilaga 10, bild 8 

7
 Bilaga 6, bild 4 

8
 Bilaga 7, bild 5 

9
 Bilaga 9, bild 7 

10
 Bilaga 1, bild 1 
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Kvinnans klädsel flyter in i bakgrundsfärgen. Barnet däremot har en färgglad randig tröja och ljusa 

kläder som kontrasteras mot omgivande mörkare färger. Detta och den centrala placeringen leder till 

att mottagaren fokuserar blicken på barnet och texten (Kress och van Leeuwen 2006: 159-162). Barnet 

utför en aktiv materiell process i det att hen uttrycker sig kreativt när hen ritar och vikten av hens 

arbete förstärks/ modaliseras av att hen sitter vänd med ryggen mot läsaren. Som tidigare nämnts, 

indikerar detta ur ett interpersonellt perspektiv, brist på intresse eller engagemang i läsaren. Den vuxna 

kvinnan utför med bläddrandet en betydligt mindre aktiv handling, som i relation till barnets närmast 

kan jämföras med en relationell process. Även detta framhåller barnets status framför den vuxnes. Se 

bild 1, bilaga 1. 

Exemplet ovan representerar en typisk bild på hur de semantiska resurserna används för att realisera 

referenterna vuxen-barn i förhållande till varandra och modelläsaren. Resultatet blir att barnet 

sammantaget realiseras som mer visuellt framskjutet och får med detta en hög status i 2013 års 

katalog. Därför är det intressant att den diakrona jämförelsen tycks implicera att kvinnans status 

kanske trots allt är på väg att höjas och att mannen som vårdgivare är på frammarsch som 

säljargument. 

 

Kvinnans realisering över tid 

Under 70-talet placeras kvinnan, mamman och husmodern utan undantag till höger eller centrerad i 

bild, i övre halvan och på höger sida av uppslaget
11

, vilket som tidigare nämnts motsvarar 

placeringen för det intressanta och ideala. Den höga andelen belägg för kvinna i 1973 års katalog 

beror på att det nästan uteslutande är kvinnan som ”demonstrerar” produkter. Demonsterar avser i 

detta fall till exempel att sitta rakt upp och ner i en fåtölj som är frilagd från konceptuell 

inredningsmiljö eller att synas i närbild, sovandes i de sängkläder som marknadsförs. Sammantaget 

implicerar detta att den unga kvinnan fungerar som säljargument, det vill säga att hon pryder den 

marknadsförda produkten. Mamman och husmodern representerar dock hemmet som helhet. 1975 

får ett antal jämställdhetsreformer laga kraft vilket förmodligen är anledningen till att husmodern 

försvinner lexikalt ur katalogen under 70-talet och att kvinnans högerplacering helt uteblir från och 

med 1980- talets början. 

I 1983 års katalog är kvinnan konsekvent flyttad till vänster i bild, på vänstra uppslaget
12

. Hon 

förekommer aldrig i bild tillsammans med en man men syns till vänster om barnet. Under 90-talet 

återfinns kvinnan fortsatt till vänster i bild och till vänster om barnet och mannen. 1993 års katalog 

innehåller ett undantag där kvinnan förekommer på en liten bild till höger och i nederkant av sidan. 

Här finns dock varken man eller barn i bild. Trenden med kvinnan till vänster håller i sig till och med 

2002 års katalog men här finns faktiskt 2 belägg där en vårdgivande kvinna är placerad till höger. I 

2013 års katalog befinner sig kvinnan till vänster om det finns barn i samma bild. 

                                                 
11

 Bilaga 10, bild 8 
12

 Bilaga 6, bild 4 
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Ofta är hon också visuellt avgränsad av skrift eller bildelement i de senare katalogerna
13

. Det finns 

dock ett undantag och då befinner hon sig till höger om männen men till vänster om ett barn. Kvinnan 

utan barn placeras till höger i en utsträckning som inte har förekommit sedan 70-talet. Kvinnan har inte 

något belägg för ögonkontakt med läsaren från 1983 och framåt. 

Det faktum att vad som traditionellt kan uppfattas som kvinnliga attribut i hög grad återfinns 

centrerade på den högra sidan av uppslaget där man placerar de visuellt mest framskjutna elementen 

(Kress och van Leeuwen 2006:194-198) gör att 2013 års katalog i första hand tycks vända sig till en 

kvinnlig modelläsare. Med kvinnliga attribut avses de föremål som utifrån färg och mönster av Ikea 

anses vara feminina. På sidan 245 i Ikeakatalogen 2013, till exempel, konstaterar man att rosa och 

rosablommiga möbler skapar en romantisk och feminin inredningsstil. 

 

Mannens realisering över tid 

I 1973 års katalog är mannen helt utan undantag placerad till vänster i bild och alltid till vänster om 

kvinnan. Däremot är han i samtliga fall, där de förekommer i samma rum, placerad något högre i bild 

än kvinnan. I 1983 års katalog är det i första hand mannen som har initiativet och ögonkontakt med 

läsaren. Han är alltid placerad till höger eller helt centrerad. Inga belägg finns för mannen i egenskap 

av vårdgivare. 

