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Abstract 
 
Title: The airbrushed women of the Ikea catalogue 
- A qualitative case study of Ikeas choice to airbrush women in the Saudi edition of 
the Ikea catalogue 
 
On the first of October 2012 the media reported that the women in the Ikea catalogue 

had been airbrushed in the Saudi edition. Initially the blame was put on either the 

Saudi government the Islamic culture or the Saudi franchise. In the end it was 

revealed that the Swedish company Inter Ikea Systems had the full responsibility for 

Ikeas actions and therefore was the culprit behind the airbrushing. On whose 

initiative or why the airbrushing was done the media never found out. These are 

answers only Ikea has, although they remain unresponsive to these questions 

throughout the news portrayal.  

 

This study methodology uses a qualitative content analysis as framework to further 

investigate the news media with support of theoretical perspectives such as media 

theory, power relations and cultural differences. Other theoretical themes included in 

this case study are gender, hegemony and discourse analysis.  

 

This study therefore investigates how the presentation of news shape and frame news 

in the way that they do from the basis of cultural values and power relations. The 

study shows that the perspectives we have of other cultures in some way are 

preconceptions that is shaped by the media and society. Furthermore the news media 

demonstrate within this discourse that discrimination and inequalities are a portrayal 

that is easy to apply on others but difficult to criticize within our own culture. With 

that said, the construction of the news portrayal and the concept of power relations 

will always be dependent on context and cultural values, therefore the news media 

portrayal will remain a complex subject. 
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1. Inledning  

 
“Ikea går ett steg längre och har osynliggjort kvinnorna helt genom att 

systematiskt sudda bort dem från alla bilder. Precis som den sovjetiska 

censuren förr i tiden retuscherade bort statsfiender” 

Metro 2012-10-01  

 

På morgonen den första oktober 2012 meddelades vi i både radio och tidningar att 

Ikea retuscherat bort kvinnorna i sina saudiarabiska kataloger. Detta öppnar 

dörrarna för många frågor. Det är inte bara nästintill alla kvinnor som plockats bort 

ur den saudiska katalogen, antalet flickor har blivit färre och en av de kvinnliga 

formgivarna har suddats ut helt. Mediestormen brusade upp och det svenska folket 

ville veta varför detta skett och vem som bär ansvaret. Åsikterna regnar över Ikeas 

agerande från många olika håll, bland annat uttalar sig handelsministern Ewa 

Björling och den dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni kritiskt om 

händelsen. Björling vill inte kommentera enskilda företag men anser att de 

retuscherade bilderna är ett bedrövligt exempel som visar att det finns en lång väg att 

vandra när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män i Saudiarabien (svt.se 

2012-10-03). Både Sabuni och Björling visar i sina uttalanden att de inte tar den 

saudiska kulturens värderingar i beaktning då de utgår från de västerländska 

värderingarna vi har i Sverige gällande jämställdhet. Då politiker fungerar som 

makthavare och opinionsbildare kan de därmed också påverka samhället genom sina 

uttalanden och ageranden (McNair, 2007: 5f). 

 

Ikea är ett svenskt företag med likaså tillsynes svenska värderingar, värderingarna 

grundar sig i det svenska folkhemmet där människor bryr sig om varandra och 

behandlas lika (Ikea.com 2013-01-25). Något Ikeas presstalesperson Sara Carlsson 

uttrycker är att diskriminering inte ingår i företagets värderingar (sverigesradio.se 

2012-10-01). Idag vill företag tjäna pengar på den globala marknaden, därför 

anpassar de sig efter demografiska faktorer. Lokal anpassning på en global marknad 

är till viss del avgörande för om ett företag ska lyckas etablera sig internationellt eller 

inte (Curran & Morley, 2006: 35).  

 

Det är intressant att undersöka hur Ikeas agerande skildras i tidningsmedierna då det 
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bakomliggande syftet till retuscheringen ännu är oklart. En ytterligare intressant 

aspekt är hur medierna skapar åsikter kring nyheten då ingen ännu vet vem som tog 

beslutet eller vad Ikea grundade sitt agerande på. För att undersöka händelsen har 

jag valt att göra en fallstudie med ett kvalitativt innehållsanalytiskt angreppsätt. Med 

hjälp av denna metod kan jag undersöka vad journalisterna skriver om händelsen och 

på vilket sätt journalisterna framställer Ikeas agerande. Denna uppsats kan därför 

belysa och undersöka tidningsmediernas beskrivning av Ikeas agerande på ett sätt 

som tidigare forskning inte gjort. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur nyhetstidningar gestaltar och 

framställer Ikeas val att retuschera kvinnor i de saudiska katalogerna, samt på vilket 

sätt de förhåller sig till Ikeas agerande. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad skriver nyhetstidningarna om Ikeas val att retuschera kvinnorna i de 

saudiska Ikea-katalogerna? 

