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Sammanfattning	  

Denna	  uppsats	  handlar	  om	  IKEAs	  marknadsföring	  av	  kök	  i	  deras	  kataloger	  mellan	  åren	  1985-‐

2015.	  Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  mottagaren,	  och	  även	  IKEA	  

framställs	  genom	  att	  göra	  en	  ideationell	  och	  interpersonell	  analys	  av	  både	  text	  och	  bild.	  Uppsatsen	  

tar	  stöd	  i	  teorierna	  om	  multimodal	  analys,	  där	  man	  ser	  alla	  komponenter	  i	  bilden	  som	  

informationsgivande,	  och	  vad	  de	  förmedlar	  till	  mottagaren	  vilket	  i	  detta	  fall	  är	  en	  potentiell	  IKEA-‐

kund.	  Att	  uppsatsen	  fokuserar	  på	  IKEAs	  kökssortiment	  grundas	  i	  att	  detta	  är	  den	  avdelning	  som	  

har	  expanderat	  mest	  för	  tiden	  materialet	  för	  analysen	  är.	  Det	  övergripande	  resultat	  analyserna	  

ger,	  är	  att	  avsändarens	  roll	  som	  köksleverantör	  har	  förändrats,	  men	  även	  den	  tilltänkte	  

konsumenten.	  Från	  att	  köket	  har	  varit	  en	  plats	  som	  enbart	  förknippas	  med	  matlagning,	  antas	  

mottagaren	  även	  vilja	  göra	  andra	  saker	  i	  köket	  år	  2015.	  Att	  få	  möjlighet	  att	  sätta	  personlig	  prägel	  

på	  ett	  kök	  där	  man	  har	  tid	  att	  spendera	  många	  timmar	  är	  nu	  drömmen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Engelsk	  titel:	  ”The	  pot-‐roast	  extravaganza.”-‐	  from	  the	  aspiration	  of	  having	  a	  cool	  and	  affordable	  

kitchen,	  to	  the	  dream	  of	  actually	  having	  time	  to	  cook	  in	  thirty	  years.	  	  

	  

Nyckelord:	  IKEA,	  kök,	  interpersonell	  analys,	  ideationell	  analys,	  multimodal	  analys,	  modelläsare,	  

modalitet,	  narrativ.	    
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1.	  Inledning	  
 
Bilder	  förändras	  över	  tid-‐	  och	  kanske	  även	  vi	  som	  betraktar	  dem.	  Texten	  har	  länge	  haft	  en	  

upphöjd	  status,	  men	  bilder	  tar	  över	  mer	  och	  mer;	  de	  tar	  allt	  större	  plats	  i	  våra	  liv,	  och	  kräver	  vår	  

uppmärksamhet	  mer	  än	  en	  text.	  För	  den	  som	  vill	  nå	  ut	  med	  ett	  kommersiellt	  budskap	  är	  bilder	  ett	  

viktigt	  hjälpmedel	  som	  expanderar	  (Björkvall	  2009:6),	  och	  detta	  märks	  då	  man	  börjar	  titta	  i	  äldre	  

IKEA-‐kataloger.	  Bara	  genom	  en	  första	  anblick	  blir	  det	  uppenbart	  att	  bilderna	  står	  mer	  i	  centrum	  

2015	  än	  1985,	  nu	  står	  korta	  inbjudande	  beskrivningar	  om	  vad	  som	  kan	  göras	  i	  köket,	  exempelvis	  

”Långkokshelg.”	  från	  årets	  utgåva,	  till	  skillnad	  från	  tidigare	  då	  det	  var	  av	  större	  vikt	  att	  göra	  

reklam	  för	  IKEAs	  kök	  ur	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv;	  ”Ingen	  slår	  oss	  på	  priset”,	  sägs	  det	  i	  katalogen	  

från	  1995.	  Så	  vad	  har	  då	  förändrats,	  och	  hur	  har	  tilltalet	  gentemot	  läsaren	  förändrats	  de	  senaste	  

trettio	  åren?	  Med	  denna	  studie	  vill	  jag	  undersöka	  om	  det	  går	  att	  säga	  något	  om	  vår	  tids	  syn	  på	  

köket	  i	  vårt	  liv;	  om	  det	  kök	  vi	  svenskar	  har	  drömt	  om	  genom	  åren,	  och	  vad	  vi	  drömmer	  om	  nu.	  För	  

min	  tes	  är	  att	  köket	  har	  vunnit	  mer	  mark	  i	  våra	  liv,	  det	  är	  inte	  längre	  en	  plats	  för	  matlagning	  utan	  

större	  än	  så.	  Vi	  ska	  trivas	  i	  köket,	  umgås	  med	  vänner	  och	  familj,	  laga	  spännande	  rätter	  och	  kanske	  

till	  och	  med	  utvecklas	  som	  individer.	  	  

	  

2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  mottagaren	  konstruerats	  ur	  ett	  

multimodalt	  perspektiv	  i	  IKEA-‐katalogen	  de	  senaste	  trettio	  åren.	  Mitt	  fokus	  ligger	  på	  

kökssortimentet,	  då	  detta	  är	  den	  del	  av	  katalogen	  som	  har	  fått	  mest	  utrymme	  i	  förhållande	  till	  

andra	  avdelningar	  under	  denna	  tid.	  IKEA	  är	  den	  största	  återförsäljaren	  av	  heminredningsdetaljer	  i	  

Sverige1,	  och	  kanske	  kan	  då	  detta	  säga	  något	  om	  hur	  vi	  förväntas	  leva	  idag.	  

	  

Mina	  frågeställningar:	  

	  

• På	  vilket	  sätt	  har	  IKEA	  framställt	  kökskunderna	  i	  katalogen	  över	  tid?	  

• Vilken	  roll	  intar	  IKEA	  gentemot	  kökskunderna	  1985-‐2015?	  

                                                
1 http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/koksforetagen-fortsatter-vaxa/ 
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2.1	  Bakgrund	  

 
IKEA	  grundades	  1943	  av	  Ingvar	  Kamprad,	  och	  är	  nu	  ett	  av	  världens	  största	  möbelhandelsföretag2.	  

IKEA-‐varuhus	  finns	  nu	  i	  28	  olika	  länder,	  och	  sysselsätter	  155	  000	  medarbetare	  världen	  över.	  

IKEAs	  vision	  är	  ”att	  skapa	  en	  bättre	  vardag	  för	  de	  många	  människorna”,	  vilket	  i	  förlängningen	  

manifesteras	  med	  ett	  brett	  sortiment	  av	  inredning	  som	  har	  ett	  så	  lågt	  pris	  som	  möjligt.	  

	  

Att	  varorna	  är	  billigare	  än	  många	  konkurrenters	  beror	  på	  att	  IKEA	  ständigt	  arbetar	  med	  att	  

förbättra	  sina	  leveranskedjor,	  det	  handlar	  bland	  annat	  om	  att	  producera	  stora	  kvantiteter,	  

automatiserad	  produktion	  och	  att	  kunna	  förlägga	  produktionen	  där	  den	  är	  billigast	  för	  tillfället.	  En	  

möbel	  från	  IKEA	  kan	  därmed	  bestå	  av	  komponenter	  producerade	  i	  flera	  olika	  länder,	  som	  sedan	  

packats	  i	  ett	  platt	  paket	  som	  kunden	  själv	  får	  montera	  samman3.	  IKEAs	  totala	  försäljning	  ökar	  

ständigt,	  dock	  finns	  inte	  offentliga	  siffror	  på	  hur	  mycket	  varje	  enskild	  avdelning	  (exempelvis	  kök	  

och	  vardagsrum)	  omsätter	  per	  år,	  klart	  är	  dock	  att	  konkurrenterna	  som	  säljer	  köksinredning	  

tappar	  i	  försäljning	  allteftersom	  IKEAs	  totala	  försäljning	  ökar4.	  För	  verksamhetsåret	  2015	  som	  

redovisades	  senast	  hade	  försäljningen	  ökat	  med	  11,2	  %	  från	  föregående	  år,	  och	  uppgick	  till	  totalt	  

31,9	  miljarder	  euro.	  År	  2005,	  var	  denna	  siffra	  14,9	  miljarder	  euro	  vilken	  ger	  en	  fingervisning	  om	  

hur	  snabbt	  företaget	  expanderat5.	  

	  

3.	  Tidigare	  forskning	  

3.1	  Multimodal	  analys	  

Nedan	  presenteras	  tidigare	  forskning	  som	  har	  haft	  betydelse	  för	  denna	  uppsats	  inom	  den	  

multimodala	  analysen.	  

3.1.1	  Narrativity	  approaches	  to	  branding:	  Dario	  Mangano	  och	  Gianfranco	  Marrone	  	  
 
I	  denna	  studie	  av	  hur	  olika	  varumärken	  byggs	  genom	  reklam	  läggs	  stort	  fokus	  på	  narrativ,	  och	  

författarna	  inleder	  med	  att	  understryka	  vikten	  av	  att	  inneha	  ett	  semiotiskt	  perspektiv	  vid	  

                                                
2 	  www.ne.se	  
3	  http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-‐is-‐ikea/about-‐the-‐ikea-‐group/index.html#key-‐figures	  
4	  http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/koksforetagen-‐fortsatter-‐vaxa/	  
5	  http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-‐is-‐ikea/about-‐the-‐ikea-‐group/index.html#key-‐figures	  
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analysen	  då	  reklam	  dels	  kan	  vara	  ett	  kommunikationssätt	  med	  syfte	  att	  marknadsföra,	  men	  även	  

övergå	  till	  att	  vara	  en	  del	  av	  våra	  sociala	  liv.	  Att	  sändaren	  ger	  en	  historia	  till	  varumärket	  för	  

mottagaren	  kan	  ge	  effekter	  som	  skapar	  mening,	  och	  förändra	  sättet	  vi	  lever	  våra	  liv.	  Författarna	  

skriver	  att	  vi	  nu	  använder	  varumärken	  som	  ett	  sätt	  att	  identifiera	  oss	  på;	  vi	  bär	  företags	  logos	  på	  

våra	  tillhörigheter,	  ger	  varor	  namn	  som	  personifierar	  dem	  och	  tillskriver	  oss	  själva	  en	  identitet	  

genom	  att	  ”tillhöra”	  ett	  visst	  företags	  kundstock	  (2015:46).	  Genom	  detta	  kan	  konsumenten	  även	  

glida	  mellan	  olika	  identiteter,	  och	  byta	  sitt	  uttryck	  genom	  att	  använda	  olika	  företags	  identiteter.	  

Med	  detta	  har	  varumärket	  fått	  en	  vidare	  betydelse	  än	  bara	  funktionen	  av	  produkten	  som	  säljs.	  

Mangano	  och	  Marrone	  genomför	  analyser	  av	  tre	  olika	  produktkategorier;	  bilar,	  sport	  och	  

mat/dryck	  men	  skriver	  att	  den	  semiotiska	  analysmodellen	  är	  motiverad	  att	  använda	  på	  alla	  typer	  

av	  marknadsföring.	  	  De	  jämför	  annonser	  över	  tid	  från	  samma	  varumärke,	  och	  får	  på	  så	  sätt	  också	  

fram	  en	  bild	  av	  hur	  tilltalet	  har	  förändrats	  gentemot	  mottagaren.	  Detta	  kopplas	  också	  till	  

företagens	  uttalade	  vision	  om	  den	  tilltänkta	  kunden.	  Deras	  slutsatser	  visar	  att	  företagen	  använder	  

ett	  eller	  flera	  olika	  grepp	  för	  att	  bygga	  sin	  identitet,	  och	  detta	  görs	  genom	  användningen	  av	  

företagets	  olika	  värden	  som	  visas	  upp,	  samt	  individuella	  och	  sociala	  betydelser	  som	  manifesteras	  i	  

bild	  och	  text.	  	  Att	  ge	  betydelse	  till	  sitt	  varumärke	  genom	  att	  använda	  narrativ,	  blir	  det	  som	  

mottagaren	  kan	  relatera	  till	  och	  som	  skiljer	  ett	  varumärke	  åt	  från	  ett	  annat	  (2015:85).	  	  

	  

3.1.2	  Svensk	  reklam	  och	  dess	  modelläsare:	  Anders	  Björkvall	  
 
Björkvalls	  syfte	  med	  sin	  studie	  är	  att	  undersöka	  vilka	  identiteter	  i	  reklamannonser	  som	  finns	  

representerade	  i	  svenska	  tidskrifter,	  dessa	  identiteter	  är	  skapade	  efter	  modelläsare,	  som	  är	  den	  

förutfattade	  mottagaren	  av	  annonsen	  från	  sändaren.	  Björkvall	  skriver	  att	  medietexter	  som	  

exempelvis	  reklam	  är	  multimodala	  realiseringar,	  där	  alla	  komponenter	  i	  bilden	  samspelar	  och	  

säger	  något	  om	  sociala	  strukturer	  i	  samhället	  (2003:8).	  Han	  använder	  en	  sociosemiotisk	  ram	  som	  

metod,	  vilket	  innebär	  att	  språket	  ses	  som	  en	  del	  av	  flera	  olika	  betydelsesystem	  som	  i	  sin	  tur	  är	  

kopplade	  till	  strukturerna	  i	  vår	  omvärld.	  

En	  grundpelare	  i	  studien	  är	  vårt	  samhälles	  konsumentkultur.	  Konsumtion	  handlar	  fortfarande	  om	  

att	  handla	  varor	  som	  vi	  behöver,	  men	  det	  har	  mer	  och	  mer	  gått	  över	  till	  vidare	  betydelser	  om	  

identitet.	  Vi	  omges	  av	  en	  mängd	  möjliga	  världar;	  drömmen	  om	  ett	  annat	  liv	  är	  aldrig	  långt	  borta	  

och	  den	  visas	  i	  reklam	  runt	  om	  oss.	  Vi	  måste	  därför	  ständigt	  göra	  olika	  val	  i	  vår	  vardag.	  Dessa	  val	  

baseras	  på	  vad	  modelläsaren	  attraheras	  av,	  och	  vad	  som	  är	  vedertaget	  i	  ett	  visst	  sammanhang	  och	  

kultur.	  Modelläsaren	  bör	  också	  väcka	  ett	  begär	  hos	  mottagaren,	  och	  visa	  på	  hur	  dennes	  liv	  kan	  
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förbättras	  genom	  att	  köpa	  varan	  eller	  tjänsten.	  Björkvall	  sammanfattar	  det	  som	  att	  modelläsaren	  

är	  en	  ”erbjuden	  identitet”	  för	  mottagaren	  (2003:7	  ff).	  

	  

Björkvalls	  resultat	  visar	  bland	  annat	  hur	  sociala	  strukturer	  underbyggs	  i	  annonserna,	  i	  ett	  

genusperspektiv	  visar	  det	  sig	  exempelvis	  att	  annonser	  med	  kvinnlig	  målgrupp	  oftare	  ska	  lösa	  ett	  

problem	  som	  kvinnan	  har,	  exempelvis	  med	  sin	  egen	  kropp.	  Annonser	  med	  en	  manlig	  målgrupp	  

har	  snarare	  ett	  reflexivt	  perspektiv,	  med	  traditionella	  manliga	  roller	  som	  visas	  utan	  omsvep	  eller	  

problematisering.	  Männen	  är	  således	  ”klara”,	  och	  erbjuds	  att	  förbättra	  egenskaper	  de	  redan	  har	  

snarare	  än	  att	  ändra	  beteende	  (2003:	  178-‐179).	  

 

3.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  Systemisk-‐funktionell	  grammatik	  

Nedan	  följer	  en	  presentation	  av	  forskning	  inom	  den	  systemisk	  funktionella	  grammatiken	  som	  står	  

till	  grund	  för	  analysen	  av	  katalogtexterna.	  

	  

3.2.1	  Att	  sälja	  smärtfritt	  av	  Andreas	  Nord	  
	  
Andreas	  Nord	  har	  genomfört	  en	  analys	  av	  en	  reklamannons	  för	  epilatorer	  som	  återfinns	  i	  en	  

tidning	  riktad	  till	  yngre	  kvinnor	  (Cosmopolitan).	  Han	  har	  genomfört	  analysen	  med	  hjälp	  av	  

metoden	  i	  systemisk-‐funktionell	  grammatik,	  och	  kompletterar	  denna	  med	  en	  diskursanalys	  för	  att	  

beskriva	  vad	  som	  sker	  i	  annonsen.	  Då	  det	  visuella	  uttrycket	  är	  av	  vikt,	  använder	  Nord	  även	  Kress	  

och	  Van	  Leeuwens	  metod	  för	  bildanalys	  som	  finns	  i	  boken	  ”Reading	  images”,	  som	  även	  denna	  

studie	  har	  som	  hjälpmedel.	  Frågan	  som	  Nord	  söker	  svar	  på,	  är	  hur	  avsändaren	  bakom	  annonsen	  

säljer	  en	  produkt	  som	  åsamkar	  användaren	  smärta,	  utan	  att	  avskräcka	  en	  potentiell	  köpare	  (2011:	  

188-‐192).	  Nord	  har	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  genom	  analysen,	  och	  har	  som	  syfte	  att	  utröna	  vilka	  

visuella	  och	  språkliga	  resurser	  som	  används	  för	  att	  få	  epilatorn,	  och	  sättet	  den	  fungerar	  på	  (den	  

sliter	  upp	  hårstrån	  med	  roten)	  att	  framstå	  som	  något	  positivt,	  som	  användaren	  kan	  använda	  i	  

jakten	  på	  det	  hårfria	  idealet	  som	  råder	  för	  kvinnor.	  Resultatet	  Nord	  når	  är	  att	  avsändaren	  av	  

annonsen	  använder	  en	  säljande	  diskurs,	  där	  tyngdpunkten	  ligger	  på	  att	  fokusera	  på	  resultatet	  av	  

användningen.	  Avsändaren	  uppnår	  detta	  genom	  att	  använda	  positiva	  och	  säljande	  uttryck,	  där	  

känslan	  av	  att	  använda	  epilatorn	  inte	  finns	  representerat.	  Däremot	  framgår	  det	  att	  användaren	  

kommer	  att	  ”älska”	  slutresultatet,	  vilket	  enligt	  Nord	  kan	  kopplas	  samman	  med	  ett	  typiskt	  

reklamspråk.	  Denna	  studie	  är	  intressant	  för	  mig,	  eftersom	  den	  tar	  upp	  den	  säljande	  
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reklamdiskursen	  och	  hur	  språket	  kan	  användas	  för	  att	  fokusera	  på	  resultat,	  inte	  vägen	  dit	  (2011:	  

202-‐203).	  

