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Abstract 
 
This study aims to examine how meaning and value is created in IKEA’s internal and external 

means of communication. I want to see if the values expressed in the internal and external 

communication tangent. I will additionally inspect how IKEA present themselves depending 

on whether the recipients are internal coworkers or external customers. The last thing to be 

inspected is the internal and external “ideal reader”, which is translated from the Swedish 

term “modelläsare” (Björkvall 2003). Furthermore, the objective of the study is to contribute 

to the field of linguistic research. This is done by exposing how values are used to shape 

different versions of the identity of organizations internally and externally.  

 

The internal documents consist of a vision and a “värdegrund”, in English called 

“fundamental values”, and the external communication entails three images from the 

advertising campaign “Where life happens”. I analyzed the material through the ideational 

metafunction belonging to the theory of systemic functional grammar and through a 

sociosemiotic multimodal analysis. The result reveals that nearly all of the expressed values 

occur both internally and externally. An example of prominent values is togetherness, 

inclusiveness and openness. However, the way in which IKEA present themselves towards 

internal and external target audiences varies markedly, as does the constructed ideal reader. 

The internal ideational representation of IKEA marks the coworker as part of the 

organization. At the same time multiple demands describing how the coworker should act and 

think greatly constricts and controls the internal audience. The external recipients, however, 

are free to be of a varying kind. IKEA expresses how the external target audience includes 

everyone. As a result, there are no expectations of who the external ideal reader should be, 

with one exception. The internal and external ideal readers are both part of a community, as 

contrasting to being portrayed as solitary.  

 
A double-sided coin – IKEA’s identity internally and externally – an ideational study of IKEA’s construction 

of value 
 

Keywords: Linguistics, ideational metafunction, ideational analysis, systemic functional grammar, identity, IKEA, internal, 

external, vision, fundamental values, values, advertising, ideal reader, communication. 
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1 Inledning 
 

Värderingar är något som i allt större utsträckning genomsyrar organisationer. Hanna Sofia 

Rehnberg (2019:256–257) skriver att “Varje myndighet med självaktning har idag minst tre 

ord som ska vägleda verksamheten och som vanligtvis sägs utgöra organisationens 

värdegrund”. Hon konstaterar också att värderingar syftar till att uppfylla organisationens 

vision. Organisationer tar alltså fram värderingar internt, men vad händer sedan med dem?  

 
I den här studien följer jag värderingarnas resa i IKEA. Mer specifikt innebär det att jag utför 

en ideationell analys på deras interna värdeladdade dokument, alltså visionen och 

värdegrunden, samt på tre reklambilder från deras externa kampanj ”Där livet händer” 

(Åkestam Holst 2017). Studien ämnar besvara om IKEA:s värderingar realiseras både internt 

och externt, om deras interna språkliga framtoning skiljer sig mot den externa och hur den 

utåt- och inåtriktade modelläsaren ser ut. Studien vill vidare bidra till en ökad förståelse om 

hur värderingar kan skapa olika bilder av en organisations identitet internt och externt. 

 

Jag undersöker värderingar som uttrycks explicit i materialet, men också implicit genom 

processer, deltagare och visuella representationer. Den ideationella metafunktionen visar 

vilken bild en organisation skapar av världen och hur de själva platsar i den konstruktionen 

(Karlsson 2011:7). Värderingar blir, ur en språkvetenskaplig vinkel, därmed relevanta att 

undersöka för att de bildar grunden på vilken en organisation står. Internt blir värderingarna 

styrande och vägledande, externt blir de positionerande och existensberättigande, något min 

studie bevisar.  Som Rehnberg (2019:256) skriver har värderingar med ”självaktning” att 

göra, värderingar är en samhällelig normalitet som alla organisationer bör arbeta med. Att se 

hur en påtvingad norm i praktiken omvandlas till att stödja verksamheten är en 

intresseväckande infallsvinkel. Jag undersöker vidare IKEA för att de ger uttryck för en 

mångfald värderingar, har en omfångsrik kampanj där både bild och text kombineras och för 

att de är framgångsrika. Därmed kan de antas representera en lyckad integration av 

värderingar i både det externa och interna.  

 

1.1 Bakgrund – identitetsskapande 
 

Rehnberg (2016:301) skriver att en organisations identitet är stark när flera egenskaper 

stämmer överens och hon pekar vidare på NE:s definition av begreppet. Identitet skapas, 
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enligt den definitionen, genom medvetna och omedvetna signaler som förmedlas både internt 

och externt. Att konstruera en identitet görs därmed inte längre enbart externt, utan även via 

interna språkinsatser såsom visioner och värdegrundsdokument. De egenskaper som tas fram i 

språkliga dokument inom organisationen och sprids internt till medarbetare och chefer, kan 

enligt NE:s definition bidra till en stark identitet, givet att dessa egenskaper samstämmer med 

den externa marknadsföringen. Se NE:s definition nedan. 

 
Identitet (senlatin ideʹntitas ’identitet’, till idem), företagsidentitet, inom företagsekonomin ett företags utmärkande egenskaper […] 

Ett företag har en stark identitet om alla egenskaperna har någon form av samstämmighet. Ibland skiljer man mellan personlighet 

och identitet, varvid personligheten anses vara egenskaperna som sådana, medan identitet är de signaler som företaget medvetet eller 

omedvetet skickar ut till personal och utomstående genom att ha alla dessa egenskaper. (Nationalencyklopedin 2019) 

 
Konkret består värdegrundstexter av mer eller mindre abstrakta och värdeladdade ord. 

Björkvall och Nyström Höög (2018:21–22) definierar begreppet värdegrund och skriver hur 

det har sitt ursprung ur, och syftar till att lösa, tre olika problemområden. För att hindra 

organisationer från invärtes kollaps används värdegrundstexter som ett sammanhållande kitt. 

Detta innebär att värdegrunder sammanlänkar en organisations olika enheter. Värderingar 

som dokumenten ger uttryck för skapar alltså en gemensam identitet som fungerar reglerande 

och styrande för de anställda inom en organisation. Samma värderingar utformar en 

fungerande arbetsetik åt de anställda, något som Björkvall och Nyström Höög (2018:21–22) 

nämner som det andra problemområdet. De vackert utformade värdegrundstexterna med 

eftersträvansvärda ideal är dessutom ett sätt att marknadsföra en organisation på, vilket är det 

tredje problemområdet. Värdegrunder ska alltså vara vägledande för personalens beteende 

och fungera som riktlinjer för organisationen. 

 
Nyström Höög (2016:30) menar att visioner kan liknas vid slogans i längd samtidigt som de 

också kan stå som rubrik på ett dokument innehållandes flera olika typer av texter, som 

värdegrunder och målformuleringar. Konkret beskriver visioner vad en organisation arbetar 

med utåt och blir inåt till en målformulering och motivering av verksamheten för de anställdas 

skull. Visioner används dessutom av organisationer för att de erbjuder en målriktning och en 

trygghet i perioder av osäkerhet. Det blir ett sätt för en organisation att gemensamt rikta 

blicken åt ett visst håll och är extra värdefullt under omorganiseringar (Waaranperä 2013:2).  

 
Identitet kan också förmedlas externt genom reklam och marknadsföringsinsatser, något som 

kan sammanfattas som strategiskt berättande. Begreppet är centralt och kommer att utvecklas 
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vidare under avsnitt 2.2, men sammanfattat innehåller det både de interna språkinsatserna som 

benämnts ovan samt externa reklaminsatser. Rehnberg (2014:27–31) menar att gränsen 

mellan internt och externt alltmer försvinner och att det centrala istället är att skapa relationer 

mellan avsändare och mottagare genom att kombinera dessa begrepp i ett alternativt begrepp, 

nämligen narrativitet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att klargöra skillnader och likheter i hur en organisation 

porträtterar sig i sina internt riktade dokument gentemot i sin externa reklamkampanj. Studien 

syftar vidare till att bidra med ett språkvetenskapligt perspektiv till forskningen i frågan om 

huruvida en organisations interna och externa kommunikation kan uttrycka olika bilder av en 

organisationens identitet inåt och utåt. För att uppfylla syftet undersöker jag IKEA:s interna 

vision och värdegrund samt den externa kampanjen ”Där livet händer”. En ideationell analys 

utförs på det interna materialet och på det externa materialet genomförs en multimodal 

ideationell analys. Sammansatt kommer de båda analyserna belysa IKEA:s verksamhet från 

olika håll. Syftet ska därmed besvaras genom följande frågeställningar: 

 
à Realiseras betydelser som uttrycks i IKEA:s vision och värdegrund i kampanjen ”Där livet 

händer”? 

 
à Skiljer sig IKEA:s interna språkliga framtoning mot den externa eller korrelerar dem? 

  

à Vilken modelläsare konstrueras i det interna gentemot externa materialet? 

 
 



2 Teorianknytning 
 

Mitt teoretiska ramverk tar avstamp i SFG såsom den beskrivs av Halliday (2004), därefter 

presenteras den ideationella metafunktionen mer utförligt med hjälp av Holmberg m.fl. (2011) 

och till viss del även av Holmberg och Karlsson (2006). Sist beskriver jag Björkvalls (2003) 

kompositionsanalys och hans multimodala version av den ideationella metafunktionen, varav 

bägge syftar till att fånga modelläsaren. 

 
2.1 Introduktion till systemisk-funktionell grammatik 

 

En central och utgångspunkt för den här uppsatsen är systemisk-funktionell grammatik, SFG. 

Jag gör inte anspråk på att presentera SFG i sin helhet, utan endast de delar som är av relevans 

i min studie. Michael Halliday (2004) beskriver språkmodellen SFG och hur den syftar till att 

förklara de betydelseskapande resurser språket består av. Enligt den språkmodellen har 

språket två huvudsakliga funktioner. Som definierad av Halliday (2004:29) är den första 

funktionen att förstå och tolka de erfarenheter vi upplever. Med hjälp av språket namnger vi 

vår omgivning. Vi delar in det vi upplever i kategorier och underkategorier och sammanfogar 

sedan dessa ord i satskomplex. Språket sätter ord på verkligheten och hjälper oss att förstå 

den, något som inom SFG kallas för den ideationella metafunktionen. Den andra funktionen 

är enligt Halliday (2004:29–30) den interpersonella metafunktionen. Språket tillåter oss inte 

enbart att tolka, utan också att utföra och skapa samt upprätthålla relationer med människor i 

vår omvärld. Satskomplex tillåter oss också att uttrycka en undran eller ett krävande såväl 

som förmedla en åsikt. Halliday (2004:30) menar att dessa två funktioner ska ses som 

kompletterande snarare än avgränsade från varandra. Han fortsätter med att skriva att varje 

uttalande därmed handlar om något och är riktat till någon. En tredje funktion är den textuella 

metafunktionen som beskriver hur språket skapar mening genom hur olika delar sitter ihop 

och konstrueras (2004:30). Det är enbart den ideationella metafunktionen jag kommer att 

fokusera på i min studie (se mer om den avgränsningen i avsnitt 2.2) och den textuella ingår i 

viss mån i min kompositionsanalys som presenteras i avsnitt 2.3.1.  
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2.2 Den ideationella metafunktionen 
 

”Ideation har med skapandet av idéer att göra. En idé innebär då en föreställning om världen” 

(Karlsson 2011:7), så inleder Karlsson sitt kapitel om den ideationella metafunktionen. Hon 

hänvisar vidare till Halliday och Matthiessen (1999) som menar att människan förstår världen 

genom figurer. Dessa figurer består i sin tur av ett skeende/tillstånd, deltagare som medverkar 

och omständigheter som erbjuder ytterligare bestämmelser. Skeenden/tillstånd konstrueras 

med verb och kallas processer. Processer kan kategoriseras utefter inre skeenden eller yttre 

förändring i världen och behandlar de relationer som skapas mellan element i satser, såsom 

deltagare. Kategorisering av processer sker inom transitivitetssystemet där varje process för 

över betydelse mellan olika typer av deltagare, som i ”Konduktören rev biljetten” (Karlsson 

2011:21–28). Jag har valt att enbart utföra en ideationell analys eftersom den på ett tillräckligt 

sätt kommer belysa vilken bild av världen IKEA konstruerar genom val av processtyper och 

deltagare. Valet grundar sin i min övertygelse att den ideationella metafunktionen blottlägger 

värderingar på ett bättre sätt än den interpersonella metafunktionen, då den senare snarare 

fokuserar på relationen mellan olika deltagare. 

 
Processer kan vara materiella, mentala, verbala eller relationella (Karlsson 2011:22–25), 

men eftersom verbala processer inte förekommer i mitt material avstår jag från att beskriva 

dessa. Processer kan uttryckas genom finita som infinita verb, och även genom andra 

grammatiska former såsom nominaliseringar. Satsens huvudverb realiserar de tydligaste 

processerna enligt Karlsson (2011:24), och därför är det dessa jag ska undersöka i mitt interna 

material. I mitt externa material är processerna för få för att avgränsas till enbart huvudverbet, 

därför har jag valt att då även analysera infinita verb som står utanför verbkedjan i vilken 

huvudverbet finns. I figur 1 på följande sida beskrivs processtyperna och dess underkategorier 

(Karlsson 2011:22–23).  

 
De materiella processtyperna realiserar en förändring i den fysiska världen och knyts till 

aktörer och mål. Aktören är vanligtvis en person eller ett ting och realiserar typiskt en tydlig 

relationsriktning (Karlsson 2011:23–24). Hallesson (2011:44) skriver att en aktör genomför 

en handling eller händelse. Ett exempel skulle kunna vara ”hon” i ”hon sparkar bollen” där 

”bollen” blir målet. 