Det faktum att 1993 års katalog har så få belägg för vuxna kan tyckas märkligt då diskursregistret 

implicerar att de primära säljargumenten är kärnfamilj och trygghet. I de fall män förekommer 

realiseras de dock till höger eller centrerade i bild. I 2002 års katalog är de vuxna tillbaka. Mannen har 

av sina 24 belägg 3 förekomster som vårdgivare. Med ett fåtal undantag placeras mannen till höger 

eller centrerad i bild i denna katalog
14

. I 2013 års katalog har mannen trots färre belägg, betydligt fler 

förekomster som vårdgivare. Här förekommer mannen med 11 belägg och mannen som vårdgivare 

med 6 belägg. Med ett par belägg förekommer han till vänster om barn och i ett belägg till vänster om 

en kvinna. 

Mannen framställs ofta framifrån och även om han i de senare katalogerna inte tar direkt 

ögonkontakt med modelläsaren har han närmare band till läsaren än vad kvinnan har eftersom hon 

framställs från sidan och med en blickriktning som ligger längre bort från mottagaren
15

 (Björkvall 

2003:78). 

 

  

                                                 
13

 Bilaga 1, bild 1 och bilaga 8, bild 6 
14

 Bilaga 8, bild 6 
15

 Jämför bilaga 9,bild 7 
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6.2.2 Interpersonella analysresultat av skriftligt material 

Att analysera interpersonella kategorier som språkhandlingar och modalitet kan ge svar på hur 

deltagarnas inbördes relation realiseras i Ikeatexten och därmed ge ledtrådar om den norm som 

genereras kring det sociala aktionsutrymmet. 

Texterna i 2013 års katalog karaktäriseras av en hög grad registertypiska objektiva 

modalitetsmetaforer och ett stort antal ofullständiga satser. Sammantaget resulterar det i att du- 

referenten som förstedeltagare får relativt låg realisering och att texten i stället framhäver läsarens 

implicita behov av produkterna som rationellt och objektivt faktum. I de fall deltagande mottagare 

förekommer dominerar dock referenten du markant framför andra referenter. 

Den diakrona analysen visar att ni-tilltalet försvinner under 70-talet. Ni-tilltalet i 1973 års katalog 

är konsekvent både lexikalt och semiotiskt och realiseras via mamman, pappan och husmor men har i 

1983 års katalog ersatts av ett lexikalt och semiotiskt du-tilltal som sedan håller i sig fram till slutet på 

90-talet. Först under 00-talet börjar parrelationen återigen impliceras via semiotiken men lexikalt 

tilltalar man fortfarande ett singulärt, könlöst du. 

 

 

Språkhandlingar 

Kongruenta påståenden är den absolut vanligast förekommande språkhandlingen i 2013 års katalog. 

Erbjudanden realiseras nästan uteslutande genom modaliserade, inkongruenta påståenden. Den ökade 

mängden kongruenta påståenden och valet av inkongruenta påståenden som realisation av erbjudanden 

är något som förändras genom åren. Framförallt 70-tals och 80-tals diskursen innehåller procentuellt 

betydligt fler erbjudanden och dessa realiseras i högre grad av uppmaningar. En hög grad av 

uppmaningar resulterar i att dessa texter uppfattas som mer dialogiska och möjligen ”pratigare” och att 

mottagaren, om än implicit, på så sätt realiseras i en betydligt mer aktiv roll än i den senmoderna 

diskursen. Det senare beror på att språkhandlingen uppmaning realiserar en förväntning om att 

mottagaren ska göra något, vilket ideationellt placerar mottagaren som aktör i en materiell process. 

Nedan följer några jämförbara exempel ur de olika katalogernas kökstexter
16

. 1973 och 1983 års 

texter visar för tidens diskurs tydliga exempel på uppmaningar som realiserar erbjudanden. 1983 års 

exempel är också modaliserat till hög förpliktelse med hjälpverbet ska. 

 

1973: ”Gör något åt köket nu! Måla. Tapetsera.” 

 

1983: ”Jämför ett IKEA-kök med vilket annat fabrikat du vill och du ska direkt 

upptäcka möjligheten att spara pengar.” 

 

                                                 
16

 Se bilaga 5-9 samt bilaga 16. 
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1993 års katalog ger exempel på hur ett relationellt påstående inledningsvis etablerar ett behov 

vilket sedan följs upp av en ofullständig sats som erbjuder ett antal produkter. Här kan vi också ana 

den trygg- och säkerhetsdiskurs som är typisk för katalogen: 

 

1993: ”Barnfamiljen behöver ett praktiskt, lättskött och säkert kök. Med släta dörrar, 

hörnskåp som svänger fram kokkärlen, rejält tilltagen arbetsbänk och spärrar för de 

mest spännande lådorna så att barnen inte bygger en stege av dem.” 