 

2. På vilket sätt förhåller sig journalisterna till Ikeas val av att retuschera 

kvinnorna i katalogen? 
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2. Teori och tidigare forskning 

Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning som jag anser 

vara relevant för denna undersökning 

 

2.1 Medier och makt 

De klassiska nyhetskriterierna finns i tre grunddimensioner. Den första är att nyheter 

handlar om olika former av avvikelser, den andra är att nyheten rör sådant som är 

socialt betydelsefullt och den tredje rör sådant som är nytt och nyligen har inträffat 

(Johansson, 2004: 225). Massmedierna är också de huvudsakliga leverantörerna av 

kunskap, information, nyheter, attityder och värderingar (Fairclough, 2006: 37). Det 

journalistiska uppdraget är därför att ge människor den typ av information som de 

självständigt och fritt kan ta ställning till i olika samhällsfrågor. För att människor 

ska kunna skapa egna åsikter utifrån det mediala innehållet är det väsentligt att låta 

en bred variation av åsikter komma till tals, detta är den journalistiska etikens kärna. 

(Strömbäck, 2003: 8). Demokratin och journalistiken är ömsesidigt beroende av 

varandra. Journalistiken är beroende av demokratin för sitt oberoende och frihets 

skull, demokratin är i sin tur beroende av journalistiken för informationsspridning 

och samhällsdebattens skull. Journalistiken sedd ur denna synvinkel kan inte 

kopplas fri från demokratin därmed blir journalistiken också en demokratisk praktik 

(Strömbäck, 2003: 8). Journalisten bör söka fakta, vara källkritiskt och kontrollera 

den insamlade informationen så att den överensstämmer med verkligheten, därför 

bör journalisten inte dra egna slutsatser eller acceptera något som sant innan denne 

undersökt vilken substans det har i verkligheten. Journalisterna bör även utforma 

innehållet på ett sådant sätt som gör det möjligt för läsare att själva kontrollera 

informationen (Strömbäck, 2003: 14f). Pressens huvudsakliga uppgift är därmed att 

producera informerade samhällsmedborgare (Schudson, 1995: 204).   

 

För att tillhandahålla information som människor kan skapa egna åsikter utifrån 

krävs också en journalistisk objektivitet. Objektivitet är ett omdiskuterat begrepp och 

innebär inte att journalister inte får ta ställning utan snarare att deras 

ställningstagande bör genomsyras av transparens. För att den journalistiska metoden 

ska vara objektiv bör journalisten följa fyra regler, (1) journalisten bör inte lägga in 

något i en nyhetsberättelse som det inte finns säkra belägg för. (2) Journalisten bör 

inte vilseleda läsaren genom val av information eller berättarteknik. (3) Journalisten 
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bör vara öppen i sitt arbetssätt genom att tydligt visa vilka motiv den har med texten, 

samt vilka källor som denne tillämpat. (4) Journalisten bör förlita sig på sin egna 

självständiga rapportering och inte andra mediers rapportering, detta för att undvika 

att felaktiga uppgifter förs vidare och uppfattas som sanning (Kovach & Rosenstiel, 

2001: 72ff). Objektivitet är både ett principiellt och praktiskt komplicerat begrepp, 

författarna hänvisar till Westerståhl som försökt bestämma objektivitetsbegreppet 

utifrån radiolagen. De fyra huvudkraven är sanning, relevans, balans och neutral 

presentation. Dessa baseras inte på någon absolut objektivitet utan är menade att 

fungera som riktlinjer för nyheterna. Sanningskravet är överordnat de andra och är i 

regel lätt att definiera men problematiskt att undersöka. Med relevans innebär att 

händelsen ska ges det utrymme som anses vara rimligt i förhållande till 

samhällsintresset. Opartiskhet kan mätas på två sätt, genom undersökning av 

balansen och presentationen, en objektiv nyhetsförmedling bör därför vara 

balanserad där olika parter får utrymme. En neutral presentation innebär att 

journalisten inte tar ställning för eller emot den ena eller andra parten (Hadenius et 

al, 2008: 257ff).    