 
Holmberg och Karlsson (2006:86) skriver att mentala processtyper konstruerar en inre 

upplevelse och relateras till upplevare och fenomen. Upplevaren är vanligtvis en människa 
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eller ett djur som tänker, såsom ”han” i anslutning till processen ”skymtade” där ”två vita 

fläckar” blir fenomenet. Författarna (2006:87) menar också att mentala processer kan 

involvera anföring av tankar som i ”jag tänkte att det här är ett gott äpple”. ”Att”-satsen 

realiserar då en tanke och är därför en anföring. Dessutom kan en mental sats stå utan 

fenomen som i ”jag finns”. 

 
Relationella processtyper representerar ofta statiska tillstånd eller relationer, men är till 

skillnad från materiella processer mer diffusa och abstrakta med en riktning som inte alltid är 

lika självklar. Karlsson (2011:24–25) fortsätter genom att skriva att relationella processer är 

av tre slag: attributiva, identifierande och existerande. Förstadeltagare är vanligtvis personer 

eller ting och är antingen bärare i en attributiv process eller utpekad i en identifierande 

process, andradeltagarna är då attribut respektive värde. Holmberg och Karlsson (2006:89–

90) beskriver vidare att de attributiva processerna ger egenskaper till den utpekade, men det är 

endast en av många möjliga egenskaper som beskrivs. Det innebär att deltagarna inte kan byta 

plats utan att betydelsen förändras på något sätt. Dessutom ger den identifierande processen 

sin förstadeltagare en identitet så att det går att byta plats på deltagarna utan någon förändring 

i betydelsen.  

 

Modellen nedan är en, av mig, marginellt förenklad version av den som anges av Karlsson 

(2011:23). Den beskriver processtyperna och dess underkategorier samt de val som görs i 

utformandet av ett uttalande eller en mening. 

 

 

Processtyp

Materiell
Sparkar

En deltagare:
Aktör - Hon sparkar

Två deltagare:
Aktör - Hon sparkar

Mål - bollen

Mental
Tänker

Fenomen

Sats med fenomen:
Upplevare - Jag 

tänker
Fenomen - på honom

Anföring:
Upplevare - Jag tänker

Anförd sats - "Det här är ett 
gott öpple"

Inget fenomen:
Upplevare - Jag tänker

Verbal
Skriker

Mottagare

Ingen mottagare
Han skriker

Med mottagare:
Talare - Han skriker

Mottagare - åt henne

Verbal typ

Med utsaga

Sats med utsaga:
Talare - Han skriker

Utsaga - att maten är 
god

Anföring:
Talare - Han skriker

Anförd sats - "Maten 
är god!"

Med talmål:
Talare - Han kritiserar

Mål - Han kritiserar 
kommunen

Relationell
Är/finns

Relation

Attributiv:
Bärare - Jag är
Attribut - glad

Identifierande:
Identifierad - Jag är

Värde - svensk

Existentiell:
Den existerande  - Jag 

finns
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Figur 1: Modell baserad på transitivitetssystemet såsom det beskrivs i ”Funktionell textanalys” (fritt efter 

Karlsson 2011:23). 

 

Vid en analys är det ibland svårt att kategorisera och bestämma vilken processtyp ett verb 

realiserar. Vid ett sådant specialfall skriver Karlsson (2011:24–26) att processen kan 

analyseras ovanifrån, underifrån eller från sidan. En analys ovanifrån tar fasta på den 

betydelse en process uttrycker, att exempelvis älska realiserar en upplevelse och bör därför 

ses som mental. Analyseras meningen från sidan är det den funktionella konstruktionen som 

ligger i fokus, förslagsvis kan då val av deltagare spela in. ”Fick” i ”han fick bollen” skulle 

ovanifrån kunna ses som materiellt eftersom ett dynamiskt skeende där något byter ägare 

beskrivs, men från sidan kan inte ”han” både vara förstadeltagare och mottagare. En analys 

underifrån tar fasta på formen. Jag kommer lägga vikt vid gränsfall om sådana förekommer då 

jag tror att det talar volymer om den verklighetsskildring IKEA försöker skapa.  

 

2.3  Modelläsaren 
 

Björkvalls analysmodell (2003:23–28) syftar till att fånga modelläsaren i olika annonser. 

Modelläsaren är den inbyggda läsare som finns i varje text, detta är tätt kopplat till textens 

funktion som socialt betingad. Utan en läsare tappar texten syfte. Modelläsaren är ett 

hjälpmedel till att besvara min andra frågeställning, om det finns någon skillnad i hur IKEA 

framställer sig internt mot externt. Min förhoppning är att se om modelläsaren befinner sig 

mer eller mindre i det externa eller interna rummet. Därför kommer modelläsaren 

huvudsakligen tas upp i diskussionen, snarare än i analysredovisningen.  

 

De analyskategorier som ingår i modellen är komposition, ideationell och interpersonell 

betydelse samt rekontextualisering där samtliga kategorier vidrör både det skriftliga och 

visuella. De två senare kategorierna har jag dock valt bort då de är överflödiga för min analys. 

Den interpersonella metafunktionen fokuserar på deltagare och relationen dem emellan. 

Eftersom mitt syfte är att blottlägga värderingar görs det bättre med den ideationella 

metafunktionen, se avsnitt 2.2. Rekontextualisering skapar en holistisk syn på texter och hur 

de knyter an till samhälleliga konstruktioner. Även fast det vore en intressant utgångspunkt är 

det en kategori som är så omfattande att den skulle kunna stå som grund till en egen uppsats 

och därför inte är med i min studie.  
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Den ideationella metafunktionen som presenteras i det här avsnittet kommer från Hallidays 

(2004) skildring av SFG och är densamma som Holmberg m.fl. (2011) presenterar ovan. 

Skillnaden är att Björkvall har gjort analysen multimodal genom att addera kategorierna 

handling, händelse och tillstånd samt narrativa och konceptuella representationer.  

 

2.3.1  Komposition 
 

Det första begreppet i Björkvalls modell (2003:57–58) är komposition som vidare innefattar 

visuell avgränsning, visuell framskjutenhet, önskad läsväg och slutligen informationsvärde. 

Jag kommer endast undersöka den visuella avgränsningen eftersom det ger en bra beskrivning 

av bilderna och en ingång till fortsatt analys av dem.  

 
Syftet med att undersöka visuell avgränsning är att identifiera de olika enheter som finns i en 

bild. Genom att granska hur enheter åtskiljs och grupperas av exempelvis färg och linjer blir 

det tydligt vad som framställs som viktigt och mindre viktigt. Typsnitt, teckenstorlek, 

utrymme mellan enheter och visuella avgränsare som bildar linjer såsom skuggor kan markera 

gemenskap eller skilja enheter åt. När analysen är gjord går det att rada upp de enheter som 

identifierats, detta lägger en bra grund till en fortsatt analys (Björkvall 2003:57–58). 

 

2.3.2  Ideationell betydelse 
 

Björkvalls skildring (2003:61–67) av den ideationella betydelsen tar avstamp i det system 

som beskrivs i figur 1. Björkvall lägger dock till klassificeringskategorier som appliceras både 

på det skriftliga och visuella, nämligen de som presenteras i följande.  

 
Processer kan skildra en förändring i den fysiska världen kopplat till deltagaren och kallas då 

för handlingar (Björkvall 2003:61–63). Handlingar kan vara antingen materiella (”han går 

över gatan”), mentala (”hon besegrade rädslan”) eller verbala (”hon sade till henne”). De 

deltagare som knyts till materiella, mentala och verbala handlingar är detsamma som i figur 1 

med den skillnaden att målobjektet/målet i en materiell handling kan vara antingen mottagare 

(då av varor) eller en klient (mottagare av tjänster). Vidare skriver Björkvall (2003:62) att 

förstadeltagaren i den mentala handlingen som den materiella är en aktör snarare än en 

upplevare.  
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Björkvall (2003:61–63) menar också att processer kan beskriva förändring utan att vara 

knutna till deltagare och benämns i det fallet som händelser. Den här kategorin kan infalla 

under materiella eller mentala processtyper medan de aldrig är verbala. En materiell händelse 

kan därför se ut som i ”byggarbetaren svimmar” medan en mental händelse kan vara ”hon 

blev rädd”. Björkvall (2003:63) konstaterar att deltagare i en mental händelse, precis som i 

figur 1, är upplevare och fenomen. Den materiella händelsen knyter däremot målobjektet till 

positionen som deltagare, som ”byggarbetaren” i ”byggarbetaren svimmar”. 

 
Slutligen beskriver Björkvall (2003:61–63) att processer kan beskriva inre upplevelser och 

tankar som inte har någon direkt påverkan på den yttre världen, i vilket fall vi talar om 

tillstånd. Vanligt för tillstånd är att de är materiella eller mentala, inte verbala. Ett exempel på 

ett materiellt tillstånd är ”mannen är kraftig” medan ett mentalt tillstånd blir till ”hon är glad”. 

Deltagarna som knyts till tillstånd är detsamma som i de relationella processerna, se figur 1.  

 

Imperativsatser analyserar Björkvall (2003:63–64) huvudsakligen i den interpersonella 

metafunktionen, men eftersom deltagare implicit går att skymta i imperativ tar han även upp 

det i den ideationella analysen. Eftersom en modelläsare konstrueras implicit genom 

imperativ kommer även jag analysera detta ideationellt. 

 

Det visuella analyseras enligt Björkvall (2003:65) på ett något annorlunda sätt från det 

skriftliga. Somliga processtyper är lättare att realisera visuellt medan andra bättre 

representeras i skrift. Björkvall hänvisar till Kress och van Leeuwen (1996) som delar in 

visuella processer i narrativa representationer och konceptuella representationer. Björkvall 

(2019:62) tar även upp dessa kategorier själv i sin bok ”Den visuella texten”.  

  

Narrativa representationer involverar handlingar och händelser. Ett visuellt betydelseskapande 

verktyg är vektorer, något som i bild realiserar handlingar och händelser. Vektorer är linjer 

som pekar i en specifik riktning, det kan exempelvis vara en blick eller ett verktyg som är i 

rörelse. Vektorer som knyter samman två deltagare i en materiell handling, såsom en pil med 

en spets i bägge riktningar, gör deltagarna till interaktörer. I enriktade materiella handlingar 

där vektorn till exempel pekar utanför bilden kallas handlingen intransitiv (Björkvall 

2003:65). Mentala processer kan också representeras visuellt genom en vektor, nämligen 

blickar. Aktörens tankeverksamhet är här det centrala, det kan handla om att aktören 

överväger något, därför är det svårt att med säkerhet veta vilken som är den visuella 
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processen. Blir det relevant får en tolka detta utefter bästa förmåga. Björkvall (2003:65–66) 

accentuerar också verbala handlingar som representeras genom pratbubblor, något som inte 

förekommer i detta material och därför inte kommer beskrivas vidare. Händelser representeras 

enligt Björkvall bäst i skrift av den anledningen att det inte är möjligt att skilja på materiella 

händelser och handlingar i en visuell analys. Mentala händelser kan däremot representeras av 

tankebubblor, något som inte heller förkommer i materialet (Björkvall 2003:66). 

  

Konceptuella representationer utgörs av visuellt realiserade tillstånd. Dessa kan delas in i 

kategorierna klassificerande, analytiska och symboliska. Klassificerande representationer är 

inte relevanta här då de ofta används i didaktiska syften, exempelvis i form av träddiagram. 

Analytiska representationer visar hur helheten förhåller sig till delen i en bild, såsom hur en 

jägare förhåller sig till sin utrustning. I symboliska representationer tilldelas en deltagare 

betydelse av en annan deltagare. Om en man (identifierad) till exempel står med en flagga 

(identifierande) bakom sig kan flaggan sägas tilldela mannen en nationalitet. Om en deltagare 

står själv i bild utan vektorer och endast representerar sig själv blir denne deltagare 

existerande i ett materiellt tillstånd (Björkvall 2003:66).  

 
 



3 Tidigare forskning 
 

Det här avsnittet redogör för litteratur som är relevant för min studie. Litteratur av författare 

som har undersökt olika aspekter av det jag själv kommer undersöka presenteras. Forskning 

kring visioner och värdegrunder samt hur de platsar i en studie om betydelseskapande och 

identitet är en del av det. Efter det behandlas strategiskt berättande och en multimodal 

undersökning av Björkvall (2003) med fokus på modelläsaren. 

 

3.1 Vision och värdegrund – internt som externt 
 

Min studie går ut på att dra kopplingar mellan IKEA:s interna språkmaterial och externa 

marknadsföringsinsatser. Här presenterar jag forskning som relaterar visioner och 

värdegrunder till identitet, något som motiverar varför jag överhuvudtaget förutsätter att 

sådana kopplingar kan dras. Waaranperä (2013) undersöker visioner medan Björkvall och 

Nyström Höög (2018) visar hur värdegrunder rör sig inom det interna såväl som det externa 

rummet. Jag vill i detta avsnitt skapa en förståelse för visioner och värdegrunder, både vad de 

är och vilken funktion de fyller. Först när en sådan insikt uppnåtts kan jag föra en diskussion 

kring de värderingar som skapas i de interna kommunikationsinsatserna.   

 

Waaranperä (2013:8–11) undersöker i sin studie ”Visionära verk? En kartläggning av svenska 

myndigheters visionsformuleringar” de värderingar visioner inom myndigheter uttrycker. Hon 

vill se om visioner har en räckvidd som är både intern och extern. Resultatet (Waaranperä 

2013:8–9) visar att visioner varierar i sin räckvidd beroende på organisationen de 

representerar. Somliga visioner används endast som ett internt styrmedel, det fungerar 

vägledande och enande för arbetarna i en organisation, andra har en tydligt extern roll. 

Visioner används för att sätta upp riktlinjer för hur en organisation ska fungera utåt genom att 

presentera värderingar som ska förmedlas inom och utom organisationen. Waaranperä 

(2013:24) menar att visionen fungerar som ett styrmedel gentemot arbetare inom 

organisationen, motiverar organisationens själva existens och positionerar organisationen 

gentemot konkurrenter. 