3.2.2	  Jag	  förklarar	  er	  nu	  för	  äkta	  makar…	  av	  Daniel	  Wojahn	  
 
Daniel	  Wojahn	  har	  gjort	  en	  analys	  av	  två	  vigseltexter,	  en	  borgerlig	  och	  en	  kyrklig.	  Han	  använder	  

sig	  av	  den	  systemisk-‐funktionella	  analysen	  för	  att	  se	  hur	  vilka	  roller	  deltagarna	  delges	  i	  ceremonin	  

genom	  det	  interpersonella	  perspektivet,	  samt	  att	  titta	  på	  språkhandlingar	  bland	  annat.	  I	  de	  texter	  

som	  analyseras	  ligger	  fokus	  på	  att	  undersöka	  vilken	  interaktiv	  potential	  som	  finns	  hos	  mottagaren	  

genom	  modalitetsmarkörer,	  som	  kan,	  ska	  och	  måste.	  I	  de	  texter	  som	  är	  upptagna	  i	  min	  analys	  finns	  

dessa	  modalitetsmarkörer,	  men	  inte	  i	  samma	  utsträckning	  som	  i	  Wojahns.	  Det	  är	  ändock	  

intressant	  att	  ta	  upp	  de	  som	  existerar,	  men	  även	  att	  söka	  svar	  på	  varför	  de	  är	  så	  få.	  Wojahn	  

undersöker	  även	  språkhandlingar,	  för	  att	  se	  vad	  mottagaren	  uppmanas	  och	  erbjuds	  av	  sändaren	  

(vilken	  är	  Gud,	  och	  äktenskapet	  i	  hans	  fall)	  (2011:	  168-‐173).	  

	  

Wojahns	  slutsats	  är	  att	  de	  båda	  texterna	  har	  likheter,	  men	  att	  den	  borgerliga	  texten	  visar	  på	  en	  

individualisering	  som	  skett	  i	  samhället	  på	  senare	  tid.	  Den	  kyrkliga	  texten	  är	  mer	  krävande.	  Han	  

konstaterar	  även	  att	  användandet	  av	  både	  den	  interpersonella	  och	  ideationella	  metoden	  gav	  en	  

tydligare	  bild	  över	  vilken	  diskurs,	  och	  vilket	  register	  texterna	  tillhör	  (2011:	  185-‐186).	  	  

4.	  Teori	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  de	  teoretiska	  utgångspunkterna	  som	  är	  grunden	  för	  analysen	  att	  

presenteras.	  

4.1	  Multimodal	  analys	  

Den	  multimodala	  analysen	  skapades	  av	  Gunther	  Kress	  och	  Theo	  Van	  Leeuwen,	  som	  bygger	  på	  

Systemisk	  funktionell	  grammatik.	  I	  boken	  Reading	  images-‐The	  Grammar	  of	  visual	  design	  (2006)	  

har	  de	  presenterat	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  läsa	  bilders	  grammatik.	  I	  denna	  analys	  kommer	  modeller	  

därifrån	  att	  användas,	  samt	  Anders	  Björkvalls	  bearbetade	  svenska	  version	  från	  boken	  Den	  visuella	  

texten:	  multimodal	  analys	  i	  praktiken	  (2009).	  

	  

Anders	  Björkvall	  har	  definierat	  multimodala	  texter	  som	  en	  kommunikationsform	  där	  flera	  

element	  finns	  representerade,	  exempelvis	  skrift	  och	  bild,	  eller	  tal	  och	  musik.	  Det	  är	  en	  
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kombination	  av	  olika	  uttrycksformer,	  där	  man	  inte	  utelämnar	  någon	  av	  delarna	  i	  sin	  analys,	  

eftersom	  de	  samspelar	  och	  skapar	  mening	  (2009:8).	  	  

Den	  multimodala	  analysen	  innehåller	  som	  SFG	  tre	  olika	  metafunktioner,	  den	  ideationella,	  

interpersonella	  och	  textuella.	  När	  något	  ska	  avbildas,	  ensamt	  eller	  i	  relation	  till	  något/någon	  annan	  

används	  den	  ideationella	  metafunktionen.	  För	  att	  förklara	  relationen	  och	  interaktionen	  deltagare	  

emellan,	  är	  det	  den	  interpersonella	  metafunktionen	  som	  används.	  Den	  textuella	  metafunktionen	  

beskriver	  samspelet	  de	  tidigare	  två	  emellan,	  där	  textens	  kommunikativa	  funktion	  står	  i	  centrum;	  

helheten	  som	  skapar	  betydelse	  (2009:12).	  Längre	  ned	  i	  detta	  avsnitt	  kommer	  de	  tre	  

metafunktionerna	  presenteras	  närmare.	  	  

	  

Kress	  och	  Van	  Leeuwen	  skriver	  i	  inledningen	  till	  Reading	  Images	  att	  de	  utgår	  från	  ett	  

västerländskt	  synsätt	  i	  sin	  bildanalys,	  vilket	  även	  Björkvall	  har	  gjort	  och	  jag	  kommer	  att	  göra	  i	  

denna	  analys.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  det	  inte	  finns	  en	  universell	  typ	  av	  visuell	  grammatik,	  

orsaken	  till	  att	  vi	  förstår	  bilders	  komposition	  är	  att	  vi	  redan	  kan	  den.	  Vi	  har	  tränat	  upp	  vår	  

förmåga	  att	  avläsa	  bilders	  och	  texters	  komposition	  genom	  livet,	  och	  det	  är	  när	  något	  inte	  följer	  vår	  

inlärda	  mall	  som	  vi	  reagerar,	  inte	  annars.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  vi	  läser	  från	  vänster	  till	  

höger,	  och	  inte	  tvärtom	  som	  i	  arabiskan,	  eller	  nerifrån	  och	  upp	  som	  i	  en	  del	  Asiatiska	  språk	  

(2006:4).	  Det	  finns	  alltså	  inget	  sätt	  som	  är	  rätt,	  det	  är	  en	  kulturell	  överenskommelse	  som	  vi	  

tillsammans	  samverkar	  till	  att	  upprätthålla.	  	  

	  

4.1.1	  Interpersonell	  mening	  
 
Den	  interpersonella	  meningen	  i	  bilder	  svarar	  på	  hur	  relationen	  de	  avbildade	  deltagarna	  emellan	  

ser	  ut,	  men	  även	  mellan	  den	  som	  är	  avbildad	  och	  betraktaren.	  Vad	  som	  undersöks	  för	  att	  utröna	  

bilders	  interpersonella	  mening	  är	  vilka	  bildhandlingar	  som	  realiseras,	  dessa	  kan	  sedan	  realiseras	  

på	  två	  sätt;	  via	  krav	  eller	  erbjudande.	  Är	  deltagaren	  på	  bilden	  krävande,	  ser	  hen	  på	  betraktaren	  och	  

ställer	  därmed	  ett	  krav	  på	  att	  denne	  ska	  titta	  tillbaka.	  En	  krävande	  språkhandling	  kan	  jämföras	  

med	  ett	  du-‐tilltal,	  vilket	  skapar	  närhet	  och	  bygger	  en	  relation	  med	  läsaren	  som	  ofta	  används	  i	  

reklamsammanhang,	  det	  är	  svårt	  att	  värja	  sig	  från	  ett	  du-‐tilltal,	  läsaren	  uppmanas	  att	  ta	  del	  av	  

informationen	  och	  blir	  personlig	  med	  avsändaren	  direkt	  (Kress	  &	  Van	  Leeuwen	  2006:141).	  Om	  

deltagaren	  i	  bild	  istället	  ser	  nedåt,	  eller	  utanför	  bilden	  är	  det	  en	  erbjudande	  roll	  som	  intas.	  

Betraktaren	  kan	  i	  lugn	  och	  ro	  se	  på	  vad	  som	  sker	  i	  bilden,	  och	  forceras	  inte	  till	  att	  ta	  ställning	  i	  

samma	  mån.	  Tilltalet	  blir	  mer	  indirekt.	  	  
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Hur	  föremål	  eller	  deltagare	  är	  placerad	  i	  bilden	  ger	  betraktaren	  förutsättningar	  för	  att	  förhålla	  sig	  

till	  bilden.	  Avståndet	  till	  komponenterna	  i	  bilden	  kallas	  för	  symbolisk	  distans,	  en	  person	  eller	  ett	  

föremål	  i	  bilden	  kan	  visas	  på	  så	  nära	  avstånd	  att	  det	  känns	  som	  om	  vi	  vore	  alldeles	  nära.	  Om	  vi	  är	  

så	  ”nära”	  i	  bilden	  att	  vi	  kan	  se	  detaljer	  tydligt	  skapar	  det	  en	  intim	  relation	  mellan	  sändare	  och	  

mottagare	  (Björkvall	  2009:	  44-‐46).	  En	  jämförande	  modell	  om	  detta	  är	  Edward	  T.	  Halls	  

beskrivning	  om	  normer	  för	  när	  vi	  känner	  oss	  bekväma	  med	  en	  annan	  människa,	  där	  det	  ideala	  är	  

1,2	  meter.	  Längre	  bort	  signalerar	  avståndstagande,	  och	  vi	  kan	  inte	  längre	  nå	  personen	  fysiskt,	  

medan	  närmre	  kommer	  in	  i	  vår	  personliga	  sfär.	  Att	  befinna	  sig	  närmare	  än	  1,2	  meter	  är	  endast	  det	  

accepterade	  om	  det	  är	  en	  person	  vi	  känner	  väl	  (Björkvall	  2009:39).	  Nedan	  visas	  en	  förkortad	  

översikt	  på	  vad	  textelement	  i	  bilden	  kan	  signalera	  till	  mottagaren,	  och	  vilken	  personlig	  distans	  

detta	  skapar.	  

	  

Distanserade	  bilder	  	   Mottagaren	  ser	  deltagaren	  i	  bilden	  från	  avstånd,	  och	  personen	  visas	  

upp	  till	  fullo,	  exempelvis	  en	  person	  i	  helfigur	  på	  långt	  avstånd.	  

Klassificeras	  som	  ”social	  nära	  distans”.	  

	  

Vanlig	  närbild	   Mottagaren	  ser	  personen	  på	  bilden	  som	  om	  vi	  stått	  framför	  hen,	  axlar	  

och	  huvud	  visas.	  Klassificeras	  som	  ”personlig	  nära”.	  	  

	  

	  

Extrem	  närbild	   Mottagaren	  erbjuds	  att	  betrakta	  personen	  i	  bild	  från	  väldigt	  nära	  

avstånd,	  som	  att	  hen	  stod	  just	  inpå.	  Detta	  är	  relationsskapande	  och	  

klassificeras	  som	  ”personlig	  intim”.	  

	  

	  

Kontaktuppgifter	   Att	  använda	  kontaktuppgifter	  från	  avsändaren	  som	  ett	  textelement	  i	  

bilden	  är	  dialogskapande,	  och	  erbjuder	  mottagaren	  att	  ta	  nästa	  steg	  i	  

kommunikationen.	  	  

	  

(Översikt	  med	  utgångspunkt	  från	  Björkvall	  2009:41-‐42)	  
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4.1.2	  Attityder	  
	  

Det	  perspektiv	  en	  bild	  är	  tagen	  i	  visar	  vilket	  förhållande	  sändare	  och	  mottagare	  har.	  Om	  en	  bild	  

har	  ett	  inbyggt	  perspektiv	  och	  är	  tagen	  i	  en	  viss	  vinkel,	  har	  mottagaren	  inget	  annat	  val	  än	  att	  se	  

bilden	  såsom	  sändaren	  har	  avsett.	  Dessa	  bilder	  kallas	  för	  subjektiva.	  Motsatsen	  är	  objektiva	  bilder	  

som	  visar	  allt	  som	  finns	  att	  se,	  som	  om	  vi	  såg	  på	  något	  här	  och	  nu	  i	  verkligheten.	  Ett	  foto	  kan	  dock	  

aldrig	  vara	  helt	  objektivt;	  för	  att	  fotot	  ska	  kunna	  tas	  måste	  ett	  perspektiv	  väljas	  (Björkvall	  

2009:51).	  Perspektivet	  som	  används	  låter	  oss	  ta	  del	  av	  en	  situation	  på	  ett	  visst	  sätt,	  ett	  exempel	  

från	  mitt	  material	  är	  kvinnan	  på	  bild	  2	  2005	  (se	  bilaga	  1),	  som	  verkar	  ta	  en	  paus	  (från	  sitt	  

arbete?),	  häller	  upp	  kaffe	  och	  ler.	  Hon	  är	  avbildad	  på	  långt	  medelavstånd,	  lite	  underifrån,	  och	  

signalerar	  med	  det	  att	  hon	  inte	  är	  tillgänglig	  för	  oss,	  hon	  är	  överlägsen.	  Olika	  perspektiv	  spelar	  

alltså	  roll.	  För	  att	  visa	  makt	  visas	  objektet	  på	  bilden	  underifrån,	  öga-‐mot-‐öga	  eller	  ovanifrån.	  

Bilder	  som	  är	  tagna	  rakt	  framifrån	  engagerar	  och	  bjuder	  in,	  betraktaren	  tillåts	  att	  vara	  med.	  Det	  

mest	  distanstagande	  från	  personen	  i	  bild	  är	  att	  hen	  vänder	  ryggen	  till,	  då	  får	  vi	  som	  betraktar	  inte	  

alls	  möjlighet	  att	  interagera	  (Björkvall	  52:ff).	  	  

	  

4.2	  Ideationell	  mening	  
	  
I	  den	  ideationella	  metafunktionen	  undersöks	  hur	  versioner	  av	  omvärlden	  skapas	  i	  multimodala	  

texter.	  Man	  undersöker	  hur	  personer	  och	  föremål	  kan	  relateras	  till	  varandra.	  I	  bild	  3	  från	  årets	  

katalog	  pågår	  exempelvis	  en	  narrativ	  process,	  där	  två	  män	  lagar	  mat	  och	  ler	  när	  de	  tittar	  nedåt.	  De	  

narrativa	  processerna	  beskriver	  en	  dynamisk	  process	  med	  förändring	  och	  innehåller	  vektorer	  som	  

pekar	  ut	  skeendet	  i	  bilden.	  	  Exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  pilar	  på	  en	  karta,	  eller	  blickar.	  Konceptuella	  

processer	  är	  motsatsen,	  där	  vad	  som	  är	  representerat	  är	  statiskt	  och	  inte	  förändras,	  men	  visar	  på	  

hur	  delar	  förhåller	  sig	  i	  en	  helhet	  (Björkvall	  2009:62).	  En	  köksritning	  som	  visar	  hela	  kökets	  

konstruktion	  i	  addition	  till	  det	  stylade	  köket	  som	  delvis	  visas	  på	  samma	  sida	  i	  IKEA-‐katalogen	  kan	  

tillskrivas	  en	  konceptuell	  process.	  

	  

Det	  finns	  olika	  processer	  i	  den	  multimodala	  analysen,	  där	  aktionsprocessen	  är	  den	  mest	  drivande	  

och	  tillhör	  den	  yttre,	  materiella	  världen.	  Den	  representerar	  ett	  skeende,	  som	  matlagning	  

exempelvis.	  Aktionsprocesser	  kan	  vara	  enkelriktade:	  då	  börjar	  den	  vid	  en	  deltagare	  (aktören)	  och	  
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slutar	  i	  något	  annat	  (målet)	  och	  dubbelriktade:	  det	  går	  då	  över	  till	  att	  vara	  en	  interaktionsprocess.	  

