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The feelings I receive when I see these commercials makes me curious of how emotions 

work and if there where others who had similar reactions on the content. This lead me to 

check out the comments on Facebook, related to the advertising campaign. This was the 

beginning of choosing this topic for my study. I wanted to find out which emotions IKEA 

used in their advertising campaign to market their products. I also wanted to know how the 

consumers responded to these films on Facebook and how IKEA responded to questions 

and criticism. The theoretical framework consist of Stuart Hall´s model of 

encoding/decoding and signs. I used a semiotic analysis method where I analysed the films 

with analytical tools like: rhetoric, frame, codes, non-verbal codes such as facial expressions 

and body language. The comments where primary analysed with rhetorical tools. I watched 

all of the 13 episodes in the campaign before choosing three of them for this study. The 

criteria was that the comments needed to be of diffrent character, both positive and negative. 

The result of the study show that IKEA clearly used emotions through frame such as filters 

and music to connect with the consumers. The analysis of the comments also show that 

consumers interact with IKEA more frequently when the story consists of strong emotions. 

Interaction is one important key to establish a successful brand and the conclusion is that 

IKEA knows that they need to be present in social media where their costumers are. The 

consequens might be that IKEA is present in social media but devotes too little time to a 

qualitative dialogue, if that is why the costumers choose to communicate in that plattform. 

 

 

Keywords: frame, encoding/decoding, emotions, marketing, advertising, commercial, 

semiotic, rethoric, sociala media, comments on social media, communication, IKEA, 

Facebook.  
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1. Inledning 

Varje gång jag ser några av IKEA:s reklamfilmer ur serien “Där livet händer” griper något 

tag i mig och väcker starka känslor. Jag har sett reklamfilmen förut men upplever liknande 

känslor som förra gången. Det känns inte som reklam utan med som en berättelse från 

verkligheten. Mot slutet får jag se att det är IKEA som står bakom budskapet och först då 

reagerar jag på alla produkter som funnits där men som de inte visar så tydligt.  

 

Känslor kan de flesta relatera till på något sätt och alla har sina egna associationer till 

berättelser som reklam förmedlar. Berättelser som berör minns man. Reklamfilmer som 

visar verkligheten så som jag uppfattar den, kryper nära inpå våra liv. Som konsument idag 

har vi även mycket inflytande på företag eftersom att vi kan kommunicera via företagens 

olika plattformar, till exempel via sociala medier. Det är ett utbyte av information åt båda 

hållen där företagen kan analysera sin målgrupp och konsumenterna får information. Jag 

upplever att reklamfilmerna påverkar på djupet och jag ser också hur människor engagerar 

sig i innehållet som reklamen förmedlar och jag vill förstå hur det fungerar.  

 

Berättelserna innehåller situationer från livet där många kan identifiera sig med någon eller 

några av filmerna från kampanjen. Jag undrar lite om det bara är jag som påverkas av 

reklamen och blir nyfiken på att se hur andra reagerar. På Facebooksidan ser jag hur 

människor engagerar sig och jag vill veta vad de skriver. Jag blir helt enkelt nyfiken på hur 

andra reagerar och vill ta reda på det.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Jag har valt att analysera tre filmer ur IKEA:s reklamfilmserie “Där livet händer”. Jag vill 

ta reda på vilka känslor jag uppfattar att de använder i filmerna, hur mottagarna reagerar på 

innehållet i samt hur IKEA bemöter dem genom att analysera kommentarerna på Facebook, 

anslutna till dessa filmer. Studien utgår därför ifrån dessa frågeställningar: 

 

o Vilka situationer berättar IKEA om i dessa tre reklamavsnitt?   

o Vilka relationer finns och vilka känslor förmedlas?  

o När och hur placerar IKEA sina produkter i filmerna? 

o Vilken inramning har filmerna?  

o Hur hanterar/besvarar IKEA frågor eller kritik i anslutning till 

reklamfilmerna på Facebook? 
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1.2 Kampanjerna 

Åkestam Holst är den PR-byrå som har skapat reklamfilmserien åt IKEA som i skrivande 

stund består av 13 filmer. I en artikel i Resumé berättar Åkestam Holst att kampanjen 

fokuserar på att sälja hela IKEA och inte enstaka rum, som tidigare kampanjer gått ut på. 

De undviker det traditionella reklamspråket och vill berätta historier, som inte alltid 

innehåller ljusa stunder. Grundtanken med kampanjen är att det ska kännas, vara på riktigt 

och beröra på djupet (www.resume.se).  

 

I samma artikel (www.resume.se) som Åkestam Holst berättar om sin syn på kampanjen får 

vi höra vad IKEA:s marknadschef, Patrik Nygren-Bonnier, vill förmedla. Han berättar att 

de har mycket kunskap om människors liv hemma och att konceptet ger de möjlighet att 

berätta historier konsekvent. Så här skriver de om deras uppdrag: 

 

“På IKEA är vår vision att skapa en bättre vardag för många människor. Vår 

affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att 

köpa dem.” (www.facebook.com)  

 

IKEA:s svenska Facebook sida har över 25 miljoner följare. De publicerar bilder och 

videoklipp om produkter och kampanjer och de publicerar regelbundet runt 2–3 inlägg per 

vecka. På Facebook kan man kommentera bilder och videoklipp. De informerar att de 

publicerar material om vad som händer på IKEA i Sverige och att det finns sidor för andra 

länder där IKEA finns.  

 

2. Teori och tidigare forskning 

 

2.1 Interaktion med varumärken 

Storytelling är ett marknadsföringsgrepp som jag tror att många företag använder idag. Det 

är ett sätt att arbeta med att förmedla budskap från organisationen eller företaget genom 

medvetna historier som sprids vidare. Det kan användas som ett strategiskt verktyg. Genom 

att vara ärlig med sina berättelser som följer varumärkets värderingar kan man undvika 

bakslag. För att skapa trovärdighet är det viktigt att berättelserna grundar sig i företagets 

kultur och värderingar. Tydlighet är också en viktig ingrediens för att inte skapa förvirring 

hos kunden (Axenbrant, Dennisdotter, 2008:12-15). 
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Varumärken blir värdefulla om de hanterar mänskliga interaktions- och 

kommunikationsprocesser för att nå gemensamma förståelse om vad man värderar och vad 

som skapar mening. Ofta börjar företag sitt varumärkesbyggande internt för att befästa de 

värderingar man vill förmedla utåt. För att fortsätta varumärkesbyggandet och sprida sin 

identitet och image är det av stort värde att vara involverad i sociala medier, såsom 

Facebook (Martens, 2000:90).  

  

Arvidsson (2006) menar att varumärkena fungerar som en plattform som förutser och 

konstruerar vissa typer av handlingar eller känslor. Hon menar vidare att varumärken idag 

inte enbart står för de produkter de har utan mer i vilket sammanhang produkterna används 

och visas. Som varumärke idag är man ett medium där man har ett utbyte och agerar som 

en slags referent som inte bara visar sina produkter utan även hur konsumenterna 

interagerar. Varumärken engagerar konsumenterna emotionellt som i sin tur interagerar med 

varumärket i en kortlivad men känslomässig process, de blir medskapare snarare än publik 

(Martens. 2000:89). 

  

Martens (2013) refererar till McWilliam (2000) och Arvidsson (2006) som menar att 

interaktionen är nyckeln till att få en så lyckad reklamkampanj som möjligt. När 

konsumenten interagerar med varumärket ger det information till företaget om sina 

konsumenters vardag. Det konsumenterna sätter värde i är den kvalitet den dialog de har 

med företaget. Med de mobila plattformarna och nätverk ger människor nya möjligheter till 

socialisering, där det är människorna som för vidare information om företagen. På det här 

sättet kan man säga att konsumenterna gör en del av jobbet i företagens marknadsföring 

(Martens, 2013:91–92). 

 

De känslor t.ex. en annons genererar påverkar konsumentens utvärdering av den, men även 

bedömningar av annonsens egenskaper, varumärkeskvalifikationer och attityd mot märket. 

Trots att känslor är av central betydelse för alla mänskliga handlingar, är orsakerna och 

konsekvenserna av känslorna bland de minst förstådda aspekterna av mänskligt beteende. 

(O'Shaughnessy, 1992:176–177). 
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2.2 Ikon, index, symbol och musik 

Grundarna till semiotiken är lingvisten Ferdinand de Saussure och Charles Sanders Pierce 

som ville ta reda på tecknets egenskaper och funktioner och detta ligger bakom det 

semiotiskt vetenskapliga tänket. Semiotik är vetenskapen om tecken som undersöker villkor 

för kommunikation och sambandet med samhället (Nordström, 2003:115). Tecken är något 

som både har ett uttryck och ett innehåll och Saussure menar att man i semiotiken intresserar 

sig för meddelandet som språket medför och att vi söker de betydelsebärande enheterna som 

han menar har två sidor. Dessa två sidor av tecknet kallar han för det betecknande, tecknets 

fysiska utseende och det betecknade, mental föreställning. Saussure menar att förhållandet 

mellan uttryck och innehåll är enkelt eftersom att det bygger på semantiska regler 

(Nordström, 2003:130. Kjörup, 2004,18–19). 