 

2.1.1 Gestaltningsteori  

Gestaltningsteorin är en central teoribildning som beskriver hur medierna gestaltar 

nyheter (McCombs, 2006: 10f). Gestaltningsteorin fokuserar på hur frågor 

presenteras och gestaltas, samt vilken betydelse det har för hur människor uppfattar 

det beskrivna fenomenet. Exempelvis tolkas inte nyhetstexter planlöst då läsaren 

använder sig av tidigare tolkningar denne haft med sig då den försöker förstå ny 

information (Nord & Strömbäck, 2004: 354f). Nyheterna genom sin framställning 

framhäver vissa aspekter av ett problem snarare än andra. Detta i sin tur kan få 

människor att tänka på väldigt olika sätt när de funderar över frågor för att senare 

bilda sig åsikter om dessa (Price, 1992: 46f). Gestaltningsteorin handlar inte enbart 

om mediernas makt, den handlar även om hur medierna väljer att gestalta 

verkligheten på ett särskilt sätt, och därmed utesluta andra (Strömbäck, 2009: 18ff). 

Då människan alltid strävar efter att skapa mening i tillvaron så är 

gestaltningsprocesser ofrånkomliga att bortse ifrån.  Den främsta anledningen till att 

gestaltningsprocesserna inte går att ignorera är när vi kommunicerar med någon 

också gestaltar verkligheten på ett specifikt sätt.  
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Gestaltningsteorin bygger på olika observationer, en utav dessa är att medierna inte 

beskriver och återger verkligheten som den verkligen är utan att de istället gestaltar 

och konstruerar en verklighet (Strömbäck, 2009: 120). Att medierna enbart speglar 

verkligheten finns det inget som helst stöd för inom forskningen. Gestaltningen av 

verkligheten handlar till exempel om ordval, vilka källor som används, vilket 

berättarperspektiv som väljs, och inte minst vad som betraktas som fakta. 

Journalister använder sig till exempel av målande och värdeladdade ordval för att 

smycka och variera språket i sina artiklar, dessa ämnar beskriva nyheterna som att de 

skulle avspegla verkligheten. Ordvalen i sig kan i många fall tolkas av läsaren som en 

objektiv bild av verkligheten då de framstår som självklara utifrån 

berättarperspektivet. Detta legitimerar journalistikens roll som nyhetsförmedlare och 

är grundläggande för mediernas beskrivningsmakt. Det går därmed aldrig att sätta 

något likhetstecken mellan verkligheten och nyheternas framställning av den 

(Strömbäck, 2009: 119f). 

 

2.2 Genus, kultur och makt 

Genusbegreppet har sin grund i socialt och kulturellt präglade idéer om femininet 

och maskulinitet. Genusforskning berör föreställningar och skapandet av det 

feminina och maskulina, samt vilka konsekvenser dessa föreställningar kan få. 

Mediernas bilder befinner sig ständigt i ett samspel med det omgivande samhället, 

bilderna speglar delvis våra värderingar och uppfattningar om könen samtidigt som 

utbudet av bilder styr människors värderingar (Fagerström & Nilson, 2008: 12, 45, 

50). Nästintill alla reklamfotografier retuscheras på något sätt, nyhetsfotografier kan 

också bearbetas i efterhand även om retuscheringen sker i synnerhet när det gäller 

bilder som används i reklamsyfte (Fagerström & Nilsson, 2008: 54f). Många 

genusbegrepp handlar om makt, dessa maktförhållanden kan bestå av motsatspar, 

det vill säga dikotomier, exempelvis man/kvinna. Dessa motpoler kan användas för 

att beskriva och synliggöra maktförhållanden och maktkamper. Författarna hänvisar 

till Foucault som menar att makt inte kan innehas utan enbart utövas, ingen äger 

makten men alla kan utöva den utifrån en maktposition (Fagerström & Nilson, 2006: 

145). Det är väsentligt att applicera ett genusperspektiv på bland annat 

tidningsmedier för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. En särskild och 

ensidig skildring av verkligheten kan hindra demokratin då denna är en offentlig 

arena. En arena där olika åsikter har rätt till att bli hörda samt att alla åsikter bör 
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betraktas lika mycket värda. Uteslutandet av samhällsgrupper på grund av kön, 

religion eller etnicitet innebär därmed att frånta någon makt (Jarlbro: 2006, 145f). 

 

2.2.1 Kulturella olikheter 

Författarna hänvisar till Said som menar att väst konstruerat en rad föreställningar 

om bland annat orienten som ”de andra”, detta innebär en exotisering av dessa 

människor då de inte lever som ”vi” i väst. Västerländska samhällen har distanserat 

sig från det som är annorlunda och därmed gett det lägre status. (Fagerström & 

Nilson: 2009, 13f). McClintock (1995) kritiserar dock Said för att han inte har ett 

uttalat genusperspektiv i sina studier då den icke-vita kvinnan positioneras som ”de 

andra” i dubbel benämning, både som kvinna och icke-vit (McClintock, 1995: 14ff). 