 

Typiskt för 2002 års katalog är relationella påstående utan modaliserande förpliktelse. Här betonas 

istället det oförutsägbara och kaotiska och produkterna marknadsförs som lösningen på familjens 

oorganiserade tillvaro: 

 

2002: ”Ibland är man 14 bullriga personer till frukost. Ibland är det helt tyst. Ibland äter 

man på golvet.” 

 

Det sista exemplet visar den typiska diskursen för 2013 års katalog som karakteriseras av att de 

relationella påståendena erbjuder behovstillfredsställese och självförverkligande: 

 

2013: ”Det är här varje dag börjar och alla bra fester slutar. Där dina rester får en andra 

chans och där du får slicka kaksmeten från skeden.” 

 

Nedanstående tabell visar en sammanställning av den procentuella fördelningen av realiserade 

språkhandlingar i kök och barnrum per respektive årgång. 

 

Årgång Påstående Erbjudande Uppmaning Fråga 

1973      43 %      33 % 23 %     0 % 

1983      50 %     41 %         9 %     0 % 

1993      55 %     36 %         9 %     0 % 

2002     80 %     10 % 10 %     0 % 

2013     79 %     14 %         7 %     0 % 

Figur 12 visar procentuell fördelning av språkhandlingar per respektive årgång. 

 

I figur 12 redovisas hur språkhandlingarna fördelar sig över grafiska enheter inklusive inbäddade 

satser, per respektive årgång. Även bundna satser som interpunkteras som fria redovisas som egna 

språkhandlingar. Fem ofullständiga grafiska enheter från 1973 års katalog redovisas som erbjudanden 

eftersom de samverkar med bilden
17

 och på så sätt realiserar ett produkterbjudande trots att de inte 

innefattar en processkärna. Ett exempel på en ofullständig sats som bedöms som erbjudande är: 

 

”Plats för mamma när hon byter på den nye, minste” 
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 Bilaga 10, bild 8 
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Satsen bedöms som ett erbjudande eftersom texten är placerad precis vid bilden på en kvinna 

som byter blöja och i detta demonstrerar en lämplig produkt för aktiviteten. Däremot räknas inte 

motsvarande ofullständiga enheter från 2013 års katalog
18

 eftersom de inte lika uppenbart 

realiserar produkterbjudanden: 

 

”Mer plats för att fantisera. Och sova och leka och mysa”. 

 

Här finns visserligen en koppling till bilden som visar barnleksaker men de är inte lika självklara 

produkterbjudanden i förhållande till de föreslagna aktiviteterna. Dessutom motsäger det ideationella 

perspektivet en sådan tolkning, då det inte finns någon aktör i bilden som ”demonsterar” 

produkterna. Därför bedöms de sistnämnda satserna som tillhörande det påföljande påståendet: 

 

”Ett barnrum är så mycket mer än en plats där man sover”. 

 

Min tolkning är att de ofullständiga satserna lika gärna hade kunnat vara inbäddade i denna sats. Dock 

är det intressant att de realiseras som fria satser och att samma text innehåller en inkongruent 

fråga som realiserar en uppmaning: 

 

”Varför inte ge barnen det största rummet?” 

 

Definita subjekt utelämnas konsekvent lexikalt och semiotiskt vad gäller både barn och vuxen i 

denna text, vilket sänker förpliktelsen men den lexikala semantiken och bilden på ett stort barnrum 

med en soffa inklämd i ett litet rum i bakgrunden samverkar till att barnets behov implicit lyfts fram 

framför övriga familjemedlemmars. 

I 2013 års katalog syftar språkhandlingar riktade till referentledet du, på ett ytligt plan 

genomgående till att informera om hur individen kan stärka sitt unika varumärke och välbefinnande. 

Man kan naturligtvis argumentera för att samtliga påståenden utgör erbjudanden då hela diskursen i 

samtliga kataloger är en typisk säljdiskurs som i förlängningen syftar till att få läsaren att handla på 

Ikea. I analysen har jag dock valt att särskilja kongruenta påståenden som konstaterar vad som kan 

anses vara ett vedertaget faktum från påståenden som tydligare tjänstgör som erbjudanden då de 

innefattar subjektiva värderingar eller implicit information om de produkter Ikea tillhandahåller. Några 

exempel ur en barnrumstext från 1983 års katalog
19

 får demonstrera detta: 

 

”Ändå är Boj det kanske billigaste möblemanget i sitt slag med priser så låga, att det är 

ett rent nöje att betala”. 
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 Bilaga 14, bild 12 
19

 Bilaga 11, bild 9 
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Meningen är uppenbart ett påstående men eftersom den är modaliserad till låg sannolikhet med 

satsadverbet kanske och innehåller en subjektiv värdering bedöms den som ett erbjudande. Nästa 

exempel kommer ur samma text: 

 

”Du väljer på vitt, furu eller bok”. 

 

Även detta är ett påstående men utifrån omständigheten kan satsen antas fylla funktionen att 

erbjuda olika varianter av produkten. 

Det mest slående resultatet är hur förhållandet mellan erbjudanden och påståenden förändras genom 

åren, se figur 12. Denna förskjutning från produkterbjudanden och köpuppmaningar mot relationella 

påståenden är dock registertypiskt för säljdiskursens utveckling i stort (Nord, 2001:188ff). 