  

Runt omkring oss finns det tecken som vi tolkar för att kunna förstå och Pierce talade om 

en teckentriad i form av ikon, index och symbol. En ikon är något som delar objektets 

kännetecken, något som är väldigt likt originalet, till exempel fotografier. Ett index är något 

som är förbundet med objektet och som har ett kausalt förhållande till det man betecknar, 

det kan vara tårar som blir ett index för känslor som vi kopplar till glädje eller att någon är 

ledsen. För att kunna se ett index krävs det att man har kunskap om hur dessa saker hänger 

ihop. Symboler, är till skillnad från index, är något som fått sin betydelse genom 

överenskommelser mellan människor. Det är något man mer eller mindre tolkar som att det 

betecknar originalet och är en social konstruktion (Nordström, 2003:130. Kjörup, 2004:18–

19. Hård af Segerstad. 2011:141–143). 

 

Musik och ljud används som förstärkare i marknadsföring. Musiken kan göra att vi inte 

lyssnar på våra rationella tankar utan till det känslodrivna sinnet. Gobé (2009) berättar om 

studier som Gerald Gorn (1984) gjorde där han såg att kunder ofta valde de förhandsvisade 

produkterna som framställdes tillsammans med musik de gillade. Gorn drog slutsatsen att 

genom att beröra kunden emotionellt, genom musik, kan det vara avgörande för vilket 

varumärke kunden tillslut väljer. Genom att tilltala hörseln i samband med reklamfilm kan 

man styra hur man vill att budskapet ska uppfattas. Snabba takter kan leda till att vi snabbare 

beslutar oss för att köpa medan lugn musik ofta väcker positiva känslor (Gobé. 2009:73–

75. Evans et al. 2008:51). 

 

Abolhasani, Oakes och Oakes (2017) har studerat YouTube-kommentarer för att identifiera 

teman om konsumenternas erfarenhet av musik i reklam. De undersöker musikaliska smak, 
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musikalisk indexikalitet, musikalisk upprepning och musikalisk äkthet. Kommentarerna 

avslöjar hur musik förmedlar individuell smak och är kopplad till personliga minnen och 

där autenticitet kan utlösas i en känsla av känslor och minnen. Resultatet av studien visar 

bland annat att musik influerar attityder mot reklamen och mot varumärket men även mot 

potentiella köp (Abolhasani, Oakes, Oakes. 2017). 

  

2.3 Sändaren och mottagaren  

För att förklara hur vi avkodar ett budskap kan det vara bra att känna till bakgrunden till hur 

detta sker. Människor som tillhör samma kultur kan anses dela en liknande karta över 

koncept som gör att vi kan kommunicera på ett effektivt sätt. Visuella tecken och bilder som 

avbildar ett verkligt objekt är fortfarande bara en ikon, något som liknar originalet, och 

innehar en mening som måste avkodas. Språket av betydelsen är indexikal och har ingen 

koppling till objektet man refererar till, alltså de bokstäver som formar ordet liknar inte 

objektet så som det ser ut i verkligheten. Hall (2013) beskriver denna koppling som 

godtycklig och menar att vilken bokstavskombination som helst skulle kunna användas för 

att beskriva objektet i text på samma sätt som att olika språk har olika benämningar för 

samma sak (Hall. 2013:5, 7). 

 

Betydelsen sitter inte i objektet eller i ordet, det är vi människor som fixerar betydelsen så 

att det blir naturligt och oundvikligt. Betydelsen konstrueras genom representation och det 

är koden som fixerar den betydelsen. Koden använder vårt konceptuella system tillsammans 

med vårt språksystem för att vi ska koppla dessa till något de flesta i vår kultur känner igen 

på liknande sätt. Koden fixerar förhållandet mellan konceptet och tecknet och stabiliserar 

betydelsen inom olika språk och kulturer (ibid. 7). 

 

Koder är inte fixerade utan de är sociala konventioner och när betydelser förändras i 

kulturell bemärkelse ändras uppfattningen av koden. Vi kan koda in betydelser i saker 

genom att låta dem tala genom vårt språk, genom tecken som kan relateras till dem och 

kommunicera det till andra genom tal och skrift (Hall. 2013:45). Sändaren blir en del av 

materialet och det bör man tänka på när man tolkar. Vem är uppdragsgivare och vem har 

framställt filmen? (Lindgren & Nordström, 2009:74–77). 

  

Vi behöver förstå världen och gör detta genom språksystem fyllda med ideologiska tecken. 

Stuart Hall använder tecken för att förstå den process där vi skapar mening. Språket kodas 

av producenterna som sedan avkodas av publiken. Hall intresserar sig för hur media 



 

9 
 

representerar det de vill nå fram med snarare än att spegla sitt budskap till mottagaren 

(Laughey. 2007:61). Ett kodat budskap bör vara meningsfullt för att meddelandet ska få 

effekt eller tillfredställa ett behov, menar Hall (2012). Det är dessa avkodade betydelser som 

har en effekt genom att influera, underhålla eller övertala. Ett tv-program kan kodas genom 

att tänka sig hur man vill att det ska avkodas, men det är sällan det sker symmetriskt av både 

sändaren och mottagaren, alltså på samma sätt (Hall. 2012:137-144). Hall (2012) utgår 

mycket ifrån TV och visuell kommunikation och särskiljer inte den denotativa och 

konnotativa nivån i texter/visuellt material utan förklarar detta som att en diskurs ofta består 

av en kombination av denotativa och konnotativa aspekter. Med diskurs menas lite enkelt 

förklarat “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Phillips, Winther Jörgensen. 

2015:7). Denotativ nivå betyder den grundläggande och beskrivande betydelsen där de 

flesta har en liknande uppfattning. Den konnotativa nivån är de tecken som vi har kunnat 

avkoda vid den denotativa nivån och som vi sedan, enligt våra egna koncept beskriver hur 

vi uppfattar det som är betydelsebärande (Hall. 2012: 23, 140–141). Hård af Segerstad 

(2011:251) beskriver det som att själva tecknet innehåller ledtrådar och där sammanhanget 

det utspelas i tillsammans med mottagarens kunskaper ger andra. Alla dessa delar leder till 

hur vi drar våra slutsatser.  

  

Halls teori belyser att det finns tre olika sätt att avkoda av ett budskap. Dominant avkodning, 

accepterar budskapets mening (håller med producenten) och Hall menar att detta är en 

perfekt transparent kommunikation som avkodas så som det har kodats. Den förhandlande 

avkodningen, håller med till viss del men motsätter sig vissa delar. Den tredje avkodningen 

är den motsättande avkodningen, den som avkodar helt tvärt emot vad producenten vill. 

Med denna modell vill Hall visar på att konsumenter och mottagare av budskap är en aktiv 

publik som inte bara sväljer allt media producerar (Laughey. 2007:63–64. Hall. 2012).  

  

Lindgren & Nordström (2009) talar om mottagarkontext, vilket innebär att den som tittar 

behöver förhålla sig till hur och när man ser reklamen. Den sociala situationen kan förändra 

tolkningen av innehållet. Om flera tittar tillsammans kan filmen skapa diskussioner kring 

ämnen som berörs (Lindgren & Nordström, 2009:74–77). 
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2.4 Kommentarsfält  

När företag får kritik i sociala medier finns det oftast två sätt att hantera det på enligt 

Treadway & Smith (2012). Det ena är att man som företag tar bort de negativa 

kommentarerna från sidan men det är något man bör undvika enligt författarna. Det andra 

är att direkt hantera de negativa kommentarerna. Genom att lyssna på vad människor tycker 

och tänker, och snabbt besvara deras frågor, kan även andra se var företaget står i frågan. 

Anledningen till att besvara feedbacken själv är det kan ha varit ett missförstånd som orsakat 

den negativa kommentaren och därmed ger man ett svar till alla som kan ha samma 

fundering. Det är ett bra läge att bygga en relation med förtroende till andra som kan vara 

intresserade av företagets produkt eller tjänst. Det är ett tecken på att företaget är 

uppmärksamma och strävar efter att ge en bättre service. Kritiken kan vara orimlig och av 

den anledningen är det viktigt att den besvaras, hur obekvämt det än må vara. Genom att 

vara närvarande på sociala medier och besvara kritik kan man vända det negativa till något 

positivt, så länge det är i enlighet med företagets värderingar. Sociala medier är bra eftersom 

att företag och organisationer snabbt kan sprida ett budskap och få återkoppling och respons, 

men man måste även beakta att man inte har lika mycket kontroll här och man vet inte vilken 

spridning innehållet får, därför bör man använda flera kanaler i sin kommunikation 

(Treadaway & Smith, 2012:242–243. Larsson. 2014:221–222). 

  

Det finns en hel del tidigare forskning som fokuserar på kommentarsfält på olika 

plattformar. I uppsatsen Företagens närvaro i sociala medier - En studie om hur användare 

förhåller sig till sociala medier (Molin & Öhrnström. 2014), ville få en djupare förståelse 

för hur användare av sociala medier förhåller sig till företag och varför de väljer att följa de 

i sociala medier. De gjorde tre fokusgruppsintervjuer. De kom fram till att man följer företag 

i sociala medier för att få tillgång till information och ta del av underhållning men även 

rabatter och erbjudanden. Deltagarna i studien förväntade sig att kunna ha en 

tvåvägskommunikation med företaget genom relevanta svar. 

  

Fredrika Bylund och Frida Gustafsson (2013) vill i sin uppsats Samtalet på Facebook - En 

studie om IKEA Sveriges kommunikation i sociala medier, bland annat ta reda på hur IKEA 

samtalar på Facebook och hur de ser på deras kundrelation genom sociala medier. Deras 

studie har analyserat texter på Facebookkommentarer och intervjuer med representanter för 

IKEA. De kommer fram till att IKEA:s vision är att stärka sin relation till konsumenter via 

Facebook. De vill skapa en image som är transparent, tillgänglig och ärlig i sin dialog med 

konsumenterna. 
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3. Material och metod 

 

3.1 Material, urval och avgränsning 

Som material för denna studie har jag använt IKEA:s reklamfilmserie “Där livet händer”. 

Serien består av 13 filmer och verkar komma ut löpande med fler och jag har tittat på alla 

avsnitt inför mitt urval. Reklamfilmerna kan man se på flera olika plattformar såsom Tv-

reklam, via IKEA:s Facebooksida, IKEA:s YouTubekanal för att nämna några. Jag har 

använt de filmer som visas på YouTube till analysen eftersom att det är den fullständiga 

varianten. På Facebook har de ibland kortat ner klippen med några sekunder. 

  

Mitt urval grundar sig på kommentarernas karaktär på Facebook-sidan, i anslutning till 

filmen, för att få en helhetsbild. Alltså att de som kommenterar håller med och inte håller 

med samt att IKEA har besvarat kommentarer. Kommentarerna varierar i antal, allt ifrån 0 

och 508 kommentarer och är av skiftande karaktär.  De filmer jag valde hade 27, 47 och 

124 kommentarer. Det fanns andra filmer som hade mellan 10 och 44 kommentarer, men 

där har inte IKEA varit aktiv, de har endast svarat på vilken låt det är, när de börjar med 

julbord osv. Därför föll de bort vid urvalet. 