Det	  senare	  kan	  representeras	  av	  en	  handskakning,	  eller	  dubbelriktad	  pil.	  Deltagarna	  i	  denna	  

process	  är	  interraktörer.	  Aktionsprocesser	  som	  saknar	  aktör	  men	  har	  mål	  och	  vektor	  är	  en	  

händelse	  (Björkvall	  2009:65).	  Reaktionsprocesser	  innehåller	  alltid	  en	  blick,	  det	  måste	  alltså	  finnas	  

mänskliga	  deltagare.	  Detta	  beror	  på	  att	  reaktionen	  sker	  inom	  oss	  och	  kan	  jämföras	  med	  en	  mental	  

process	  inom	  Systemisk-‐funktionell	  grammatik.	  Den	  som	  ser	  på	  en	  process	  kallas	  för	  reaktör	  och	  

ingår	  också	  i	  reaktionsprocessen,	  men	  det	  är	  då	  en	  enkelriktad	  reaktion.	  Redaktören	  ser	  på	  ett	  

fenomen,	  det	  kan	  vara	  en	  människa	  eller	  ett	  föremål.	  Reaktionsprocesser	  kan	  vara	  dubbelriktade	  

och	  innehåller	  då	  exempelvis	  två	  personer	  som	  ser	  på	  varandra,	  dessa	  är	  då	  interreaktörer	  som	  

nämns	  ovan.	  Mentala	  narrativa	  processer	  kan	  exempelvis	  vara	  tankebubblor	  i	  en	  seriestrip.	  De	  

visar	  den	  inre	  verkligheten	  vi	  människor	  bär,	  och	  förekommer	  sällan	  i	  reklam,	  och	  inte	  heller	  i	  

detta	  material.	  En	  verbal	  process	  är	  oftast	  en	  tankebubbla,	  eller	  en	  textruta	  som	  på	  annat	  sätt	  

kopplas	  till	  en	  deltagare	  (Björkvall	  2009:	  66-‐68).	  Dessa	  förekommer	  i	  IKEA-‐kataloger	  i	  form	  av	  

inforutor	  om	  monteringshjälp	  eller	  hemkörning,	  ofta	  med	  en	  liten	  illustrerad	  figur	  som	  ska	  

representera	  en	  människa,	  eller	  spontant	  på	  en	  sida	  med	  annan	  information.	  Dock	  inte	  i	  

materialet	  för	  denna	  uppsats.	  

	  

Översikt	  	  

	  

Analytiska	  processer	  	   Här	  får	  betraktaren	  se	  en	  helhet,	  men	  varje	  del	  finns	  representerad	  

synligt.	  Attributen	  kan	  exempelvis	  vara	  kläder	  eller	  föremål	  som	  ger	  

egenskaper	  till	  bäraren	  och	  säger	  något	  denna,	  de	  är	  viktiga	  delar	  av	  

den	  narrativa	  processen.	  	  

	  

Symboliska	  processer	  	   Här	  kan	  en	  mänsklig	  deltagare	  manifesteras	  som	  inte	  är	  närvarande	  i	  

bilden	  genom	  ett	  symboliskt	  attribut	  för	  det	  denna	  är,	  eller	  vill	  vara.	  

Det	  kan	  vara	  en	  tidning	  som	  är	  uppslagen,	  eller	  köksredskap	  som	  står	  

redo	  att	  används	  av	  någon.	  Om	  det	  är	  en	  mänsklig	  deltagare	  i	  den	  

symboliska	  processen	  kan	  detta	  visas	  genom	  att	  hen	  har	  suddiga	  

konturer,	  för	  att	  framstå	  som	  mjuk	  exempelvis.	  	  

	  

Klassificerande	  processer	  	   Dessa	  kan	  användas	  för	  att	  förenkla	  läsbarheten,	  exempelvis	  kan	  en	  

ritning	  av	  ett	  kök	  passa	  in	  här.	  Om	  samma	  information	  skulle	  vara	  
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skrift	  blir	  det	  svårare	  för	  mottagaren	  att	  ta	  in,	  stiliserade	  bilder	  med	  

måttangivelser	  är	  betydligt	  smidigare	  för	  både	  sändare	  och	  mottagare	  

i	  dessa	  fall.	  

	  

(Översikt	  med	  utgångspunkt	  i	  Björkvall	  2009:72)	  

4.2.1	  Modalitet	  

 
Modalitet	  i	  bilder	  är	  inte	  densamma	  som	  den	  modalitet	  som	  finns	  inom	  SFG.	  Det	  handlar	  istället	  

om	  hur	  verklighetstrogen	  bilden	  är,	  och	  hur	  naturligt	  innehållet	  presenteras.	  Det	  är	  alltid	  en	  

version	  av	  verkligheten	  som	  visas	  upp,	  vilket	  är	  avsändarens.	  Det	  är	  alltså	  inte	  hela	  sanningen	  

som	  visas,	  och	  det	  finns	  alltid	  en	  avsikt	  med	  att	  bilden	  existerar	  i	  sitt	  sammanhang	  vare	  sig	  det	  

finns	  en	  baktanke,	  som	  att	  sälja	  något,	  eller	  att	  någon	  bara	  har	  tagit	  ett	  fotografi	  av	  en	  händelse	  

som	  är	  minnesvärd	  (Björkvall	  2009:114).	  Samtidigt	  är	  verkligheten	  något	  som	  uppfattas	  hos	  

betraktaren,	  eller	  vad	  denne	  anser	  verkligheten	  vara	  med	  grund	  i	  sin	  kultur	  och	  erfarenheter	  

(Kress&	  Van	  Leeuwen	  2006:157).	  Med	  visuella	  resurser	  som	  hjälpmedel	  kan	  man	  då	  börja	  bena	  ut	  

en	  bilds	  modalitet.	  Vill	  man	  undvika	  att	  representera	  ett	  speciellt	  förhållningssätt	  är	  en	  

högupplöst	  bild	  det	  bästa,	  då	  visar	  man	  alltså	  verkligheten	  som	  den	  är.	  Detta	  representerar	  hög	  

modalitet.	  Om	  man	  däremot	  ändrar	  delar	  i	  bilden,	  exempelvis	  gör	  en	  bakgrund	  eller	  deltagare	  

suddig,	  sjunker	  modaliteten.	  När	  en	  analys	  av	  en	  bilds	  modalitet	  görs	  kan	  man	  ta	  stöd	  i	  teorin	  

bakom	  modala	  hjälpverb	  som	  finns	  inom	  SFG,	  detaljrikedom	  och	  färgsättning	  kan	  jämföras	  kan,	  

kanske	  och	  möjligen	  (Björkvall	  2009:	  114-‐119).	  Man	  tittar	  först	  på	  bildens	  kodningsorientering;	  

modaliteten	  blir	  högre	  när	  det	  är	  en	  naturalistisk	  kodningsorientering	  där	  färgerna	  är	  starkare	  

och	  detaljerade,	  och	  det	  ser	  ut	  som	  vi	  hade	  sett	  situationen	  med	  egna	  ögon.	  Men	  det	  kan	  också	  

vara	  så	  att	  färger	  och	  detaljer	  är	  överdrivna	  av	  avsändaren,	  då	  sjunker	  modaliteten	  igen.	  Ett	  

svartvitt	  fotografi	  är	  ett	  tydligt	  exempel	  på	  lägre	  modalitet,	  eftersom	  det	  inte	  ser	  ut	  som	  det	  gör	  i	  

verkligheten.	  Ett	  hjälpmedel	  i	  analysen	  är	  att	  ifrågasätta	  vem	  som	  är	  avsändaren,	  hur	  naturalistisk	  

bilden	  är	  och	  vilka	  syften	  avsändaren	  har	  för	  att	  bestämma	  kodningsorienteringen	  

(Björkvall:124).	  Kress	  och	  Van	  Leeuwen	  skriver	  vidare	  att	  modalitet	  i	  bilder	  är	  mer	  interpersonell	  

än	  ideationell,	  det	  är	  inte	  en	  vetenskap	  där	  någon	  har	  rätt	  och	  fel,	  utan	  är	  ett	  sätt	  att	  möta	  

varandra	  och	  skapa	  samförstånd	  (2006:155).	  	  
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4.2.2	  Kontextualisering	  
	  

Kress	  och	  Van	  Leeuwen	  har	  beskrivit	  åtta	  olika	  modalitetsmarkörer	  där	  kontextualisering	  är	  en	  av	  

dem.	  Detta	  går	  ut	  på	  att	  modalitetsgrad	  kan	  bestämmas	  utifrån	  sändarens	  budskap	  med	  bilden.	  

Om	  deltagarna	  visas	  utan	  bakgrund	  eller	  attribut,	  kan	  det	  sägas	  vara	  låg	  kontextualisering,	  och	  

även	  låg	  modalitetsgrad.	  Detta	  beror	  på	  att	  de	  då	  snarare	  blir	  typexempel,	  generiska,	  och	  inte	  

tillskrivs	  några	  andra	  egenskaper	  än	  de	  som	  redan	  är	  synliga	  vid	  en	  första	  anblick	  (2006:161).	  Om	  

IKEAs	  kökskatalog	  bara	  bestod	  av	  de	  dataritade	  bilder	  som	  visar	  köken	  i	  sin	  helhet	  i	  svartvitt	  där	  

varje	  skåp,	  dörr	  och	  handtag	  syns,	  skulle	  de	  kunna	  sägas	  ha	  låg	  kontextualitet.	  De	  är	  då	  en	  blank	  

kanvas.	  Men	  det	  är	  oftast	  inte	  så	  IKEA	  vill	  presentera	  sina	  kök.	  I	  katalogen	  har	  alltid	  detaljer	  lagts	  

till	  för	  att	  ge	  en	  idé	  av	  vem	  som	  använder	  köket	  till	  mottagaren,	  även	  om	  det	  inte	  finns	  en	  

mänsklig	  deltagare	  i	  bild.	  Denna	  rekvisita	  är	  inte	  densamma	  till	  varje	  bild	  av	  ett	  kök,	  det	  finns	  en	  

poäng	  med	  vad	  som	  visas	  upp	  för	  att	  servera	  betraktaren	  av	  bilden	  en	  känsla,	  eller	  idé	  om	  man	  så	  

vill	  för	  vad	  som	  kan	  göras	  i	  köket.	  	  

 

4.3	  Systemisk	  funktionell	  grammatik	  

 
Systemisk-‐funktionell	  grammatik,	  hädanefter	  kallad	  SFG,	  är	  en	  språkmodell	  där	  betydelse	  och	  

funktion	  står	  i	  fokus,	  inte	  formen	  (Holmberg,	  Karlsson,	  Nord	  2013:11).	  I	  denna	  analysmodell	  

skapad	  av	  den	  kände	  språkforskaren	  Michael	  Halliday,	  tar	  man	  avstamp	  i	  att	  språket	  är	  något	  

kontextbundet,	  och	  att	  språket	  skapas	  och	  utvecklas	  i	  sociala	  sammanhang.	  Språket	  påverkas	  lika	  

mycket	  av	  samhället	  och	  vice	  versa,	  det	  är	  ett	  dynamiskt	  utbyte	  och	  skapas	  genom	  användning	  

(Karlsson	  2013:29).	  	  

	  

Inom	  SGF	  finns	  tre	  olika	  metafunktioner	  som	  används	  för	  analys,	  den	  ideationella	  som	  behandlar	  

vad	  som	  pågår	  i	  satserna,	  den	  interpersonella	  som	  syftar	  till	  att	  synliggöra	  relationen	  deltagarna	  

emellan,	  samt	  den	  textuella	  som	  mer	  handlar	  om	  textens	  form	  och	  hur	  den	  organiseras,	  ett	  

exempel	  på	  detta	  är	  tema-‐rema	  där	  det	  vedertagna	  är	  att	  den	  nya	  informationen	  presenteras	  först	  

(Holmberg,	  Karlsson	  &	  Nord	  2011:10).	  I	  denna	  studie	  kommer	  den	  ideationella	  och	  

interpersonella	  metafunktionen	  användas,	  efter	  Daniel	  Wojahns	  metod	  då	  han	  menar	  att	  fler	  än	  

en	  metafunktion	  bör	  användas	  för	  att	  synliggöra	  den	  aktuella	  kontexten	  i	  språket	  (2011:	  186-‐

187).	  Nedan	  presenteras	  dessa	  två	  metafunktioner	  mer	  ingående.	  	  
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4.3.1	  Ideationell	  textanalys	  
 
Att	  göra	  en	  ideationell	  textanalys	  kan	  bidra	  till	  att	  se	  vilken	  bild	  av	  världen	  som	  skapas	  via	  texten.	  

I	  den	  ideationella	  metafunktionen	  ryms	  flera	  olika	  system	  för	  att	  göra	  detta,	  och	  de	  betydelser	  

som	  tas	  fram	  kan	  sedan	  relateras	  till	  varandra.	  Jag	  kommer	  i	  denna	  studie	  göra	  en	  

transitivitetsanalys	  för	  att	  se	  vad	  som	  sker	  i	  texterna,	  och	  hur	  det	  kopplas	  till	  förstadeltagarna.	  

Analysen	  görs	  genom	  att	  urskilja	  processer	  och	  förstadeltagarna	  i	  de	  olika	  texterna	  (Karlsson	  

2011:	  21-‐22).	  För	  att	  göra	  analysen	  av	  processer	  i	  texten	  tittar	  man	  på	  hur	  verben	  realiseras	  i	  

satserna.	  Eftersom	  ett	  verb	  kan	  ha	  olika	  betydelser	  utifrån	  kontexten,	  kommer	  jag	  i	  min	  analys	  att	  

utgå	  från	  ett	  ovanifrånperspektiv	  där	  betydelsen	  av	  verbet	  är	  det	  man	  utgår	  från	  (Karlsson	  

2011:24).	  I	  detta	  perspektiv	  är	  det	  de	  materiella,	  relationella,	  mentala	  och	  verbala	  processerna	  

som	  är	  de	  rekommenderade	  att	  undersöka	  (Karlsson	  2011:24).	  	  Nedan	  är	  en	  sammanfattning	  med	  

exempel	  från	  IKEA-‐katalogerna	  i	  materialet.	  	  

	  

• Materiella	  processer	  är	  dynamiska	  handlingar	  som	  är	  beroende	  av	  yttre	  förändringar:	  

”Ett	  kök	  där	  du	  kan	  göra	  vad	  du	  vill”	  (2015)	  

	  

• Relationella	  processer	  beskriver	  relationer	  och	  tillstånd,	  och	  är	  inte	  lika	  beroende	  av	  

omvärlden:	  

”Kök	  som	  passar	  ditt	  liv”	  (2005)	  

	  

• Mentala	  processer	  kan	  vara	  känslor	  och	  upplevelser,	  något	  som	  sker	  inom	  oss.	  

”Njut	  av	  en	  skön	  caféstil	  i	  ditt	  eget	  kök”	  (2005)	  

	  

• Verbala	  processer	  är	  vad	  som	  sägs,	  dock	  finns	  inte	  dessa	  representerade	  i	  denna	  studies	  

material.	  	  

	  

I	  transitivitetsanalysen	  är	  det	  är	  det	  också	  av	  vikt	  att	  titta	  på	  vilka	  som	  får	  komma	  till	  tals	  i	  texten.	  

Detta	  görs	  genom	  att	  kategorisera	  deltagarna.	  Förstadeltagaren	  är	  den	  mest	  framträdande	  i	  

processen,	  och	  ibland	  den	  ende	  deltagaren.	  Det	  kan	  också	  finnas	  andra	  deltagare,	  som	  är	  mer	  eller	  

mindre	  tydliga,	  de	  påverkas	  ofta	  av	  vad	  förstadeltagaren	  gör	  i	  en	  materiell	  process	  (Karlsson	  

2011:27).	  	  
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Benämningar	  av	  förstadeltagare	  

Processtyp	   	   	   Förstadeltagare	   	   	  

Materiella	  processer	  	  	   aktör	   	   	   	   mål	  

Relationella	  processer	  	  	   bärare	  	   	   	   attribut	  

Mentala	  processer	   	   upplevare	  	   	   	   fenomen	  

Verbala	  processer	   	   talare	  	  	   	   	   talare	  

(Karlsson	  2011:23).	  	  

4.3.2	  Interpersonell	  textanalys	  
 
Att	  göra	  en	  interpersonell	  analys	  kan	  ge	  svar	  på	  två	  frågor	  i	  texten;	  vad	  som	  sker	  och	  hur	  det	  sker	  

(Holmberg	  2011:97).	  Den	  interpersonella	  analysen	  belyser	  hur	  relationer	  skapas	  i	  texten	  mellan	  

sändare	  och	  mottagare,	  detta	  kan	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  krävande	  en	  text	  är	  och	  vilka	  möjligheter	  till	  

respons	  mottagaren	  erbjuds.	  Man	  utgår	  från	  språkhandlingar	  och	  modalitet	  i	  denna	  analysform,	  

dessa	  är;	  påstående,	  uppmaning,	  erbjudande	  och	  fråga	  som	  kan	  utskiljas	  genom	  att	  undersöka	  

vilken	  typ	  av	  respons	  språkhandlingen	  väcker	  i	  mottagaren.	  Påstående	  och	  fråga	  är	  ett	  utbyte	  av	  

information,	  medan	  erbjudande	  och	  uppmaning	  är	  ett	  utbyte	  av	  varor	  och	  tjänster	  (Wojahn	  

2011:172).	  	  