 
Samtidigt menar Waaranperä (2013:10) att visioner blir mer diffusa ju större och mer 

allomfattande de är, de blir då svårare att applicera på en målgrupp och sakområde. Det är inte 
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ovanligt att vilja inkludera alla i sin målgrupp, men ibland är det inte rimligt. Waaranperä 

(2013:10) anger Rådet för Europiska socialfonden i Sverige som ett exempel på en 

organisation som försöker nå en alltför bred målgrupp. De säger sig nämligen kunna skapa 

arbete åt alla. Visionen blir i det fallet otydlig och saknar riktning, när den egentligen bör 

fungera som styrande och vägledande. Det är också vanligt för organisationer att i visionen 

använda sig av positionerande ord utan innehåll, såsom ”ledande”, ”unik” och ”bäst”. Det kan 

fungera som positionerande utåt, men i övrigt har det inte någon större funktion menar 

Waaranperä (2013:11). I ett isolerat läge blir ”bäst” substanslöst eftersom det enbart är en 

jämförelse mot andra organisationer. 

 
Björkvall och Nyström Höög (2018:27–32) behandlar värdegrunders faktiska roll hos 

organisationer i sin studie ”Keeping the Discussion Among Civil Servants Alive: ’Platform of 

Values’ as an Emerging Genre Within the Public Sector in Sweden”. Resultatet (Björkvall & 

Nyström Höög 2018:27–32) visar att värdegrundstexter gör att organisationer bibehåller ett 

fokus på etik och arbetssätt, skapar en gemensam identitet, belyser målsättningar och fungerar 

som ett löfte mot konsumenterna av varumärket. Kopplingen mellan det interna och det 

externa blir än mer tydlig då Björkvall och Nyström Höög (2018:24–25) definierar 

värdegrunder som en konkurrensfördel, eftersom värderingar används på olika sätt för att 

marknadsföra organisationen.  

 
I Björkvall och Nyström Höögs (2018:29–34) studie svarar en markant andel av 

respondenterna i ett frågeformulär att en central funktion hos värdegrunden är att fungera som 

underlag till diskussion. Att resonera och tala med medarbetare om innehållet i värdegrunden 

är viktigare än det som faktiskt står där. När respondenterna i studien (Björkvall & Nyström 

Höög 2018:31–32) sedan får kommentera på ett utdrag ur en värdegrundstext, ”We take 

responsibility and propel important issues”, svarar många att de inte förstår vad detta ska 

betyda och att det är innehållslöst. Björkvall och Nyström Höög (2018:34) menar dock att 

denna vaghet lägger en bra grund för interna diskussioner och att vagheten därmed har ett 

internt syfte. Den här artikeln är av relevans i min studie för att besvara min andra 

frågeställning, detta eftersom en reflektion kring vaghet i de interna dokumenten kan avslöja 

om de är internt eller externt menade.  
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3.2 Strategiskt berättande 
 

Rehnberg (2014:31) definierar storytelling som bilder, dofter, text och annat som skapar en 

viss bild av en organisation. Visionen, värdegrunden och de reklambilder IKEA använder 

passar därför in i begreppsdefinitionen. Storytelling, eller strategisk berättande som Rehnberg 

(2014:31) menar fungerar synonymt, är av relevans i min studie då det blottlägger hur 

värderingar konstrueras i berättande.  

 
Rehnberg (2014) undersöker det betydelseskapande som uppstår i fyra organisationers 

berättelser i sin avhandling ”Organisationer berättar - narrativitet som resurs i strategisk 

kommunikation”. Undersökningen (Rehnberg 2014:119–124) visar att berättelser bland annat 

syftar till att förmedla en organisations identitet. Rehnberg (2014:119–124) belyser hur 

Fjällräven och Max förhåller sig till berättande som relationsskapande. Med hjälp av 

berättande närmar sig organisationen konsumenterna, detta genom att framställa sig själva 

som personer med tillhörande värderingar och personlighetsdrag. Enligt Rehnberg (2014:119–

121) konstruerar Max och Fjällräven sig själva som personer snarare än organisationer. 

Dessutom menar hon (2014:121–124) att företag inte bedöms vara genuina utan snarare 

vinstdrivande med en syn på kunder som medel snarare än mål. De positiva konnotationer och 

värden som berättande knyter till organisationsidentiteten syftar därmed till att undvika 

negativa associationer.  

 
Rehnberg (2014:126–128) skriver också om värden i berättelser och hur dessa kommer till 

uttryck. Hon menar att det kan ske explicit när värden skrivs eller sägs, eller också implicit då 

en deltagare i berättelsen agerar på ett sätt som föreskriver vissa värderingar. Rehnberg 

(2014:156) menar att delen (dvs en person) ofta står för det hela (organisationen). Denna 

relation mellan hjälte och organisation kallas för metonymisk. De värderingar protagonisten 

ger uttryck för färgar då av sig på organisationen. På så vis kan stora globala organisationer 

verka trivsamma och nära. De värden som uttrycks i berättelser om organisationen bjuder 

enligt Rehnberg (2014:155–156) alltså in till identifikation av organisationsidentiteten för 

konsumenterna. Strategiskt berättande är dessutom ett utmärkt sätt att dela upplevelser som 

gör att mottagaren relaterar till organisationen. 
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3.3 Modelläsaren 
 

I sin avhandling ”Svensk reklam och dess modelläsare” syftar Björkvall till (2003:8–28) att 

ringa in olika reklamtexters modelläsare utifrån kön och ålder. Modelläsaren är den läsare 

som konstrueras av avsändaren, på en omedveten eller medveten nivå. Modelläsaren avkodar 

texten metodiskt och precis på det sätt som avsändaren avsåg från början. Björkvall (2003:24) 

menar att det finns inbyggda ledtrådar i varje text som implicerar en specifik typ av 

modelläsare, och dessa kan urskönjas genom den sociosemiotiska multimodala analysmodell 

som presenterades i avsnitt 2. Avhandlingen utgår från texter tagna från de mest lästa 

tidningarna i de målgrupper som Björkvall (2003:8–9) undersöker, nämligen tonåringar, 

vuxna, kvinnor och män. För att få fram modelläsaren utgår Björkvall (2003:53–81) från 

analyser av komposition, ideationell betydelse, interpersonell betydelse och 

rekontextualisering. Avhandlingen är relevant för min studie då den interna och externa 

modelläsaren konstrueras just efter de värderingar IKEA uttrycker. Att undersöka den externa 

gentemot den interna modelläsaren kan därför besvara min andra och tredje frågeställning, om 

vilken språklig framtoning IKEA har beroende på om målgruppen är intern eller extern och 

vilka modelläsare som därmed konstrueras. 

 
Björkvalls resultat (2003:155–159) visar bland annat att modelläsaren konstrueras olika 

beroende på målgruppens kön. I reklam med en manlig målgrupp råder en självförverkligande 

diskurs medan den självförverkligande diskursen i reklamen med kvinnlig målgrupp är 

kopplad till utseende och skönhet. Kvinnor relateras till diskurser kring sina egna och andras 

kroppar medan män relateras till diskurser kretsande kring ledarskap och handlingskraft. 

Produkter som presenteras till en kvinnlig mottagare utlovar framgång, speciellt om 

mottagaren har problem eller är okunnig. Produkter till män ger däremot framgång om 

mannen redan är kunnig och kompetent. Produkter till kvinnor baseras på att kvinnan är 

ofullkomlig och osäker medan produkter till män återskapar framgång. 



4 Material  
 

Materialet som företräder min studie är ett visionsdokument och en värdegrundstext, båda 

tagna från IKEA:s hemsida, samt tre olika multimodala reklambilder från IKEA:s kampanj 

”Där livet händer”. Kampanjen i sin helhet består av åtta bilder och ett antal reklamfilmer. Jag 

har valt att analysera just reklambilder på grund av de dubbla betydelseskikt de består av. 

Betydelse uppstår både i det textuella och visuella. Dessutom är reklambildens koppling till 

det interna och externa intressant. IKEA bestämmer att en kampanj ska lanseras och 

kommunicerar då sina önskningar och värderingar till en PR byrå som gör idéer till 

verklighet, i detta fall PR-byrån Åkestam Holst. Här möter det interna det externa och 

resultatet blir reklambilder. Visionen och värdegrunden speglar å sin sida just de värderingar 

jag vill undersöka. Tidigare forskning visar dessutom på en intressant balans mellan interna 

och externa funktioner i det interna materialet, något som kan resultera i nyanserade 

analysresultat. 

 
Kampanjen har gjorts i två versioner, en tidigare och en senare. Jag undersöker den första 

kampanjen eftersom jag anser att den uttrycker flest värderingar. Bilderna jag har valt 

återfinns i analysredovisningen och är tagna av Björn Terring. Jag valde bilderna eftersom de 

är så pass olika varandra och uttrycker tydligast budskap, därmed täcker de in så många 

betydelser som möjligt.  

 

Jag har valt att analysera och skriva om just IKEA:s identitetsbyggande insatser eftersom 

korrelationen mellan deras vision, värdegrund och marknadsföring är så påtaglig. IKEA har 

skapat en värderingtung och genomarbetad identitet som är tacksam att analysera. Dahlén, 

Lange och Rosengren (2017:206–207) skriver i ”Optimal marknadskommunikation” att en 

stark identitet med verklig konkurrenskraft binder olika typer av positiva associationer till sig. 

IKEA nämns som ett exempel på framgångsrika varumärken för att de lyfter värden i sin 

marknadsföring, som problemlösning och prisvärdhet. Dessutom arbetar IKEA med 

användar- och upplevelsebaserade fördelar och funktionalitet hos sina produkter. 

Sammanfattningsvis konstaterar Dahlén m.fl. (2017:206–207) att en mycket stark identitet 

blir resultatet. Att IKEA är så framgångsrika gör att de troligtvis har lyckats med att integrera 

värderingar internt och externt, vilket är ytterligare en anledning till att jag valt just dem. 



5 Metod 
 

I det här avsnittet presenteras de analysmetoder jag använder mig av. Metoderna är hämtade 

från språkvetenskaplig litteratur och tillämpas på redan beprövade sätt. Först beskrivs SFG 

varpå Björkvalls analysmodell görs relevant (Björkvall 2003:53–81). Fortsättningsvis 

kommer den brödtext som finns i bilder kallas copy och text kopplad direkt till produkten 

benämns som payoff, detta för tydlighetens skull och för att placera denna uppsats nära 

samma diskurs som den ämnar undersöka.  

 

5.1  Ideationell analys enligt SFG 
 

Det intressanta med att undersöka processtyper är att se hur en specifik bild av verkligheten 

konstrueras och vilket förhållande som råder mellan läsare och avsändare (Karlsson 2011:24). 

Jag utgår i min analys från tre processtyper och delar in dem enligt följande: materiella, 

mentala och relationella. De definieras utefter Karlssons (2011:23) beskrivning av dem. Den 

verbala processtypen har jag strukit från resultatdelen eftersom den varken förekommer i 

visionen eller värdegrunden. Jag tittar också närmare på hur förstadeltagare och 

andradeltagare konstrueras, tillexempel vilka deltagare som framställs som givande och 

emottagande. De gränsfall som uppstår uppmärksammas då diskussioner kring dessa kan leda 

till insikter kring den verklighetsbild IKEA vill skapa. Gränsfallen analyseras utefter den 

kontext de befinner sig i och jag låter den betydelse som realiseras från sidan väga tyngst.   

 

5.2  Multimodal analys 
 

Jag tar avstamp i Björkvalls multimodala analysmodell (2003) för att se de värderingar som 

IKEA konstruerar kring sin identitet med hjälp av komposition och ideationell betydelse. Mer 

specifikt undersöker jag deras visuella framställning, deltagare och processer. Utefter denna 

analys framträder en modelläsare. 

 

Den visuella avgränsningen fokuserar på bildernas visuella element, detta för att urskilja 

deltagarna i bilden och för att skapa en bra grund till den stundande ideationella analysen. I 

den ideationella analysen delar jag in de skriftliga och visuella processtyperna som materiella 

eller mentala och även som handlingar, händelser och tillstånd. Varje processtyp kommer 
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alltså att placeras i två kategorier. Jag analyserar därmed skriftligt och visuellt konstruerade 

deltagare, hur dessa interagerar och relationen dem emellan. Hur deltagare och processer 

konstrueras, om de realiserar förändring eller är stillastående, avslöjar den modelläsare IKEA 

försöker skapa och vilka värderingar IKEA implicit konstruerar runt sig själva.  

 

 



6 Analysredovisning 
 

I det här avsnittet presenterar jag de mest relevanta resultaten av min analys. Jag motiverar 

kategoriseringar och diskuterar resultaten, som först i diskussionsavsnittet relateras explicit 

till mina frågeställningar. Först redovisar jag resultat från den ideationella analysen av 

visionen och värdegrundsdokumentet. Sedan presenteras resultat från den multimodala 

analysen av det externa materialet. 

 
6.1 Analys av internt material 

 
I följande avsnitt presenteras resultaten från den ideationella analysen av IKEA:s vision och 

värdegrund. Analysen tar fasta på hur IKEA konstruerar världen genom processer och 

deltagare och hur de placerar in sig själv i den världsbild de byggt upp. 

 

6.1.1 Vision 
 

Ikeas vision finns på deras hemsida och lyder: 

 
För de många människorna 

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- 

och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem. 

 

Vi frågar oss hela tiden: Finns det ett bättre sätt? Det gör IKEA erbjudandet unikt och hjälper oss i vårt arbete med att försöka ge de 

många människorna en bättre vardag. 

 

För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera hela vår värdekedja. Vi bygger upp långvariga 

relationer med leverantörer, satsar på automatiserade tillverkningsprocesser och tillverkar stora volymer. Dessutom sträcker sig vår 

vision bortom heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas av vårt företag. (Om IKEA/Vision och 

affärsidé, IKEA) 

 
I visionen ovan urskilde jag 12 processtyper, då jag utgick från huvudverbet, som är fördelade 

på följande vis: 
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Tabell 1: Indelning av processer i visionen 

Materiella: 4 

Mentala: 3 

Relationella: 5 

 

I visionen förekommer flest relationella processer, sedan materiella, och mentala står för den 

minst förekommande typen. Något som är av intresse i dokumentet är det flertal processer 

som ovanifrån realiserar en materiell process men som från sidan är mentala eller relationella. 