Då referenten barn endast omtalas blir de inte mottagare av några språkhandlingar i 2013 års 

katalog, utan förekommer endast i språkhandlingar riktade till referenten du. Intressant att notera är 

dock att dessa språkhandlingar, både semiotiska och lexikala utgörs av icke-modaliserade påståenden 

och uppmaningar. 

Det faktum att det inte förekommer några modaliseringar i påståendena kring barn i 2013 års 

katalog förskjuter makt och statusrelationen mellan barn och vuxen. Att Ikeatexten inte lämnar något 

förhandlingsutrymme till mottagaren i realisationen av hur barn är och vad de behöver, kan ses fortgå 

över tid. Vad som däremot förändras är den lexikala och semiotiska realisationen av föräldraskapet. I 

de tidigare katalogerna framställs den vuxne som auktoritär gentemot barnet med hjälp av 

modaliserande hjälpverb med hög förpliktelse. Nedan följer ett par jämförbara exempel ur 

barnrumstexterna
20

: 

 

1973: ”Här ska kunna vara stängt och tillbommat under tjuriga stunder, då en ung och 

förorättad man måste vara ensam med sina mörka tankar om uteblivet godis”.
21

 

2002: ”Se därför till att barnen har sköna sängar, för det är kanske där du kommer att 

hamna till slut”.
22

 

2013: ”Varför inte ge barnen det största rummet? För även om de är små har de stora 

idéer”.
23

 

 

Sedan 2002 års katalog har modaliteten gått mot lägre förpliktelse och sannolikhet vad gäller 

förälder kontra barn men den är fortfarande relativt hög vad gäller Ikea kontra föräldern. Jämför 1973 

års auktoritära förälder med föräldern i 2002 års katalog: 

 

                                                 
20

 Se bilaga 10-14 samt bilaga 15. 
21

 Sidan 13, 1973-års katalog. 
22

 Sidan , 2002-års katalog 
23

 Sidan 66, 2013-års katalog 
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”Det är sällan man (semiotiken implicerar föräldrar och barn) vaknar där man somnat” 

vilket följs upp med: 

 

”Se till att barnen har sköna sängar för det är kanske där du hamnar”. 

 

Bilden visar också en vuxen kvinna som sover i en tältsäng i bakgrunden och barn som sover i en 

dubbelsäng längre fram i bilden
24

. I detta höjs barnets status på bekostnad av den vuxne läsarens, 

vars behov och auktoritet på så sätt kommer i skymundan. 

 

 

7 Rekontextualisering 

Analysen visar att diskursen har genomgått en betydande förändring under de senaste 40 åren och hur 

realiseringen av familjen som social praktik har påverkats i takt med samhällsförändringar och 

konsumentkulturens framväxt. Rena produkterbjudanden har i hög grad ersatts av relationella 

påståenden. Den senmoderna Ikeatexten marknadsför inte längre inredning med säljargument som 

kvalitet eller design. Diskursen beskriver istället livsstilskoncept och erbjuder en möjlighet till 

självförverkligande och behovstillfredsställelse. Vems behov som främst ska tillfredställas har dock 

skiftat genom åren. Även om diskursen numer nästan uteslutande tilltalar ett könlöst du textuellt, 

fortsätter den att i hög grad förutsätta någon typ av familjekonstellation samtidigt som individens 

valfrihet är det främsta säljargumentet. Även semiotiken i de senare katalogerna visar på en utveckling 

mot individualisering, då parrelationen i första hand realiseras via inanimata objekt som kläder och 

skor och i mycket liten utsträckning via vuxna personer i samma bild. I stället får barnet en allt mer 

framträdande roll över tid och i 2013 års katalog utgör barnets behov det främsta säljargumentet efter 

individens valfrihet. En snabb tillbakablick visar hur det gick till.  

I 1973 års katalog är kvinnan/mamman/husmodern det främsta säljargumentet vilket både syns i 

den statusfyllda placeringen som ideal; centrerad, till höger om andra deltagare, i överkant på höger 

sida och i att hon och hennes åsikter relevantgörs lexikalt. Ni-tilltal och det faktum att mannen 

återfinns till vänster i bild som given implicerar att även mannen ingår som modelläsare under 70-talet. 

Mamman och pappan realiseras semiotiskt, med 1 respektive 2 belägg och semantiskt framgår att 

föräldrar har en auktoritär roll i förhållande till barnet. Som ett resultat av de jämställdhetspolitiska 

reformer som träder i kraft under andra halvan av 70-talet försvinner husmor ut ur katalogen för att 

förmodligen aldrig mer återvända. I samband med detta förlorar kvinnan sin status som säljargument 

och flyttas därmed till vänster i bild. Mamma och pappa försvinner lexikalt under slutet av 70-talet. 