5.	  Material	  och	  urval	  
Kommande	  avsnitt	  behandlar	  materialet	  som	  är	  underlag	  för	  analysen	  i	  denna	  studie.	  

Presentationen	  av	  detta	  blir	  i	  fyra	  punkter,	  ett	  för	  vardera	  publiceringsår	  av	  IKEA-‐katalogerna	  

som	  använts.	  Det	  är	  relevant	  att	  presentera	  information	  om	  varje	  katalogs	  upplägg	  för	  

köksavsnittet,	  då	  detta	  har	  förändrats	  över	  tid	  och	  påverkat	  vilka	  texter	  som	  är	  med	  i	  studien.	  	  

	  

Alla	  kataloger	  utom	  årets	  har	  beställts	  från	  Kungliga	  biblioteket	  i	  Stockholm,	  som	  är	  Sveriges	  

nationalbibliotek.	  Kungliga	  biblioteket	  tillhandahåller	  i	  stort	  sett	  alla	  publikationer	  tryckta	  i	  

Sverige	  från	  år	  1661,	  då	  lagen	  om	  pliktleveranser	  infördes.	  Detta	  innebär	  att	  ingenting	  får	  kastas,	  

och	  ska	  sparas	  för	  forskning	  och	  framtida	  generationer6.	  IKEA-‐katalogerna	  ingår	  i	  deras	  samling	  

och	  kan	  beställas	  fram	  av	  alla	  som	  har	  ett	  giltigt	  ID-‐kort	  eller	  pass,	  och	  skaffar	  ett	  lånekort	  hos	  

Kungliga	  biblioteket.	  Då	  detta	  material	  klassas	  som	  känsligt	  (i	  fysisk	  bemärkelse)	  måste	  det	  läsas	  

på	  plats	  i	  en	  specialläsesal,	  men	  fotografering	  får	  ske	  på	  anvisad	  plats.	  De	  avsnitt	  som	  jag	  

                                                
6 http://www.kb.se/om/ 
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fotograferat	  är	  den	  del	  som	  heter	  ”Kök”	  i	  respektive	  katalog.	  Årets	  katalog	  har	  inhämtats	  från	  

www.ikea.se,	  där	  den	  finns	  i	  bläddringsbar	  form.	  I	  onlinekatalogen	  finns	  tillägg	  för	  att	  kunna	  

interagera	  med	  läsaren	  som	  tidigare	  år	  representerade	  i	  min	  studie	  inte	  varit	  tekniskt	  möjliga,	  

vilket	  jag	  fann	  intressant	  för	  denna	  studie.	  	  

	  

5.1	  Urval	  	  

Nedan	  går	  jag	  igenom	  urvalet	  av	  bilder,	  samt	  vilka	  texter	  som	  valts	  ut	  för	  studien.	  Genomgången	  

sker	  årsvis,	  för	  att	  ge	  en	  uppfattning	  om	  hur	  köksavsnitten	  förändrats	  över	  tid.	  	  

5.1.1	  Bilderna	  
 
Tre	  bilder	  från	  vardera	  katalogen	  har	  valts	  ut,	  och	  när	  det	  har	  varit	  möjligt	  innehåller	  dessa	  en	  

mänsklig	  aktör.	  Då	  endast	  en	  bild	  i	  katalogen	  från	  1985	  hade	  en	  person	  med	  i	  bild,	  och	  katalogen	  

från	  1995	  inte	  hade	  några	  mänskliga	  aktörer	  med	  alls	  blev	  fördelningen	  ojämlik.	  För	  att	  råda	  bot	  

på	  detta	  har	  jag	  valt	  ut	  de	  bilder	  som	  har	  en	  bildtext	  som	  kan	  sägas	  representera	  den	  person	  som	  

är	  potentiell	  köpare	  av	  köket,	  exempelvis	  ”Skapa	  ditt	  personliga	  kök”	  från	  1995	  års	  katalog	  där	  ett	  

rustikt	  lantkök	  visas	  upp.	  Jag	  har	  valt	  bort	  de	  bilder	  som	  bara	  innehåller	  en	  bild	  på	  köket	  med	  dess	  

namn	  och	  prisuppgifter.	  Visserligen	  kan	  det	  tänkas	  att	  namnet	  på	  köket	  i	  sig	  skulle	  kunna	  säga	  

något	  om	  den	  tänkte	  konsumenten,	  men	  det	  är	  en	  egen	  studie	  i	  sig	  och	  skulle	  med	  fördel	  kunna	  

göras	  i	  jämförelse	  med	  IKEAs	  vardagsrumssortiment	  för	  att	  ta	  ett	  exempel.	  	  	  

 

5.1.2	  Texterna	  
 

På	  alla	  bilder	  i	  analysmaterialet	  förekommer	  prisuppgifter,	  och	  ibland	  mått	  på	  köksmöbler	  och	  

dylikt	  som	  finns	  representerat	  i	  bilderna.	  Denna	  produktinformation	  kommer	  inte	  analyseras	  då	  

den	  inte	  säger	  något	  relevant	  för	  denna	  studie	  om	  sändaren	  och	  mottagaren,	  utan	  kommer	  endast	  

nämnas	  som	  en	  komponent	  i	  den	  multimodala	  analysen.	  Produktinformationen	  har	  sett	  likadan	  ut	  

på	  alla	  bilder	  i	  mitt	  material,	  och	  uppfyller	  sitt	  syfte	  på	  samma	  sätt	  genomgående	  under	  alla	  år	  

som	  finns	  upptagna	  i	  analysmaterialet	  (se	  bilaga	  1).	  	  	  
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1985	  
	  
Köksavsnittet	  från	  1985	  är	  placerad	  mot	  slutet	  av	  katalogen	  och	  består	  av	  14	  sidor.	  De	  skriftliga	  

texterna	  som	  förekommer	  är	  vid	  flertalet	  tillfällen	  av	  längre	  karaktär	  än	  senare	  år,	  och	  handlar	  

främst	  om	  hur	  mycket	  man	  som	  kund	  kan	  spara	  på	  att	  handla	  på	  IKEA,	  men	  ändå	  få	  ett	  bra	  kök.	  

Det	  är	  endast	  en	  person	  som	  finns	  representerad	  i	  köksavsnittet	  detta	  år,	  en	  kvinna	  i	  medelåldern.	  

Denna	  bild	  återfinns	  senare	  i	  denna	  studies	  analysdel.	  

 

1995	  
 

Köksavsnittet	  besår	  av	  13	  sidor	  och	  är	  mot	  slutet	  av	  katalogen.	  Detta	  år	  är	  det	  inte	  lika	  långa	  

skriftliga	  texter,	  och	  vissa	  av	  dessa	  som	  behandlar	  köket	  på	  bilden	  i	  fråga	  har	  nu	  lagts	  ovanpå	  (i)	  

bilden,	  och	  inte	  bredvid	  eller	  under	  som	  fallet	  var	  1985.	  Ingen	  av	  bilderna	  i	  köksavsnittet	  har	  

mänskliga	  aktörer	  upptagna.	  	  

	  

	  2005	  
 

Köksavsnittet	  består	  detta	  år	  av	  14	  sidor,	  och	  är	  placerat	  mot	  slutet	  av	  katalogen.	  På	  tre	  av	  dessa	  

bilder	  återfinns	  mänskliga	  aktörer	  i	  bild,	  totalt	  är	  de	  fem	  till	  antalet.	  Fyra	  är	  vuxna	  i	  yngre	  

medelåldern,	  samt	  ett	  barn.	  Alla	  dessa	  tre	  bilder	  återfinns	  i	  denna	  studies	  analys.	  De	  skriftliga	  

texterna	  ligger	  både	  i,	  under	  och	  bredvid	  bilden	  av	  köket.	  	  

	  

	  2016	  
 

Årets	  katalog	  har	  som	  tidigare	  nämnts	  inhämtats	  från	  www.ikea.se,	  och	  skiljer	  sig	  därmed	  från	  de	  

andra	  tre	  katalogerna.	  Här	  återfinns	  delen	  som	  handlar	  om	  kök	  på	  första	  plats	  i	  avsnittet	  ”Idéer”,	  

där	  varuhusets	  alla	  olika	  avdelningar	  presenteras.	  Kök	  har	  fått	  mest	  exponeringsyta,	  och	  tilldelats	  

39	  sidor	  vilket	  är	  den	  största	  andelen	  av	  alla	  avdelningar.	  14	  av	  dessa	  sidor	  innehåller	  mänskliga	  

aktörer	  i	  form	  av	  barn,	  vuxna,	  äldre,	  IKEA-‐designers	  och	  IKEA-‐medarbetare.	  Den	  internetbaserade	  

katalogen	  är	  identisk	  med	  den	  tryckta	  varianten,	  förutom	  på	  en	  punkt;	  det	  finns	  knappar	  kopplade	  

med	  Facebook	  för	  att	  trycka	  på	  ”Gilla”	  och	  ”Dela”.	  Man	  kan	  också	  söka	  i	  katalogen,	  och	  bokmärka	  

sidor	  man	  finner	  intressanta.	  	  
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6.	  Metod	  	  
I	  detta	  avsnitt	  redovisas	  metoden	  som	  tillämpas	  i	  studien.	  Analysmetoden	  som	  används	  är	  

kvalitativ,	  med	  utgångspunkt	  i	  den	  multimodala	  analysen	  med	  stöd	  av	  systemisk-‐funktionell	  

grammatik	  (SFG).	  Multimodal	  analys	  har	  sin	  utgångspunkt	  i	  SFG,	  och	  i	  denna	  analys	  kombineras	  

de	  båda.	  Metoden	  är	  alltså	  i	  två	  delar,	  och	  presenteras	  nedan.	  	  

	  

6.1	  Multimodal	  analys	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  bland	  annat	  att	  undersöka	  vem	  som	  syns	  i	  IKEA-‐katalogen,	  och	  med	  

det	  svaret	  på	  vem	  den	  tilltänkta	  kunden	  är.	  Målet	  är	  att	  se	  hur	  detta	  har	  förändrats	  över	  de	  

senaste	  trettio	  åren,	  och	  hur	  tilltalet	  gentemot	  mottagaren	  har	  förändrats	  över	  tid.	  För	  att	  få	  svar	  

på	  detta	  kommer	  analysen	  av	  katalogbilderna	  ske	  genom	  att	  titta	  på	  deras	  ideationella	  och	  

interpersonella	  metafunktionen,	  samt	  modalitet.	  	  

	  

6.2	  Bildanalys	  
	  

Alla	  bilder	  i	  materialet	  innehåller	  inte	  mänskliga	  deltagare,	  därför	  kommer	  en	  analysdel	  utgå	  från	  

begreppet	  kontextualisering,	  som	  är	  en	  av	  åtta	  metafunktioner	  skapade	  av	  Kress	  och	  Van	  Leeuven	  

(2006).	  Genom	  att	  titta	  på	  de	  attribut	  som	  finns	  i	  bilderna,	  och	  deras	  tillhörande	  kontext	  kan	  man	  

få	  en	  bild	  av	  vad	  bildens	  avsändare	  vill	  skapa	  för	  relation	  med	  mottagaren,	  och	  vilken	  den	  

tilltänkte	  mottagaren	  är.	  De	  föremål	  som	  är	  utplacerade	  i	  bilden	  finns	  inte	  där	  av	  en	  slump,	  

avsändaren	  har	  en	  agenda	  och	  verktyget	  kontextualisering	  kan	  avslöja	  den	  tilltänkte	  

modelläsaren.	  	  

	  

Den	  interpersonella	  analysen	  av	  katalogbilderna	  ska	  ge	  svar	  på	  vilket	  sätt	  kontakt	  skapas	  mellan	  

människorna	  i	  IKEA-‐katalogen	  och	  mottagaren,	  och	  om	  de	  mänskliga	  aktörerna	  i	  bild	  är	  givande	  

eller	  krävande.	  Jag	  kommer	  även	  att	  undersöka	  narrativa	  processer	  som	  skapas	  genom	  vektorer,	  

det	  kan	  exempelvis	  vara	  blickar	  eller	  rörelser	  i	  en	  viss	  riktning.	  Den	  ideationella	  analysen	  av	  

bilderna	  i	  katalogen	  visar	  på	  hur	  processtyperna	  i	  katalogtexterna	  kan	  knytas	  till	  sin	  tillhörande	  

bild.	  Här	  tittar	  jag	  på	  vilka	  materiella	  processer	  i	  texten	  manifesteras	  handlingar	  som	  finns	  i	  bild.	  

Då	  det	  inte	  alltid	  är	  mänskliga	  aktörer	  med	  kommer	  kontextualiseringen	  användas	  även	  här.	  
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6.3	  Textanalys	  
	  

Analysen	  av	  katalogtexterna	  kommer	  att	  göras	  med	  ideationell	  samt	  interpersonell	  textanalys.	  För	  

den	  ideationella	  analysmetoden	  kommer	  jag	  att	  göra	  en	  transitivitetsanalys	  där	  huvudsatsernas	  

processtyper	  med	  förstadeltagare	  tas	  ut.	  Detta	  kommer	  att	  göras	  genom	  att	  titta	  på	  satsens	  

huvudverb,	  där	  betydelsen	  (ovanifrån),	  satsens	  form	  (underifrån)	  och	  genom	  hur	  satsen	  

konstruerar	  funktion	  (från	  sidan).	  Dessa	  tre	  perspektiv	  i	  samspel	  tar	  i	  beaktining	  att	  ett	  och	  

samma	  verb	  kan	  stå	  för	  olika	  processtyper,	  där	  helheten	  ger	  svaret.	  Jag	  kommer	  låta	  

ovanifrånperspektivet	  vara	  det	  som	  väger	  tyngst	  i	  min	  analys,	  då	  ett	  synsätt	  är	  rekommenderat	  att	  

använda	  för	  konsekvens	  (Karlsson	  2011:24).	  Detta	  ger	  svar	  på	  vilken	  verklighet	  som	  skapas	  

genom	  texten,	  och	  vem	  det	  är	  som	  handlar.	  	  

Den	  interpersonella	  textanalysen	  kommer	  att	  göras	  genom	  att	  titta	  på	  språkhandlingar	  (modus),	  

och	  modala	  hjälpverb	  (modalitet).	  Språkhandlingarna	  som	  tas	  upp	  är	  påstående,	  uppmaning	  och	  

fråga.	  Jag	  kommer	  att	  undersöka	  hur	  dessa	  realiseras,	  och	  hur	  det	  påverkar	  bilden	  av	  

modelläsaren.	  	  

	  

7.	  Resultat	  
Uppdelningen	  av	  resultatet	  redovisas	  nedan	  i	  två	  steg,	  som	  inleds	  med	  resultatet	  från	  den	  

ideationella	  och	  interpersonella	  analysen.	  Dessa	  presenteras	  var	  för	  sig	  med	  tabeller	  som	  stöd	  för	  

att	  ge	  en	  tydlig	  överblick.	  Därefter	  följer	  bildanalysen,	  som	  delas	  upp	  i	  interpersonell	  mening,	  

ideationell	  mening	  samt	  modalitet.	  	  

7.1	  	  Ideationell	  analys	  

Fördelningen	  av	  processerna	  i	  texterna	  visar	  på	  att	  det	  är	  de	  materiella	  och	  relationella	  typerna	  

som	  är	  de	  dominerande	  när	  man	  ser	  till	  det	  totala	  antalet.	  De	  materiella	  processerna,	  som	  visar	  att	  

handling	  sker	  i	  den	  fysiska	  världen	  är	  flest	  till	  antalet	  totalt	  sett,	  samt	  alla	  år	  utom	  2015	  då	  

fördelningen	  alla	  processer	  emellan	  är	  mer	  jämnt.	  	  
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Tabell	  1:	  Översikt	  processtyper	  

Processtyper	   1985	   1995	   2005	   2015	   Totalt	  

Materiella	   10	   7	   4	   3	   24	  

Relationella	   9	   1	   3	   4	   17	  

Mentala	   5	   4	   1	   3	   13	  

Totalt	   24	   12	   8	   10	   54	  

     	  

	  

7.1.1	  Deltagare	  
 
Förstadeltagarna	  i	  texterna	  är	  främst	  fördelade	  mellan	  du	  (mottagaren),	  vi	  (IKEA),	  och	  

köket/köksinredning	  (benämningarna	  är	  då	  köket,	  hyllplanet,	  bänkskivan,	  luckan	  osv.).	  Nedan	  

kommer	  varje	  processtyp	  redovisas	  och	  exemplifieras.	  I	  detta	  avsnitt	  är	  alla	  års	  processtyper	  

sammanslagna	  för	  att	  kunna	  redovisa	  resultatet	  tydligare.	  Spridningen	  mellan	  processerna	  de	  

olika	  åren	  är	  jämn	  i	  förhållande	  till	  det	  totala	  antalet	  processer	  (se	  tabell	  1).	  Det	  år	  som	  sticker	  ut	  

är	  1985,	  med	  ett	  betydligt	  högre	  antal	  relationella	  processer	  jämfört	  med	  andra	  år.	  Underlaget	  i	  

sin	  helhet	  står	  att	  finna	  under	  bilaga	  1.	  	  	  