Kolonialismen har bland annat inneburit att skillnader existerar mellan europeiska 

vita kvinnor och icke-vita beslöjade kvinnor, där den muslimska kvinnan ges lägre 

status i det västerländska samhället. Exempelvis kan den beslöjade kvinnan och den 

icke-beslöjade kvinnan ses som motsatspar där en maktordning konstrueras 

(Yeg ̆enog ̆lu, 1998: 40f).  

 

2.2.2 ”De andra” 

Hall (1997) uppmärksammar varför ”skillnader” har underliggande betydelse, samt 

hur fascinationen för det som är främmande kan undersökas. Det finns många 

aspekter av skillnader som kan analyseras, exempelvis de kulturella skillnaderna som 

exempelvis normer och värderingar hos människor. Författaren grundar sitt 

angreppssätt till skillnader bland annat på lingvisten Saussure forskning om hur 

kulturer skapas genom språket. Det lingvistiska huvudargumentet som Hall (1997) 

framför är att språket aktivt konstruerar meningsskapandet. Meningsskapandet som 

sker via språket är det som i sin tur skapar skillnader mellan människor och kulturer. 

Författaren hänvisar till Sassure som menar att vi kan föreställa oss hur en kvinna 

iförd slöja ser ut, essensen av kunskap stannar inte enbart i att vi konkret vet att 

kvinnan bär en slöja utan också att den representerar en kultur och religion som står 

i kontrast med den västerländska. Det är därför motsättningen, avvikelsen och det 

normbrytande i sig som skapar ”de andra” (Hall, 1997: 234f). Västvärlden tar inte 

sällan avstånd till sådant som skiljer sig religiöst, kulturellt och samhällsmässigt. 

Vare sig det handlar om diktaturer eller religiösa lagar som västvärlden motsätter sig 

är Islam något som majoriteten av muslimerna förhåller sig individuellt till. Islam 
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finns inombords hos muslimerna som en del av en kultur och ett levnadssätt, det är 

därmed inte kulturen i sig som stödjer exempelvis odemokratiska statsskick. 

Samhälleliga orättvisor är därmed inte något som religionen ämnar förespråka utan 

dessa är resultat av bland annat politik och ekonomi (Scruton, 2002: 125f).  

 

2.3 Hegemoni 

Samhällets struktur som helhet är baserat på hegemoniska logiker med över och 

underordnade grupper och individer (Dahlberg & Phelan, 2011: 57). Författaren 

hänvisar till Marx som introducerade begreppet och närmade sig det genom att 

studera ideologier, samt vad som gör något dominant och vad som gör något 

underordnat (Hall, 1997: 348). Hall (1997) påpekar att Gramsci vidareutvecklade det 

marxistiska synsättet genom att studera hur makt och dominans är lika mycket 

beroende av övertalning och samtycke som av tvång, därmed är den hegemoniska 

ställningen aldrig statisk och alltid beroende av förhandlingar (Hall, 1997: 348f). 

Hegemoni handlar enligt Fairclough (1992) också om skapandet av allierade och att 

integrera de underordnade för att skapa samtycke snarare än att enbart dominera 

utan samtycke. Genom att skapa konsensus för dominansen bibehålls även makten 

hos den hegemoniska gruppen. Hegemonin fokuserar på den pågående maktkampen 

i samhället, den både bygger och upprätthåller allierade grupper men kan också bryta 

upp strukturer och relationer mellan de dominerande och de underordnade 

(Fairclough, 1992: 92). Makt är något som inte sällan riktas mot en underordnad eller 

exkluderad samhällsgrupp, ett av dessa synsätt benämns som etnocentrism där de 

egna tankesätten, normerna, värderingarna och kulturella sätt anses högre stående 

än andra. Genom etnocentrismen bildas också kraftiga hierarkier snarare än fredlig 

samexistens (Hall, 1997: 257ff). Denna teori representerar i sin tur det hegemoniska 

normsystem som placerar den västerländska samhällsmodellen och dess kultur högst 

upp i en utvecklingsskala. Samhället präglas av den västerländska kunskapssynen 

som legitimerar de över- och underordningar som skapats på grund av bland annat 

etnocentrismen (Hall, 1997: 258). Även medierna speglar den västerländska 

kunskapssynen genom att beskriva och konstruera verkligheten ur ett perspektiv som 

ämnas vara autentiska för att skaffa publik (Hall, 1997: 36of).  
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2.4 Diskursanalys 

Diskursanalysen utgår från att all kunskap är socialt konstruerad och ämnar belysa 

och problematisera fenomen utifrån olika teorier, det är därmed ingen absolut 

sanning som presenteras utan enbart olika synsätt. (Börjesson & Palmblad, 2007: 9). 