Kvinnan finns kvar som vårdgivare semiotiskt under 80-talet medan mannen som vårdgivare är helt 

frånvarande i 1983 års katalog. Mannen realiseras i stället som kompetent affärsman som får sin höga 

status genom centrerad placering, ögonkontakt och direktcitat. I 1993 års katalog är det semiotiska 

                                                 
24

 Bilaga 13, bild 11 
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belägget för vuxna marginellt med 5 belägg mot barnets 27, varav inget belägger mannen som 

vårdgivare och endast 1 förekomst belägger kvinnan som vårdgivare. Det kan tyckas märkligt med så 

få semiotiskt realiserade föräldrar och vuxna då de främsta lexikala säljargumenten är kärnfamilj och 

trygghet. 1993 års katalog tycks utgöra en slags nollpunkt, då man helt enkelt undviker att relevantgöra 

vuxna för att slippa ställningstagande kring könsroller. Katalogen innehåller inte heller längre några 

inredningsdetaljer eller attribut som traditionellt sett kan ses som stereotypiskt manliga eller kvinnliga. 

Denna avsaknad kan eventuellt spegla samhällets återhållsamhet vad gäller att uttrycka könsidentitet 

under 90-talet. 

2002 återvänder mannen som vårdgivare i semiotiken med 3 belägg av 24 förekomster man. 

Kvinnan förekommer 2002 som vårdgivare med 8 belägg av 30, i materiella och vårdgivande 

processer. Den framskjutna placeringen av mannen och barnen centrerade eller till höger bidrar dock 

till att de uppfattas som ideala och nya framför kvinnan som är det givna eller vedertagna i 

vänsterkanten, till vänster om mannen och barnen. Mot ovanstående bakgrund är det intressant att den 

lexikala säljdiskursen framhäver den flexibla, kaotiska moderna kärnfamiljen med många barn från 

olika relationer. Semiotiskt tycks ”mamman” ha återvänt och förväntas kanske även ta hand om 

partnerns barn eftersom mannen realiseras i första hand som ideal och ny man, inte som reell 

vårdgivare. Lexikalt undergrävs dock hennes auktoritet i diskursen som inte tillerkänner modelläsaren 

förmågan att styra familjen. 

Med den frikostiga definition på ”mamma” respektive ”pappa” som ligger till grund för analysen, 

är det intressant att kvinnan med sina 19 förekomster inte i något fall realiseras som vårdgivare i 2013 

års katalog. Hon riktar heller aldrig sin uppmärksamhet mot barnet utan hon tittar ut ur bilden eller 

läser. Mannen realiseras däremot som vårdgivare i 6 av 11 förekomster och alla utom en riktar sin 

uppmärksamhet mot barnen. Män och manliga vårdgivare placeras nästan uteslutande centrerade eller i 

högerkant i dimensionen ideal/ny. Kvinnan – utan man eller barn i bild - placeras i allt högre 

utsträckning i dimensionen ideal/ny. 

Som vi ser genom analysen är det inte bara de procentuella kvantitativa förekomsterna av 

familjemedlemmar som varierar utan synen på föräldrarollen skiljer sig åt genom åren, vilket i första 

hand återspeglas i modalitet, deltagarroll och processtyp. I 1973 års katalog framgår semantiskt av bild 

och skrift att barnen förväntas göra som de blir tillsagda och att de bestraffas om de inte lyder. I 2002 

års version framgår det att det är svårt att få barnen att göra som man säger. I 2013 års katalog 

synliggörs barnet visuellt och lexikalt framskjutet överallt i hemmet. Trots detta visar den diakrona 

analysen att kvinnan utan barn i och med 2013 års katalog som sagt börjar återta en statusplacering i 

högerkant. Mannen som vårdgivare är nu synligare än någonsin tidigare. I 2013 års katalog är det 

uteslutande han som realiseras som vårdgivare genom aktiviteter som matlagning och interaktion med 

barn. 

Ikeakatalogens säljdiskurs har som vi ser i analysen, över tid rört sig från övervägande 

transaktionella handlingar mot relationella handlingar vilket kommer sig av att företag är beroende av 

att skapa en social relation till den tänkta kunden för att stärka sitt varumärke. Ett effektivt sätt att göra 
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detta är att framställa mottagaren i positiv dager i förhållande till aktuell norm och trend och att sätta 

denne och dennes känslor och behov i fokus – inte produkten. Det senare gäller i synnerhet för reklam 

riktad specifikt mot kvinnor (Björkvall 2003:127ff). Detta faktum sammanvägt med den emotionella 

och mentala aspekten av budskapet i bildernas komposition innebär att Ikeakatalogen med sin stora 

spridning kan antas ha ett högre socialt normerande värde än den postmoderna säljdiskursen och därför 

blir det relevant att fråga sig vem den tänkta mottagaren – modelläsaren – är. 

 

7.1 Diskussion 

Analysen syftar till att visa hur Ikeakatalogens säljdiskurs har förändrats över tid vad gäller realisering 

av barnets, kvinnans och mannens sociala aktionsutrymme i förhållande till varandra och vad det får 

för konsekvenser för hur dagens modelläsare konstrueras. Här diskuterar jag framförallt vilka sociala, 

ekonomiska och kulturella egenskaper som presupponeras hos dagens modelläsare och vad detta 

eventuellt kan innebära för en empirisk läsare. 