	  

7.1.2	  Materiella	  processer	  
	  
De	  materiella	  processerna	  beskriver	  skeenden	  i	  den	  fysiska	  världen,	  och	  ger	  texten	  dynamik.	  I	  

texterna	  från	  IKEA-‐katalogen	  är	  det	  mottagaren	  som	  är	  den	  dominerande	  förstadeltagaren	  i	  form	  

av	  du-‐tilltal,	  samt	  implicita	  du.	  Detta	  är	  inte	  förvånande,	  eftersom	  bildtexterna	  i	  katalogerna	  är	  av	  

en	  säljande	  karaktär	  där	  avsändaren	  vill	  visa	  på	  vad	  man	  faktiskt	  kan	  göra	  i	  köket	  om	  man	  köper	  

det:	  ”Ett	  kök	  där	  du	  kan	  göra	  vad	  du	  vill-‐	  när	  du	  vill”	  (2015).	  Avsändaren	  framträder	  som	  ”Vi”	  i	  

meningar	  som	  ”Vi	  ordnar	  lånet	  på	  en	  timme”	  (1995).	  Förstadeltagarna	  består	  också	  av	  köket	  eller	  

köksinredningen	  i	  sig	  i	  flera	  fall,	  där	  de	  hjälper	  den	  potentiella	  köparen	  att	  bli	  mer	  framgångsrik	  i	  

vardagen:	  ”APPLÅD	  blågrå	  köksluckor	  ger	  dig	  den	  där	  sällsynta	  blandningen	  av	  hög	  kvalitet	  och	  

prisvärdhet	  ”	  från	  1995.	  Nedan	  är	  en	  översikt	  på	  förstadeltagarna	  i	  de	  materiella	  processerna.	  	  
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	  	  	  	  	  Tabell	  2:	  Förstadeltagare	  
Vi	  (IKEA)	   3	  
Implicit	  IKEA	   3	  
Du	   8	  
Implicit	  du	   4	  
Köket/köksinredning	   4	  
Implicit	  köket/köksinredning	   1	  
Opersonligt	  (Matlagningen)	   1	  

	  	  	  	  	  
	  
	  

7.1.3	  Relationella	  processer	  
	  
De	  relationella	  processerna	  beskriver	  tillstånd	  och	  relationer,	  och	  är	  den	  näst	  största	  gruppen	  av	  

processer	  efter	  analysen.	  Intressant	  med	  de	  relationella	  processerna	  är	  att	  de	  till	  störst	  del	  har	  ett	  

dött	  ting	  som	  förstadeltagare,	  vilket	  är	  köket	  eller	  köksinredning	  av	  olika	  slag.	  Köket	  personifieras	  

på	  detta	  sätt,	  och	  blir	  till	  något	  som	  är	  svårare	  att	  motstå	  för	  mottagaren.	  I	  årets	  katalog	  kan	  detta	  

illustreras	  med	  meningen	  ”Ett	  kök	  som	  hjälper	  dig	  att	  lyfta	  fram	  smaker	  och	  dofter	  varje	  stund,	  

varje	  dag”.	  Ett	  annat	  exempel	  är	  ”Köket	  på	  bilden	  heter	  Kvadrat”	  från	  1985.	  Extraherat	  från	  sitt	  

sammanhang	  kan	  detta	  exempel	  te	  sig	  mediokert,	  men	  i	  kontexten	  av	  IKEA-‐katalogen	  och	  det	  

tilltal	  de	  använder	  gentemot	  läsaren	  lindas	  mottagaren	  in	  och	  en	  relation	  till	  köket	  på	  bilden	  

skapas.	  Avsändaren	  skulle	  lika	  gärna	  kunnat	  skriva	  ”Köksmodellen	  på	  bilden	  är	  Kvadrat	  

björkfanér”,	  vilket	  skulle	  avpersonifiera	  uttrycket	  och	  inte	  skapa	  samma	  relation	  till	  läsaren.	  	  I	  

övrigt	  är	  det	  en	  jämn	  fördelning	  mellan	  förstadeltagarna	  ”Vi”	  (IKEA)	  och	  ”Du”.	  IKEA	  förekommer	  

till	  störst	  del	  i	  de	  sammanhang	  där	  det	  beskrivs	  vad	  de	  gjort	  för	  att	  förbättra	  köparens	  kök,	  

exempelvis	  ”Som	  kronan	  på	  verket	  har	  vi	  kompletterat	  med	  dekorlister…”	  från	  1985	  medan	  läsaren	  

får	  drömma	  sig	  bort	  bland	  bilderna	  och	  veta	  hur	  lätt	  det	  skulle	  vara	  att	  äga	  köket	  i	  meningar	  som	  

”Det	  här	  köket	  blir	  ditt	  för	  694,./mån	  i	  84	  månader”.	  Nedan	  visas	  en	  översikt	  på	  deltagarna	  i	  de	  

relationella	  processerna.	  	  

	  
	  	  	  	  	  Tabell	  3:	  Förstadeltagare	  

Vi	  (IKEA)	   3	  
Du	   2	  
Implicit	  du	   1	  
Köket/Köksinredning	   10	  
Opersonligt	  det	   1	  
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7.1.4	  Mentala	  processer	  
	  
De	  mentala	  processerna	  beskriver	  vad	  som	  sker	  inom	  oss,	  som	  känslor	  och	  tankar.	  Dessa	  har	  fått	  

mer	  utrymme	  i	  IKEA-‐katalogen	  över	  den	  tid	  denna	  studies	  material	  sträcker	  sig	  (se	  tabell	  x),	  och	  

den	  förstadeltagare	  som	  är	  dominerande	  är	  ”Du”	  vilket	  är	  motiverat	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  de	  

materiella	  processerna.	  Mottagaren	  ska	  kunna	  se	  vad	  som	  kan	  göras	  i	  köket,	  men	  detta	  bör	  

kompletteras	  med	  en	  känsla	  för	  att	  det	  ska	  bli	  än	  mer	  lockande	  att	  besöka	  varuhuset	  och	  kanske	  

byta	  ut	  sitt	  nuvarande	  kök.	  Exempel	  på	  detta	  är	  ”Det	  känns	  som	  en	  dröm-‐	  ett	  kök	  som	  gör	  det	  

roligare	  att	  skölja,	  skala,	  tillaga…”	  från	  årets	  katalog,	  eller	  ”Njut	  av	  en	  skön	  caféstil	  i	  ditt	  eget	  kök”	  

från	  2005.	  De	  mentala	  processerna	  i	  katalogtexterna	  bygger	  en	  värld	  till	  mottagaren	  som	  erbjuder	  

ett	  annat	  sätt	  att	  leva	  än	  den	  nuvarande.	  Nedan	  visas	  översikten	  på	  förstadeltagarna	  i	  de	  mentala	  

processerna.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  Tabell	  4:	  Förstadeltagare	  

Vi	  (IKEA)	   1	  
Du	   7	  

Implicit	  du	   3	  
Opersonligt	  det	   2	  

	  
	  

7.2	  Interpersonell	  analys	  

 
Nedan	  redovisas	  resultatet	  av	  den	  interpersonella	  analysen	  år	  för	  år.	  I	  tabellerna	  redovisas	  både	  

kongruenta	  och	  inkongruenta	  språkhandlingar,	  från	  detta	  material	  är	  det	  påståenden	  som	  

realiseras	  som	  erbjudanden,	  även	  dessa	  kommer	  att	  behandlas	  under	  respektive	  år.	  	  

	  

7.2.1	  Språkhandlingar	  
 
Genomgående	  innehåller	  de	  fyra	  olika	  årens	  katalogtexter	  främst	  kongruenta	  påståendesatser,	  se	  

tabell	  5-‐8	  visade	  löpande	  nedan.	  Påståendena	  används	  för	  att	  ge	  information,	  där	  mottagaren	  

förväntas	  bekräfta	  och	  acceptera	  det	  sagda.	  Att	  det	  är	  på	  detta	  vis	  motiveras	  av	  att	  texterna	  ska	  

vara	  säljande,	  och	  ger	  produktinformation	  och	  praktisk	  information	  om	  hur	  köket	  kan	  användas.	  	  

	  

Det	  år	  som	  har	  högst	  procentuell	  andel	  påståendesatser	  är	  1985,	  där	  texterna	  är	  längre	  och	  till	  

stor	  del	  handlar	  om	  de	  ekonomiska	  fördelarna	  med	  att	  välja	  IKEAs	  kökslösningar.	  Exempel	  på	  

detta	  är	  den	  första	  meningen	  i	  text	  1	  från	  samma	  år:	  ”IKEA-‐idén	  sänker	  priset	  på	  ditt	  nya	  kök	  med	  
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flera	  tusenlappar,	  utan	  att	  kvaliteten	  eller	  funktionen	  påverkas”	  samt	  text	  3:	  ”DET	  TRIVSAMMA	  

ALLMOGE-‐KÖKET,	  i	  furu,	  alltid	  lika	  aktuellt	  och	  ett	  kök	  du	  spar	  tusenlappar	  på	  att	  köpa	  hos	  IKEA”.	  

Påståenden	  realiserade	  som	  erbjudanden	  återfinns	  också	  i	  texterna,	  och	  är	  i	  flera	  fall	  

representerade	  då	  det	  handlar	  om	  vad	  kunden	  behöver	  göra	  för	  att	  få	  samma	  kök	  som	  på	  bilden:	  

”Med	  ett	  IKEA	  Konto	  kan	  du	  få	  låna	  upp	  till	  15.000:-‐	  ”	  (Text	  2	  1985)	  samt	  ”Du	  får	  t.ex.	  själv	  köra	  hem	  

och	  på	  egen	  hand	  montera	  ihop	  dina	  skåp”	  (Text	  1	  1985).	  IKEA	  erbjuder	  alltså	  möjlighet	  för	  alla	  att	  

handla	  kök	  hos	  dem,	  men	  det	  krävs	  en	  motprestation	  av	  kunden	  för	  att	  få	  det	  låga	  priset.	  I	  fallet	  

med	  exempel	  nr	  1	  gör	  det	  modala	  hjälpverbet	  kan	  att	  IKEA	  förbehåller	  sig	  rätten	  till	  att	  säga	  nej	  

till	  en	  låneansökan	  om	  kunden	  inte	  skulle	  uppfylla	  kraven.	  Att	  påståenden	  realiserade	  som	  

erbjudanden	  används	  gör	  i	  detta	  fall	  att	  det	  blir	  ett	  personligare	  tilltal,	  där	  avsändaren	  till	  synes	  

samarbetar	  med	  mottagaren	  för	  att	  denna	  ska	  kunna	  få	  möjlighet	  att	  köpa	  och	  installera	  köket.	  En	  

av	  IKEAs	  grundpelare	  i	  sitt	  koncept	  är	  ”vi	  gör	  vår	  del,	  du	  gör	  din	  del”	  7	  vilket	  i	  dessa	  fall	  speglas	  i	  

katalogtexterna.	  	  

	  
	  	  	  	  Tabell	  5:	  Språkhandlingar	  1985	  

Språkhandling	   Satstyp	   	   Inkongruent	  

1985	   Påstående	   Uppmaning	   Erbjudande	  

Påstående	   21	   	   6	  

Uppmaning	   	   1	   	  

Fråga	   	   	   	  

Andel	  i	  %	   75	  %	   4	  %	   21	  %	  

 

 

När	  vi	  går	  vidare	  i	  tiden,	  till	  1995	  har	  texterna	  kortats	  ner	  markant,	  och	  IKEA	  har	  gått	  från	  att	  

lägga	  lika	  stor	  vikt	  vid	  de	  ekonomiska	  vinsterna	  för	  kunden	  till	  att	  handla	  mer	  om	  kvaliteten	  på	  

köken.	  Kundens	  roll	  är	  fortfarande	  som	  en	  prismedveten	  konsument,	  men	  en	  mer	  individualistisk	  

ton	  anas	  med	  påståenden	  som	  ”Köket,	  ett	  högst	  personligt	  val.”	  (Text	  3	  1995).	  	  Uppmaningarna	  får	  

också	  större	  plats,	  och	  är	  lika	  många	  som	  erbjudandena.	  En	  mer	  kvalitetsmedveten	  konsument	  

kan	  skönjas	  i	  uppmaningar	  som	  ”Gör	  ett	  besök	  i	  den	  stora	  köksutställningen	  på	  ditt	  IKEA	  varuhus”	  

(Text	  1	  1995),	  där	  hen	  ska	  testa	  köken	  fysiskt	  och	  ”öppna	  dörrar	  och	  granska	  detaljer”.	  De	  

inkongruenta	  språkhandlingar	  som	  återfinns	  från	  detta	  år	  är	  påståenden	  realiserade	  som	  

erbjudanden,	  exempelvis	  ”Vi	  vill	  att	  du	  själv	  ska	  övertyga	  dig	  om	  IKEA	  kökets	  kvalitet”	  (Text	  1	  

1995)	  vilket	  befäster	  kundens	  roll	  som	  mer	  konkurrensmedveten.	  Att	  IKEA	  bjuder	  in	  kunden	  och	  

                                                
7 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html 
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vill	  att	  denne	  ska	  övertyga	  sig	  gör	  att	  företaget	  framstår	  som	  vänligare,	  trots	  att	  de	  tydligt	  är	  säkra	  

på	  att	  kvalitén	  håller	  och	  är	  stolta	  över	  detta.	  

	  

	  	  	  	  	  Tabell	  6:	  Språkhandlingar	  1995	  
Språkhandling	   Satstyp	   	   Inkongruent	  

1995	   Påstående	   Uppmaning	   Erbjudande	  

Påstående	   10	   	   1	  

Uppmaning	   	   3	   	  

Fråga	   	   	   	  

Andel	  i	  %	   71	  %	   22	  %	   7	  %	  

 
	  

År	  2005	  har	  konsumentens	  roll	  ökat	  ytterligare	  i	  texterna,	  och	  får	  nu	  fler	  alternativ	  om	  vad	  som	  

kan	  göras	  i	  köket	  med	  påståenden	  som	  ”Njut	  av	  en	  skön	  caféstil	  i	  ditt	  eget	  kök”	  (Text	  1	  2005).	  Talet	  

om	  hur	  billigt	  det	  är	  att	  handla	  på	  IKEA	  får	  ta	  ytterligare	  ett	  steg	  tillbaka,	  och	  nämns	  bara	  en	  gång	  i	  

materialet	  för	  detta	  år.	  Påståenden	  som	  ”Kök	  som	  passar	  ditt	  liv”	  (Text	  1	  2005)	  och	  ”Skapa	  en	  

personlig	  hjärteplats”	  (Text	  2	  2005)	  bygger	  en	  konsument	  som	  har	  blivit	  mer	  individualiserad	  och	  

inte	  nödvändigtvis	  bara	  vill	  laga	  mat	  i	  sitt	  nya	  kök.	  Det	  enda	  inkongruenta	  påstående	  som	  finns	  

detta	  år	  innehåller	  det	  modala	  hjälpverbet	  kan,	  som	  ger	  en	  låg	  grad	  av	  förpliktelse.	  Detta	  befäster	  

uttrycket	  som	  vuxit	  fram,	  där	  konsumenten	  erbjuds	  alternativ	  och	  är	  mer	  medveten	  och	  kanske	  

även	  berest,	  exemplet	  är	  nämligen	  taget	  från	  meningen	  ”Till	  priset	  av	  ett	  enda	  cafébesök	  kan	  du	  få	  

ett	  helt	  set	  av	  äkta	  espressokoppar	  och	  fat”.	  	  	  
	  

	  	  	  	  Tabell	  7:	  Språkhandlingar	  2005	  
Språkhandling	   Satstyp	   	   Inkongruent	  

2005	   Påstående	   Uppmaning	   Erbjudande	  

Påstående	   7	   	   3	  

Uppmaning	   	   1	   	  

Fråga	   	   	   	  

Andel	  i	  %	   64	  %	   9	  %	   27	  %	  

	  
	  
Den	  senaste	  katalogen	  som	  är	  utgiven	  2015	  skiljer	  sig	  från	  tidigare	  år	  då	  andelen	  påståenden	  

minskat	  till	  mindre	  än	  hälften	  av	  det	  totala	  antalet	  språkhandlingar.	  Istället	  har	  påståenden	  

realiserade	  som	  erbjudanden	  fått	  en	  större	  andel,	  och	  frågor	  till	  mottagaren	  finns	  för	  första	  

gången	  representerade:	  ”Trött	  efter	  en	  hektisk	  arbetsvecka?”	  (Text	  3	  2015).	  Detta	  år	  presenteras	  
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köket	  som	  en	  oas,	  där	  mottagaren	  kan	  stressa	  ner	  och	  slappna	  av.	  Hen	  erbjuds	  att	  laga	  mat	  ”Som	  

får	  ta	  den	  tid	  det	  tar”	  (Text	  3	  2015),	  i	  ”Ett	  kök	  där	  du	  kan	  göra	  vad	  du	  vill”	  (Text 1 2015). Dessutom	  

har	  köket	  på	  sätt	  och	  vis	  tilldelats	  mänskliga	  egenskaper	  i	  påståenden	  som	  ”Ett	  kök	  som	  hjälper	  dig	  

att	  lyfta	  fram	  smaker	  och	  dofter…”	  och	  ”ett	  kök	  som	  gör	  det	  roligare	  att	  skölja,	  skala,	  tillaga,	  

provsmaka,	  duka,	  förvara	  och	  källsortera	  i”.	  Att	  språkhandlingen	  påstående	  har	  minskat	  detta	  år	  

till	  förmån	  för	  erbjudanden	  och	  frågor	  kan	  sägas	  göra	  texterna	  mer	  relationsskapande	  med	  

mottagaren.	  Påståenden	  är	  den	  språkhandling	  som	  används	  mest	  i	  informationsrika	  texter,	  och	  

när	  de	  nu	  tar	  mindre	  plats	  till	  förmån	  för	  andra	  språkhandlingar	  ökar	  det	  kravet	  på	  läsarens	  

responsdrag	  (Holmberg	  &	  Karlsson	  2006:49).	  	  