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt att närma sig diskursanalysen, forskare som 

Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Norman Fairclough och Michel Foucault är några 

som framstått som tongivande inom det diskursiva fältet (Jorgensen & Phillips, 

2002, 1ff). Alla forskares bidrag till diskursen har gemensamt att de vilar på 

socialkonstruktivismen. Författarna förordar inte en given beskrivning som ämnar 

omfatta alla de socialkonstruktivistiska tillvägagångsätten då de är så pass olika och 

många att detta skulle vara dömt att misslyckas (Jorgensen & Phillips, 2002: 4f).  

Istället för att försöka täcka alla de olika beskrivningarna har istället författarna 

samlat fyra gemensamma nämnare för de mest grundläggande tillvägagångssätten 

inom diskursen. (1) Ett kritiskt förhållningssätt till för-givet-tagen kunskap – Vår 

kunskap om världen ska inte behandlas som en objektiv sanning. Verkligheten är 

enbart tillgänglig genom kategorier, det innebär att vår kunskap och representation 

av världen inte är spegelvända reflektioner av verkligheten utan produktioner av vårt 

sätt att kategorisera omvärlden. (2) Historiska och kulturella specifikationer – Vi är 

kulturella och historiskt präglade varelser, därför är vår syn på kunskap också 

anpassad efter historiska vändpunkter och kulturella normer. Sättet vi förstår och 

förhåller oss till världen är knytet till historien, därför kan också våra identiteter och 

vår världsbild förändras över tid. Diskursen är en form av sociala åtgärder som spelar 

en betydande roll i produktionen av den sociala världen, detta inkluderar kunskap, 

identiteter, sociala relationer samt att den befäster särskilda sociala mönster. (3) 

Länken mellan kunskap och sociala processer – Vårt sätt att förstå världen är 

skapade och upprätthållna av sociala processer. Kunskap skapas genom social 

interaktion där vi konstruerar gemensamma sanningar om vad som är sant och 

falskt. (4) Länken mellan kunskap och sociala åtgärder – Inom en specifik 

världsbild blir vissa ageranden accepterade och andra otänkbara. Då varierade 

förståelser för världen också leder till olika åtgärder innebär det att de sociala 

konstruktionerna av kunskap och sanning därmed får sociala konsekvenser 

(Jorgensen & Phillips, 2002: 5f).   
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Storey (2009) hänvisar till Foucault som beskriver teorin som förhållandet mellan 

kunskap och makt då diskursen definierar, möjliggör och begränsar vad och hur 

något kan beskrivas (Storey, 2009: 128f). Då diskursen både sätter gränser men även 

öppnar upp för nya tankesätt, kan den därför relateras till makt och olika typer av 

maktordningar. Detta på grund av att det språkliga mönstret förhåller sig inom vissa 

ramar i vårt sätt att tänka och handla. Både talat och skrivet språk återger inte 

verkligheten direkt på ett enkelt sätt utan det bidrar snarare till att forma den 

(Bergström & Boréus, 2005: 305f).  

 

2.5 Tidigare forskning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nyhetstidningarna framställer och 

förhåller sig till Ikeas val att retuschera kvinnorna i den Saudiska Ikea-katalogen. 

Därför har studier som berör Ikea och kulturella olikheter relevans som tidigare 

forskning för denna undersökning. En uppsats skriven av David Eskander och 

Mohamed Kotaiba Abdul Aal 2010 vid Karlstad Universitet heter “Does Ikea culture 

apply abroad?”. I uppsatsen diskuterar författarna huruvida Ikeas kultur passar in i 

den Saudiska marknaden utifrån olika perspektiv, bland annat ekonomiska och 

kulturella. Den påpekar också hur viktigt det är att förstå den lokala marknaden och 

de kulturella värderingar som finns i Saudiarabien (Eskander & Kotaiba Abdul Aal 

2010).  

 

Anders Wigerfelt vid Malmö Universitet har skrivit artikeln ”Mångfald och 

svenskhet: en paradox inom Ikea” 2012. I artikeln analyserar författaren begrepp 

som svenskhet och mångfald samt hur dessa representeras och används inom Ikea. 

Wigerfelt anser att svenskheten är en viktig del av Ikeas image och en del av 

marknadsföringen som kan kopplas till den globala expansionen av företaget. 