Eftersom barnet får allt större socialt aktionsutrymme över tid är det rimligt att anta att barnet 

används i syfte att skapa kontakt med den empiriska läsaren och att det därmed utgör ett säljargument. 

Med barnet som säljargument konstrueras modelläsaren som någon som har och är engagerad i barn. 

Detta gäller såväl kvinnlig som manlig modelläsare men de realiseras på olika sätt. Endast mannen 

realiseras som vårdgivare och dessutom är det enbart han som ses använda datorer och 

stereoanläggningar i 2002- och 2013 års katalog. Trots att antalet förekomster är få i den senare 

katalogen ges han hög status i det att han ses utföra materiella processer. Han är dessutom centralt 

placerad och ses rakt framifrån vilket stärker bandet till den empiriska läsaren. Detta kan jämföras med 

att den kvinnliga modelläsaren främst förekommer i relationella processer och överhuvudtaget inte 

interagerar med den empiriska läsaren i det att hon framställs från sidan och aldrig möter läsarens 

blick. Att låta den avbildades blick möta mottagarens är en viktig resurs enligt Kress och van Leeuwen 

(2006:116f) och det är vanligt förekommande i annan typ av reklam (Nord 2011:201) men i 

Ikeakatalogen 2013 är den interaktiva potentialen genomgående låg. Semiotiskt realiseras vuxna 

personer ideationellt i en hög grad relationella processer vilka kan översättas interpersonellt till 

språkhandlingen påståenden, då de saknar semiotisk modalisering (Kress och van Leeuwen 2006). Ett 

sätt att modalisera ett påstående till ett erbjudande eller uppmana till identifikation, hade varit att låta 

personen på bilden titta in i kameran men detta förekommer alltså inte. Möjligen är det just för att tona 

ner reklamen och höja trovärdigheten, som man på Ikea väljer att använda en annan interpersonell 

resurs för att skapa kontakt, nämligen typsnittet. Rubriknivå 1 ligger på 48 punkter och brödtexten 

ligger på 12 punkter. Typsnittet är genomgående en odekorerad sans serif Verdana och all text är 

fetstilad vilket kan jämföras med ett direkttilltal enligt Kress och van Leeuwen (2006:202-210). Kress 

och van Leeuwen (2006:63ff) jämför denna visuella representation av text med ett du-tilltal på samma 

sätt som att titta rakt in i kameran motsvarar en direktkontakt. Dessa texter kan således antas syfta till 

att ge sken av en allmängiltig sanning och till att etablera en relation med läsaren. 
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Att mannen realiseras med starkare och jämlikare band till mottagaren, ligger i linje med vad 

Björkvall visar vad gäller reklam riktad till män (Björkvall 2003:186-187). Konstruktionen av den 

kvinnliga modelläsaren överensstämmer också med Björkvalls analys av hur kvinnor framställs i 

reklam riktad mot kvinnor (Björkvall 2003:78). Trots att Ikeadiskursen är medveten och vänder sig till 

såväl kvinnlig som manlig målgrupp kan man alltså om än knappt, ana ett genusperspektiv i 

konstruktionen av modelläsarna. 

Om den kvinnliga empiriska läsaren är mamma, har hon att identifiera sig med en modelläsare som 

har ett betydligt större socialt aktionsutrymme än vad verkligheten vanligtvis erbjuder eftersom 

Ikeamamman utgör en Finished Connection (Williamson 1978) som bygger på svårförenliga 

referentsystem. Hon realiseras nämligen sammantaget som om hon helt förfogar över sin egen tid och 

har full valfrihet trots att hon har både man, barn och arbete. Detta åstadkoms delvis genom att endast 

mannen realiseras som vårdgivare och att kvinnan utan barn placeras i dimensionen ideal/ny medan 

kvinnan med barn realiseras mindre visuellt framskjuten än barnet, i dimensionen reell/given. 

Resultatet blir att diskursen realiserar den kvinnliga modelläsaren i en paradox vilken å ena sidan 

förutsätter en familjekonstellation som oundvikligen begränsar individens aktionsutrymme men å 

andra sidan betonar individens valfrihet och möjlighet till självförverkligande. Statistiken visar att 

kvinnor fortfarande utför 56 % av hushållsarbetet (www.scb.se, 2013-11-20). 

Kvinnan tycks alltså vara på väg att återta sin högstatusplacering i dimensionen för det nya och 

ideala. Dessutom visar närläsningen av 2013 års katalog att traditionellt stereotypiskt kvinnliga attribut 

och inredningsdetaljer nästan uteslutande placeras till höger och i överkant. Då detta är placeringen för 

det som anses vara nytt och idealt enligt Kress och van Leeuwen (2006:194-198) kan det tyda på att 

den kvinnliga modelläsaren realiserar en mer prioriterad målgrupp än den manliga. Att mottagaren 

implicit uppmanas att stärka sitt personliga varumärke genom nya produkter skulle också kunna tolkas 

som ett belägg för detta, då reklam i enlighet med Björkvalls resultat tenderar att erbjuda kvinnliga 

modelläsare en lösning på ett problem eller nyckeln till framgång. Om den prioriterade modelläsaren 

antas vara man ligger fokus snarare på produktens möjlighet att upprätthålla och öka läsarens redan 

befintliga framgång, vilket det också gör i högre utsträckning i de tidigare katalogerna där mannen 

fortfarande är ensam familjeförsörjare (jfr.tex. Goldman 1992). 