 

Det bör nämnas att deras senaste film lanserades den 7 november, när jag hade gjorde mitt 

urval och den hade vid det tillfället inte så många kommentarer som den har nu (DA CAPO, 

508 kommentarer).  

 

Eftersom att jag inte valt utifrån antal kommentarer så har inte det någon större betydelse 

för resultatet. Jag var tvungen att begränsa antalet filmer för att kunna slutföra uppsatsen 

inom ramen för tiden. Enligt min bedömning är materialet representativt för de 

kommentarer som anges och de svar som IKEA ger. De tre reklamfilmer har jag valt att 

analysera är: 

  

●   VARDAG - Reklamen handlar kort om en tonårsmamma som kommer hem efter 

arbetsdagen till sina tonåringar. Det är stökigt och ingen verkar bry sig om att hon 

är hemma. Hon reagerar med att släppa de fulla matkassarna och gå ut ur lägenheten. 

(47 kommentarer) 

●   VARANNAN VECKA - Denna handlar om separerade föräldrar. Mamman bor kvar 

i huset och pappan har flyttat till en lägenhet. Han kommer för att hämta sin son och 

de har inrett pojkens rum likadant hos pappan som hos mamman. (27 kommentarer) 
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●    KOMMA HEM - Vi får följa en kvinna som åker till ett barnhem för att adoptera 

en pojke. (124 kommentarer) 

 

I reklamfilmerna förekommer även musik med lite text och jag har valt att även analysera 

den och se hur den kan kopplas till känslor och hur det kan påverka mottagaren. 

  

Den yttre kontext som finns när man ser reklamfilmerna har betydelse för tolkningen. Det 

kan vara den permanenta platsen och dess omgivning. Omgivningen kan ju skifta från gång 

till gång. Men här kan det innebära i vilken plattform reklamen visas och tittas. Tv, stor eller 

liten skärm såsom mobiltelefon, läsplatta, dataskärm eller kanske i varuhuset (Lindgren & 

Nordström, 2009:74–77). Det här är inget jag kan undersöka empiriskt eftersom att jag inte 

vet i vilken kontext folk ser reklamen. Jag tror att man skulle påverkas mer om kontexten 

var att man såg filmen i grupp och ta del av andras upplevelse av den och det skulle kunna 

leda till diskussioner som annars inte skulle belysas om man skulle se filmerna ensam. En 

kontext skulle kunna vara att se filmerna med barn som kanske inte förstår på samma sätt 

som en vuxen.  

  

3.2 Semiotisk analys 

Med semiotisk analysmetod ses den visuella kommunikationen som ett symbolsystem, där 

en bild med hjälp av symboler och sociala regler i vår kultur kan tolkas olika beroende på 

vem som betraktar den. Metoden innebär att innehållet bryts ned i små beståndsdelar och 

analyseras var för sig på en detaljerad, denotativ nivå. Därefter analyseras bilden på en 

konnotativ nivå där detaljerna vävs samman och tolkas på en djupare, sociala och kulturell 

nivå som kan väcka olika känslor hos betraktaren (Fogde. 2010:179–180. Fagerström & 

Nilson. 2012:81. Kjörup, 2014:22). Jag kombinerar dessa direkt i min analys för att skapa 

en mer lättläslig text, analysen av filmerna bygger en grund för att kunna analysera 

kommentarerna. Den semiotiska bildanalysen fungerar bra när man ska analysera sociala 

handlingar som skapar mening och har ett betydelseinnehåll. De koder som jag kan se i 

filmerna kan kopplas till kulturella och sociala sammanhang och ger en möjlighet att skapa 

mening av denna typ av kommunikation (Ekström, Larsson, 2010: 14–15). 

 

Den denotativa nivån beskriver de betydelsebärande element som finns i bilden. Först när 

vi kan se dessa element blir de tecken och dessa tecken är ett resultat av våra kulturella 

erfarenheter (Fiske, 2011:99). Man bör även förstå vilken genre bilderna tillhör för att kunna 

se vilka element i bilden/texten som är betydelsebärande (Fogde. 2010:181). När man 



 

13 
 

beskriver den denotativa i analysen är det viktigare att fokusera på att få en kvalitativ 

redogörelse snarare än att räkna upp allt man ser. Den denotativa nivån blir fullständig först 

när man gör en konnotativ undersökning (Norström. 2003:14-16). 

  

Den konnotativa nivån, även kallad kulturell association, innebär att man tillskriver en 

symbolisk eller känslomässig innebörd till det manifesta (från den denotativa nivån) genom 

att göra kulturella associationer (Nordström, 2003:14–16). Det betyder att man analyserar 

bilden genom de individuella erfarenheter man har, såväl kulturell som socialt (Fogde. 

2010:181–183). Skillnaden mellan de betydelsebärande tecknen i bilden kan verka liten, 

men verkligheten är den att dessa tecken kommer in på myten om tecknet (Fiske, 2011:100–

101). Jag flätar samman dessa begrepp för att läsaren lättare ska kunna följa med i analysen. 

  

För att ta reda på vilka tecken som anses vara betydelsebärande i ett meddelande kan ett 

kommutationstest genomföras. Kulturella betydelser kan vara svåra att upptäcka eftersom 

att vi omges av dem hela tiden. Ett sådant test har två funktioner, det första är att identifiera 

olikheter och det andra hjälper oss att definiera betydelsen. När forskaren gör ett 

kommutationstest bestämmer den sig får att förändra något i bilden för att se om 

bedömningen av betydelsen kan förändra helhetsintrycket. Det kan vara att man byter ut 

musiken, färgerna, kön eller etnicitet. Det här är en central del i analyser av bilder och 

visuellt material och är därför en grundläggande del i processen (Fogde. 2010:183). 

 

Eftersom att vi har olika föreställningar av den värld vi lever i och vår omvärld är det lätt 

att våra tolkningar anses alltför subjektiva. Om urvalet är representativt för totalen kan man 

anse att materialet är tillförlitligt och har hög validitet. Validitet betyder att man har 

undersökt det man haft för avsikt att undersöka. Genom att tydligt redovisa hur materialet 

såg ut före urval och beskriva urvalsprocessen kan andra, genom detta tillvägagångssätt och 

samma metod nå ett liknande resultat. Kvalitativa metoder som denna skapar en grund för 

egna tolkningar men genom att låta bli att lägga in egna åsikter utan att snarare tydligt 

förklara varför man resonerar på det sätt man gör och kopplar det till vetenskapliga teorier 

har undersökningen en god intersubjektivitet. Det innebär kort att det finns regler för hur 

undersökningen går till och att det redovisas öppet (Thurén. 2007:26, 33-34). 

 

Även om jag redovisar det jag gör under arbetets gång kan det vara svårt att testa 

intersubjektiviteten eftersom att jag utgår från mina föreställningar och erfarenheter kopplat 

till den kultur jag känner till. Därför kan man inte förvänta sig att få ett resultat som är exakt 
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likadant. Men genom att använda de frågeställningar jag ställt kan var och en utgå ifrån 

dessa som en ram. 

 

3.3 Inramningen  

Frame eller inrramning berättar hur vi ser bilden och hur den är komponerad, men också 

hur texten i förhållande till bilden samverkar. Bilden utformning kan studeras genom att 

titta på ljussättning/färger, linjer, typsnitt och bildvinkel. När det gäller bilder utan text kan 

det handla om vad som finns i förgrunden och vad som finns i bakgrunden och vad som 

lyfts fram osv. Viktigt att studera är också den avbildade personens kroppshållning för att 

senare kunna förstå hur betraktaren kan tolka bilden. Relationen mellan dessa element kan 

vara bra att ta hänsyn till när man gör en bildanalys (Fogde 2010:181-182). Genom färger 

kan man också skapa olika betydelser och forskning visar att våra hjärnor reagerar på olika 

färger på olika sätt där rött har en uppiggande effekt eller skapar oro medan blått och grönt 

är lugnande. Färger har också olika betydelse beroende på vilken kultur man tillhör och har 

också olika associationer när det kommer till ideologier (Mral & Olinder. 2011:102-106). 

Sändaren väljer hur den vill rama in innehållet och hur det vinklas, det kan vara bra att ha i 

åtanke om det finns saker som utelämnas ur kontexten och vilken påverkan det gör (Nilson. 

2010:140) Fram definieras av Robert Entman (1993) på följande sätt:  

 

“frame innebär att man väljer ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet 

och gör dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att på så 

sätt främja en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk 

bedömning och/eller föreslagen lösning på det beskrivna problemet”. 

(Shehata. 2012:327-327)  

 

Man kan alltså påverka genom att rama in innehållet i det man sänder ut på olika sätt men 

att vi påverkas i olika utsträckning (Shehata. 2012:330). 

 

Icke-verbala koder, såsom gester och ansiktsuttryck, eller ljud/musik är relevant att ha med 

eftersom analysmaterialet inte innehåller så mycket verbal kommunikation. Man kan koda 

identiteter, känslor, attityder och andra uttryck genom att använda icke-verbala koder. 

Ansiktsuttryck kan varieras i olika kombinationer men är det som är mest lika mellan olika 

kulturer. Kroppshållning visar vårt sinnestillstånd eller inställning till den vi talar med och 

det är något vi har svårt att kontrollera (Fiske. 2011:64–66). 
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En annan del av koder som är viktig att ta upp i denna analys är Laura Mulvey teori om den 

manliga blicken som enligt henne förekommer i tre varianter: Blicken från 

betraktaren/åskådarna, blicken mellan personerna i bilden/filmen, och blicken från 

kameravinkeln. Hon menar att dessa blickar är maskulint kodade och de bildar ett nät av 

blickar där mannen är bärare av blicken. (Fagerström & Nilson. 2006:68–69). I denna 

undersökning är inte själva könet i huvudfokus utan mer hur positionerar betraktaren genom 

kameravinkeln så att tittaren ska identifiera sig med någon av karaktärerna i filmerna. 