Eftersom en vision enligt tidigare definitioner ska uttrycka en framåtanda och en strävan är 

det naturligt att mentala processer, som uttrycker just tankar, förekommer. Att relationella 

processer som binder attribut till IKEA förekommer är också naturligt eftersom visionen även 

syftar till att beskriva IKEA:s verksamhet.   

 
De relationella processtyperna består av en existerande, två attributiva och två identifierande. 

Den existerande har jag bortsett från då den inte är relevant här. De identifierande 

processtyperna har ”vår vision” och ”vår affärsidé” som förstadeltagare. Som andradeltagare 

står ”att skapa en bättre vardag (för de många människorna)” och ”att erbjuda ett brett 

sortiment”. Parentesen står för en omständighet. Eftersom identifierande processer ger en 

identitet till sina deltagare (Holmberg & Karlsson 2006:89–90) tolkar jag värderingarna 

uttryckta genom dessa processtyper som viktigare än värderingarna uttryckta av de attributiva 

processerna. Ett värde som poängteras är då att IKEA vill skapa en bättre vardag för alla med 

sina produkter. Den bild som målas upp är att IKEA tar ansvar för sina produkter och för hur 

de verkar i kundernas vardag. Därmed etableras en känsla av tillit mellan avsändare och 

mottagare. Det andra värdet är att IKEA vill tillhandahålla ett brett sortiment, vilket jag tolkar 

som att IKEA vill inkludera så många som möjligt, utvidga sitt kundbegrepp och visa på sin 

mångsidighet.  

 
Relationella attributiva processer utgår från bärare och attribut, där attributet beskriver en del 

av bäraren (Holmberg & Karlsson 2006:89–90). Betydelsen som konstrueras här är därför inte 

fullt lika vital, men fortfarande viktig eftersom den står i visionsdokumentet. Här framställs 

attributen ständig utveckling och självkritik som viktiga samt att IKEA:s verksamhet bygger 

på mer än bara heminredning. En processdefinition som kan förefalla tvetydig är verbet ”gör” 

i ”Det gör IKEA erbjudandet unikt”. Vid en analys ovanifrån står verbet ”gör” för någonting 

aktivt och rörligt och för tankarna till en materiell process. Som sådan bör processen stå med 

en aktör, men sett underifrån finns det ingen självklar aktör i meningen. Förstadeltagaren är 
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”det”, som syftar till meningen innan: ”Vi frågar oss hela tiden: Finns det ett bättre sätt?” 

Förstadeltagaren är alltså ett tankesätt, något som ter sig mycket märkligt för en aktör, som 

oftast är en människa eller ett objekt. Sådana abstrakta förstadeltagare hör oftast hemma i 

relationella processer. Andradeltagaren är ”IKEA erbjudandet”. Sett från sidan menar jag att 

förstadeltagaren, alltså tankesättet, beskriver andradeltagaren. ”IKEA erbjudandet” definieras 

och tillskrivs attribut i ett statiskt tillstånd och min slutsats är alltså att processen är relationell 

av typen attributiv. ”IKEA erbjudandet” företräder IKEA och är ett exempel på hur 

andradeltagare kan konstrueras som representativa för IKEA, något som är fallet med 

samtliga relationella typer. 

 
De mentala processerna visar att visionen i stort är en tankebaserad verksamhet. Ett exempel 

på det är meningen ”Vi frågar oss hela tiden: Finns det ett bättre sätt?”. ”Vi” är upplevare 

och ”oss” fenomen till den mentala processen ”frågar”. Detta följs sedan av en typ av anföring 

som markeras i kursivt för att markera att det är en tanke, där ”det” refererar till tankesättet 

och är förstadeltagare. Andradeltagarna är IKEA och ”ett bättre sätt”. Sammantaget knyts 

tankar och värderingar till IKEA genom den mentala funktionen. IKEA:s strävan och inre 

tankar blir tillgängliga för mottagarna. 

 
Även den fetmarkerade raden längst ner i visionen har jag tolkat som mental. Förstadeltagaren 

är ”vi”, verbet är ”(vill) skapa” och andradeltagaren ”en bättre vardag”. Verbet föregås av 

modalitetsmarkören ”vill” och tillsammans uttrycker de en strävan snarare än den handling 

verbets betydelse ovanifrån leder tankarna till. Samma sak gäller processen ”hjälper” i satsen 

”det hjälper oss”. ”Det” syftar igen på tankesättet jag nämnde ovan. Eftersom ett tankesätt 

hjälper IKEA, blir en ovanifrån analyserad materiell process till något mentalt när det 

analyseras från sidan. Det är två gemensamma tankar inom organisationen som ges uttryck 

här och därför är processerna mentala snarare än materiella.  

 
Förstadeltagare Process Andradeltagare 

Vi arbetar hårt 

Vi bygger upp långvariga relationer 

Vi satsar på automatiserade tillverkningsprocesser 

Vi tillverkar stora volymer 

 

Tabellen ovan belyser vilken betydelse materiella processer tillför i värdegrunden samt vilka 

deltagare som knyts till processerna. De materiella processerna förekommer i anslutning till 
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verksamheten såsom ”satsar” och ”tillverkar”. Processerna knyter påtagliga förstadeltagare till 

sig, uteslutande ”vi” som syftar på IKEA. Andradeltagarna skiljer sig åt, från attributet ”hårt” 

i ”vi arbetar hårt” till ”stora volymer” i ”vi tillverkar stora volymer”. Gemensamt för 

andradeltagarna är att de belyser vad IKEA konkret gör. Materiella processtyper erbjuder i 

den här texten alltså något konkret och överblickbart som enligt min åsikt stärker IKEA:s 

pålitlighet. Att de materiella satserna visar vad IKEA gör förankrar IKEA:s faktiska 

verksamhet. De materiella satserna ger dessutom texten en riktning och dynamik samt 

befäster vilka som är aktörer såväl som mottagare, sammanlagt hjälper det läsaren att navigera 

sig i visionen.  

 

6.1.2 Värdegrund 
 

IKEA:s värdegrund är lång och återfinns därför under ”bilagor” längst ned i uppsatsen. De 

processtyper jag hittade i värdegrunden utgörs främst av mentala och relationella 

processtyper, se tabell 3. 

 

Tabell 3: Processtyper i värdegrunden 

Materiell: 1 

Mental: 11 

Relationella: 12 

 

De relationella processerna, som är marginellt fler än de mentala, realiserar typerna 

identifierande och attributiva. Att det överhuvudtaget förekommer så pass många realiseringar 

av relationella processer beror på att IKEA binder ihop värden och åsikter med den egna 

verksamheten, detta framgår nedan i analysen av förstadeltagare och processer. I ett dokument 

som värdegrunden är den stora andelen relationella processer därmed inte förvånande.  

 

Till skillnad från visionen är de attributiva processerna i värdegrunden ungefär dubbelt så 

många som de identifierande. Andradeltagarna i processerna tilldelar sina förstadeltagare 

attribut såsom i satsen ”Vi är informella, pragmatiska”. IKEA beskrivs här genom positiva 

attribut som dels konstruerar organisationen i positiv dager och dels skapar en bild av IKEA 

som en grupp personer snarare än en organisation. De attributiva processerna fungerar också i 

sammanhang där värderingar både motiveras och förklaras mer ingående. Exempel på detta är 

meningarna ”Att ge och ta ansvar utgör sätt att växa och utvecklas” och ”Enkelhet handlar om 
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att vara oss själva och behålla närheten till verkligheten” där den förra motiverar och den 

senare beskriver. Tillsammans bildar de attributiva satserna ett ramverk och en betydelsekärna 

åt IKEA. Konkreta och tydliga värderingar knyts till identiteten. 

 
De identifierande relationella typerna ger en identitet till IKEA och kan därför sägas lyfta 

fram de allra viktigaste värderingarna i värdegrunden. Se tabell 4 nedan för att få en översikt 

över de många värderingar som uttrycks genom deltagare i identifierande relationella 

processer: 
 

Tabell 4: Identifierande relationella processer i värdegrunden 

Förstadeltagare Process Andradeltagare 

Ett enkelt, tydligt och jordnära sätt att vara är En del av vårt småländska arv 

Förmågan att hitta lösningar på omöjliga utmaningar är Det som gjort oss framgångsrika och 

inspirerar oss inför nästa utmaning 

IKEA är  Inte som andra företag 

Tillsammans utgör Kärnan i IKEAs företagskultur 

 

Värderingarna som kommer till uttryck bland förstadeltagarna är alltså ”enkelt”, ”tydligt”, 

”jordnära”, ”lösningsorientering” och ”tillsammans”. De tre första värderingarna knyts an till 

IKEA:s rötter i Småland och konstrueras därför som kärnvärderingar. Lösningsorientering 

kopplas till framgång och inspiration, därmed är även den värderingen central för IKEA:s 

verksamhet. ”Tillsammans” sägs explicit vara en kärna i företagskulturen och eftersom ingen 

annan värdering beskrivs på det sättet är det rimligt att anta att ”tillsammans” ligger i 

förgrunden. Den sats som sticker ut mest är den tredje, där IKEA definieras genom att 

särskiljas från andra organisationer. Detta görs, med en aning variation, i ytterligare två satser 

och kan därför sägas vara ett mönster i värdegrunden. IKEA är ju trots allt ”annorlunda av en 

anledning”, såsom de skriver. 

 
De mentala processerna är också många till antal och består mest av upplevare och fenomen, 

men också av anföringar. Nedan finns alla anförda satser sammanställda för att belysa hur 

anföringar och mentala satser tillsammans konstruerar värderingar: 

 
 
 

Förstadeltagare Process Andradeltagare 

Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda 
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Vi strävar  efter att tillämpa samma värderingar (i vårt sätt att arbeta) 

Vi tror  på att stärka människor 

Vi anser att ledarskap är en handling, inte en roll 

 

De anförda satserna uttrycks alltid av förstadeltagaren ”vi”, alltså IKEA. Därmed är det 

tydligt att IKEA vill hävda sina åsikter och värderingar. Processerna som används är just 

”tror”, ”anser” och ”strävar”, processer som uttrycker tankar och åsikter. En värdering som 

uttrycks här är individens värde, och detta görs två gånger eftersom den andra meningen 

syftar på anföringen i den första meningen. Det innebär att IKEA:s kund stärks och att 

kundbegreppet fungerar inkluderande, det omfattar alla. Kunden konstrueras dessutom som 

bidragande, det är inte bara IKEA som ger något till kunden, utan kunden ger något tillbaka. 

Den relation som skapas mellan avsändare och mottagare är jämlik, där båda är mottagare och 

avsändare i en dubbelriktad process. En annan värdering som uttrycks är att människor bör 

stödja varandra. I sin kontext innebär detta att människor bör ge och ta ansvar, lita på 

varandra och delta i en gemenskap. IKEA uttrycker implicit att de vill efterfölja detta och 

återigen konstrueras alla som berörs av IKEA som jämlika. Det står vidare i värdegrunden att 

ledarskap är en handling, inte en roll. Detta gör att mottagaren får en bild av IKEA som 

jordnära och jämlikt. Det råder inte hierarkier och chefer värderas utefter det dem gör. Med 

andra ord möjliggörs en öppen dialog mellan kunder och chefer, något som ytterligare stärker 

IKEA:s trovärdighet och jämlikhet.  

 
Ytterligare betydelser som uttrycks genom mentala processer är att förändring är positivt och 

att IKEA vill driva en sådan förändring. IKEA konstruerar sig själva som nytänkande, de är 

ständigt på jakt efter nya lösningar. Detta blir tydligt i användandet av processen ”utmanar” i 

meningen ”vi utmanar oss själva och andra” och i både processen och andradeltagaren i 

meningen ”vi söker nya och bättre sätt”. Jag har valt att klassificera ”utmanar” som mental 

eftersom det uppmanar till ett tankesätt/arbetssätt. Eftersom meningen befinner sig i 

värdegrunden tar jag fasta på dess funktion som ett tankesätt, värderingar är trots allt abstrakta 

i första hand och kan i andra hand omsättas av människor.  

 
Ett till gränsfall är processen ”driva” som styrs av förstadeltagaren ”vi”, i min analys är 

processen mental. Sett ovanifrån är den materiell, processen syftar till något dynamiskt och en 

förändring sker i den verkliga världen. Verbet föregås dock av modalitetsmarkören ”vill”, 

något som skapar en strävan snarare än något som faktiskt sker. Det är en tanke som 

genomsyrar IKEA:s verksamhet och därför är processen mental. Ett till gränsfall som avgörs 
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av sitt hjälpverb är ”göra” som föregås av ”kan” och förstadeltagaren ”vi”. Istället för en 

materiell process uttrycks en förmåga här, vilket pekar till en inre verklighet och därmed en 

mental process.  

 

Intressant att notera är att förstadeltagaren ”vi” som syftar på IKEA förekommer i 16 fall av 

24, detta är en majoritet. Detta ”vi”-pronomenbruk gör att människorna bakom IKEA lyfts 

fram som företrädare för varumärket. När detta pronomenbruk omsätts i text blir åsikterna 

som uttrycks i texten helt plötsligt gemensamma för samtliga arbetare inom IKEA. 

Individuella åsikter uttrycks inte, utan enbart åsikter som gäller alla arbetare och som därmed 

fungerar enande. Dessutom tillåts andradeltagare, i form av attribut och nyckelord, knytas till 

IKEA. IKEA visar alltså upp en enad front som skapar tillförlitlighet samtidigt som 

organisationen personifieras och associeras till mänskliga värden.  