För en empirisk läsare kan mannens visuellt framskjutna roll som vårdgivare skapa positiva 

konnotationer till Ikea och de varor som erbjuds och därmed innebära en attraktiv Finished 

Connection. Analysen visar diskursens utveckling mot ett större förhandlingsutrymme för individen. 

Frågan är dock vad denna diskurs innebär för individen i praktiken, i synnerhet om den empiriska 

läsaren faktiskt är en mamma. Å ena sidan finns en risk att det falska och ouppnåeliga ideal som 

etableras i det att inkompatibla referentsystem sammanfogas, skapar frustration hos individen. Å andra 

sidan kan diskursen bidra till att samhället i stort kommer ikapp den sociala och kulturella kod, där 

mannen förefaller så pass självklar i sin vårdgivande roll att den inte måste betonas. Ikeatexten 

karaktäriseras således av en balansgång mellan aktuell genusnorm och en framtida möjligen mer 

jämlik reklamdiskurs. 

http://www.scb.se/
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9 Bilagor 
 
 

Bilaga 1 

Bild 1: Ikeakatalogen 2013., arbetsrum 

 

 
 

 

Bilaga 2 

Bild 2: Kökskapitlet, Ikeakatalogen 2013 

 

 
  



 
 

 

Bilaga 3 
Sammanställning av köks- och barnrumstexters processtyper i procent. 

 

 
 

 

 

 

Bilaga 4 

Barnreferentens spridning per rumsdomän och årgång i absoluta tal samt kvantitativa belägg 

för kvinna/kvinna som vårdgivare respektive man/man som vårdgivare. 

 

Referent 
relevantgjord, antal 

1973 1983 1993 2002 2013 

Barn      

Barnrum 4 5 23 10 5 
Sovrum 0 0 0 7 1 
Kök 1 2 1 16 9 
Vardagsrum 3 0 0 14 6 
Hall 0 0 0 1 0 
Badrum 0 1 0 1 3 
Arbetsrum 1 0 0 1 1 
Odefinierat 0 1 3 5 3 
Totalt 9 9 27 55 28 
Kvinna 34 5 2 30 19 
Kvinna vårdgivare 1 2 1 8 0 
Man 12 6 3 24 11 
Man vårdgivare 2 0 0 3 6 
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Bilaga 5 

Bild 3: Kök, Ikeakatalogen 1973 
 

 

 

 

Bilaga 6 

Bild 4: Kök, Ikeakatalogen 1983 

 

 

 



 
 

Bilaga 7 

Bild 5: Kök, Ikeakatalogen 1993 

 

 

 

Bilaga 8 

Bild 6: Kök, Ikeakatalogen 2002 

 

 

 



 
 

Bilaga 9 

Bild 7: Kök, Ikeakatalogen 2013 

 

 

 

Bilaga 10 

Bild 8: Barnrum, Ikeakatalogen 1973 

 

 



 
 

Bilaga 11 

Bild 9: Barnrum, Ikeakatalogen 1983 
 

 

 

 

Bilaga 12 

Bild 10: Barnrum, Ikeakatalogen 1993 

 

 



 
 

Bilaga 13 

Bild 11: Barnrum, Ikeakatalogen 2002 
 

 

 

 

Bilaga 14 

Bild 12: Barnrum, Ikeakatalogen 2013 

 

 

 



 
 

Bilaga 15 

Skriftunderlag barnrum 

 

2013 Barnrum 

Mer plats för att 
fantisera. Och sova 

och leka 

och 

mysa. 
Ett barnrum är så mycket mer än en plats där man 

sover. Det är också en egen värld fylld av lek och 

fantasi. Varför inte ge barnen det största rummet i 

hemmet? För även om de är små har de stora idéer. 

 
 

2002 Barnrum 

När alla barn sover här är det minst sagt livat. För att slippa bråk om vem som får mest 
plats råder här total rättvisa – en säng, en hurts, en stol, en garderob – oavsett hur många nätter 
i månaden som tillbringas här. 
Det är sällan man vaknar i samma säng man la sig i eller vaknar bredvid samma person 

som man somnade vid. Barn nattvandrar - så är det bara. 

Se därför till att barnen har sköna sängar, för det är kanske där du kommer att hamna 

till slut. Eller skaffa en gästsäng till dig själv. 
 
 
1993 Barnrum 

Ett eget hem hemma 
Ett tonårsrum är inte bara ett rum att sova i. Det är ett rum att leva i. Det ska vara en vrå 

där man kan dra sig undan. Ett ställe där man kan umgås. En oas där man kan koppla av 

och samtidigt ta itu med skolarbetet. 