 

3.4 Retorik  

Retorik är “studiet av allt det som är ämnat att övertyga” menade Aristoteles (Vigsö, 217). 

Retoriken har utgått ifrån vältaligheten men idag går man även in på kroppsspråk, bilder, 

musik och färgval (Vigsö, 2016:216). Retoriken är det som gör kommunikation effektiv och 

ger ett grepp om hur man ska övertyga (Bergström & Boréus, 2016:91). 

  

Appellformerna etos, patos och logos, använder man effektivast tillsammans för att 

övertyga på bästa sätt och nämns också som den första kommunikationsmodellen. (Vigsö. 

2013:221-222). 

 

Mitt studiematerial är reklamfilmer med uppbyggda berättelser samt skrivna 

kommentarer och då kan retoriken ge en del förklaringar till denna uppbyggnad och vad 

som sker och kanske varför, speciellt i kommentarerna på Facebook. Man talar om 

appellformer inom retoriken som kallas logos, etos och patos. Dessa tre former förekommer 

oftast tillsammans i berättelser.  

 

o Logos talar till mottagarens förnuft och intellekt genom rationella och logiska 

resonemang. Texter och innehåll där logos tar mycket plats blir informativt och 

sakligt.  

 

o Etos är den bild som talaren eller sändaren vill ge av sig själv för att vinna intresse 

och förtroende hos sin publik. Lindhardt (2009) kallar etos för den lugna känslan 

som kan innehålla flera, motstridiga känslor, men som inte utesluter något. Etos kan 

också placeras i börjar eller i slutet av en kommunikation och kallas då primärt etos 

eller sekundärt etos.  
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o Patos är den “kortvarigt långsamma lidelsen som kräver omedelbar handling”. 

Känslor som förmedlas genom patos är ofta situationsbundna och bygger på tittarens 

känslor och sinnestillstånd. Känslor är en del av kunskapen och den viktigaste delen 

i retoriken och en ärlig framställning av känslor påverkar och återger känslan. 

Innehåll där patos dominerar är känsloladdade med många värdeord för att förstärka 

känslan, i mitt fall handlar det mer om känsloladdade möten och blickar. 

 

Vigsö (2013) talar om en balans mellan dessa tre appellformer. För att övertyga läsaren 

måste ett förtroende finnas för avsändaren genom att använda etos. För att nå mottagaren 

på ett effektivt sätt och beroende på den retoriska situationen använder man patos med 

värdeladdade ord som väcker känslor och logos för att ge tyngd åt resonemanget genom 

fakta. Vilket utgångsläge har avsändaren och hur medgörliga är publiken, är några 

ställningstaganden som måste tas i beaktning innan man skapar ett innehåll som ska nå fram 

med ett önskat resultat. (Vigsö, 2013:220-221. Bergström & Boréus, 2016:91–92. 

Lindhardt. 2009:97, 100–101) 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Jag börjar med att beskriva filmerna så som jag tolkar innehållet och budskapet genom att 

utgå ifrån denotation och konnotation. Jag skriver inte ut det explicit i analysen för att 

underlätta läsningen. Jag kommer att ta hänsyn till vilken inramning filmen har, till exempel 

färger, filter, ljussättning, koder och symboler. Jag lyfter fram sådant som kan ha betydelse 

för tolkningen. Av samma anledning kommer jag att analysera gester, ansiktsuttryck, 

blicken och musiken. Jag gör även kommutationstest för att se om det förändrar min 

tolkning av materialets betydelsebärande element. Kommentarerna som finns i anslutning 

till reklamfilmerna på Facebook är av lite olika karaktär. Dessa kommentarer kommer jag 

att främst analysera utifrån de retoriska appellformerna: etos, logos och patos. Jag har delat 

in kommentarerna 3 olika kategorier för att visa vilken typ av kommentarer som finns: 

 

1. Känslor i kommentarerna - kommentarer där man med ord lägger in en känsla i 

sin reaktion till reklamfilmen. I denna kategori ingår kommentarer som diskuterar 

ämnet i filmen och om den är bra eller dåligt osv. 

2. IKEA bemöter kritiken - Här handlar det om åsikter som kommit upp och där 

IKEA känner att de behöver besvara kritiken eller beröm för den delen. 
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3. Tagga någon vid namn - Här har man i princip bara skrivit ett namn på den/de 

person/er som man vill ska se filmen och som kanske känner igen sig i filmen på 

något sätt, eller för att skapa debatt. 

 

I analysen har jag inte tagit med punkt 3. Tagga någon vid namn eftersom det inte finns mer 

att analysera mer än att man vill uppmärksamma någon annan på filmen genom en förmodad 

igenkänning.  

 

 

4. Analys och resultat 

I det här avsnittet analyserar jag filmerna och sammanfattar resultatet i slutet. Analysen 

ger en bild av filmerna vilket är grunden för de kommentarer som finns på Facebook. Jag 

har analyserat de filmer som visas på YouTube eftersom att det är den fullständiga 

varianten. På Facebook har de ibland kortat ner klippen med några sekunder.  

 

4.1 VARDAG - Tonårsmamman  

I den här reklamfilmen får vi följa en kvinna på väg hem. Väl hemma möts hon av ett stökigt 

hem och ungdomar som är upptagna på ett eller annat sätt. Mamman reagerar på detta och 

ungdomarna börjar hjälpa till. Reklamfilmen ramas in med ett filter som gör färgerna mer 

grå.    

 

    

Bild t.v: Mamman kommer in i en stökig hall. Bild t.h: Hon släpper matkassarna och går ut. 
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Bild t.v: Flickorna i sovrummet reagerar. Bild t.h: Ungdomarna börjar städa. 

 

 

Bild t.v: Flickan tittar på mamman och säger “hej”. Bild t.h: Mamman säger “hej” tillbaka. 

 

En kvinna i 45–50 årsåldern på väg hem från sitt arbete.  Det är skymning när mamman 

kommer hem och trots att det är tänt hemma så ser man att det är kväll. Hennes 

ansiktsuttryck är sammanbitet och hon bär två väskor och två matkassar med tunga steg upp 

för en roterande trappa i ett stort lägenhetshus. Hennes ansiktsuttryck och kroppsspråk är 

koder för att hon är trött efter dagens arbete. 

 

Sångtexten ”Life is beautiful, Yes it is” spelas upp och blir lite ironisk när mamman öppnar 

ytterdörren hindras den av alla kläder, skor och väskor som ligger i hallen innanför. Musiken 

är lugn och den går i molltoner och texten är på engelska. Min känsla är att musiken speglar 

den uppgivenhet som mamman uppvisar. Färgerna som finns på textilier i lägenheten lyfts 

inte fram och smälter ihop med allt annat. Det blir ingen tydlig fokus på produkterna genom 

att rama in filmen med lite mörkare filter.   

 

Jag ser hur det ligger disk och matrester i köket och vardagsrummet och mammans blick 

sveper över detta med samma min som innan. Den svepande blicken är för mig i 

sammanhanget en symbol om en förhoppning att de skulle ha städat efter sig. Dessa tecken 

ihop med bilden av alla ungdomar som slappar och spelar spel betyder för mig att tonåringar 
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stökar ner, är lata och tänker inte på hur deras beteende påverkar föräldern, de tänker helt 

enkelt inte. Dessa icke verbala koder som kroppsspråk och ansiktsuttryck sätter 

sinnesstämningen inför resten av filmen. 

  

Mamman släpper ner kassarna och tar av sig väskorna och går ut ur lägenheten, denna 

handling är för mig ett tecken på att hennes tålamod och ork är slut, ingen ser henne så hon 

kan lika gärna lämna stället. Avsaknaden av ögonkontakt från ungdomarna är tecken på att 

de inte märker av henne. 

 

När texten: “sometimes it´s easy to forget. Let the sun shine or the pain” sjungs är mamman 

på väg ut och det syftar enligt mig på att ungdomarna har lätt att glömma, men att man kan 

välja att se det positivt eller negativt. Två av tonårsflickorna byter blickar med varandra som 

jag tolkar som att de reagerar på mammans beteende och förstår att hon behöver hjälp, de 

se lite chockade ut. “A sky of colors after the rain” spelas när tonåringarna börjar städa och 

plocka ihop. “It’s a beautiful life” sjunger de när hon kommer in igen och kompisarna går 

hem och det är städat. Här förstärker texten känslan att nu har det vänt, det är städat och de 

förstod henne. De byter blickar och mammans ansiktsuttryck har blivit mjukare. Flickan 

inleder med ett tyst “hej”, som knappt hörs men syns, som ett tecken på en ursäkt för att de 

stökat ner, men att de nu har ordnat upp det. Mamman svarar med ett tyst ”hej” och ett litet 

leende och hon verkar tacksam att det hjälper till. Det kan betyda att tonåringar kan om de 

vill, men att man kanske måste påminna dem om detta ibland. 

  

Här kommer produkterna in och skyltas för första gången, produkternas namn och pris, med 

vit text, syns inramat av en städad diskho i grå/vita toner. Den enda bilden som är ljus är 

den när produkterna placeras i det städade köket. Det är ett läge i filmen där känslorna har 

gått från frustration och trötthet till tacksamhet och kärlek, det blir en slags vändpunkt. Jag 

tolkar det som att IKEA vill vara en positiv del av människors vardag och därför får vi först 

se produkter och priser när det “känns” lite bättre. I samband med detta avslutas reklamen 

med att zooma ut och texten, som går i vitt, DÄR LIVET HÄNDER projiceras och sedan 

IKEA:s logga, i gult och blått, centralt i bild. 

  

Kommutationstest - Om jag tar bort texten från musiken tycker jag att den inte är lika 

kraftfull längre. Den belyser fortfarande känslan, men den förstärker inte känslan jag får om 

jag bortser från vad de sjunger och när i tajmingen till händelserna. Jag tycker alltså att den 

starka känslan jag får när text, bild och ljud samverkar i filmen försvinner till stor del. 
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4.2 KOMMA HEM - Adoption 

I det här avsnittet får vi följa en kvinna som är på väg att adoptera en pojke. Mötet går bra 

och de åker hem till Sverige. Där finns leksaker från IKEA han kan leka med. 