 
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  8:	  Språkhandlingar	  2015	  

Språkhandling	   Satstyp	   	   	   Inkongruent	  

2015	   Påstående	   Uppmaning	   Fråga	   Erbjudande	  

Påstående	   6	   	   	   4	  

Uppmaning	   	   1	   	   	  

Fråga	   	   	   2	   	  

Andel	  i	  %	   46	  %	   8	  %	   15	  %	   31	  %	  

 
 

7.3	  Bildanalys	  

 
Bilderna	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  analysen	  återfinns	  i	  bilaga	  tre	  i	  sin	  helhet.	  Vissa	  bilder	  kommer	  

att	  visas	  i	  avsnitten	  nedan	  då	  de	  har	  relevans	  för	  förklaringen	  av	  analysen.	  

 

7.3.1	  Mänskliga	  deltagare	  i	  bilderna	  1985-‐2015	  
 
Av	  de	  tolv	  bilder	  som	  denna	  studie	  har	  i	  sitt	  material	  innehåller	  fem	  av	  dem	  mänskliga	  aktörer.	  

Anmärkningsvärt	  är	  att	  de	  är	  så	  få	  i	  de	  tidigare	  katalogerna.	  Endast	  en	  person	  visas	  under	  de	  

första	  tjugo	  åren,	  vilket	  är	  i	  1985	  års	  katalog	  där	  en	  kvinna	  står	  i	  det	  traditionella	  allmogeköket	  

(se	  bild	  nedan).	  Sedan	  dröjer	  det	  alltså	  till	  2005	  innan	  vi	  får	  se	  människor	  i	  bild	  igen,	  då	  i	  form	  av	  

en	  kvinna	  som	  tar	  en	  paus	  och	  häller	  upp	  ett	  glas	  mjölk.	  Användningen	  av	  skrift	  kompenserar	  inte	  

i	  alla	  fall	  frånvaron	  av	  människor	  på	  ett	  konsekvent	  sätt,	  varför	  jag	  inte	  har	  analyserat	  detta.	  Det	  

finns	  dock	  kontextualitetsmarkörer	  på	  bilderna	  utan	  mänskliga	  deltagare,	  mer	  om	  detta	  längre	  

ned.	  
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Aktörerna	  på	  bilderna	  har	  gemensamt	  att	  de	  alla	  är	  i	  färd	  med	  att	  göra	  någonting.	  Kvinnan	  i	  

allmogeköket	  från	  bild	  2	  1985	  har	  fullt	  upp	  med	  ett	  storbak,	  ser	  ut	  att	  ha	  tagit	  en	  kort	  paus	  och	  

vänt	  sig	  med	  armarna	  i	  kors	  för	  att	  möta	  oss.	  Trots	  att	  hon	  ler	  och	  blickar	  in	  i	  kameran	  gör	  detta	  

att	  betraktaren	  inte	  känner	  sig	  delaktig;	  kvinnan	  har	  fullt	  upp	  med	  sitt,	  nya	  bullar	  står	  redan	  i	  

ugnen	  och	  kommer	  att	  återgå	  till	  det	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Att	  hon	  möter	  vår	  blick	  innebär	  att	  det	  

är	  en	  krävande	  språkhandling,	  och	  eftersom	  hon	  är	  avbildad	  i	  helfigur	  på	  långt	  avstånd	  kan	  vi	  inte	  

nå	  henne	  om	  vi	  så	  sträckte	  ut	  en	  arm.	  Däremot	  är	  bakverken	  nära	  oss	  i	  det	  valda	  perspektivet,	  vi	  

skulle	  kunna	  ta	  en	  maräng	  om	  vi	  sträckte	  oss	  fram,	  vilket	  då	  bidrar	  till	  att	  läsaren	  trots	  allt	  bjuds	  

in	  i	  viss	  mån.	  Att	  köket	  som	  visas	  i	  bild	  inte	  har	  plats	  för	  att	  äta	  på	  vad	  vi	  kan	  se,	  spär	  ytterligare	  på	  

kvinnans	  auktoritet.	  Det	  är	  hennes	  kök	  vi	  ser	  på,	  inte	  en	  plats	  att	  socialisera	  i.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  ”Det	  trivsamma	  allmogeköket”	  Bild	  2	  1985	   	  

	  

Personerna	  från	  årets	  katalog	  lagar	  vad	  som	  ser	  ut	  att	  vara	  mer	  avancerad	  mat	  på	  alla	  bilder,	  med	  

många	  ingredienser	  och	  redskap	  framdukade,	  medan	  kvinnan	  från	  1995	  verkar	  ta	  en	  paus	  från	  

sitt	  arbete	  för	  att	  hälla	  upp	  ett	  glas	  mjölk	  i	  sitt	  moderiktiga	  kök.	  Alla	  dessa	  bilder	  speglar	  de	  

språkhandlingar	  som	  de	  tillhörande	  bildtexterna	  gett,	  exempelvis	  ”Lär	  dig	  klassikerna”	  från	  bild	  2	  
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2015	  där	  två	  kvinnor	  och	  ett	  barn	  lagar	  mat	  som	  ser	  ut	  att	  ha	  ett	  långt	  recept.	  Att	  en	  av	  kvinnorna	  

är	  äldre	  återspeglar	  texten;	  det	  är	  helt	  enkelt	  hon	  som	  kan	  klassikerna.	  

	  

	   	   	   	  
”Lär	  dig	  klassikerna”	  Bild	  2	  2015	  

7.3.2	  Ideationell	  mening	  
 
Två	  av	  bilderna	  (Bild	  2	  och	  3	  2015)	  med	  mänskliga	  deltagare	  innehåller	  flera	  personer	  som	  

interagerar,	  de	  berättar	  en	  historia	  om	  vad	  som	  kan	  göras	  i	  köket	  som	  ger	  inspiration	  till	  läsaren.	  

Dessa	  narrativa	  processer	  speglar	  alla	  den	  tillhörande	  bildtexten,	  vilket	  ger	  en	  än	  starkare	  

upplevelse	  för	  betraktaren.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  bilden	  nedan,	  ”Långkokshelg.”	  från	  årets	  

katalog:	  
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	   	   	   	   	   	  	  	  ”Långkokshelg.	  ”Bild	  3	  2015	  

	  

Gemensamt	  för	  alla	  mänskliga	  deltagare	  är	  att	  de	  gör	  något	  som	  har	  med	  matlagning	  eller	  ätande	  

att	  göra,	  ingen	  sitter	  exempelvis	  och	  läser.	  	  De	  narrativa	  processerna	  som	  pågår	  i	  bilderna	  med	  

mänskliga	  deltagare	  är	  alla	  analytiska	  processer,	  där	  betraktaren	  får	  se	  en	  helhet.	  Husmodern	  som	  

bakar	  i	  det	  trivsamma	  allmogeköket	  är	  till	  exempel	  i	  samma	  rum	  som	  det	  kaffebröd	  hon	  

producerat.	  Bild	  1	  från	  2015	  visar	  hur	  någon	  kokar	  tomatsås	  med	  tydligt	  resultat;	  flera	  burkar	  

står	  fyllda	  och	  redo	  att	  ställa	  in	  i	  skafferiet.	  	  

	  

Deltagarna	  på	  bilden	  har	  inte	  egenskaper	  som	  sticker	  ut,	  de	  är	  alla	  klädda	  i	  vardagskläder	  och	  har	  

naturliga	  hårfärger.	  Dessutom	  är	  kvinnor,	  barn	  och	  män	  representerade.	  Det	  är	  tydligt	  att	  det	  

finns	  en	  tanke	  med	  vilken	  modell	  som	  är	  placerad	  i	  vilket	  kök,	  ingenting	  har	  skett	  av	  en	  slump.	  

Skulle	  de	  två	  männen	  som	  förbereder	  ett	  långkok	  placeras	  i	  allmogeköket	  skulle	  det	  till	  exempel	  

inte	  bli	  samma	  genomslag,	  de	  passar	  inte	  in	  där.	  Samma	  sak	  sker	  om	  vi	  sätter	  den	  bullbakande	  

husmodern	  i	  köket	  där	  den	  unga	  kvinnan	  i	  karriären	  är	  placerad,	  de	  passar	  inte	  ihop	  i	  ett	  säljande	  

sammanhang.	  

7.3.3	  Interpersonell	  mening	  	  
 
I	  bilderna	  med	  mänskliga	  deltagare	  möter	  endast	  en	  av	  dem	  betraktarens	  blick	  (Bild	  2,	  1985),	  

vilket	  gör	  att	  de	  flesta	  mänskliga	  deltagarna	  är	  givande	  i	  sina	  roller.	  Läsaren	  tillåts	  därmed	  att	  

ogenerat	  ta	  in	  kökets	  alla	  delar,	  och	  få	  en	  demonstration	  och	  drömma	  sig	  bort	  om	  vad	  som	  kan	  

göras	  i	  det.	  Perspektivet	  som	  deltagarna	  visas	  i	  är	  genomgående	  på	  långt	  medelavstånd,	  då	  
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deltagaren	  tar	  upp	  mindre	  än	  halva	  bildytan.	  Att	  de	  visas	  på	  detta	  sätt	  skapar	  ett	  lågt	  

interaktionspotential,	  eftersom	  läsaren	  inte	  kan	  nå	  dem.	  Kanske	  beror	  valet	  av	  detta	  perspektiv	  på	  

att	  IKEA	  vill	  ge	  läsaren	  ett	  relativt	  opersonligt	  kök,	  som	  läsaren	  själv	  kan	  få	  skapa	  idéer	  och	  

drömmar	  kring	  där	  de	  egna	  köksredskapen	  och	  möblerna	  kan	  få	  rum.	  

En	  av	  bilderna	  med	  mänsklig	  aktör	  sticker	  dock	  ut;	  bild	  1	  från	  2015	  med	  händer	  som	  bryter	  ned	  

kryddgrönt	  i	  en	  gryta.	  Denna	  visas	  på	  nära	  medelavstånd.	  Här	  är	  bildens	  bakgrund	  suddig,	  och	  

matlagningen	  står	  i	  fokus.	  Om	  vi	  ville	  skulle	  vi	  kunna	  sträcka	  ut	  en	  hand	  och	  ta	  tag	  i	  sleven	  som	  

står	  i	  grytan,	  och	  blicken	  dras	  dithän	  än	  mer	  på	  grund	  av	  priset	  för	  kastrullen	  som	  står	  på	  den.	  	  

	  

	  	  	  	  	   	  
	   	   	   	   	   ”Kök”	  Bild	  1	  2015	  

	  

En	  till	  aspekt	  i	  den	  interpersonella	  analysen	  är	  att	  bilderna	  från	  årets	  katalog	  som	  kan	  inhämtas	  

digitalt	  även	  innehåller	  insticksmoduler,	  eller	  ”knappar”	  för	  att	  trycka	  på	  ”Gilla”	  och	  ”Dela”	  om	  

läsaren	  har	  Facebook.	  Dessutom	  är	  den	  sökbar,	  och	  läsaren	  kan	  bokmärka	  sidor	  hen	  finner	  

intressanta.	  Den	  internetbaserade	  katalogen	  ser	  exakt	  ut	  som	  den	  tryckta	  förutom	  detta,	  och	  man	  

”bläddrar”	  som	  läsare	  igenom	  den	  genom	  att	  trycka	  på	  pilar.	  Detta	  ökar	  interaktionspotentialen	  

markant,	  eftersom	  man	  dels	  kan	  se	  vad	  andra	  läsare	  har	  ”gillat”	  (även	  om	  man	  själv	  inte	  har	  

Facebook),	  och	  även	  zooma	  i	  bilderna.	  Man	  kan	  inte	  ändra	  perspektiv	  på	  bilderna,	  men	  

möjligheten	  att	  närstudera	  och	  spara	  information	  direkt	  från	  bilden	  gör	  att	  läsaren	  blir	  mer	  

delaktig.	  Detta	  är	  även	  ett	  smart	  drag	  från	  avsändaren,	  eftersom	  de	  kan	  se	  vilka	  bilder	  som	  gillas	  
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eller	  sparas	  ned	  mest	  och	  även	  få	  gratis	  reklam	  då	  användare	  väljer	  att	  dela	  bilden	  med	  sina	  

vänner	  på	  sin	  Facebooksida.	  	  

7.3.4	  Modalitet	  i	  bilder	  utan	  mänskliga	  deltagare	  
 
Bildmaterialet	  i	  denna	  analys	  spänner	  över	  en	  relativt	  lång	  tidsperiod	  (trettio	  år)	  när	  man	  ser	  till	  

den	  tekniska	  utvecklingen.	  Möjligheten	  att	  förändra	  och	  förbättra	  bilder	  ökar	  ständigt,	  och	  det	  

märks	  när	  man	  ser	  på	  de	  äldre	  bilderna	  i	  detta	  material.	  I	  årets	  katalog	  är	  bilderna	  knivskarpa	  i	  

sin	  ljussättning	  och	  presentation,	  och	  detaljer	  kan	  skönjas	  mycket	  tydligare	  än	  i	  utgåvan	  från	  

1985.	  Möjligheten	  till	  att	  ändra	  bilder	  i	  redigeringsprogram	  som	  Photoshop,	  gör	  också	  att	  man	  

som	  mottagare	  kan	  ställa	  sig	  skeptisk	  till	  om	  bilden	  verkligen	  är	  på	  riktigt.	  Som	  läsare	  av	  nutida	  

material	  får	  man	  nästan	  alltid	  ställa	  sig	  frågan	  om	  en	  eller	  flera	  delar	  har	  lagts	  till	  eller	  förändrats	  i	  

efterhand.	  	  	  

	  

Modalitet	  i	  bildanalysen	  handlar	  om	  att	  tyda	  hur	  naturalistisk,	  alltså	  verklig	  en	  bild	  är.	  En	  bild	  som	  

ser	  ut	  som	  om	  vi	  hade	  stått	  i	  rummet	  är	  det	  mest	  verklighetstrogna,	  och	  har	  hög	  modalitet.	  

Teorierna	  bakom	  modalitetsanalys	  handlar	  till	  viss	  del	  om	  ljussättning	  och	  färgmättnad,	  och	  ska	  

endast	  de	  parametrarna	  användas	  i	  denna	  analys	  blir	  det	  svårt	  att	  få	  en	  överblick	  då	  bildkvalitén	  

av	  tekniska	  skäl	  är	  väldigt	  olika.	  Vad	  som	  däremot	  är	  intressant	  är	  då	  hur	  verklighetstrogen	  bilden	  

är	  i	  form	  av	  vad	  eller	  vilka	  som	  visas	  på	  bilderna,	  förutom	  köket	  i	  sig.	  	  

 
Den	  största	  delen	  av	  bilderna	  i	  materialet	  saknar	  mänskliga	  deltagare,	  men	  de	  är	  långt	  ifrån	  

opersonliga	  trots	  detta.	  I	  alla	  kök	  har	  föremål	  placerats	  ut	  som	  skapar	  associationer	  till	  vad	  som	  

kan	  göras	  i	  köket,	  eller	  kanske	  vilken	  typ	  av	  person	  som	  redan	  bor	  där.	  Ingen	  av	  köken	  i	  

analysmaterialet	  är	  helt	  opersonligt,	  snarare	  kan	  graden	  av	  mänsklig	  närvaro	  sägas	  vara	  låg	  eller	  

hög.	  Alla	  kök	  har	  någon	  form	  av	  aktionsprocess	  som	  lämnats	  då	  bilden	  tas.	  I	  de	  flesta	  fall	  finns	  

porslin	  framdukat	  någonstans,	  och	  intressant	  är	  att	  det	  alltid	  är	  för	  flera	  personer.	  Det	  kan	  

antingen	  vara	  glas	  och	  tallrikar,	  eller	  kaffekoppar.	  Om	  det	  inte	  finns	  porslin	  som	  väntar	  på	  att	  

dukas	  fram,	  är	  det	  matlagning	  som	  har	  förberetts.	  I	  det	  ljusa	  trendiga	  kök	  nr	  2	  från	  1985	  ligger	  

färska	  fiskar	  som	  räcker	  till	  flera	  framme	  på	  diskbänken	  med	  apelsiner	  i	  fonden,	  och	  flera	  

kastruller	  står	  på	  spisen.	  I	  det	  murrigare	  köket	  i	  körsbärsbets	  (Nr.	  2	  från	  1995)	  är	  det	  exotiska	  

frukter	  som	  ymnigt	  fyller	  sin	  skål,	  en	  flaska	  sprit	  står	  bredvid	  spisen	  där	  någon	  är	  i	  färd	  med	  att	  

woka.	  Båda	  dessa	  kök	  för	  tankarna	  till	  en	  matlagningsintresserad	  person,	  och	  vitvarorna	  som	  är	  i	  
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bild	  är	  av	  det	  mer	  exklusiva	  slaget.	  Den	  robusta	  matlagning	  som	  är	  i	  färd	  att	  förberedas	  skulle	  

kunna	  ha	  manliga	  matlagare	  som	  målgrupp.	  