Författaren menar att det existerar en äldre syn på svenskar som naturliga bärare av 

en form av territoriellt konstruerad svenskhet och en nyare mer inkluderande och 

mångfaldsinspirerad syn. Det är friktionen mellan svenskhet och mångfald som 

Wigerfelt problematiserar, samtidigt som han anser att det inte behöver finnas en 

antagonistisk motsättning mellan dessa. Wigerfelt kommer fram till att kulturell 

mångfald på senare år blivit en del av den nya svenskheten, där en gemensam framtid 

är mer betydelsefull än exempelvis födelseort eller utseende (Wigerfelt 2012). 
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Kulturella skillnader mellan Ikea i Saudiarabien och Sverige undersöks i en uppsats 

skriven av Codine Assaad och Ulrika Mauricci som heter ”Två kulturer under ett tak: 

Franchising- Ikea, en fallstudie”, vid Mälardalens Högskola 2008. De två författarna 

studerar hur de kulturella skillnaderna påverkar sättet ett svenskt företag etablerar 

sig i Saudiarabien. Till följd av att författarna intervjuat både varuhuschefer i Sverige 

och Saudiarabien kommer Assaad och Mauricci (2008) fram till att de kulturella 

skillnaderna påverkar styrningen av Ikea till följd av religionen. Men så länge Ikea är 

generösa med att göra undantag påträffar franchisetagarna inte några större problem 

med att anpassa Ikeas koncept i Saudiarabien (Assad & Mauricci 2008). 
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3. Metod 

Nedan presenteras och diskuteras studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inkluderar 

bland annat metodvalen samt analysverktygen som jag använder mig av i denna 

undersökning. 

 

3.1 Fallstudie 

Fallstudien som design beskrivs som ett detaljerat och ingående stadium av ett enda 

fall, författaren menar vidare att fallstudieforskning rör den specifika natur och 

komplexitet som det särskilda fallet uppvisar. Betoningen av ”fall” tenderar enligt 

författaren att ligga på ett intensivt studium av situationen, händelsen eller miljön i 

fråga. Författaren menar att förespråkarna för fallstudier föredrar att använda sig av 

kvalitativa metoder då dessa uppfattats fungera väl då forskaren vill göra en intensiv 

och detaljerad granskning av ett fall (Bryman, 2012: 67ff).  En nackdel med 

fallstudien är till exempel att en enskild händelse aldrig fullständigt kan representera 

verkligheten, för att undvika detta bör författaren enbart se slutsatserna som indicier 

eller antydningar (Ejvegård, 2009: 31f). Då denna uppsats ämnar undersöka vad 

tidningsmedierna skriver om Ikeas agerande samt på vilket sätt journalisterna 

förhåller sig till och framställer nyheten kan också denna uppsats betraktas som en 

fallstudie då det är en specifik händelse som undersöks. 

 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Den kvalitativa innehållsanalysen kännetecknas bland annat av att den ämnar 

identifiera underliggande mönster i materialet som studien analyserar. Metoden 

karaktäriseras även av sitt intresse för att undersöka hur något porträtteras, 

representeras och framställs. Detta verkställs genom att exempelvis utforma särskilda 

frågeställningar eller teman som appliceras på nyhetstexterna för att undersöka dem 

utifrån studiens syfte (Bryman, 2012: 557). Den kvalitativa innehållsanalysen är även 

en vanlig metod inom medieforskning då metoden bidrar till att skapa djupare 

förståelse och ge en generaliserbar bild av ett fenomen eller en händelse. De 

kvalitativa observationer av texter som innehållsanalysen kan ge upphov till 

presenteras i form av citat för att ge läsaren en inblick i fenomenet (Nord & 

Strömbäck, 2002: 15f). Med hjälp av denna metod konstruerades de uppsatta 

frågeställningarna till artikeltexterna vars huvudsakliga mål är att hjälpa mig besvara 

studiens syfte. 
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Det finns olika inriktningar inom de kvalitativa innehållsanalyserna, denna studie 

använder sig av en summerande sådan då jag använder mig av frågeställningar till 

texten som identifierar ett specifikt innehåll. En summerande kvalitativ 

innehållsanalys innebär att författaren identifierar ett specifikt innehåll i det 

empiriska materialet och genomför sedan en analys av detta innehåll (Hsieh & 

Shannon, 2004: 1283f). Den kvalitativa innehållsanalytiska metoden ämnar därmed 

belysa och öka förståelsen för ett fenomen då en kvalitativ studie inte erbjuder någon 

absolut sanning eller slutgiltigt svar, då sanning är något som konstrueras utifrån 

samhällets värderingar. Metoden ger istället utrymme för att tolka och öppna upp för 

diskussion och ytterligare frågeställningar (Thurén, 2007: 146). En kvalitativ 

utgångspunkt innebär att forskaren är intresserad av hur något är beskaffat, det vill 

säga vilken natur och vilka egenskaper något har. Kvalitativa studier omfattar 

därmed de undersökningar som klassificerar något efter egenskaper (Hartman, 

2004: 272f).  