 

6.2 Analys av externt material 
 

För att kunna jämföra de betydelser som kommer till uttryck i det externa materialet med det 

interna kommer jag i följande presentera resultaten från en kompositionsanalys och en 

ideationell analys. Jag har undersökt tre bilder från IKEA:s kampanj.  

 

6.2.1 Komposition 
 

Jag kommer i det här avsnittet presentera resultaten från min kompositionsanalys, i vilken tre 

bilder analyseras utefter visuell avgränsning. Med hjälp av den visuella avgränsningen pekar 

jag ut de viktigaste deltagarna i reklambilderna. Vektorer, linjer, färgsättning och mer kan 

belysa somliga deltagare som viktigare än andra. Både text och det visuella analyseras här och 

analysresultaten presenteras under tillhörande bild. 
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Figur 2: Bild 1. Där livet händer (Åkestam Holst 2017). 

 
För att urskilja de viktigaste deltagarna i bild 1 gör jag en visuell avgränsning. De första, och 

starkast framträdande, visuella enheterna i bilden är människorna. Den unge mannen och den 

äldre damen ramas båda två in av soffans träram, av fönstrets karm och av gardinerna och 

konstrueras därför som en grupp. Bägges blickar, samt damens händer, bildar linjer mot 

boken som damen håller i. Olika typer av handlingar riktas mot boken och därmed är även 

den en visuell enhet, som dessutom tycks höra till damen och den unge mannen.  

 

Bilden går i en sepiafärgad nyans som för mina tankar till en äldre era då foton såg ut på det 

här viset. Bildens olika beståndsdelar går överlag i varma och dämpade toner och markerar 

därmed objekten i bilden som tillhörande kontexten. Färgsamstämmigheten bryts av den unge 

mannen som har på sig övervägande svart, han markeras färgmässigt som någon som inte hör 

till. Damen däremot går i samma färgskala som resten av bilden. Hon länkas samman med 

bakgrunden ännu mer genom blommönstret som är genomgående på hennes skjorta, på 

gardinerna och på tapeten. Därmed leds mottagaren till att tro att rummet de bägge deltagarna 

befinner sig i är hennes hem. Mannen avgränsas från hemmet men länkas till damen medan 

damen ges en kontext i hemmet.  

 
Det hänger tre stycken krukor ovanför deltagarna, och inramade av fönstret bildar dessa en 

enhet. Payoff-texten, som är ytterligare en enhet, länkas till krukorna dels genom närheten till 

dessa och dels för att det i payoffen står ”ampel”. IKEA:s logga förekommer i färg i det nedre 
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högra hörnet och bildar en enhet. I det nedre vänstra hörnet finns en copytext som är en enhet. 

Ovanför denna i övre vänstra hörn finns en slogan: ”Där livet händer”, även denna är en 

enhet. De tre textelementen länkas ihop av det gemensamma typsnittet. Slogan och copy är 

vita, vilket ger dessa två samhörighet, medan payoffen är svart och gör den separat.  

 

 
Figur 3: Bild 2. Där livet händer (Åkestam Holst 2017). 

 

Den visuella avgränsningen ger vid handen att det finns fyra deltagare som är sammanlänkade 

genom fysisk kontakt. Dessutom skapar mattan en fyrkantig form som länkar samman alla 

deltagare, även fast männen inte står på mattan. Fast kvartetten är sammanlänkad på olika vis 

representerar de fyra olika enheter. Den sittande hunden och den böjda mannen är ihopkrupna 

och tar därmed inte lika mycket uppmärksamhet i bilden, dessa avgränsas också från den 

stående mannen och hunden genom att de står i dörröppningen och de andra gör inte det. Den 

stående mannen går i en brun och röd färgskala, samma färgskala som i huset. Han länkas till 

huset ännu mer genom att jackan han har på sig är likadan som jackan på klädhängaren. Den 

böjda mannen är inte lika tydligt förknippad med huset. Det är bara den blå färgen på hans 

kavaj som kopplas till den blå färgen på klädvårdsborsten. Det är kopplingen till den stående 

mannen och hundarna som får honom att verkligen höra hemma här.  

 
Klädvårdsrullen är ytterligare en enhet. Den framträder extra tydligt på grund av den blå 

färgen som bryter från den röd-bruna nyansen i bilden. Dessutom är rullen det första objektet 

som syns efter den skugga på bordet blommorna ger upphov till. Rullen länkas vidare till 

payoff-texten, ytterligare en enhet, genom närheten dessa objekt delar och genom texten 
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”klädvårdsrulle” som definierar produkten. Det blir tydligt att det är klädvårdsrullen som 

säljs. Slogan i övre vänstra hörn är också en enhet som länkas ihop med två andra enheter, 

nämligen payoff-texten och copytexten. De går alla i samma typsnitt och vita färg. IKEA-

loggan befinner sig i nedre högra hörn och bildar också en enhet.  

 

 
Figur 4: Bild 3. Där livet händer (Åkestam Holst 2017). 

 
Den visuella avgränsningen i den här bilden ger olika visuella enheter. Främst framställs 

flickan och kvinnan som centrala i bilden. Dels lyser lampan på båda, även fast ljuset främst 

belyser flickan och hennes sår. Mattan ramar in de bägge deltagarna och det gör även 

dörrarna, som tycks kröka sig runt situationen som utspelar sig mellan flickan och kvinnan. 

De bägge deltagarna kopplas ihop utseendemässigt på grund av sitt röda hår, sin hudton, sin 

närhet och kvinnans omhändertagande av flickan. Det är lätt att anta att det är en mor och 

hennes dotter bilden avspeglar. Flickan sticker ut ur bilden eftersom hon har på sig blått i ett 

rum fullt av rött. Det röda i rummet kan tänkas vara en koppling till de bägge deltagarna.  Det 

röda hos rummet och det röda hos personerna signalerar att det här är deras hem.  

 
Ytterligare en enhet är lampan, som avskiljs från resterande deltagare genom att stå på ett eget 

bord. Samtidigt kopplas det ihop med situationen eftersom mamman inte hade kunnat 

undersöka såret utan lampans sken. Payoff-texten ligger nära lampan och är kopplad till den 

just därför, men också för att det står att lampan är en ”Jansjö LED arbetslampa”. Som i de 

andra bilderna bildar slogan, copytexten och loggan tre olika enheter. 
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6.2.2 Multimodal ideationell betydelse 
 

I detta avsnitt kommer jag accentuera den ideationella betydelse som finns i bilderna, både i 

det skriftliga och det visuella. Jag inleder med att presentera resultatet från den skriftliga 

analysen, som förutom processer och deltagare även involverar handlingar, händelser och 

tillstånd (jfr metodbeskrivningen i avsnitt 2.3). Sedan tar jag avstamp i den visuella analysen 

med begreppen narrativa och konceptuella representationer. Värt att notera är att händelser 

inte förekommer annat än i slogan och därför inte nämns i analyserna av copytexten. Den sista 

meningen är dessutom likadan i alla copytexter och analyseras därför enbart en gång.  

 

Kampanjens slogan lyder ”Där livet händer” och finns i det övre vänstra hörnet i kampanjens 

alla bilder. Meningen är inte fullständig och tycks sakna ytterligare en bestämning. ”Där” 

pekar inte på ett specifikt ställe och meningen saknar allmänt förankring. Jag skulle tro att det 

är medvetet och att mottagaren istället ska fylla i betydelse själv. Genom att använda det 

generiska ”där” kan slogan och därmed reklamen syfta på vilken plats som helst. Processens 

avsaknad av deltagare gör att mottagaren lätt kan placera in sig själv i sammanhanget. 

”Händer” för vidare tankarna till något rörligt och händelserikt, samtidigt som det signalerar 

något okontrollerbart. Därför har jag definierat ”händer” som den enda händelsen i 

kampanjbilderna. Sammansatt är slogan inbjudande och mottagaren kan sätta in sig själv i 

mottagarrollen, därmed täcks en bred målgrupp in.  

 
Multimodal ideationell analys av figur 2: 
 

Den här copytexten är tagen från figur 2 (se avsnitt 6.2.1) och står som mitt första 

undersökningsobjekt: 

 
Låt dina gröna växter bidra till mer än trivsel. Att odla egna örter och grönsaker inomhus året om blir allt vanligare. På IKEA har vi 

tagit fram krukor och hela odlingssystem som gör det enkelt. Ett litet men välsmakande bidrag för en mer hållbar framtid. Läs mer 

om hur livet sätter spår i våra produkter på IKEA.se. (Där livet händer, Åkestam Holst) 

 
Den ideationella analysen visar att de materiella handlingarna är flest för att sedan följas av 

ett materiellt tillstånd. Materiella processer uttrycker handlingskraft och förändring. Med 

tanke på textens förmodade syfte, att sälja och marknadsföra IKEA såväl som IKEA:s 

produkter, är det inte konstigt att textens deltagare konstrueras som handlingskraftiga. 

Tillståndet ger attribut till det som säljs, nämligen ampeln och växter som uttrycks genom 
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förstadeltagaren ”att odla egna örter och grönsaker inomhus året om”, genom att konstatera att 

det ”blir allt vanligare” med odling.  

 

Deltagarna i de materiella handlingarna är huvudsakligen implicit ”du” medan explicit ”vi” 

också förekommer. ”Du” syftar på mottagarna av kampanjen och ”vi” på IKEA. Implicita 

”du” förkommer i anslutning till imperativ, mottagaren uppmanas därmed till att göra olika 

saker. Mottagaren konstrueras alltså som handlingskraftig och agerande snarare än passiv. 

Användningen av ”du” gör också texten mycket engagerande och indragande. Mottagaren 

uppmanas till att läsa mer om hur livet sätter spår i IKEA:s produkter på IKEA.se. Mottagaren 

uppmanas inte bara till att göra saker, utan erbjuds ingå i en dialog med IKEA. En dialog 

innebär att mottagarna själva kan ta till sig information och får möjligheten att vara 

källkritiska. Mottagaren konstrueras som jämlik med IKEA och som en smart konsument.  

 

IKEA:s produkter kopplas också till hemmet, vilket resonerar med slogan ”där livet händer”. I 

den andra imperativa satsen uppmanas läsaren låta sina gröna växter ”bidra till mer än 

trivsel”. Det förklaras i den följande meningen som att växter även kan ge upphov till en 

syssla, nämligen att odla. En mångsidighet hos IKEA:s produkter konstrueras här, en 

funktionalitet som breddar den målgrupp reklamen når ut till. ”Låt” har jag definierat som en 

handling just eftersom trädgårdsarbete och odling är något som görs, från sidan är ”låt” 

därmed en handling. 

 
När IKEA i form av ”vi” står som förstadeltagare är det som en aktör i en materiell handling. 

Processen är ”har tagit fram” och andradeltagaren är ”krukor och hela odlingssystem”. 

Andradeltagaren definierar det som säljs och IKEA tillhandahåller produkten. IKEA erbjuder 

därmed något och konstrueras i en maktposition och som lösningsorienterade.  

 

Av intresse är hur verb som explicit uttrycker ett säljändamål undviks i texten. Istället för att 

”köpa” eller ”skaffa” uppmanas mottagaren att ”läsa mer”. Detta visar att IKEA i texten har 

distanserat sig från själva kärnan i verksamheten, vilket är att sälja sina produkter. Vad detta 

gör med IKEA:s identitet tas upp i diskussionen. Andra kärnvärden lyfts dock, såsom 

miljöansvar och enkelhet.  

  

Ampeln blir marknadsförd genom hänvisningar till växter och odling. Ofta förekommer den 

som ett målobjekt i en materiell handling, vilket är intressant. Ännu mer intressant är det att 
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”krukor och odlingssystem” blir till aktör i meningen ”krukor och odlingssystem gör det 

enkelt”. Produkten som säljs fungerar alltså som en lösning, som ett agerande och funktionellt 

objekt snarare än som passivt och livlöst. Produkten konstrueras som något mer, den har 

intagit en människas roll som aktör. 

 
Rent visuellt hittar jag i bilden olika materiella som mentala narrativa representationer. 

Damens armar bildar vektorer mot boken och en sida lyfts i detta nu, damen ”bläddrar” alltså 

i boken. Damen och mannen ingår i en till materiell handling, nämligen ”fikar”. Detta bevisas 

genom fikat som står uppdukat på bordet för två. På grund av de många objekten som inramar 

deltagarna i ett sammanhang, se kompositionsavsnittet, kan vi också konstatera att de 

”umgås” och därmed är interaktörer. Damen och mannens blickar bildar vektorer mot boken, 

en mental handling är därmed att de tillsammans och separat kollar på boken och begrundar 

dess innehåll. Deltagarna skildras därmed som en gemenskap och som separata. Den unge 

mannen som av färgmässiga och utseendemässiga skäl skiljs från rummet kan dessutom sägas 

delta i den materiella handlingen att ”besöka”, detta stärks av att det står blommor på bordet, 

något som ofta tas med vid besök. 

 
De konceptuella representationer jag kan urskilja är både av analytiskt och symboliskt slag. 

Som jag nämnde kopplas damen ihop med rummet hon befinner sig i på grund av 

blommönstren och färgskalan. De är element som fungerar som attribut till damen, i en 

analytisk representation ”är” hon hemma. En symbolisk representation kopplad till damen är 

att hon ”är” gammal. I hennes hem ser vi en sliten träsoffa som är urblekt, vi ser en 

gammalmodig inredning med en tallrik och hörnskåp som dekoration, läsglasögon och förstås 

damens eget utseende. Samtidigt konstrueras mannen i en symbolisk representation, han ”är” 

ung och ”tillhör” en subkultur. Det är mannens utseende, hans tuppkam, nitar, svarta kläder 

och läderjacka som leder till denna klassificering. Eftersom mannen är betydligt yngre än 

damen och är på besök är det rimligt att anta att han ”är” hennes barnbarn, ytterligare en 

symbolisk representation.  