	  

	  
	  ”IKEA	  kökslån”	  Bild	  2	  1995	  

	  

Denna	  teori	  förankras	  i	  bild	  nr.2	  från	  2015	  där	  två	  män	  i	  yngre	  medelåldern	  lagar	  mat	  

tillsammans	  i	  ett	  rustikt	  och	  trendigt	  kök,	  de	  har	  många	  ingredienser	  och	  redskap	  framtagna	  och	  

bildtexten	  inleds	  med	  ”Långkokshelg”	  (Se	  avsnitt	  7.2.2)	  

	  

Det	  kök	  som	  i	  bildanalysen	  visade	  lägst	  grad	  av	  mänsklig	  närvaro	  är	  kök	  nr.	  3	  från	  2005.	  Stilen	  

som	  där	  representeras	  är	  caféliknande,	  allt	  står	  i	  ordning	  och	  är	  i	  samma	  färgskala.	  Vad	  som	  gör	  

att	  även	  detta	  kök	  ändå	  har	  en	  interpersonell	  karaktär	  på	  grund	  av	  dess	  bildtext,	  där	  redan	  

rubriken	  inbjuder	  läsaren	  att	  ta	  ställning	  med	  orden	  ”Hitta	  stilen:	  Blå	  Java”,	  för	  att	  fortsättningsvis	  

utveckla	  hur	  man	  skaffar	  en	  caféstil	  i	  sitt	  eget	  kök.	  Lösningen	  är	  bland	  annat	  att	  inhandla	  äkta	  

espressokoppar.	  	  
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7.4	  Sammanfattning	  av	  analysresultaten	  

 
Resultatet	  av	  den	  ideationella	  och	  interpersonella	  textanalysen	  har	  visat	  att	  den	  individ	  som	  

skapas	  på	  många	  sätt	  uttrycks	  på	  samma	  vis	  1985	  som	  2015,	  men	  att	  det	  också	  finns	  skillnader.	  

Likheterna	  syns	  genom	  de	  materiella	  processerna	  och	  mängden	  påståenden	  alla	  år	  utom	  2015,	  då	  

en	  större	  förändring	  skett.	  Mer	  om	  detta	  senare	  i	  detta	  avsnitt.	  	  

	  

Den	  person	  som	  ska	  köpa	  IKEA-‐köket	  har	  genom	  åren	  fått	  förslag	  om	  vad	  som	  kan	  göras	  i	  köket,	  

och	  varför	  hen	  just	  ska	  välja	  ett	  IKEA-‐kök.	  Konsumenten	  1985	  behövde	  få	  mer	  information	  om	  

varför	  just	  IKEA	  skulle	  väljas	  som	  köksleverantör,	  det	  motiverades	  på	  vilket	  sätt	  köparen	  valde	  

rätt	  genom	  att	  köpa	  ett	  IKEA-‐kök,	  vilket	  var	  ekonomiska	  vinningar	  och	  med	  löfte	  om	  kvalitet.	  

Tiden	  gick,	  och	  1995	  har	  IKEA	  blivit	  mer	  etablerad	  som	  köksleverantör.	  Nu	  är	  det	  konsumenten	  

som	  ska	  själv	  ska	  övertyga	  sig	  om	  kvalitén	  genom	  att	  besöka	  varuhuset,	  IKEA	  behöver	  inte	  säga	  

mer	  än	  så	  och	  låter	  tryggare	  i	  sin	  position.	  Samtidigt	  ges	  köparen	  möjlighet	  att	  individualisera	  

köket,	  det	  är	  ett	  ”personligt	  kök”	  som	  är	  idealet.	  Även	  i	  2005	  års	  katalog	  återspeglas	  detta,	  med	  

tillägget	  att	  köket	  nu	  är	  en	  plats	  där	  man	  kan	  göra	  annat	  än	  att	  laga	  mat	  om	  man	  så	  önskar.	  Köket	  

ska	  passa	  köparens	  liv,	  och	  är	  inte	  lika	  standardiserat.	  År	  2015	  skiljer	  sig	  från	  de	  tidigare	  åren,	  

mängden	  påståenden	  är	  mindre	  än	  hälften	  och	  de	  materiella	  processerna	  får	  lika	  stort	  spelrum	  

som	  relationella	  och	  mentala	  processer.	  Frågor	  ställs	  för	  första	  gången	  till	  läsaren	  i	  katalogtexten,	  

och	  svaret	  finns	  i	  bilderna	  på	  de	  stora	  ljusa	  köken	  med	  hemlagad	  mat.	  	  

	  

Det	  mest	  framträdande	  resultatet	  i	  den	  multimodala	  analysen	  är	  bristen	  eller	  förekomsten	  av	  

mänskliga	  aktörer.	  Endast	  en	  person	  fanns	  med	  i	  materialet	  från	  1985	  och	  1995.	  År	  2005	  finns	  en	  

person	  med,	  medan	  det	  i	  årets	  katalog	  fanns	  fler	  mänskliga	  aktörer	  än	  vad	  denna	  studie	  kunde	  ta	  

upp.	  Gemensamt	  för	  alla	  människor	  i	  bild	  är	  att	  de	  i	  alla	  fall	  utom	  ett	  lagar	  mat,	  den	  person	  som	  

inte	  gör	  det	  häller	  istället	  upp	  ett	  glas	  mjölk	  vilket	  gör	  att	  alla	  deltagare	  sysslar	  med	  något	  

matrelaterat.	  Personernas	  roller	  är	  i	  fyra	  fall	  av	  fem	  givande,	  då	  de	  inte	  möter	  betraktarens	  blick.	  	  

De	  bilder	  som	  saknar	  mänsklig	  aktör	  har	  istället	  fått	  detaljer	  tillagda	  som	  ger	  en	  bild	  av	  vad	  som	  

kan	  göras	  i	  köket,	  attributen	  i	  bild	  togs	  upp	  som	  kontextualisering-‐	  avsändaren	  har	  haft	  en	  tanke	  

om	  vem	  som	  skulle	  kunna	  vistas	  i	  det	  visade	  köket.	  Alla	  kök	  bär	  därmed	  spår	  av	  människor	  på	  

olika	  sätt.	  Motsatsen	  hade	  varit	  att	  bara	  visa	  upp	  bilder	  av	  köken	  i	  sin	  helhet,	  som	  om	  vi	  stod	  

framför	  dem	  och	  utan	  matvaror	  eller	  redskap	  som	  associerar	  tankarna	  till	  vad	  som	  skett,	  eller	  

kommer	  ske	  i	  det	  visade	  köket	  inom	  kort.	  	  
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8.	  Diskussion	  och	  slutsatser	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  resultaten	  av	  studien	  att	  diskuteras,	  och	  mina	  frågeställningar	  från	  syftet	  

besvaras.	  Frågorna	  diskuteras	  var	  för	  sig	  med	  stöd	  i	  den	  tidigare	  forskning	  som	  använts	  för	  

studien.	  	  

8.1	  På	  vilket	  sätt	  har	  IKEA	  framställt	  kökskunderna	  i	  katalogen	  över	  tid?	  

 
På	  trettio	  år	  har	  det	  skett	  förändringar	  av	  hur	  kökskunden	  framställs.	  Flera	  aspekter	  av	  uttrycket	  i	  

katalogen	  har	  förändrats,	  och	  den	  största	  skillnaden	  jag	  ser	  efter	  analysen	  är	  att	  konsumenten	  

2015	  ges	  mer	  utrymme	  att	  själv	  applicera	  sina	  drömmar	  och	  idéer	  på	  köken	  än	  1985.	  Dagens	  

läsare	  har	  fler	  alternativ	  att	  välja	  mellan	  på	  marknaden,	  och	  större	  möjligheter	  att	  finna	  

inspiration	  och	  idéer	  i	  andra	  medier	  än	  någonsin	  tidigare.	  Att	  läsaren	  står	  i	  en	  position	  där	  hen	  

har	  fler	  valmöjligheter	  gör	  att	  IKEA	  snarare	  verkar	  ha	  anpassat	  sig	  till	  att	  visa	  på	  att	  det	  är	  idéer	  

som	  säljs,	  sedan	  kan	  dessa	  modifieras	  till	  att	  passa	  kundens	  behov	  och	  drömmar	  om	  ett	  idealt	  kök.	  	  

Daniel	  Wojahns	  analys	  av	  två	  vigseltexter,	  når	  resultatet	  att	  den	  kyrkliga	  texten	  är	  mer	  

institutionell,	  medan	  den	  borgerliga	  texten	  speglar	  en	  individualisering	  som	  skett	  i	  samhället	  

utifrån	  språkhandlingar	  och	  modus	  (2011:184).	  Jag	  menar	  att	  det	  går	  att	  se	  även	  i	  detta	  material,	  

då	  IKEA	  som	  avsändare	  i	  senare	  kataloger	  interagerar	  mer	  med	  läsaren	  både	  i	  texternas	  

uppbyggnad	  och	  bildspråket.	  Läsaren	  ges	  mer	  utrymme	  2015	  än	  1985.	  

	  

När	  man	  ser	  på	  samspelet	  bild	  och	  text	  emellan	  bekräftas	  det	  att	  IKEA	  i	  de	  senare	  katalogerna	  

låter	  läsaren	  ta	  större	  plats.	  Att	  det	  endast	  finns	  en	  mänsklig	  aktör	  på	  kökssidorna	  totalt	  i	  

katalogerna	  från	  1985	  samt	  1995	  är	  ett	  exempel	  på	  detta.	  Även	  om	  det	  finns	  spår	  av	  människor	  i	  

alla	  bilder,	  som	  tallrikar	  och	  glas	  framdukade,	  eller	  mat	  som	  är	  redo	  att	  lagas	  är	  det	  svårt	  att	  inte	  

jämföra	  med	  att	  ha	  människor	  i	  bild	  som	  utför	  aktiviteter.	  Att	  betraktaren	  får	  se	  människor	  hen	  

kan	  relatera	  till	  är	  ett	  starkt	  uttryck,	  där	  det	  blir	  lättare	  att	  visualisera	  sig	  själv,	  eller	  avfärda	  

bilden.	  Men	  då	  materialet	  innehåller	  så	  få	  mänskliga	  aktörer	  är	  det	  av	  vikt	  att	  återgå	  till	  det	  

faktum	  att	  det	  finns	  spår	  av	  människor	  i	  alla	  bilder.	  Björkvalls	  studie	  om	  modelläsare	  i	  svensk	  

reklam	  (2003)	  kan	  visar	  på	  de	  olika	  erbjudna	  identiteter	  som	  finns	  i	  bilderna,	  och	  även	  om	  dessa	  

inte	  representeras	  av	  en	  mänsklig	  aktör	  väcker	  rekvisitan	  i	  köken	  känslor	  som	  gör	  köken	  mer	  

attraktiva.	  Jag	  menar	  att	  det	  finns	  en	  icke	  fysisk	  modelläsare	  i	  dessa	  bilder	  som	  är	  noga	  

genomtänkt.	  En	  del	  i	  IKEAs	  koncept	  är	  att	  skapa	  ”en	  bättre	  vardag	  för	  de	  många	  människorna”	  och	  

därför	  kan	  exempelvis	  stereotypa	  rollers	  ägodelar	  och	  matval	  få	  representera	  modelläsaren.	  
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Mängden	  köksinredningar	  som	  visas	  i	  katalogen	  gör	  också	  att	  det	  finns	  något	  för	  de	  flesta,	  och	  

IKEA	  är	  noga	  med	  att	  visa	  upp	  ett	  vitt	  spektra	  av	  kök	  som	  kommer	  till	  olika	  priser.	  Den	  

konsumentkultur	  som	  råder	  (Björkvall	  2003)	  har	  också	  hjälpt	  IKEA	  att	  expandera	  i	  en	  enorm	  takt	  

(se	  avsnitt	  2.1).	  Möjligheten	  till	  konsumtionslån	  har	  varit	  närvarande	  i	  katalogerna	  ända	  sedan	  

1985,	  vilket	  innebär	  att	  den	  kund	  som	  inte	  har	  råd	  att	  köpa	  sitt	  drömkök	  ändå	  kan	  få	  det	  

finansierat	  genom	  ett	  lån	  av	  IKEA.	  Detta	  sammantaget	  gör	  IKEA	  till	  ett	  företag	  som	  är	  mycket	  bra	  

på	  att	  kunna	  erbjuda	  något	  för	  alla,	  och	  en	  enda	  modelläsare	  finns	  inte.	  Snarare	  tror	  jag	  att	  

företagets	  framgångar	  ligger	  i	  att	  de	  har	  en	  ambition	  om	  att	  finnas	  till	  för	  många.	  	  

	  

8.2	  Vilken	  roll	  intar	  IKEA	  gentemot	  kökskunderna	  1985-‐2015?	  

 
IKEAs	  roll	  som	  köksleverantör	  har	  sedan	  1985	  stärkts,	  vilket	  visas	  genom	  andelen	  kök	  som	  nu	  

visas	  i	  katalogen	  jämfört	  med	  1985,	  samt	  den	  stora	  ekonomiska	  tillväxt	  företaget	  vunnit	  de	  

senaste	  åren	  (se	  punkt	  2.1).	  I	  de	  tidigare	  katalogerna	  gjordes	  det	  stora	  poänger	  på	  hur	  billigt	  det	  

är	  att	  handla	  på	  IKEA,	  nu	  är	  min	  tes	  att	  detta	  är	  en	  vedertagen	  fakta	  som	  alltså	  inte	  behöver	  

förklaras.	  Av	  den	  anledningen	  har	  bildtexterna	  blivit	  kortare	  år	  för	  år,	  och	  inspirerande	  slimmade	  

bildtexter	  visas	  mer	  diskret	  i	  bild	  för	  att	  ge	  själva	  miljön	  i	  köket	  större	  plats.	  Mangano	  och	  

Marrones	  studie	  om	  företagsidentitet	  (2015:46)	  pekar	  på	  att	  konsumenter	  skapar	  sin	  identitet	  

genom	  det	  företag	  de	  väljer	  att	  handla	  av.	  Deras	  studie	  lägger	  vikt	  vid	  företags	  logotyper,	  men	  

också	  den	  företagskultur	  som	  kommuniceras.	  IKEA	  har	  valt	  att	  inte	  ha	  sin	  logotyp	  utåt	  på	  sin	  

köksinredning,	  men	  på	  grund	  av	  sin	  starka	  position	  på	  marknaden,	  goda	  rykte	  och	  låga	  priser	  på	  

kök	  i	  förhållande	  till	  andra	  köksleverantörer	  är	  det	  ett	  ställningstagande	  från	  kunderna	  att	  välja	  

deras	  kök.	  I	  linje	  med	  IKEAs	  koncept	  om	  trendig,	  hållbar	  design	  och	  den	  kände	  ledarfiguren	  Ingvar	  

Kamprads	  attityd	  till	  sparsamhet	  kanske	  man	  kan	  påstå	  att	  IKEA	  har	  byggt	  ett	  varumärke	  som	  ger	  

kunderna	  en	  folklig	  identitet.	  Textanalysen	  har	  visat	  att	  förstadeltagaren	  till	  allra	  största	  del	  är	  

”du”,	  vilket	  är	  kunden	  som	  läser,	  och	  det	  befäster	  denna	  teori.	  Kunden	  står	  i	  fokus,	  och	  någon	  typ	  

av	  översitteri	  förekommer	  aldrig.	  IKEA	  erbjuder	  olika	  stilar	  och	  priser,	  och	  eftersom	  de	  både	  följer	  

och	  skapar	  rådande	  trender	  blir	  de	  ett	  varumärke	  att	  lita	  på.	  De	  har	  över	  tid	  kreerat	  en	  roll	  där	  de	  

aldrig	  är	  fel	  val,	  utan	  kan	  vara	  ett	  alternativ	  för	  alla.	  
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9.	  Slutsats	  
IKEA-‐katalogen	  har	  haft	  en	  mycket	  stor	  spridning	  sedan	  den	  började	  tryckas8,	  och	  varuhusen	  

finns	  på	  olika	  platser	  runt	  om	  i	  landet.	  Detta	  gör	  att	  en	  relation	  till	  företaget	  skapas	  hos	  många	  

tidigt,	  och	  att	  dess	  varumärke	  är	  starkt.	  Tonen	  i	  språket,	  och	  så	  även	  IKEAs	  position	  som	  

köksleverantör	  har	  förändrats	  sedan	  1985	  tills	  idag,	  men	  baktanken	  har	  alltid	  varit	  densamma.	  De	  

vill	  vara	  alternativet	  för	  de	  många	  människorna,	  och	  återspeglar	  därför	  trender	  i	  både	  design	  av	  

möbler	  och	  sin	  katalog.	  Tilltalet	  mot	  kunden	  har	  förändrats,	  men	  det	  motsvarar	  snarare	  vår	  

omvärlds	  ideal	  än	  IKEAs	  egna.	  Därför	  är	  min	  slutsats	  att	  IKEA	  är	  med	  och	  bygger	  drömmen	  om	  

individualism,	  om	  drömmen	  att	  ha	  mer	  tid	  för	  långkok	  och	  att	  föra	  traditioner	  vidare.	  Men	  det	  är	  

inte	  de	  som	  har	  skapat	  den.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
                                                
8 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-‐is-‐ikea/about-‐the-‐ikea-‐group/index.html#key-‐figures	  
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11.	  Bilagor	  

11.1	  Bilaga	  1:	  Transkriberad	  text	  från	  katalogerna	  samt	  bilder	  

Nr.	  1	  1985	  

 
 
IKEA-‐idén	  sänker	  priset	  på	  ditt	  nya	  kök	  med	  flera	  tusenlappar,	  utan	  att	  kvaliteten	  eller	  funktionen	  
påverkas.	  
	  