 

3.3  Analysverktyg och frågor till nyhetstexterna 

Dessa sex utvalda frågor har formats utifrån det kvalitativa innehållsanalytiska 

tillvägagångssättet, det är även med hjälp av dessa frågeställningar jag har analyserat 

nyhetstexterna ifrån. Urvalet av de nedanstående frågeställningarna grundar sig på 

studiens syfte, huvudfrågeställningar och teoretiska ramverk. Nedan presenteras 

frågeställningarna till texterna och exempel på hur frågorna kan sammankopplas 

med studiens teoretiska ramverk:  

 

1. Vilket berättarperspektiv förmedlar artikelförfattarna?  

2. Tar journalisten ställning till Ikeas agerande eller sker förmedlingen av nyheten på 

ett objektivt sätt? 

3. Vilka källor använder sig journalisterna av? Vem eller vilka får komma till tals i 

artiklarna? Vem eller vilka får inte komma till tals? 

4. På vilket sätt förhåller sig journalisten till Saudiarabisk kultur och de saudiska 

kvinnorna?  

5. Använder sig journalisterna av värdeladdade ordval eller verbala utsmyckningar i 

sin beskrivning av nyheten? 
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(1) Den första frågan förhåller sig till Gestaltningsteorin, samt journalisternas 

beskrivningsmakt som beskrivs i studiens teoridel Medier och makt. (2) Den andra 

frågan går att koppla till teorikapitlet Medier och makt samt Diskursanalys där 

journalisternas ställningstagande beskrivs samt diskursens intresse för makt och 

kunskap. (3) Den tredje frågan går även den att koppla med teoridelen Medier och 

makt och Diskursanalys då den beskriver hur journalisterna bör förhålla sig till 

källor och vilka som räknas som trovärdiga sådana och vad som räknas som fakta, 

samt hur journalisterna tolkar dessa sanningar och fakta. Den tredje frågan går att 

koppla till teoridelarna Hegemoni och Genus kultur och makt då den undersöker 

vilka som tillåts tala och vilka som inte får komma till tals.  

(4) Den fjärde frågan utgår ifrån teorikapitlet Gestaltningsteori, då denna 

undersöker journalisternas förhållningssätt, samt Genus, kultur och makt då den 

berör framställningen av de saudiska kvinnorna. (5) Den sista och femte frågan kan 

kopplas med teoridelarna Medier och makt, samt Gestaltningsteorin då denna fråga 

ämnar undersöka journalisternas språkbruk.  

 

Analysverktygen hjälper mig att analysera och tolka texterna som avsetts för denna 

undersökning. Då dessa är frågor som inte alltid kan besvaras med ja eller nej, eller 

framföras i exakta procent kommer svaren att behöva tolkas. Därför kommer jag 

samla in och tolka information utifrån dessa frågor och sammanställa dessa 

tolkningar i studiens resultat och analyskapitel. Då en kvalitativ studie inte ämnar 

räkna eller kvantifiera redovisas därför tidningarnas gestaltning av nyheten i form av 

citat. Det är även där den dominerande och generella framställningen av nyheten 

exemplifieras.  

 

3.4 Avgränsning och urval 

För att kunna avgränsa materialet så har jag gjort en sökning i mediearkivet Retriever 

som finns tillgänglig på Umeå universitetsbibliotekets databas. En begränsning med 

Retriever är att databasen inte innehåller alla nyhetstexter som web-publicerats 

bland annat TV eller radio-mediers nyhetstexter. Anledningen till att Retriever valdes 

är för att databasen inkluderar nyhetsartiklar som både tryckts i pappersformat och 

som finns tillgängliga på tidningarnas hemsidor Sökorden som användes i 

mediearkivet var ”Ikea katalog and Saudiarabien”. Dessa sökord gav totalt 61 träffar, 

tidsperioden var de senaste 365 dagarna och urvalet av nyhetstidningar var 
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storstadspress. För att komma närmare nyhetens essens var en ytterligare 

avgränsning i sökningen oktober månad (2012-10-01 till och med 2012-11-01). 

Samma månad som nyhetsbevakningen av Ikeas agerande inleddes. Anledningen till 

att en snävare sökning inte användes än oktober månad, som exempelvis ett specifik 

datum är för att inte gå miste om tänkbara upptäckter kring händelsen som möjligen 

kan dyka upp i efterhand. Dessa tillägg kan till exempel bestå av kommenterar från 

Ikea eller andra personer som tillfrågas angående nyheten då nyheten är ”färsk” och 

fortfarande under bevakning. Denna avgränsning innebar att 53 artiklar återstod. 30 

artiklar valdes sedan bort då dessa kategoriserades som opinionsmaterial. De 30 

artiklar som inte mötte kriterierna av en nyhetsartikel sållades bort, exempelvis 

debattartiklar, ledare, reportage och insändare. Dessa typer av texter avser inte vara 

autentiskt nyhetsmaterial och kom därför att bortses ifrån. 