 

Dessa representationer gör att den mentala handlingen ”att kolla” på boken leder till olika 

upplevelser hos den unga mannen och damen. Eftersom det här är hennes hem är det rimligt 

att boken är hennes. Den ser ut att vara fylld med foton och är alltså en fotobok. Mannen och 

damen kan antas se tillbaka på gamla minnen, där damen rimligtvis kommer ihåg mer än vad 

den unge mannen gör. Det är en känsla av nostalgi som skapas här, och det tillsammans med 
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bildens sepianyans, luggslitna möbler och tomma stol gör att tankarna förs till en 

ålderdomsdiskurs. Dels är det något trevligt och fint som utspelar sig, ett barnbarn som 

besöker sin äldre släkting. En värdering där människor bryr sig om varandra och där IKEA 

lyfter fram det bästa hos människan konstrueras. Men den tomma stolen och de slitna 

möblerna visar också på en mindre trevlig verklighet, nämligen ålderdomens ensamhet och 

utsatthet. I den diskursen blir plantorna en lösning, de ger damen sällskap och fyller ett 

tomrum, de är funktionella. Dessutom omgärdar normerande värderingar damen, hon ser ljus 

och oskuldsfull ut, och mannen ser mörk och hård ut. Normerna bryts när de båda ser ut att ha 

det trevligt. Det är här många värderingar som konstrueras, där IKEA varken är rädda för att 

bryta normer eller konstruera en mångfaldighet hos sin modelläsare.  

 
Multimodal ideationell analys av figur 3: 
 

Nedan presenteras analysresultaten från copytexten i figur 3 (se avsnitt 6.2.1): 

 
Ibland är de nästan osynliga, men våra produkter finns i de flesta hem och de jobbar hårt för att fungera i din vardag. Även 

klädvårdsrullen ska ha den bästa form, funktion, kvalitet och hållbarhet du kan få för en tia idag. Och den funkar perfekt för 

hundhår. Läs mer om hur livet sätter spår i våra produkter på IKEA.se. (figur 2) 

 

Till skillnad från copytexten tagen från figur 2 finns här flest tillstånd, följt av materiella 

handlingar. Tillstånden är både mentala och materiella, med jämn fördelning. Ett exempel på 

det är processen ”är” i satsen ”De är nästan osynliga”. Det är ingen tvekan om att ett tillstånd 

representeras här, men frågan om meningen är materiell eller mental är inte lika självklar. Jag 

har valt att klassificera den som mental eftersom det är seende som omtalas här, vilket är 

något mentalt. Det andra mentala tillståndet realiseras genom ”klädvårdsrullen ska ha” följt av 

en rad attribut. På grund av hjälpverbet ”ska” blir innebörden en strävan och därmed mental. 

De materiella tillstånden är ”funkar” och ”finns”, och markerar hur produkterna ter sig rent 

fysiskt. Exempelvis genom att produkten ”funkar perfekt” och ”finns i de flesta hem”.  

 

Samtliga tillstånd är attributiva, vilket visar att just den här texten lyfter fram egenskaper och 

beskriver IKEA:s produkter. Förstadeltagarna som är knutna till tillstånden är uteslutande 

olika hänvisningar till produkten i bilden eller IKEA:s produkter i stort. Andradeltagarna är 

olika egenskaper som ”perfekt”, ”nästan osynliga” och ”bäst form, funktion, kvalitet och 

hållbarhet du kan få för en tia”. Dessutom beskrivs IKEA:s produkter som existerande i ”de 

flesta hem”. Det här visar att IKEA igen förknippar sig med en stor målgrupp och med att 
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vara folkkära. Dessutom är de hållbara, ekonomiskt prissatta, kvalitetssäkra, problemfria och 

så inkorporerade i vardagen att de har blivit en del av hemmet. 

 

De materiella handlingarna består av ”jobbar” och ”få”. Det senare blir ovanifrån sett en 

händelse, men i den här kontexten, att kunden kan ”få produkten för en tia”, är det ett köp 

som impliceras. IKEA kommer inte ge bort sina produkter gratis. Vi återkommer därför till ett 

underliggande köpsyfte som istället för att uttryckas explicit läses mellan raderna. Som 

bevisat innan skapar IKEA en någorlunda jämlik dialog med sina konsumenter. Även när de 

uppmanar konsumenterna är det för att de ska ta till sig mer information. Att uttrycka ett 

köpsyfte skulle kunna besudla den öppna och förtroliga relation som IKEA bygger upp med 

sin målgrupp. Det är alltså en jämlikhet och förtrolighet som konstrueras här. Att IKEA:s 

produkter ”jobbar” hårt ”för att fungera i din vardag” gör att mottagaren sätts främst, som en 

mottagare av tjänster. Dessutom blir produkten, som i figur 2, en handlande aktör. Detta visar 

på den funktionalitet IKEA:s produkter ska generera. 

 
Det finns ett antal narrativa representationer i bilden. Männen har precis öppnat dörren och 

gått in igenom den. ”Har öppnat” blir en materiell handling, vilket syns genom männens 

närhet till dörren och att dörren är öppen precis så mycket att den hukande mannen ryms inom 

dörrkarmen. Männen hälsar på sina hundar genom att klappa dem, ”klappa” blir en till 

materiell handling. Det realiseras av den hukande mannens blick på hunden där blicken blir 

en vektor. Dessutom är båda männens händer också vektorer mot hundarna. Hundarna i sin 

tur är inbegripna i att ”hälsa” tillbaka. Deras blickar på männen är vektorer som bevisar detta, 

och den stående hundens tassar på den stående mannens bröst bevisar samma sak. I och med 

att de interagerar blir männen och hundarna interaktörer och sammankopplade på detta vis. 

Den stående mannen ”skrattar”, vilket är en till materiell handling. Ytterligare en materiell 

handling är att männen ”kommer hem”, deras tillhörighet med huset förklarades under 

kompositionen. Det faktum att deltagarna i bilden är interaktörer gör att bilden förmedlar 

trivsel och värme, något som sedan kopplas vidare till IKEA och deras produkter. Vidare är 

det mycket som händer i bilden, vilket skapar liv och handling. Det här drar in mottagaren i 

bilden och får hen att bli en del av sammanhanget och männens glädje. Det är härligt att 

komma hem, och IKEA:s produkter gör att välkomnandet blir problem- som hundhårsfritt.  

 
En konceptuell representation jag kan urskilja är att samtliga deltagare är glada i 

sammanlänkade analytiska representationer. De är glada åt att se varandra och delar därmed 
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glädjen. Eftersom båda männen kopplas till huset på olika sätt är en rimlig tanke att de bor där 

tillsammans. Därefter kommer slutsatsen är de är homosexuella, vilket är en symbolisk 

representation. IKEA ser här ut att ställning till att det inte är konstigt eller fel att vara 

homosexuell. Tvärtemot är det en varm känsla som förmedlas. Båda männen är deltagare i två 

separata symboliska representationer till, nämligen att ha rötter i Asien. Jag tror att IKEA 

väljer människor till sin reklam som är utseendemässigt olika, men som befinner sig i 

vardagliga situationer, eftersom de ytterligare vill stärka sin målgrupps mångfald. IKEA är till 

för alla. Jag tror också att de vill stärka människor och stå upp för alla, oavsett varifrån en 

kommer och hur en ser ut. IKEA är ju trots allt till för de många människorna.  

 

Multimodal ideationell analys av figur 4: 
 

Analysresultaten från copytexten i figur 4 (se avsnitt 6.2.1) presenteras nedan: 

 
En extra lampa här och där skadar inte. Tvärtom. På IKEA bytte vi ut all belysning mot LED i fjol, det är bäst för miljön. Inget ljus 

förbrukar mindre el och en LED-lampa gör sitt lysande jobb i mer än 20 år innan det är dags för en ny. Läs mer om hur livet sätter 

spår i våra produkter på IKEA.se. (figur 3) 

 
Den ideationella analysen avslöjar lika mycket handlingar som tillstånd, samtliga är dessutom 

materiella. Texten handlar om två stycken förstadeltagare, nämligen IKEA och ljus/LED-

lampor. IKEA är huruvida enbart förstadeltagare en gång, och resterande platser tillfaller den 

sålda produkten. Att produkten innehar så pass många roller, både som aktör och bärare i 

materiella som attributiva processer, är utmärkande för figur 4. Produkten konstrueras som 

mycket handlingskraftig och agerar istället för en människa. De materiella handlingarna 

knyter produktbeskrivningar till lampan. Exempel på det är att LED-lampor förbrukar mindre 

el och att lampan har en lång livslängd. IKEA konstruerar detta som viktiga faktorer, vilket 

förmodligen innebär att de själva har dessa värderingar. Hållbarhet och att värna om miljön 

lyfts fram som centrala värderingar. En skillnad mellan den här copytexten och de övriga är 

att mottagaren av texten inte förekommer någon gång. Bortsätt från uppmaningen i sista 

meningen som skapar lite engagemang gör avsaknaden av utskriven mottagare att 

konsumenten hålls på armlängds avstånd. Effekten blir distanserande. 

 
De materiella tillstånden visar igen ett implicit säljsyfte. Dels ”skadar” det enligt IKEA inte 

att ha en extra lampa, vilket uppmanar till köp. Efter 20 år av användning är det som IKEA 

skriver ”det är dags för en ny” lampa, även här impliceras ett köp. Jag har valt att definiera 
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”skadar” i meningen ”en extra lampa här och där skadar inte” som ett materiellt tillstånd. Från 

sidan handlar meningen nämligen om ägande, det skadar inte att äga en extra lampa. Ägande 

är ett tillstånd, och även fast det finns ett implicit köpsyfte här konstrueras meningen inte som 

en uppmaning utan som en skildring av ett faktum.  

 
Att alla tillstånd är attributiva kan knytas till att bäraren i samtliga fall är konkret. Det är 

egenskaper som ska förmedlas, detta för att skapa en fördelaktig bild av IKEA och LED-

lampan. Att samtliga processer dessutom är materiella kan nog tillskrivas samma faktum. 

Konkreta aktörer utför specifika saker, det blir ett annat sätt att beskriva produkten på.  

 
De narrativa representationer jag urskiljer är kopplade till dottern och mamman. Dottern 

”sitter” ner i fåtöljen och mamman ”hukar sig”, detta är två materiella handlingar. Mammans 

händer och hennes blick är bägge vektorer i en annan handling, nämligen att ”tvätta” såret. 

Dottern befinner sig i samma handling eftersom hennes blick bildar en vektor till såret. De är 

med andra ord interaktörer. En möjlig mental handling bildas av flickans blick på sitt sår. 

Vektorn skulle kunna betyda att hon har ont, även fast hennes ansiktsuttryck är nollställt.  

 
Gällande konceptuella representationer bidrar de olika objekten på golvet, fotbollen och 

sårrengöringen, till att identifiera flickan som fotbollsspelare. En symbolisk representation är 

att flickan är fotbollsspelare, en analytisk är att hon är skadad. Deltagarna kopplas även till 

rummet genom det röda i deras hår som speglar den röda tonen i rummet. Fotbollen ligger 

dessutom på mattan och flickan har inte tagit av sig skorna, en handling som inte är 

acceptabel hemma hos någon annan. Dottern och mamman deltar därför i den analytiska 

representationen ”att vara” hemma.  

 
De värderingar som uttrycks i bilden att människor tar hand om varandra. Dessutom bidrar 

lampan aktivt till detta omhändertagande, den skiner och belyser situationen. Lampan hjälper 

alltså till i vardagen och konstrueras som funktionell. Det är en varm familjediskurs som 

accentueras här, vilket både kan inkludera och exkludera. De som har familjer och barn dras 

in i bilden medan de som saknar familj eller barn distanseras från reklamen. Bilden fungerar 

alltså som inkluderande för familjer, föräldrar och barn, något som breddar IKEA:s målgrupp 

ytterligare. Det är samtidigt ett allvar som visas upp. Varken mamman eller dottern ler, och 

dottern är skadad. Det är alltså inte enbart i livets glada stunder IKEA väver in sig i, de är 

snarare ständigt närvarande i livets alla skeenden. IKEA:s produkter hjälper till i alla hem och 

alla situationer. 
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För att avsluta hela det här kapitlet vill jag återigen nämna avsaknaden av händelser i 

copytexten. Deltagarna i copytexten konstrueras som funktionella och som innehavare av 

kontroll i handlingar och tillstånd. Produkterna löser problem, är aktörer och erbjuder tjänster 

till kunderna. Att slogan, som finns i alla bilder, skapar något osäkert och utom kontroll vägs 

av fint mot den roll som konstrueras åt IKEA och produkterna i reklamen. Livet är något 

okontrollerbart, men IKEA representerar lösningen på problemet och tar kontroll.  



7 Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuterar jag mina analysresultat och återkopplar dessa till mina 

frågeställningar, vald teori och tidigare forskning. Syftet med studien har varit att se vilken 

betydelse IKEA konstruerar internt som externt utefter frågeställningen, realiseras betydelser 

som uttrycks i IKEA:s vision och värdegrund i kampanjen ”Där livet händer”? och hur den 

språkliga framtoningen ser ur baserat på frågan skiljer sig IKEA:s interna språkliga 

framtoning mot den externa eller korrelerar dem? Modelläsaren är då ett nyckelbegrepp som 

kan sammanfatta den internt uppmålade mottagaren och den externt porträtterade 

målgruppen. Den sista frågan min studie utgick ifrån var därmed vilken modelläsare 

konstrueras i det interna gentemot externa materialet? 

 

7.1 Värderingar som skapar identitet 
 

Det är värdeladdade dokument och reklambilder jag har analyserat ovan. I följande 

sammanfattar jag de viktigaste värderingarna analysen resulterade i och jämför de som 

uttrycks internt mot de som uttrycks externt. Jag vill nu besvara min första frågeställning: 

Realiseras betydelser som uttrycks i IKEA:s vision och värdegrund i kampanjen ”Där livet 

händer”? 