Hade	  vi	  tillverkat,	  transporterat,	  lagrat	  och	  sålt	  våra	  kök	  på	  samma	  sätt	  som	  andra	  gör,	  skulle	  vi	  
också	  behöva	  ta	  15,	  kanske	  20.000:-‐	  för	  ett	  kök	  som	  det	  på	  bilden.	  Nu	  gör	  vi	  inte	  som	  andra,	  utan	  
på	  vårt	  eget,	  småländska	  vis-‐	  snålar	  här	  och	  gnetar	  där	  för	  att	  minimera	  alla	  dom	  kostnader	  som	  
inte	  påverkar	  kvaliteten,	  funktionen	  eller	  utseendet.	  (Du	  får	  t.ex.	  själv	  köra	  hem	  och	  på	  egen	  hand	  
montera	  ihop	  dina	  skåp,	  men	  köket	  blir	  för	  den	  skull	  inte	  sämre,	  bara	  billigare.)	  Därför	  kan	  vi	  
istället	  erbjuda	  dig	  samma	  högklassiga	  kök,	  exkl.	  skåpinredning	  som	  du	  väljer	  själv,	  för	  10.496:-‐	  
och	  låta	  dig	  behålla	  mellanskillnaden.	  Så	  vad	  du	  gör,	  köp	  inte	  ett	  nytt	  kök	  utan	  att	  först	  se	  vad	  
IKEA	  har	  att	  erbjuda	  dig-‐	  här	  i	  katalogen,	  på	  köksutställningen	  i	  våra	  varuhus	  och	  i	  vår	  stora	  
specialbroschyr	  om	  kök.	  Köket	  på	  bilden	  heter	  Kvadrat.	  	  
	  
På	  våra	  varuhus	  får	  du	  hjälp	  av	  köksexperter	  att	  utforma	  och	  inreda	  ditt	  kök	  så	  att	  det	  blir	  
funktionellt	  och	  arbetsriktigt.	  En	  service	  vi	  bjuder	  på.	  
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Nr.	  2	  1985	  

 
 
Det	  allra	  senaste,	  lite	  tuffare	  köket	  med	  rutmönstrade	  laminat-‐	  och	  vitrindörrar.	  Tåligare	  (och	  
billigare!)	  än	  dom	  flesta.	  Finns	  bara	  på	  IKEA.	  
	  
Dörren	  heter	  Fasett	  och	  har	  ett	  diskret,	  präglat	  rutmönster.	  Som	  vitrindörr	  har	  den	  utmönstrat	  
klarglas-‐effektfullt	  och	  praktiskt	  eftersom	  du	  lätt	  hittar	  rätt	  i	  dina	  skåp.	  Och	  en	  en	  exklusivitet	  som	  
vi	  nästan	  bjuder	  på:	  Merkostnaden	  för	  vitrindörrarna	  är	  i	  det	  här	  vinkelköket	  bara	  265:-‐	  
Bänkskivan	  är	  av	  strukturmönstrat	  högtryckslaminat	  (det	  kanske	  tåligaste	  du	  kan	  få)	  och	  heter	  
Version.	  Som	  kronan	  på	  verket	  har	  vi	  kompletterat	  med	  dekorlister	  på	  väggskåpens	  under-‐	  och	  
översida.	  (Indrag)	  Det	  är	  ditt,	  hela	  köket	  för	  8306;-‐!	  För	  diskbänk	  och	  handtag	  tillkommer	  595:-‐
om	  du	  väljer	  som	  vi	  gjort	  på	  bilden.	  Se	  vidare	  sid	  216-‐219.	  
	  
Med	  ett	  IKEA	  Konto	  kan	  du	  få	  låna	  upp	  till	  15.000:-‐	  och	  dela	  upp	  betalningen	  av	  ditt	  nya	  kök	  över	  
en	  längre	  period.	  På	  ”Gula	  Sidorna”	  får	  du	  veta	  mer.	  	  
 
IKEA-köket med Fasett dörrar, se sid 216-219.  
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Nr.3	  1985	  

  
DET	  TRIVSAMMA	  ALLMOGE-‐KÖKET,	  i	  furu,	  alltid	  lika	  aktuellt	  och	  ett	  kök	  du	  spar	  tusenlappar	  på	  
att	  köpa	  hos	  IKEA.	  Jämför!	  Komplettpris,	  med	  sockelfronter	  och	  täcksida	  i	  furu	  7778:-‐	  
Skåpinredning,	  diskbänk	  och	  knoppar	  tillkommer.	  	  
 
Nr.1	  1995	  

 
Om	  10	  år	  kommer	  du	  att	  vara	  ännu	  mer	  övertygad	  om	  att	  du	  valde	  rätt.	  	  
Gör	  ett	  besök	  i	  den	  stora	  köksutställningen	  på	  ditt	  IKEA	  varuhus.	  Prova,	  känn,	  dra	  i	  lådor,	  öppna	  
dörrar	  och	  granska	  detaljer.	  Vi	  vill	  att	  du	  själv	  ska	  övertyga	  dig	  om	  IKEA	  kökets	  kvalitet.	  Vill	  du	  
ändå	  ha	  svart	  på	  vitt	  så	  läs	  resultatet	  från	  det	  Svenska	  Möbelinstitutets	  hårda	  kvalitetstester.	  IKEA	  
köket	  uppfyller	  alla	  de	  stränga	  kraven	  och	  bär	  som	  bevis	  Möbelfakta.	  
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Nr.2	  1995	  

 
IKEA	  kökslån	  
Låna	  upp	  till	  50.000,-‐	  Låg	  ränta	  och	  förmånliga	  villkor.	  Vi	  ordnar	  lånet	  på	  en	  timme.	  Det	  här	  köket	  
blir	  ditt	  för	  694,-‐/mån	  i	  84	  månader.	  Vidare	  information	  se	  sid	  329.	  	  
	  
Nr.3	  1995	  

 
 
Köket,	  ett	  högst	  personligt	  val.	  	  
Drömmen,	  att	  få	  utforma	  sitt	  kök	  efter	  egna	  idéer,	  har	  länge	  bara	  ett	  fåtal	  haft	  råd	  med	  att	  
förverkliga.	  Nu	  ger	  vi	  med	  IKEA	  köket	  alla	  samma	  möjlighet.	  Dessutom	  erbjuder	  vi	  dig	  att	  få	  hela	  
köket	  levererat,	  monterat	  och	  uppsatt	  till	  ett	  oslagbart	  pris.	  	  
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Nr.1	  2005	  

 
KÖK	  
skapa	  en	  personlig	  hjärteplats	  
 
Nr.	  2	  2005	  

  
Kök	  som	  passar	  ditt	  liv	  
(Endast	  prisinformation	  finns	  representerat	  i	  mitten)	  
HANDLA	  NÄR,	  VAR	  OCH	  HUR	  DU	  VILL!	  IKEA	  HANDLA	  HEMMA.	  TEL:	  0476-‐81500.	  
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Nr.	  3	  2005	  

  
Hitta	  stilen:	  
Blå	  Java	  
	  
Njut	  av	  en	  skön	  caféstil	  i	  ditt	  eget	  kök!	  Och	  att	  skapa	  den	  rätta	  stilen	  är	  både	  lättare	  och	  billigare	  
än	  du	  kanske	  tror:	  öppna	  hyllplan	  gör	  det	  lätt	  att	  nå	  porslin	  samtidigt	  som	  det	  skapar	  en	  äkta	  
kaffebarsatmosfär.	  APPLÅD	  blågrå	  köksluckor	  ger	  dig	  den	  där	  sällsynta	  blandningen	  av	  hög	  
kvalitet	  och	  prisvärdhet,	  medan	  FAKTUM	  skåpsystem	  erbjuder	  en	  mängd	  spännande	  
kökslösningar.	  	  
	  
Startpaket	  på	  nolltid	  
Till	  priset	  av	  ett	  enda	  cafébesök	  kan	  du	  få	  ett	  helt	  set	  av	  äkta	  espressokoppar	  och	  fat.	  	  
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Nr.1	  2015	  

  
Kök.	  
Det	  känns	  som	  en	  dröm-‐	  ett	  kök	  som	  gör	  det	  roligare	  att	  skölja,	  skala,	  tillaga,	  provsmaka,	  duka,	  
förvara	  och	  källsortera	  i.	  Ett	  kök	  där	  du	  kan	  göra	  det	  du	  vill-‐	  när	  du	  vill.	  Där	  du	  känner	  dig	  
inspirerad.	  Ett	  kök	  som	  hjälper	  dig	  att	  lyfta	  fram	  smaker	  och	  dofter	  varje	  stund,	  varje	  dag.	  En	  
dröm?	  Bara	  tills	  du	  förverkligar	  den.	  	  
 
Nr.2	  2015	  

  
Lär	  dig	  klassikerna.	  
För	  traditionerna	  vidare.	  Det	  är	  så	  mycket	  lättare	  i	  ett	  nytt	  och	  modernt	  kök.	  
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Nr.	  3	  2015	  

   
Långkokshelg.	  Trött	  efter	  en	  hektisk	  arbetsvecka?	  Ladda	  ny	  energi	  med	  lite	  mer	  omfattande	  
matlagning.	  Som	  får	  ta	  den	  tid	  det	  tar.	  
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11.2	  Bilaga	  2-‐	  Ideationell	  analys	  med	  processtyper	  

 
Mentala processer    

Text 1 1985 Därför kan vi istället 
erbjuda dig samma 
högklassiga kök, exkl. 
skåpinredning som du  

väljer  själv, för 10.496:- och 
låta dig behålla 
mellanskillnaden. 

Text 2 1985 Om du  väljer  som vi gjort på bilden. 

Text 2 1985 (Du) Se  vidare sid 216-219. 

Text 2 1985 På ”Gula Sidorna” 
(Du) 

får du veta  

 

mer. 

Text 3 1985 (Du) Jämför! - 

Text 2 1995 Om 10 år kommer du  vara (valet) ännu mer övertygad 
om att du valde rätt. 

Text 2 1995 Vi  vill  att du själv ska 
övertyga dig om 
IKEA kökets kvalitet. 

Text 2 1995 Vill du  (Vill) ha svart på vitt så läs 
resultatet från det 
Svenska 
Möbelinstitutets hårda 
kvalitetstester 

Text 3 1995 Drömmen  att få  utforma sitt kök efter 
egna idéer, har länge 
bara ett fåtal haft råd 
med att förverkliga. 

Text 1 2005 Njut av en skön 
caféstil i ditt eget kök! 

(Njut) (en skön caféstil) 

Text 1 2016 Det  känns  som en dröm- ett kök 
som gör det roligare 
att skölja, skala, 
tillaga, provsmaka, 
duka, förvara och 
källsortera i. 

Text 1 2016 Där du  känner  dig inspirerad 

Text 2 2016 Lär dig  (Lär) klassikerna. 

Relationella 
processer 
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Text 1 1985 Hade vi  (hade) tillverkat, 
transporterat, lagrat 
och sålt våra kök på 
samma sätt som andra 
gör, skulle vi också 
behöva ta 15, kanske 
20.000:- för ett kök 
som det på bilden. 

Text 1 1985 Köket blir  för den skull inte 
sämre, bara billigare 

Text 1 1985 Köket på bilden  heter  Kvadrat 

Text 2 1985 Som vitrindörr 
(Dörren ”Fasett”) 

har  den rutmönstrat 
klarglas 

Text 2 1985  Och en exklusivitet 
som vi nästan  

bjuder  på: Merkostnaden för 
vitrindörrarna är i det 
här vinkelköket bara 
265:- 

Text 2 1985 Bänkskivan är av strukturmönstrat 
högtryckslaminat (det 
kanske tåligaste du 
kan få) och heter 
Version. 

Text 2 1985 Som kronan på verket 
(vi)  

har vi kompletterat med 
dekorlister på 
väggskåpens under- 
och översida. 

Text 2 1985 Det (köket) är  ditt, hela köket för 
8306;-! 

Text 2 1985 För diskbänk och 
handtag  

tillkommer 595:- 

Text 2 1995 Det här köket  blir  ditt för 694,-/mån i 84 
månader. 

Text 1 2005 FAKTUM skåpsystem  erbjuder  en mängd spännande 
kökslösningar. 

Text 1 2005 Till priset av ett enda 
cafébesök kan du  

(kan) få  ett helt set av äkta 
espressokoppar och 
fat. (Till priset av ett 
enda cafébesök) 

 

Text 3 2005 Kök  som passar  ditt liv 
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Text 1 2016 Ett kök  som hjälper  dig att lyfta fram 
smaker och dofter 
varje stund, varje dag 

Text 1 2016 Bara tills du  

 

förverkligar  den. 

Text 2 2016 (Du) För  traditionerna vidare. 

Text 2 2016 Det  är  så mycket lättare i ett 
nytt och modernt kök. 

Materiella processer    

Text 1 1985 IKEA-idén  sänker  priset på ditt nya kök 
med flera tusenlappar, 
utan att kvaliteten 
eller funktionen 
påverkas. 

Text 1 1985 Nu (vi, IKEA) gör  vi inte som andra, 
utan på vårt eget, 
småländska vis. 

Text 1 1985 Du får t.ex. själv  köra  hem och på egen hand 
montera ihop dina 
skåp. 

Text 1 1985 Så vad du  gör köp inte ett nytt kök 
utan att först se vad 
IKEA har att erbjuda 
dig- här i katalogen, 
på köksutställningen i 
våra varuhus och i vår 
stora specialbroschyr 
om kök. 

Text 1 1985 På våra varuhus (du) får du hjälp av 
köksexperter att 
utforma och inreda 
ditt kök så att det blir 
funktionellt och 
arbetsriktigt. 

Text 1 1985 En service vi  bjuder på. 
 

(En service) 

Text 2 1985 (Köket) Finns  bara på IKEA. 

Text 2 1985 effektfullt och 
praktiskt eftersom du 
lätt  

hittar  rätt i dina skåp. 



	   50	  

Text 2 1985 Med ett IKEA Konto 
kan du  

få låna upp till 15.000:- 
och dela upp 
betalningen av ditt 
nya kök över en 
längre period 

Text 3 1985 DET TRIVSAMMA 
ALLMOGE-KÖKET, 
i furu, alltid lika 
aktuellt och ett kök du  

spar tusenlappar på att 
köpa hos IKEA. 

Text 1 1995 (Du) Gör  ett besök i den stora 
köksutställningen på 
ditt IKEA varuhus. 

Text 1 1995 (Du) Prova, känn, dra i 
lådor, öppna dörrar 
och granska detaljer 

- 

Text 1 1995 IKEA köket  uppfyller  alla de stränga kraven 
och bär som bevis 
Möbelfakta. 

Text 2 1995 Vi  ordnar lånet på en timme 

Text 2 1995 Vidare information 
(kan du)  

se (på) sid 329. 

Text 3 1995 Nu (Vi, IKEA) ger  vi med IKEA köket 
alla samma möjlighet. 

Text 3 1995 Dessutom erbjuder vi 
dig att  

få  (dig) hela köket 
levererat, monterat 
och uppsatt till ett 
oslagbart pris. 

Text 1 2005 (du) Hitta stilen: Blå Java 

Text 1 2005 Och att skapa den 
rätta stilen (du)  

är både lättare och 
billigare än du kanske 
tror: 

Text 1 2005  öppna hyllplan  gör det lätt att nå porslin 
samtidigt som det 
skapar en äkta 
kaffebarsatmosfär. 

Text 1 2005 APPLÅD blågrå 
köksluckor  

ger dig den där sällsynta 
blandningen av hög 
kvalitet och 
prisvärdhet 

Text 2 2005 (du) skapa en personlig 
hjärteplats 
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Text 3 2005 Handla var, när och 
hur du 

vill IKEA Handla hemma 
Tel. 0476-81500 

Text 1 2016 Ett kök där du kan göra  vad du vill-när du vill. 

Text 3 2016 (du) Ladda ny energi med lite mer 
omfattande 
matlagning. 

Text 3 2016 (Matlagningen) Som får ta den tid det tar. 

 