 

 

Bild t.v: Kvinnan väntar på att träffa barnet. Bild t.h: Första mötet med pojken. 

 

Bild t.v: Mamman torkar tårar av glädje och lättnad. Bild t.h: Pojken leker och mamman 

betraktar den nya situationen. 

 

En kvinna sitter ensam i en taxi och tittar ut genom fönstret i ett asiatiskt land enligt de 

skyltar jag kan se. Hon tittar ner på nallen hon håller i handen och hon stryker nallen med 

tummen. Färgerna och filtret i bilden är lite dassig och skärpan är inte jätteskarp. Musiken 

består av pianospel som inleder lite långsamt och trevande, volymen är inte så hög. Taxin 

stannar utanför en byggnad, hon möts av en kvinna som visar henne till ett kontor. Hon ser 

stel ut och hon ser sig omkring och dra lite lätt på munnen. Hennes ansiktsuttryck och 

kroppsspråk är koder som visar att hon är nervös inför något. Hon skriver under några 

papper och sträcker över dokumenten till en man, han nickar och säger “thank you” och hon 

pustar ut och nickar. Underskriften av dokumentet är en symbol i vårt samhälle på att man 

ingår ett kontrakt och många kan vara nervösa inför dessa eftersom att det brukar betyda 

förändring av något slag. Kontraktet tycker jag också visar etos för IKEA, med etos i det 

här sammanhanget menar jag att det ger trovärdighet för sändaren och verkar seriösa i sin 
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berättelse där man skriver under dokument för en överenskommelse. Jag tänker att IKEA är 

mån om att delge en sådan detalj för att mottagaren ska få förtroende för IKEA. 

  

Hon visas in till ett rum och sätter sig och väntar på en stol. Hon tar upp nallen ur väskan 

och fingrar lite på den. Hennes blickar och gester tillsammans med hennes kroppsspråk 

tolkar jag som att hon är nervös och att det är en ovan situation. Nallen hon håller i handen 

skulle kunna vara index för barn och att det är därför hon är där. Vi ser ännu inget barn men 

en vuxen kvinna brukar inte gå runt med en nalle i handen. Musiken som spelas är en 

pianomelodi med stråkar i moll. Musiken förstärker känslan av nervositet och oro på samma 

gång. Det knackar på dörren och musiken pausar som om någon håller andan. Dörren 

öppnas, hon ställer sig upp och tittar mot dörren och fram tittar ett litet barn på ungefär 3 år. 

Nu förändras musiken och blir lite gladare och lättare och fortsätter nu i lite snabbare tempo, 

det läggs till stråkar.  

 

Barnet håller upp en bok, går fram till henne och sträcker fram boken. Hon sitter på huk och 

ger honom nallen. De söker varandras blickar och ler. Sedan tittar de tillsammans på bilder 

i boken, han skrattar och tittar på henne. Deras blickar och leenden tolkar jag som symboler 

för en nyfikenhet att lära känna den andra. Ansiktsuttryck är väldigt lika i olika kulturer och 

det blir ett sätt för de att kommunicera. 

  

Pojken sitter lutat mot henne när de tittar i boken. Han pekar på bilder på kvinnan och bilden 

på lägenhetshuset hon bor i. Hon torkar tårar från sin kind, med ett lätt leende. “Welcome 

Charlie! This is your new home. Look it’s snow on the ground!” står det i boken och en bild 

på lägenhetshuset visas. Tecken som att han redan sitter i hennes knä och hennes glädjetår 

konnoterar att pojken finner henne trygg och hennes tårar tolkar jag som en sorts lättnad av 

att han verkar godta henne. Denna scen skapar ett starkt patos och man dras in i mammans 

känsla för situationen. 

  

Bilden på lägenhetshuset i boken klipps över till att filma huset hemma i Sverige, en taxi 

kör in framför huset och de kliver in genom dörren till hennes lägenhet. Här upplever jag 

att det är ljusare filter och därför blir även färgerna lite starkare. Mamman tar av hans gula 

jacka och han tittar med stora ögon mot lekhörnan med leksaker. Han går dit och börjar leka 

med en bil. Hans blick tolkar jag som att han är nyfiken och han vill leka. Precis så som jag 

tänker att de flesta barn skulle reagera när de ser leksaker, de vill gärna leka direkt.  
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Mamman sätter sig ner på golvet bakom honom, musiken börjar tona ut lite. Hennes 

kroppsspråk är nu avslappnat och hon tittar på när han leker. Hennes kroppsspråk signalerar 

för mig att hon nu kan slappna av, den första biten är avklarad och hon verkar njuta av 

stunden. Jag tycker att det sker en känslomässig vändpunkt i denna reklamfilm ungefär här. 

I det ögonblicket får vi se produkterna, färgglada leksaker och inredning i gult, blått, rött 

och grönt. Produkternas namn och pris dyker upp i rutan i vitt textfärg och teckensnittet 

IKEA använder i sin kommunikation, strax följt av att man zoomar ut på fasaden och texten, 

i vitt, DÄR LIVET HÄNDER och IKEA:s logo, i gult och blått, frontas centralt i bild. 

Samtidigt som barnet går och leker tonar musiken ut och det betyder enligt mig ett avslut 

med ett gott slut.  

  

Kommutationstest - Jag bestämmer mig för att byta ut musiken mot de naturliga ljuden 

som hörs i bakgrunden. När jag ser filmen på det sättet får jag inte alls samma känsla som 

när musiken spelas. Den tydligaste förändringen för mig blir när pojken kommer in och de 

träffas för första gången. I det skedet i filmen använder IKEA musiken för att förstärka de 

känslor jag tror att de vill förmedla. Ett annat tillfälle är mot slutet, där vändningen sker och 

musiken tonar ut, det lugnet och den känslan jag får att det nu kommer att ordna sig får inte 

samma effekt utan musiken. Jag tycker att musiken har stor betydelse i reklamfilmen och 

den är betydelsebärande för hur mottagaren reagerar, i det här fallet jag själv. 

 

4.3 VARANNAN VECKA - Separation 

Den här reklamfilmen visar hur en pojke får åka till sin pappas nya lägenhet där han har fått 

ett likadant rum som i huset hemma hos mamman. 

 

 

Bild t.v: Rummet hos mamma. Bild t.h: Rummet hos pappa. 

 

En man kliver ur bilen utanför ett hus och går med lite tvekande steg. Det är sommar och 

ljust ute, jag hör fågelkvitter. Filtret i filmen är lite oskarp och färgerna uppfattas som lite 
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blekta, inga starka färger. Pianomusik hörs lite tyst. En pojke sitter på sin säng och tittar 

mot fönstret, han har på sig en jacka, jag upplever att han väntar på något. Både pappans 

och pojkens kroppsspråk är tecken som jag tolkar som nervositet och osäkerhet, även 

musiken som börjar lite trevande förstärker denna känslan tycker jag. 

  

Pappan ringer på ringklockan och mamman öppnar dörren. Pappan säger “hej”, han håller 

händerna på höfterna och tittar sedan ner i marken. Mamman tittar på honom och säger 

“hej” och spänner ihop läpparna, hon står kvar och tittar på honom och vänder sig sedan 

och ropar “Leo, pappa e här”. Musiken blir starkare och fler instrument som stråkar hörs. 

Även här är föräldrarnas kroppsspråk och ansiktsuttryck stela och är symboler för att de är 

obekväma och inte är helt nöjda med situationen. Den förstärkta musiken är en viktig del av 

budskapet som har en lite nervös känsla. 

  

Pojken reagerar och slänger blicken mot dörren och plockar upp en, till synes tung, väskan 

från golvet. Hans blick som ser ivrig ut får mig att tolka det som att han är spänd inför det 

som ska ske. Han har en ryggsäck på ryggen och går till sitt skrivbord och tar med sina 

pennor. Han tar tag i dörrhandtaget och ska stänga, man får se hela rummet. Pojkens väntan 

och väskorna är tecken som att han nog ska bo med pappan några dagar i alla fall. Pennorna 

tar han med sig är ett tecken som kännetecknar trygghet eftersom att han tar med de i sista 

sekunden och tittar lite extra på sitt rum innan han stänger. Han vet ju inte om pappa har 

några pennor så det är bäst att ta med dem. 

  

Starkt fiolspel hörs nu och pojken sitter i bilen och tittar ut genom fönstret, han håller i sina 

pennor och kliar lite med fingrarna. Pojkens spända uppsyn tolkar jag återigen som 

nervositet. De åker hiss och pappan visar vilken knapp han ska trycka på och klappar pojken 

i håret. Pappans klapp på huvudet är ett tecken som jag tolkar som beskydd och tröst om att 

det kommer att bli bra.. Pappan vill förmodligen att pojken ska känna sig trygg och en 

försäkran om att jag finns här och det kommer att bli bra. 

  

 

Inne i lägenheten syns flyttlådor, pojken öppnar dörren till sitt rum, stannar till och ser sig 

omkring. Flyttlådorna kan man säga är ett index för att en flytt har ägt rum och det kan även 

innebära att en förändring ska ske eller har skett.  Musiken fortsätter på samma tempo, men 

nu kommer långsamma, utdragna stråkar som överröstar den mer nervösa känslan i 

musiken. Belysningen inne i bostaden är neutral, utan några starka lampor som belyser 
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något specifikt. Pojken drar lite på munnen och går in i sitt nya rum. Pappan går mot rummet 

och tittar in när pojken bekantar sig med rummet. Här kommer filmens vändpunkt, jag 

upplever att det går från lite jobbiga och tryckta känslor till känslorna som berättar att det 

kommer att ordna sig. Han har hos pappan ett rum som han känner igen från mamman, med 

samma färg på väggarna, likadana gardiner och likadana möbler.  