 

Ett budskap som framgår tydligt är IKEA:s positiva syn på människan. Varje individ är 

värdefull, det står i värdegrunden och kommer till uttryck i den diversitet av människor som 

medverkar i reklambilderna. Varje individ är, såsom de konstrueras i copytexterna och det 

interna, kunnig och har något att erbjuda. I enlighet med Karlssons (2011:22) beskrivning av 

transitivitetssystemet finner jag att betydelse överförs mellan deltagare. Analysen visar att 

IKEA och kunderna växelvis konstrueras som förstadeltagare och andradeltagare, därmed står 

båda som givande aktörer och emottagande målobjekt. Det är inte enbart IKEA som erbjuder 

sina produkter och sin identitet till kunden, utan kunden erbjuder något tillbaka. Vilken 

språklig position deltagarna har i en sats påverkar alltså maktbalansen mellan avsändare och 

mottagare.  

 
I det skriftliga materialet framträder ”tillsammans” som kärnan i IKEA:s företagskultur. En 

möjlig förklaring till värdeordet finns i analysen av deltagare i visionen och värdegrunden. En 
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mycket vanlig deltagare är ”vi”, något som konstruerar IKEA och medarbetarna som ett. 

Björkvall och Nyström Höög menar att värdegrunder syftar till att skapa en gemensam 

identitet för organisationen (2018:27–32), en funktion min studie bekräftar. Dessutom skriver 

IKEA att de rekryterar utifrån värderingar och att varje individ inom IKEA har förtjänat sin 

roll. Kopplingen mellan IKEA och arbetarna stärks därmed ytterligare. 

 

Precis som Fjällräven och Max i Rehnbergs material (2014:119–121) använder sig IKEA av 

strategiskt berättande genom att knyta positiva associationer till sig. Vad protagonisten i en 

berättelse gör och hur hen agerar föreskriver specifika värderingar enligt Rehnberg 

(2014:126–128). De deltagare som finns i reklambilderna knyter därför associationer till 

IKEA. Exempelvis realiseras ”tillsammans” externt när samtliga deltagare avbildas som 

interaktörer i en gemenskap. Lampan som belyser deltagarna i figur 4 blir vidare en del av 

kontexten och den gemenskap som konstrueras där. Den betydelse som deltagarna skapar förs 

därmed över till IKEA:s produkter och därmed även till IKEA själva. Rehnbergs (2014:126–

128) resonemang om hur protagonister i berättelser skapar betydelse och för över den till 

organisationer stämmer enligt min analys.  

 
När en person eller ett ting företräder hela organisationen kallas det enligt Rehnberg 

(2014:156) för en metonymisk relation. När IKEA ger sina produkter framträdande roller i 

både reklamen och i de interna dokumenten och när de gång på gång konstruerar produkterna 

som funktionella stärker det IKEA:s identitet. IKEA framställs som funktionell och 

lösningsorienterad. Precis som deras produkter gör de livet bättre för sina konsumenter. 

Samma sak gäller när IKEA i sina interna dokument konstruerar medarbetare som 

hänsynstagande, värderingsstyrda och ansvariga. IKEA:s tjänstemän företräder IKEA och 

överför betydelse till dem.  

 
Det tycks också råda en övergripande mentalitet inom IKEA, nämligen tankesättet ”vad kan 

vi göra bättre?” som uttrycks i de interna dokumenten. Precis som i Waaranperäs (2013:24) 

material är det en målriktning som realiseras i de interna dokumenten. En bild av IKEA som 

nytänkande, innovativa och lösningsorienterade skapas, något som också framkommer externt 

när LED-lampor i figur 4 presenteras som en dellösning på hållbarhetsproblem. Tankesättet 

kräver dessutom en självinsikt och ett kritiskt reflekterande av tjänstemännen inom IKEA. 

Här stärks Björkvall och Nyström Höögs resonemang om att värdegrunder skapar och 

levandegör en ständig diskussion kring arbetssätt (2018:29–34). De interna dokumenten 
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uttrycker alltså värderingar riktade mot arbetarna inom IKEA angående hur de ska tänka och 

mot vilka mål de arbetar. 

 

IKEA uttrycker i de interna dokumenten att anställda hos dem ska tro på och stödja 

människor. I en metonymisk relation (Rehnberg 2014:156) överför de anställda betydelse till 

IKEA, något som gör att de associeras med att värdera andra människors behov. Att värna om 

kunden konstrueras som viktigt. I visionen använder sig IKEA av frasen ”för de många 

människorna” och i reklamen porträtteras ålder, sexualitet, etnicitet och utseende utan 

negativa värderingar. Dessutom skriver IKEA att de vill att så många som möjligt ska ha råd 

med deras produkter. Igen visar detta hur verksamheten breddar sig för att inte exkludera 

någon.  

 
IKEA skriver i värdegrunden att de tar sitt ansvar i att göra världen till en bättre plats, något 

de gör genom lyfta miljö och hållbarhet. Samtidigt som IKEA tar sig an globalt viktiga frågor 

vill de behålla kontakten med sina småländska rötter, som de skriver. Rehnberg (2014:155–

156) skriver att värderingar gör att stora och globala organisationer närmar sig konsumenten 

och inbjuder till identifikation. Jag tror att det är just vad den småländska värderingen 

åstadkommer, den bjuder in till identifikation om mottagaren är svensk. Jag fann dock den 

småländska värderingen något otydligt och i avsnitt 7.2 diskuterar jag den vidare.  

 

7.2 Intern mot extern språklig framställning 
 

För att besvara min andra frågeställning, skiljer sig IKEA:s interna språkliga framtoning mot 

den externa eller korrelerar dem?, jämför jag hur IKEA har presenterat sina värderingar 

internt som externt och ifall framtoningen skiljer sig åt. 

 

Det interna kan förväntas rikta sig mer mot medarbetarna än kunderna, baserat på Björkvall 

och Nyström Höögs (2018) samt Waaranperäs (2013) forskning. IKEA skriver exempelvis i 

värdegrunden att de vill hålla kontakten med sina småländska rötter, något som innebär att 

vara enkla, vilket i sin tur förklaras som att vara jordnära, tydliga och trogna sig själva. Jag 

finner den här formuleringen mycket vag och intetsägande. Fem olika värderingar uttrycks 

här som på något vis ska vara synonyma, men alla är lika vaga. Det kan bero på att dessa 

värderingar alla förekommer i samma stycke och att samtliga är av relationellt slag. För 

mycket betydelse uttrycks på ett och samma ställe, betydelse som inte sätts in i ett konkret 
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sammanhang med hjälp av materiella processer och därför är svåra att applicera på en verklig 

situation. Som Björkvall och Nyström Höög (2018:34) skrev kan diffusa värderingar syfta till 

att skapa diskussion internt om organisationsidentiteten och värderingar. Jag tror att den 

småländska värderingen inte bara är till för att väcka identifikation med IKEA, den är också 

till för att de anställda ska fundera och reflektera över hur det är att agera utefter värderingen 

att ”vara svensk”. 

 

Det svenska arvet fungerar alltså som drivande och identifierande för IKEA:s anställda i 

Sverige. Det blir en stolthet och en viktig del av varumärkets narrativitet och strategiska 

berättande, medan det inte tillför samma stolthet i andra länder. Det småländska arvet står 

nämligen inte som en värdering i IKEA:s engelska värdegrund ”Our Values” på deras 

hemsida och nämns inte heller i den externa reklamen. IKEA:s identitet som svenska kan 

dock tänkas vara av lika stor vikt för IKEA:s medarbetare som för dess konsumenter. 

Speciellt om Björkvall och Nyström Höögs (2018:27–32) forskning tas i beaktande, där de 

menar att värdegrunden både enar medarbetarna runt organisationens syfte och skapar en 

gemensam identitet. Jag hävdar att det är precis vad den svenska värderingen gör, den skapar 

en gemensam identitet där både anställa och kunder ingår. Den svenska identiteten som 

uttrycks i värderingen tror jag dock har en annan betydelsepotential för anställda än för 

kunder. För kunder är IKEA:s svenskhet redan självklar, och för de anställda blir det en 

konstant påminnelse om vilka de är och vad de vill uppnå.    

 
Även de övriga värderingarna som poängteras i värdegrunden är i själva verket diffusa och 

fungerar som underlag till diskussion. Somliga är mer vaga än andra, såsom att ”ledarskap är 

en handling” följt av ”att leva som man lär”, den senare är menad att specificera den förra. 

Värderingarna är tacksamma att diskutera just för att få specifika deltagare är knutna till dem. 

Istället för konkreta deltagare i materiella processer knyts relationella abstrakta deltagare, ofta 

attribut, till värdegrundens satser. Det är då lätt för medarbetare att diskutera hur de själva 

tolkar värderingarna och att jämföra sig själva mot de egenskaper som uttrycks i de attributiva 

satserna. Min slutsats är i linje med Björkvall och Nyström Höögs (2018), värdegrunden har 

ett tydligt internt syfte och levandegör en ständig diskussion kring etik och agerande. 

 

Samtidigt finns det värderingar i värdegrunden som pekar på att den även har en funktion utåt, 

mot omvärlden. Exempelvis är hållbarhet och miljöfrågor något som frekvent accentueras i 

allt undersökt material och fungerar positionerande eftersom hållbarhet är en mycket samtida 
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fråga. När IKEA ofta konstruerar sig själva och sina produkter som bidragande aktörer i 

anslutning till miljöämnet blir det ett sätt att knyta an till denna populära fråga och därmed 

skapa identifikation hos mottagaren. Precis som Rehnberg (2014:155–156) skriver fungerar 

IKEA:s miljövärderingar som ett sätt att dela upplevelser med mottagaren och på så sätt skapa 

en gemensam förståelse. Som ställningstagandena i det externa materialet angående 

homosexualitet och ålder blir hållbarhet ett sätt att positionera den egna organisationen på 

marknaden. Dessutom skriver IKEA att de är ”annorlunda av en anledning” och att de varken 

är eller vill vara som andra organisationer. Detta är något som är tydligt positionerande, IKEA 

tar själva avstånd från andra organisationer och konstruerar samtidigt implicit sig själva som 

unika. Waaranperä (2013:11) menar just att ”unik” är ett typiskt positionerande ord utan 

innehåll och att det inte har någon funktion inåt. Alltså är värdegrunden också positionerande 

och berättigar IKEA:s verksamhet utåt.  

 

Waaranperä (2013:24) konstaterar att visioner uttrycker en målriktning. De många mentala 

processer som förekommer i visionen bidrar därför till att uttrycka en strävan och de 

materiella processerna till att förankra denna strävan så att den inte ter sig alltför diffus. 

Visionen ger en inblick i IKEA:s verksamhet med hjälp av de materiella processerna, genom 

att exempelvis lyfta att IKEA ”tillverkar stora volymer”. Utifrån Karlssons (2011:22–25) 

definition av de båda processerna uttrycks både en inre och en yttre verklighet, både rörelse 

och mental aktivitet. Balansen mellan mentala och materiella processer kännetecknar den här 

visionen.  

 

IKEA framställer sig själva och sina arbetare som en enhet, IKEA är sina medarbetare. 

Värdegrunden och visionen har därmed ett perspektiv som det externa saknar, nämligen ett 

fokus på medarbetarna som synonyma med organisationen. Människorna bakom IKEA lyfts 

inte fram i det externa materialet, snarare är det konsumenterna och hur IKEA bidrar till deras 

vardag som ligger i fokus där. Inte heller ledningen och cheferna är med i det externa 

materialet, istället lyfts det i det interna. I reklamen lyfter ”Tillsammans” konsumenternas 

relation till varandra och hur IKEA bidrar till att föra ihop människor. I det interna materialet 

syftar ”tillsammans” istället explicit på hur medarbetare inom IKEA samverkar och lyfter 

varandra. Reklamen höjer med andra ord värderingar kopplade till konsumenter, produkter 

och varumärket och säljer dessa. De interna dokumenten fungerar å sin sida som en 

målriktning och styrning av arbetarna samtidigt som de säljer varumärket snarare än dess 

produkter. Återigen stärks den tidigare forskningen på området. 
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Värderingar uttrycks lika väl i det externa som i det interna materialet, om än inte på ett fullt 

lika explicit sätt. I det externa materialet finns ställningstaganden som förklarar visionens 

kärna ”för de många människorna” på ett mer detaljerat sätt. Människor i alla åldrar, med 

olika intressen och grupptillhörigheter, med olika ekonomiska förutsättningar och som 

befinner sig i olika situationer binds till IKEA:s målgrupp. Det externa materialet har ett sätt 

att konkretisera de ofta diffusa värderingarna som ges uttryck i det interna materialet. De här 

värderingarna kopplas till konkreta människor, som på ett sätt blir ambassadörer för IKEA:s 

produkter. En metonymisk relation etableras på nytt. 

 
Copytexten och det rent visuella i den externa reklamen väger åt olika håll. Björkvall 

(2003:61–63) skriver att handlingar är kopplade till aktörer och rörelse i den verkliga världen, 

medan tillstånd är något stillastående och inåtriktat. I figur 2 består copytexten av 

övervägande handlingar medan det visuella realiserar fler konceptuella representationer än 

narrativa. I bild 2 är det tvärtom. Där realiseras flest narrativa processer i bilden medan texten 

innehåller flest tillstånd. En händelserik bild vägs upp av en stillastående och beskrivande text 

medan en mer orörlig bild kompenseras med en aktiv text. Det säger mig att IKEA:s externa 

reklam balanserar rörlighet och funktionalitet samtidigt som den lyfter fram egenskaper hos 

IKEA. 

 
Värderingar och människor kopplas alltså till IKEA:s varumärke och blir till positiva 

associationer. Rehnberg (2014:121–124) menar att organisationer i själva verket uppfattas 

som opersonliga och säljfixerade, att de ser människor som mål och medel som gynnar dem. 