På Ikea hittar du möblerna för tonåringens eget hem i hemmet. Möbler med former som 

tilltalar den unga generationen och med priser som tillfredsställer dem som svarar för 

finanserna. 
 

 

1983 Barnrum 

Boj är tidernas möblemang för killar och tjejer 
Det är skrivbord, hurtsar, bokhyllor, skåp, garderober och sängar med massor av fina 

kombinationsmöjligheter. Möbler som kan byggas på och ges nya uppgifter i takt med att 

ungarna växer. 

Du väljer på vitt, furu eller bok. Eller kombinera som på nästa sida. 

Bara du väljer med omsorg, eftersom Boj är möbler man inte sliter ut i första taget. Det kan du 

se av möbelfakta resultaten som finns på våra varuhus. 

Ändå är Boj det kanske billigaste möblemanget i sitt slag med priser så låga, att det är ett rent 

nöje att betala. 
 



 
 

1973 Barnrum 

 

Barnkammaren 
Miljö och idé. Barnkammaren/lekrummet/juniorrummet. Här bor två medlemmar av familjen 

med radikalt olika intressen, en femåring och en som är rätt så ny. Dom ska främst jämkas 

samman så gott det nu går. 

Utrymmen för lekar och lekkamrater. Plats för mamma när hon byter på den nye, minste. Här 
ska kunna vara stängt och tillbommat under tjuriga stunder, då en ung och förorättad man 
måste vara ensam med sina mörka tankar om uteblivet godis. Här ska vara öppet då sinnet 
lättar. Barnmöbler – se sidorna 164-165!!! 
 

 

 

 

Bilaga 16 

Skriftunderlag kök 
 

 

2013 Kök/matplats 

KÖK 

Köket är mer än bara ett rum där vi lagar mat. Det är också hemmets hjärta, platsen där allt händer 

och ledningscentralen för alla aktiviteter, vardag som helg. Det är här varje dag börjar och alla bra 

fester slutar. Där dina rester får en andra chans och där du får slicka kaksmeten från skeden. Så 

köketär helt klart ett av de viktigaste rummen i ditt hem. För när du har ett bra kök blir hela 

vardagslivet mycket vackrare, roligare och smidigare. Vi tror att köket blir vad vi gör det till och att 

ingen dröm är för tokig för att förverkligas. 

 
 
 

2002 Kök/matplats 

Ibland är man 14 bullriga personer till frukost. Ibland är det helt tyst. Ibland äter man på golvet. 

Och nästan alltid är köket universums mittpunkt. 

 
 
 
1993 Kök/matplats 

Lättskött, praktiskt och barnvänligt 

Barnfamiljen behöver ett praktiskt, lättskött och säkert kök. Med släta dörrar, hörnskåp som svänger 

fram kokkärlen, rejält tilltagen arbetsbänk och spärrar för de mest spännande lådorna, så att barnen 

inte bygger stege av dem. Leksakslådan placerar du förstås i sockeln ett gott stycke från spisen. 

 

 



 
 

1983 Kök/matplats 
 

Många har sparat 4500 kronor på att välja IKEA-köket. 

Jämför ett IKEA-kök med vilket annat fabrikat du vill och du ska direkt upptäcka 

möjligheten att spara pengar. Rejält med pengar. 

Så mycket billigare är System 210 som IKEA-köket heter. 

Ändå kan vi lova dig samma höga kvalitet. Det är snarare så att de skillnader du ser när 

du jämför, oftast talar till IKEA-kökets fördel. På sidan 104 ska vi ge dig lite 

”jämförfakta”. 

Nu ska du också veta att IKEA-skåpen får du montera själv. Det tar dig kanske en dag att 

montera skåpen till ett kök som på bilden. Men det är enkelt. Barnsligt enkelt. För allt är 

förborrat med största precision. 
Enklare kan det inte vara. Billigare kan det inte bli. 

 
 

1973 Kök/matplats 

Köket 

 

”Gör det så effektivt som möjligt! Göm det bakom så många dörrar och korridorer som 

möjligt! Gör det mysigt och intimt”. Om kök kan man tycka mycket. 

De som glatt släpar hem pepparkvarnar och salladsslungor, de som tycker om att 
oförhappandes laga till något småvarmt på kvällskvisten, tända ljus och sitta i köket – dom 

älskar sitt kök. Och så finns det dom som regelbundet besöker köket vid måltiderna, men 
omsorgsfullt undviker det i övrigt. Det är dom som har misslyckats med sitt kök. Man kan 

undra hur det känns att vara husmor i den miljön. Gör något åt köket nu! Måla. Tapetsera. 
Nya gardiner. Rent av en ny köksinredning. 

IKEA har massor av köksmöbler. Vi har faktiskt också tapeter och Pax köksinredning. För att 
inte tala om gardiner och armaturer. IKEA räcker gott och väl till! Och det ska inte bli dyrt. 
Har ni inte trivts i köket innan så har ni en glad upplevelse att vänta på. 
 