 

Pojken ställer ner väskan på golvet och pennorna på bordet. Här kommer produkternas namn 

och pris fram, i vit textfärg, och han vänder sig mot dörren och tittar snabbt på pappan, som 

går i från dörröppningen. Musiken blir lite lugnare och känslan är mer harmonisk och positiv 

genom pojkens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Pojken drar fingrarna genom håret. 

  

Här zoomar filmen ut lägenhetskomplexet på avstånd, texter DÄR LIVET HÄNDER 

kommer upp i vit färg och IKEA:s logo, i gult och blått, samt texten: “Läs om hur livet 

sätter spår i våra produkter på IKEA.se” dyker upp. IKEA vill ju vara med där livet händer 

och har visat hur man på ett subtilt sätt kan presentera produkter utan att visa det för tydligt.  

 

Kommutationstest - Om jag i denna film leker lite med ljussättningen och färgerna genom 

att lysa upp ännu mer, gör det att färger blir tydligare och skärpan blir bättre. Eftersom att 

jag upplever att reklamfilmen har ett lite dassigt filter så ser man inte detaljer lika tydligt. 

Ljussättningen och ett klarare filter skulle medföra en känsla av att det är tillrättalagt. 

Eftersom att IKEA utgår ifrån “där livet händer”, i människors vardag, känner jag att det 

finns en mening med att filmen ser ut som den gör i sin inramning. Det skapar trovärdighet 

och ett etos för IKEA som företag. I mångas vardag finns det inga speciella filter eller en 

ljussättning som gör att allt ser ut som en studio. Här märker jag hur viktigt det är med mer 

vardagliga scener och inramning i denna reklamfilm och hur detta test tar bort de känslor 

som sändaren IKEA förmodligen vill förmedla. 

 

4.4 Sammanfattning av filmanalyserna  

IKEA utgår ifrån mer eller mindre vanliga situationer som många kan relatera till. De 

använder etos i sin kommunikation genom reklamfilmerna som för mig skapar en slags 

trovärdighet mot IKEA som dessutom säger att konceptet med kampanjen grundar sig i att 

IKEA har mycket kunskap om människors liv hemma. Relationer finns i olika former i 

reklamfilmerna. Det är föräldrar och barn, syskon, separerade föräldrar som har en relation 

runt barnet, ny relation mellan adoptivmamman och adoptivbarnet som lär känna varandra. 

Jag ser i min analys att känslor spelar en central roll i alla tre reklamfilmer, man använde 



 

25 
 

mest patos för att skapa känslor hos mottagaren. Genom att lyfta ämnen som människor kan 

relatera till kan IKEA nå fram lättare till sin publik och gör det genom olika känslor.  

 

IKEA behöver sällan en närmare presentation enligt mig. Jag upplever att IKEA förväntar 

sig att publiken vet vilka de är och kan på så sätt nå ut med sitt budskap. Om jag utgår ifrån 

mig själv, som har lite koll på IKEA:s produkter och värdegrund kan se hur deras produkter 

finns med hela tiden. Det är nog det Axenbrant och Dennnisdotter (2008) menar med att 

ärlighet skapar trovärdighet, etos vill säga. Men för en annan är det kanske inte lika tydligt 

genom det sätt som de placerar sina produkter. Jag beskriver i analysen hur produkterna 

presenteras mot slutet där vändningen i filmerna kommer och först då blir det tydligt och de 

använder logos för att vi ska förstå att det är ett företag som vill sälja något till oss.  

 

Det förekommer symboler i till exempel “KOMMA HEM” där mamman som ensam 

adopterar ett barn får mig att tänka att hon har velat ha barn men det har inte hänt, hon är 

lite äldre nu, utan partner så då tar hon tag i det på egen hand. I samma film får pojken se 

en ikon av huset på bilden som har en mening som han ännu inte vet vad det innebär, medan 

hon vet det. I filmen “VARANNAN VECKA” är själva titeln ett index för separation, något 

som har föregått situationen de befinner sig i nu. 

 

Alla filmer börjar lite trevande och som sänder ut signaler om jobbiga situationer för alla. 

Ansiktsuttryck och kroppsspråk är tecken som får mig att tänka på känslor som frustration, 

trötthet och nervositet. Mot slutet av reklamfilmerna ser jag att många ansikten ser gladare 

ut och kropparna mer avslappnade vilket jag tolkar som att känslan till händelsen är lättare. 

Jag ser även tacksamhet, trygghet och glädje här och i den vändpunkten placerar man tydligt 

produkter från IKEA. Texterna som sedan placeras med namn och pris är vita och är skrivna 

i det teckensnitt man är van att IKEA använder och utan kontrasterande bakgrund så att vi 

lättare ska kunna läsa. Det signalerar för mig att IKEA inte vill använda för mycket logos i 

sin reklam, framförallt inte i vändningen. De vill att deras budskap om att “det blir bättre”, 

enligt min tolkning, ska leva kvar när de visar att deras produkter är en del av verkligheten 

och vardagen.  

 

Det förekommer väldigt mycket icke-verbala koder som behöver avkodas. Det är 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och gester som behöver kodas av för att förstå stämningen i 

situationen. Dessa hjälper mig att koda av känslorna i situationerna som människorna 
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befinner sig i. Blickarna mellan karaktärerna i filmerna är för mig symboler för olika 

känslor och jag förstår vad de tänker utan att de behöver säga det.  

 

I den vändpunkten blir musiken viktig för känslan där man vill att man ska förknippa IKEA 

med något positivt och på så sätt styr de hur de vill att varumärket ska uppfattas av 

betraktaren. Jag tror att IKEA vill förmedla att de finns där livet händer, men att vi ska 

förknippa dem i en positiv situation, som en lösning kanske. 

 

Kameravinkeln placerar betraktaren på ett sätt där jag upplever att vi (mottagaren) förväntas 

identifiera oss med mamman, pojken och adoptivmamman i de olika filmerna. Hela 

inramningen av filmerna följer sedan en liknande ton och har inte någon skarp skärpa. 

Filmerna har ett filter som gör att färgerna känns lite grå och diffusa och ljuset är ofta lite 

dunkelt. Detta gör att färgerna inte syns så tydligt och jag kan lättare relatera innehållet till 

min egen vardag som inte har några skarpa filter som förbättrar intrycket, det skapar ett etos 

mot IKEA även här.  

 

Musiktexterna i VARDAG passar till händelserna och förstärker känslorna som uppstår. 

Texterna följer handlingen när man sjunger att ungdomar vill väl, men att man måste 

påminna dem om att hjälpa till. Musiken sätter en stämning till berättelsen som förstärker 

känslorna. Musiken är en stor del av känslorna och det talar till hjärtat, den lugna musiken 

skapar känslor som gör att jag blir glad, och med den känslan tycker jag att IKEA förmedlar 

en positiv bild av varumärket och gör att jag kanske väljer IKEA framför ett annat varuhus 

nästa gång jag ska handla en möbel. 

 

Kommutationstesterna visar jag har gjort att musik, musiktext och färg har en stor betydelse 

för att förstärka känslan i dessa filmer. Vi reagerar olika på färger enligt Mral & Olinder 

(2011). IKEA har valt att använda lite mer dova förger, kanske för att man inte ska göra 

några större associationer. Men deras egen logo som kommer upp i slutet på varje film är 

skarpt gul och blå kontrasterar till innehållet i övrigt och ger associationer till Sverige och 

IKEA enligt min analys. Abolhasani, Oakes och Oakes (2017) beskriver hur musiken har 

betydelse för hur vi känner för reklamen och varumärket, vilka minnen vi relaterar till men 

också om det leder till ett köp av produkterna. Jag konstaterar att musiken är en viktig del i 

kodningen för att det ska ge en önskvärd effekt hos mottagaren, som bevisligen enligt 

tidigare forskning påverkas av musiken som spelas. Känslor är centrala i reklamfilmerna 

och inramningen är något som utgör hur vi avkodar innehållet. 
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4.5 Kommentarerna från mottagarna 

Jag sorterar in känslorna i 3 olika kategorier enligt Stuart Halls Encoding/decoding modell. 

Den dominerande koden där man helt håller med avsändaren och tolkar budskapet som det 

är tänkt, den förhandlande koden, de som är både för och emot och den motsättande koden, 

de som är emot hela konceptet och har åsikter man vill ge eller frågor att ställa till IKEA. 

Det finns ingen tydlig förhandlande kod i kommentarerna, därför har jag inte tagit med 

något exempel på det. Det är viktigt att fundera över hur IKEA positionerar publiken och 

vem man ska identifiera sig med. Här har jag inte lagt till de svar som IKEA ger utan det 

analyserar jag separat (se. 6.7). 

 

Dominerande koden - fem stycken kommentarer: 

 

“Jag älskar era reklamfilmer där livet händer. Gråter varje gång jag kollar” (Vardag) 

 

“Jag älskar den här reklamen - den träffar precis rätt... mina tonårspojkar verkar fatta 

lite mer hur det faktiskt känns nu!!!!!” (Vardag) 

 

“Bästa reklamen på länge! Hög igenkänningsfaktor och känslosamt på ett positivt 

sätt. Vår dotter kom hem från Taiwan till ett rum med IKEA-möbler och det första 

hon gjorde efter den långa flygresan var att direkt börja leka med sina nya leksaker. 

Så viktigt att visa och bekräfta dessa barn och olika sorters familjebildningar i media. 

Hoppas att fler sorters familjer framöver!” (Komma hem) 

 

“Hela denna reklamfilm visar ju bara att föräldrarna samarbetar och det är ju det 

viktigaste för barnet under en separation, väldigt fin film och tänkvärd för många 

föräldrar!!”  (Varannan vecka) 

 

“Förstår inte varför folk skäller ut föräldrarna för att de har separerat? Att det är 

elakt mot barnen? Är det verkligen värre att ett barns föräldrar separerar då de inte 

längre känner någon kärlek till varandra, än att låta sitt barn se hur sina föräldrar 

undviker varandra i hemmet? Sånt bidrar bara till att hemmet blir en osäker och 

spänd miljö för barnen. Det finns tusentals anledningar till att par separerar. Jag svär 

att 99% tänker på sina barn.” (Varannan vecka) 
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Här ser man tydligt hur filmerna träffar mottagarna och skapar känslor hos dem. Människor 

hyllar reklamen genom att berätta hur de känner sig och hur de känner igen sig själva. 