Det är ofta som IKEA:s produkter framställs som människor i en aktörsroll, både i det interna 

och externa. I det externa utmärker de sig genom att sitta på lösningen till problem, 

produkterna ger ljus, avlägsnar hundhår och ger sällskap och trivsel. De värderingar som 

presenterades i avsnitt 7.1. syftar då, med utgångpunkt i Rehnbergs resonemang, till att göra 

IKEA mänskligt. Konsumenterna ska glömma att de har att göra med en organisation som vill 

åt deras pengar och tid, istället ska de se hållbarhetsprojekten, omtanken och jämlikheten. 

Detta förklarar också varför IKEA:s säljsyfte aldrig skrivits ut explicit.  

 
 

7.3 Modelläsare 
 
I följande beskriver jag den interna respektive externa modelläsaren som har konstruerats i 

mitt material utifrån Björkvall (2013). Jag tar då avstamp i de resonemang jag för ovan för att 
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besvara min sista frågeställning: Vilken modelläsare konstrueras i det interna gentemot 

externa materialet? Jag utgår från den modelläsare som texten konstruerar som vanligast, och 

nämner enbart alternativa tolkningar i förbigående. 

 
I både det interna och externa materialet konstrueras tillhörighet och gemenskap som något 

oerhört viktigt. Mottagaren uppmanas till att knyta an till IKEA och ingå i den trivsel deras 

produkter ger upphov till och de värderingar de speglar enligt de metonymiska relationerna 

som lyftes i avsnitt 7.2. Björkvall (2003:24) menar att det finns ledtrådar i texter och bilder 

som vid en analys gör att modelläsaren framträder. Det narrativa processerna som uttrycker 

gemenskap och trivsel kan sägas vara sådana ledtrådar. Den externa som interna modelläsaren 

uppvisar alltså en vilja att ingå i IKEA-familjen och låter sig medryckas av den gemytlighet 

som konstrueras, bland annat av de narrativa representationerna i reklambilderna. Skillnaden 

är att den externa modelläsaren är en konsument och att den interna övervägande är en 

medarbetare eller intressent. 

 

De är svårt att sätta fingret på utmärkande drag hos modelläsaren, annat än det jag nämnt 

ovan. IKEA säger sig jämnt vara till för ”de många människorna” och för ”så många som 

möjligt”. Detta innebär att de människor med litet som stort kapital, unga som gamla, svenska 

som utländska, är välkomna. De utseendemässigt olika människorna och hemmen i 

reklambilderna kan sägas vara ledtrådar (Björkvall 2003:24) som pekar på IKEA:s stora 

målgrupp. Waaranperä (2013:10) skriver att det inte är ovanligt att vilja omfatta så många 

som möjligt i sin mottagargrupp, men att det inte alltid är rimligt. För IKEA:s del skulle jag 

dock vilja hävda att de nästa lyckades, deras värderingar i kombination med den bredd av 

olika människor som finns i deras reklam, gör att de flesta blir inkluderade. Något som 

modelläsaren inte konstrueras som är dock ensam, alla deltagare är interaktörer på något vis 

och hör till. En människa som är ensam ryms därför inte inom modelläsarbegreppet, vilket gör 

att ”för de många människorna” faktiskt inte täcker in precis alla.  

 
Att skapa en gemensam identitet och vägleda arbetare är enligt Björkvall och Nyström Höög 

(2018:27–32) två viktiga funktioner hos värdegrunden, något som min analys av modelläsaren 

stödjer. Modelläsaren som konstrueras internt är den perfekta arbetaren. Hen ger och tar 

ansvar, stödjer sina medarbetare, är stolt och täcker in många fler värderingar. Det ges inte 

utrymme att vara annat är positiv och perfekt i värdegrunden. I den externa reklamen är det 

inte bara positivitet som står i fokus, utan snarare livet som helhet. I figur 4 porträtteras en 
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flicka som har skadat sitt knä, och ingen deltagare ser glad ut. Modelläsaren tillåts vara 

människa och styrs inte av IKEA, till skillnad från den interna modelläsaren som är mycket 

styrd. Denna mångsidighet hos reklamen är logisk med tanke på att produkterna porträtteras 

som lösningar på problem, och utan problem skulle de då vara verkningslösa. De visuella 

resurserna i det externa materialet lyfter därför fram problem som den externa modelläsare 

med hjälp av IKEA:s produkter kan lösa.  

 
I reklamen, visionen och värdegrunden konstrueras mottagaren som agerande. Den externa 

modelläsaren står som förstadeltagare i imperativsatser och uppmanas till att göra saker. Den 

externa modelläsaren är alltså en konsument som följer de uppmaningar som finns i 

copytexterna. På ett sätt hamnar modelläsaren i ett underläge till IKEA, men samtidigt 

uppmanas modelläsaren också att läsa mer om produkterna. Som nämnts innan tillåts då 

konsumenten ta till sig information på sina villkor och en dialog skapas mellan IKEA och 

konsumenten. Den externa modelläsaren är underordnad IKEA men är smart och har 

fortfarande makt att påverka sina köp. Den interna modelläsaren konstrueras istället som en 

del av IKEA, vilket behöver förklaras mer ingående. Modelläsaren är en del av IKEA och 

samtidigt separat från organisationen. Precis som i Björkvalls (2003:155–159) undersökning 

av den kvinnliga och manliga modelläsaren i reklam tvingas den interna modelläsaren in i en 

roll. Den interna medarbetaren tillåts inte vara på något annat sätt än som de reglerande 

värderingar värdegrunden ger uttryck för, vilket tydligt visar hur IKEA framställer sig själva 

och sin bild av världen. Därmed är den interna modelläsaren integrerad i IKEA under 

bestämda premisser, modelläsaren måste följa IKEA:s värderingar och befinner sig därmed i 

ett underordnat läge gentemot IKEA.  

 
Både den interna och externa modelläsaren är öppensinnad och välvillig. Den externa 

modelläsaren är inte homofobisk, inskränkt eller illvillig, utan accepterande och varmhjärtad. 

Den interna modelläsaren litar på människor, vilket även den externa och interna 

modelläsaren gör enligt min tolkning. Bägge två är dessutom miljövänner och värnar om 

jorden.  

 

 



8 Slutsatser & vidare forskning 
 

Syftet med studien har varit att undersöka och jämföra den betydelse som skapas i IKEA:s 

interna dokument och externa marknadsföring. Jag ville se om den interna framtoningen såg 

likadan ut, eller skiljde sig, från den externa och hur modelläsaren porträtterades internt och 

externt. Med hjälp av ett språkvetenskapligt fokus ville studien också skapa en förståelse för 

hur interna och externa kommunikationsinsatser kan skapa olika bilder av en organisations 

identitet utåt och inåt. 

 

Sammanfattningsvis sammanfaller den betydelse som uttrycks i det interna och externa 

tämligen väl. Min slutsats blir att IKEA är en värderingsstyrd organisation där värderingar 

implementeras internt för att sedan omsättas även externt. Somliga värderingar finns enbart i 

det interna och styrks av forskning från Waaranperä (2013), Björkvall och Nyström Höög 

(2018), såsom kritiskt tänkande som väcker etiska diskussioner. Andra finns uteslutande i det 

externa materialet, såsom hur deltagare utefter Rehnbergs (2014:156) resonemang om 

metonymiska relationer anammar ”tillsammans” och för över betydelsen till IKEA. På det 

hela taget realiseras de allra flesta värderingar både internt och externt.  

 

IKEA:s externa mot interna framtoning skiljer sig däremot från varandra. I linje med den 

tidigare forskningen av Waaranperä (2013), Björkvall och Nyström Höög (2018) som 

behandlar visioner respektive värdegrunder visar sig de interna dokumenten fungerar styrande 

och vägledande gentemot medarbetarna. De väcker stolthet, föreskriver principer utefter vilka 

arbetarna ska agera och bidrar med information till IKEA:s historia och narrativ. De interna 

värderingarna svetsar samman IKEA:s arbetare och väcker en gemenskap som fungerar 

motiverande och drivande. Samtidigt fungerar det interna också positionerande, vilket 

Waaranperä (2013:24) skrev som en möjlighet vad gäller visioner. Den externa reklamen 

säljer IKEA:s varumärke och produkter, den ger ansikten till IKEA:s konsumenter och 

porträtterar värderingar på ett konkret sätt. Dessutom skapas en metonymisk relation, utefter 

Rehnbergs (2014:156) definition, mellan deltagarna i reklambilderna och IKEA, deltagarna 

binder positiva associationer till IKEA. 

 
Den interna och externa modelläsare tangerar på åtskilliga punkter och skiljer sig åt på andra. 

Den interna modelläsaren karaktäriseras som en arbetare inom organisationen som uppför sig 
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föredömligt och agerar utefter IKEA:s föreskrifter. Modelläsaren tvingas in i en roll, precis 

som den manliga och kvinnliga modelläsaren i Björkvalls material (2003:155–159). Den 

externa modelläsaren konstrueras som en konsument som är fri från påtvingade värderingar. 

Istället kan konsumenten vara vem som helst så länge hen befinner sig i någon typ av 

gemenskap.  

 

Denna studie har befattat sig med delar av den ideationella metafunktionen med fokus på det 

skriftliga och visuella. En potentiell utvidgning av studien skulle kunna innefatta 

omständigheter, för att på så vis generera ännu fler kategoriseringar av betydelseskapande. 

Som Karlsson (2011:24) skriver realiserar huvudverb de starkaste processerna och likställt 

med det resonemanget tror jag att analyser av deltagare och processer resulterar i de mest 

kärnfulla värderingarna. Den betydelse omständigheter uttrycker är därför underställd mina 

analyskategorier. Att undersöka omständigheter kan dock ge en intressant analys av den 

hierarki som skapas mellan värderingar beroende på var i satsen de uttrycks. 

 

Min studie utgick från den bild av världen och de betydelser IKEA förmedlar. Till det 

ändamålet var en ideationell analys passande, men det motsätter sig inte att en intressant 

utgångpunkt för vidare forskning vore en interpersonell analys. En djupare undersökning av 

relationen mellan deltagare skulle säkerligen uppenbara fler områden värda att driva 

forskning om, även om det inte passade in i min studie.  

 

Vidare är min studie en fallstudie, och att jämföra IKEA:s betydelseskapande med en annan 

organisations, alternativt att undersöka samtliga bilder i kampanjen, skulle vara mycket 

intressant. Om en större korpus med reklambilder, visioner och värdegrunder undersöktes 

kanske mönster om betydelseskapande i organisationer skulle kunna hittas. Slutligen kom jag 

i diskussionen fram till att en balans mellan mentala och materiella processer kännetecknar 

IKEA:s vision och den målriktning som dokumentet uttrycker. Jag vill veta om detta är en 

engångsföreteelse eller om vidare forskning kan visa på ett mönster i en större undersökning 

av visioner.  
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FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1. Modell baserad på transitivitetssystemet såsom det beskrivs i ”Funktionell 

textanalys” (fritt efter Karlsson 2011:23). 

 
Figur 2. Terring, Björn. PR-byrå: Åkestam Holst. Uppdragsgivare: IKEA. (2017):  

Där livet händer. http://www.roster.se/index.php/portfolio/ikea-3/ (hämtad 2019-12-20).  

 
Figur 3. Terring, Björn. PR-byrå: Åkestam Holst. Uppdragsgivare: IKEA. (2017):  

Där livet händer. http://www.roster.se/index.php/portfolio/ikea-3/ (hämtad 2019-12-20).  

 
Figur 4. Terring, Björn. PR-byrå: Åkestam Holst. Uppdragsgivare: IKEA. (2017):  

Där livet händer. http://www.roster.se/index.php/portfolio/ikea-3/ (hämtad 2019-12-20).  

 
Vänligen notera att de externa länkarna i figur 1, 2 och 3 leder till ”Röster”, ett företag som 

tillhandahöll skådespelarna i reklambilderna, då bilderna varken finns på IKEA:s eller 

Åkestam Holsts hemsida. 

 

BILAGA - VÄRDEGRUND 

 

 
IKEA Viktiga värderingar 

Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar i vårt sätt att arbeta. 

 

Tillsammans 

Tillsammans utgör kärnan i IKEAs företagskultur. Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi 

arbetar tillsammans. 

 

Värna om människor och vår planet 

Vi vill driva positiv förändring och har de möjligheter och resurser som krävs för att göra ett betydande och bestående intryck – i 

dag och för kommande generationer. 

 

Kostnadsmedvetenhet 



 52 

Så många som möjligt bör ha råd med ett vackert och funktionellt hem. Vi utmanar ständigt oss själva och andra att göra mer av 

mindre utan att kompromissa kring kvalitet. 

 

Enkelhet 

Ett enkelt, tydligt och jordnära sätt att vara är en del av vårt småländska arv. Enkelhet handlar om att vara oss själva och att behålla 

närheten till verkligheten. Vi är informella, pragmatiska och ser byråkrati som vår största fiende. 

 

Förnya och förbättra 

Vi söker ständigt nya och bättre sätt att utvecklas på. Det vi gör i dag kan vi göra lite bättre i morgon. Förmågan att hitta lösningar 

på omöjliga utmaningar är det som gjort oss framgångsrika och inspirerar oss inför nästa utmaning. 

 

Annorlunda av en anledning 

IKEA är inte som andra företag och det vill vi inte heller vara. Vi har modet att ifrågasätta befintliga lösningar, tänka på 

okonventionella sätt, experimentera och våga göra misstag – alltid av en anledning. 

 

Ge och ta ansvar 

Vi tror på att stärka människor. Både att ge och ta ansvar utgör sätt att växa och utvecklas som individer. Att våga lita på varandra, 

vara positiva och framåtblickande inspirerar alla till att bidra till fortsatt utveckling. 

 

Föregå med gott exempel 

Vi anser att ledarskap är en handling, inte en roll. Vi rekryterar i första hand utifrån värderingar, och därefter utifrån kompetens och 

erfarenhet. Det handlar om att leva som man lär, föregå med gott exempel och vara en inspirationskälla för varandra. (Om oss, 

IKEA.se) 

 
 

 

 

 

 