IKEA:s berättelser känns äkta och ärliga för konsumenterna eftersom att många verkar vilja 

dela med sig av liknande historier de själva upplevt. Det blir tydligt hur viktigt det är för 

människor att känna sig del av en gemenskap och skapa genom sitt innehåll en dialog mellan 

företag och konsumenter. IKEA säljer möbler, men det är den del av sammanhanget som 

produkterna syns i som blir viktig, det blir mer ett sätt att marknadsföra varumärket IKEA 

än att sälja produkterna. Eftersom att IKEA lyckats skapa interaktion med sina kunder kan 

man anse att reklamkampanjen är lyckad, på det sätt Martens (2013) beskriver och det 

samtidigt ger IKEA information om hur konsumenterna reagerar och vilket innehåll som 

skapar interaktion. Som Bylund och Gustafsson (2013) kom fram till i sin studie tycker jag 

att IKEA verkar för att finnas tillgänglig och vill ha en dialog med konsumenterna. 

  

Motsättande koden - fyra kommentarer: 

 

“Så Ikea är för Trafficking och barnhandel! Ikeas reklam förstärker ännu mer 

perspektivet av hur transnationell adoption är en transaktion emellan länder. Istället 

för ett platt paket kommer adoptanten hem med ett barn. Dåligt jobbat Ikea!” 

(Komma hem) 

 

“Underligt att många adoptanter känner sig berörda, av reklamfilmen, på ett positivt 

sätt medans flera av de som de facto blivit adopterade blir både upprörda och arga 

över att adoptionsprocessens trauma likställs med ett lyckat IKEA möbelköp. 

Osmakligt IKEA!!! Hur tänkte ni här? Och hur tänker ni adoptivföräldrar? På samma 

sätt antar jag? Skaffa något fint för ett komplett hem och lyckan är gjord? Barn byter 

länder - pengar byter händer.” (Komma hem) 

 

“Det är inte lätt för ett barn att leva det här livet. Han kommer alltid att känna sig 

vilsen på insidan! Tyvärr är föräldrar alltid själviska och tänker aldrig på sina barn 

när de separerar.” (Varannan vecka. Fritt översatt från en kommentar på engelska) 

 

“Hjärtskärande reklam. Inga döda ting kan ersätta barnens trygghet och lycka” 

(Varannan vecka) 
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När IKEA istället får kommentarer som är av den motsättande koden ser man att reklamen 

väcker det andra sorters känslor hos mottagarna. Av dessa filmer är det adoptionsfilmen 

som fått flest kommentarer av den motsättande koden. Orden är hårda och man drar in starka 

värdeord som trafficking, barnhandel och man tycker att IKEA är osmakliga och föräldrar 

är själviska. Konsumenterna drar på ordentligt för att visa att man inte håller med IKEA och 

liknar adoption med att barn är en vara som man kan köpa. Dessa kommentarer har 

gemensamt att de vill påverka IKEA genom patos och därför väljer man att använda ord 

som förstärker och skapar känslor. Jag tycker att man kan se hur de som kommenterat 

identifierar sig med barnet och är kritiska till hur vuxna hanterar situationer som handlar om 

barn, jag tolkar det som att de menar att barn behandlas som varor och accessoarer i de 

vuxnas liv. Här ser man hur det inte alltid är bra med sociala medier där man kan 

kommentera i princip vad man vill.  

 

4.6 IKEA bemöter kritiken 

Här nedan visar jag tre exempel på kritik och kommentarer från filmen KOMMA HEM där 

IKEA svarar och bemöter kommentaren. Jag vill även visa ett exempel där IKEA har svarat 

på flera personers kritik i ett längre svar. Filmen som behandlar ämnet adoption är den som 

väcker mest känslor och som fått mest kritik. Jag har därför valt att fokusera på den dialogen. 

I de andra filmerna vill de helt enkelt veta mer om produkterna, och dessa kommentarer har 

jag inte tagit med eftersom IKEA endast svarar med pris. I filmen VARANNAN VECKA 

förekommer inga svar från IKEA och det beror nog på att IKEA inte adresseras direkt i 

någon av kommentarerna utan man diskuterar ämnet mellan konsumenterna.  

 

Kritik från tittare/konsument: 

“Underligt att många adoptanter känner sig berörda, av reklamfilmen, på ett 

positivt sätt medans flera av de som de facto blivit adopterade blir både upprörda 

och arga över att adoptionsprocessens trauma likställs med ett lyckat IKEA 

möbelköp. Osmakligt IKEA!!! Hur tänkte ni här?  

Och hur tänker ni adoptivföräldrar? På samma sätt antar jag?  

Skaffa något fint för ett komplett hem och lyckan är gjord?  

Barn byter länder - pengar byter händer.”  
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IKEA svarar: 

“Hej! Reklamfilmen om den lilla adopterade pojken har onekligen rört upp många 

känslor. Alla människor har rätt att tolka den på sitt eget sätt. 

Det vi ville förmedla var IKEA:s närvaro i de många människornas vardag. Och 

precis som våra liv är olika, kommer filmerna uppfattas och tas emot på olika sätt, 

beroende på hur väl man känner igen sig.  

Vi delar olika historier, från olika livssituationer. Det kommer vi fortsätta att göra 

och visa glädje, sorg, spänning och vemod. Precis som just livet är. IKEA är för de 

många och vill visa livet på så många olika sätt som möjligt. Vänligen, Maja” 

 

Här kan man se hur kritiken innehåller patos för att få IKEA att förstå hur detta har landat 

hos konsumenten. Kritiken kan relateras till den motsättande tolkningen där man inte alls 

vill hålla med IKEA:s budskap och vill berätta det. Kritiken är relativt hård och hen vill veta 

hur IKEA har tänkt och man märker att betraktaren identifierar sig med barnet och ställer 

sig på dennes sida och menar att den visar en adoption från adoptantens sida. IKEA:s svarar 

genom att bekräfta att många blivit berörda och att de vill fortsätta att beröra genom olika 

känslor. Svaret håller en ton som kan kopplas till logos, vilket gör att det är mer informativt 

och sakligt än att det lyfter upp känslor på det sättet som kritiken är skriven. 

 

Kritik från tittare/konsumenter: 

“Tänker att detta handlar om verkliga människoöden som inte alltid är så 

rosenskimrande för förstaföräldrarna eller barnen som adopteras. Är det verkligen 

en narrativ att använda i reklamsammanhang? Lite självkritik IKEA?”  

 

IKEA svarar:  

“Hej! Vi uppskattar att du delar med dig av dina tankar och åsikter. Visst finns det 

många perspektiv man kan se filmen i fråga ur. 

 

Med våra nya filmer vill vi skildra IKEA:s närvaro i människors vardag. Och precis 

som våra liv är olika, kommer filmerna uppfattas och tas emot på olika sätt, beroende 

på hur väl man känner igen sig. Vänligen, Maja” 
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Här utgår kritiken ifrån att konsumenten inte tycker att det är passande att skildra verkliga 

människoöden och vill att IKEA ska vara lite mer självkritiska. Konsumenten uttrycker sig 

med patos för att få IKEA att känna efter hur detta kan tolkas av andra och identifierar sig 

med barnet. Av svaret tolkar jag att konsumenten förmodligen föredrar den klassiska 

reklamen där produkterna är i centrum. Återigen besvarar IKEA genom att tala om att man 

kan se saken från olika perspektiv följt av ett informativt svar om hur de vill arbeta med 

detta genom att använda logos i sin respons. 

 

Kritik/ros från tittare/konsument: 

“Fantastisk, underbar! Bra jobbat, stort tack! Jag kan inte hålla tillbaka tårarna när 

jag ser den, den träffar rakt i hjärtat  Och jag tror och hoppas att den även gör 

det för andra som inte själva har adopterat.”  

IKEA svarar: 

“Hej! Det känns väldigt fint att få läsa om vilka känslor detta rörde upp för dig. Vi 

tackar för att du delade med dig av din åsikt! 

Med våra nya filmer vill vi skildra IKEA:s närvaro i människors vardag. Och precis 

som våra liv är olika, kommer filmerna uppfattas och tas emot på olika sätt, beroende 

på hur väl man känner igen sig. Vänligen, Maja” 

Konsumenten är av den dominerade koden och hen överöser IKEA med ros och visar att 

den har rört upp en massa känslor. Inlägget har ett stort patos och vill även förstärka det 

med en emoji av ett hjärta. IKEA däremot behåller samma ton som i de andra 

kommentarerna som är mer kritiska genom att tacka och hänvisa informativt genom logos 

hur man vill arbeta med sitt budskap. Jag skulle säga att konsumenten i det här fallet har 

identifierat sig med mamman, på det sätt som IKEA positionerar tittaren. Det finns ingen 

kritik i kommentaren vilket jag konnoterar att hen varit mottaglig för känslorna som IKEA 

vill förmedla. 

IKEA besvarar flera i denna kommentar: 

“Hej! I vår kommunikation visar vi situationer ur livet där IKEA är en del av 

vardagen. En vardag som innehåller utmaningar, överraskningar, tristess, sorg och 

glädje.  
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Vi har fått massor av positiva reaktioner på vår kommunikation, men för den senaste 

filmen också kritik. Vi vill beröra och engagera, men självklart inte uppröra 

människor. Samtidigt vill vi inte vika undan för att visa livet som det kan vara, med 

respekt för människor i olika situationer.  

IKEA är ett öppet företag i ständig förändring, och vi utvecklas tillsammans med 

våra kunder. Vi är också ett värderingsdrivet företag som med stolthet kan säga att 

vi gör vårt bästa för att bidra till ett positivt samhälle. Där ingår också att i vår 

kommunikation våga beröra stora och känsliga frågor, som skilsmässa och adoption. 

Ni är flera som i detta kommentarsfält uttrycker en stark motvilja mot filmen. Vi 

respekterar era åsikter och allas rätt att göra sin röst hörd. Vi svarar enligt vår 

övertygelse och ber er samtidigt att följa de regler vi och andra företag har för 

kommentarer på Facebook, policyn finns under fliken ”Om”. Den öppna och 

respektfulla diskussionen är en av de viktigaste grundpelarna i ett demokratiskt 

samhälle. Med vänlig hälsning, Patrik Nygren-Bonnier, Marknadschef”. 

I inlägget ovan skriver IKEA ett svar till flera personer som har haft åsikter om 

reklamfilmen. Det är svårt att se exakt vilka inlägg som besvaras eftersom att det är många 

svar. Trots att jag använt filtreringen ”senaste” i kommentarerna är det svårt att följa 

kronologin. Därför har jag inte lagt till de kommentarer som har genererat till svaret som 

IKEA ger här. 

Svaret börjar med standardmeningar som IKEA använder i de flesta kommentarer de 

besvarar. I det här exemplet där marknadschefen besvarar kommentarerna upplever jag att 

IKEA fått så pass mycket kritik i kommentarerna och inte hinner besvara varenda 

kommentar separat. Han kliver in och skriver i linje med Majas svar, som har besvarat de 

flesta andra kommentarer. Han lyfter fram att man vill behandla både positiva och negativa 

situationer vilket jag konnoterar att man är modig och vågar sticka ut. Min upplevelse är 

också att tonen varit lite hård i kommentarerna eftersom Patrik upplyser om Facebooks 

policy om kommentarer men samtidigt vill han värna om demokratin och det öppna 

samhället som han vill förmedla att IKEA värderar. Precis så som Treadaway & Smith 

(2012) skriver så är närvaron i sociala medier viktig för att bygga relationer och en möjlighet 

att kunna vända den negativa kritiken till något positivt och i enlighet med företagets 

värderingar. 
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4.7 Sammanfattning av kommentarerna  

De olika typerna av kommentarer tyder på att filmerna att träffat på något sätt och skapat 

känslor. Känslorna har lett till att man vill kommentera och ställa frågor till IKEA om hur 

de tänkte, men man vill också visa att man är positivt inställd till innehållet, man har agerat 

utifrån Halls (2012) dominerande kod eller den motsättande koden. 

 

Det är genomgående att IKEA besvarar kritiken ganska omgående vilket tyder på att de har 

koll på Facebook som kanal och besvarar med ett svar som ska kunna täcka liknande frågor 

och funderingar hos mottagaren. IKEA berättar i svaren vad tanken med filmerna är och att 

de vet att det kommer att uppfattas olika beroende på hur väl man känner igen sig (Treadway 

& Smith. 2012. Larsson. 2014).  

 

Tidigare forskning (Molin & Öhrnström. 2014) visar också att anledningar till varför 

människor följer företag i sociala medier är för att t.ex. få tillgång till information och man 

förväntar sig att ha en tvåvägskommunikation med företaget. Det är intressant hur IKEA 

väljer att svara med väldigt liknande svar på de flesta kommentarer. Det skapar en enighet 

i IKEA:s kommunikation utåt, men det kan också skapa irritation från konsumenterna som 

inte får direkta svar på sina frågor. Det ser ut som en tvåvägskommunikation, men frågan 

är om det är det och om konsumenterna känner sig tillfredsställd med de svar de får. 

 

Även Bylund & Gustafsson (2013) kom fram till att IKEA vill stärka sin relation till 

konsumenter via Facebook och visa att de är tillgängliga, transparenta och ärliga med sina 

konsumenter. Frågan är om det råder transparens och ärlighet från IKEA:s sida, de är 

tillgängliga på många olika kanaler, men hur vet vi att de är ärliga?  

 

Ett intressant exempel är det långa svaret som marknadschefen Patrik Bonnier ger, där han 

besvarar flera kritiska kommentarer i ett inlägg. För det första så skapar han ett etos i 

egenskap av den position han besitter, han är högre ställd än Maja, som har besvarat 

merparten av kommentarerna jag läst. Han är informativ och trycker mycket på att hålla en 

god ton i kommentarerna i linje med Facebooks Policy. Men det visar också att IKEA är 

närvarande och värnar om sin kanal på Facebook och trots kritik vill behålla en öppen dialog 

med konsumenterna. 

 

Dessa kommentarer som riktar kritik mot IKEA visar att människor inte bara godtar det 

budskap som finns utan tolkar på ett annat sätt än kanske tanken är ur sändarens perspektiv. 
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Det är ett tecken på att Hall (2012) hade rätt i att publiken är aktiv och kritisk och inte sväljer 

allt som produceras. Baksidan av sociala medier är att det inte är en egen plattform som man 

kan styra. 

 

När IKEA har ett språk som har mycket logos har konsumenterna använt sig av mer patos. 

Det är intressant att läsa hur IKEA besvarar frågor, som är fyllda med känslor, med logiska 

och informativa svar. De använder dessutom ett slags standardsvar till de flesta 

kommentarer av denna karaktär. Det är genomgående att i de kommentarer som riktar kritik 

mot konceptet i reklamfilmerna identifierar sig konsumenten med barnen och riktar kritik 

mot de vuxna.  
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5. Slutsats och slutdiskussion 

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vilka känslor jag uppfattar att de använder 

i filmerna, hur mottagarna har reagerat på innehållet och även hur IKEA bemöter 

kommentarerna på Facebook. För att ta reda på det behövde jag analysera filmerna för att 

se vilka känslor som sändaren kodat in. De situationer IKEA berättar om i dessa 

reklamfilmer får mig att känna som om de är plockade från vardagslivet. Folk skiljer sig 

och barn bor varannan vecka, någon längtar efter att bli förälder och adopterar ett barn och 

en mamma som tröttnar på att ungdomarna inte hjälper till i hemmet. De består av mer eller 

mindre vardagliga händelser som jag kan relatera till eller som jag påverkas av, 

känslomässigt. Även om vi inte alltid kan relatera till den aktuella händelsen är det svårt att 

undgå att de förmedlas med känslor. Relationer är grunden i filmerna, relationer mellan 

föräldrar och barn, ungdomar emellan men även brustna relationer mellan vuxna och 

nyvunna relationer genom adoption. Det är genomgående känslor som bygger upp 

berättelserna. De känslor som jag upplever är frustration, trötthet, nervositet men även 

lättnad, tacksamhet och kärlek. De använder icke-verbala koder genom alla filmer som 

fungerar som symboler för känslor och stämningar, det är nödvändigt eftersom att det inte 

talas så mycket. Jag avkodar dem som känslor och sinnesstämningar och är viktiga för att 

kunna förstå innehållet. De använder patos i stor utsträckning och man märker genom 

kommentarerna på Facebook vilka filmer som genererar starka känslor. Jag ser att de även 

använder etos för att stärka sin egen position, särskilt genom den vardagliga, mindre putsade 

bilden av människors liv. 

 

En intressant del av analysen är vändningen i filmerna. Det är som att allt det sorgsna och 

jobbiga vänds till något positivt, musiken förändras och då väljer man att placera text som 

visar vad produkterna heter och vad de kostar. Texterna sticker inte heller ut, de är skrivna 

i vit textfärg och smälter in subtilt. Genom att använda Laura Mulveys teori (Fagerström & 

Nilson. 2008) om blicken kan man se hur reklamfilmerna positionerar tittarna för att de ska 

identifiera sig med någon av karaktärerna. Det visar sig i kommentarerna där man kan se 

om de håller med om den identifieringen eller inte. Jag har sett hur de medvetet använder 

inramning för att skapa ett mer trovärdigt uttryck för vardag med mindre skarpa färger med 

lite ljussättning och skärpa. Jag tycker att det märktes när jag gjorde kommutationstestet på 

VARANNAN VECKA där jag ändrade ljussättning och färgen så tycker jag att även det 

visar hur inramningen har betydelse för IKEA:s etos, genom att visa att de förstår människor 

i deras vardag. 
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Musiken i, och även texten till musiken i VARDAG, förstärker de känslor som uppkommer. 

Det blir väldigt tydligt efter att jag genomförde kommutationstest, både där jag tog bort 

texten men även där jag tog bort musiken helt. Jag vågar konstatera att musiken är 

avgörande för att skapa känslor hos mottagarna. Den tidigare forskningen stöder att musiken 

har betydelse för hur människor känner och agerar. Det här resultatet kom för mig lite 

oväntat, det var inte uppenbart att den hade så stor betydelse för känslorna som den hade.  

 

Alla delar som analysen av filmerna belyser ger en förklaring till vilka känslor som 

förmedlas och som ligger till grund för de kommentarer som lämnas på Facebook. 

Kommentarerna bekräftar först och främst Halls (2012) teori om att människor inte enbart 

håller med om den masskommunikation de tar del av. Kommentarer kunde klassificeras till 

den dominerande koden och den motsättande koden. Frågan är varför det inte förekom lika 

många i den förhandlande koden? Jag ville även ta reda på hur IKEA bemötte den kritik och 

de frågor som ställdes på Facebook och kom fram till att de svarar på frågor i 

kommentarsfältet, men att de ibland svarar flera i ett svar. Jag tror att IKEA:s främsta syfte 

är att vara där konsumenterna finns, i sociala medier. Filmerna skapar interaktion som är ett 

led till att skapa relationer som i längden kan leda till köp. Det som fascinerar mig är att när 

konsumenterna använder mest patos i sina kommentarer besvarar IKEA med mest logos 

och ett svar som liknar ett standardsvar. Det här kan få konsekvenser om konsumenterna 

uppfattar att IKEA endast besvara med standardsvar, då har man tappat lite av den dialog 

som de mest troligt är ute efter.  

 

5.1 Förslag på fortsatt forskning 

Jag skulle tycka att det vore intressant att forska vidare på hur konsumenterna reagerar och 

använder i sociala medier för att hålla en dialog med företag. Jag skulle då även vilja se 

vilka kommunikationsstrategier företag har i sina sociala medier.   
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