 

Det totala antalet nyhetsartiklar som mötte nyhetskriterierna (se 2.1) och som senare 

analyserades blev slutligen 23. Sökningen skedde 2013-02-20, därefter skedde en 

utskrift av de 23 artiklarna för att på så sätt skapa en överblick över innehållet, men 

också för att i ett senare skede utföra en närläsning. Sökningen har anpassats efter 

tidningarnas storlek, rikstäckande och större städers lokala nyhetstidningar ingår 

bland annat i urvalet. Rikstäckande och större folktäta regioners tidningars 

nätupplagor har valts då storstadspressen når en majoritet av befolkningen. De flesta 

människor i Sverige tar del av de större nyhetstidningarna både i tryckt format och på 

hemsidor, detta motiverar i sin tur valet av storstadspress. Merparten av den svenska 

befolkningen tar del av de större städernas regionala och nationella tryckta tidningar, 

samt nätupplagor. Detta oavsett vare sig personen bor i södra, norra eller mellersta 

delarna av Sverige (ts.se). På så sätt motiveras urvalet då majoriteten av befolkningen 

har tagit del av nyheten via lokala eller rikstäckande tidningsmedier. För en mer 

ingående beskrivning av de 23 nyhetsartiklar som valdes samt från vilka tidningar 

dessa publicerats se Bilaga 1.  

 

3.5 Tillvägagångssätt 

De 53 nyhetstexterna från oktober månad printades ut från Retrievers databas och 

lästes först överskådligt för att på så sätt få en överblick av vilka som var 

opinionsmaterial så att dessa kunde sållas bort från undersökningen. När 
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utgallringen skett återstod 23 nyhetsartiklar som tolkades utifrån de sex uppställda 

frågorna till texterna (se 3.3). 

 

En kvalitativ innehållsanalys är en tolkningsprocess och analysen av en medietext är 

alltid beroende av de förkunskaper läsaren har inom kontexten som denne befinner 

sig inom, en kvalitativ textanalys kräver därför god kännedom om materialet 

(Esaiasson et al, 2004: 120f). Då den kvalitativa innehållsanalysen utgår ifrån teman 

eller frågeställningar till det empiriska materialet utgår den även från två nivåer, den 

manifesta och den latenta. Den manifesta nivån hänvisar till vad som konkret skrivs i 

nyhetstexterna. Den latenta nivån undersöker vad som sker i texten med hjälp av 

detaljerade frågor, detta för att undersöka textens underliggande mening som den 

manifesta nivån inte tar i beräkning (Mayring, 2000: 1). För att kunna använda mig 

av nyhetstexterna som jag samlat in genom min urvalsprocess är det därför 

nödvändigt att konkretisera mitt syfte och utifrån detta forma specifika frågor att 

ställa till nyhetstexterna. De tolkande svaren på dessa frågor kan ses som en 

förklaring till fenomenet, men inte som absoluta svar då detta är en kvalitativ studie. 

Tolkningen är en process i sig själv och det är därför väsentligt att läsaren trots mitt 

fokus på enskilda delar också ser till helheten.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet  

För att en undersökning ska uppnå hög validitet innebär det att studien verkligen 

undersöker det som författaren ämnat undersöka (Thurén, 2007: 26). Ifall en 

kvalitativ studie möjligen skulle tolkas som representativ är den representativ med 

vissa förbehåll. Det vill säga representativ utifrån syftet och frågeställningar som 

författaren använt sig av i den specifika studien och inte i en generell kontext. 

Validiteten för en kvalitativ studie beror också på läsarens perspektiv och hur denne 

väljer att tolka undersökningen då validiteten är något som måste bedömas 

individuellt i kvalitativa undersökningar (Bergström & Boréus, 2005: 352). Då denna 

uppsats är en fallstudie och ett specifikt fenomen undersöks åsyftar den inte ge en 

absolut eller allmän förklaring utan snarare erbjuda en viss infallsvinkel och insikt till 

fenomenet. Om någon annan skulle genomföra en liknande kvalitativ studie men 

använda sig av annorlunda frågor till texten eller välja andra datum för artikelurvalet 

skulle troligen resultaten variera. Därmed ämnar denna studie inte vara representativ 

i sin utformning.  
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Prövningen av reliabilitet ämnar sig framförallt i kvantitativa studier då mätningar 

sker och det finns exempelvis siffror eller statistik att bedöma (Holme & Solvang, 

1997:163). Då reliabilitet när något som vanligen tillämpas på kvantitativa 

undersökningar går reliabilitetsbegreppet även att applicera på kvalitativa studier. 

För studier av kvalitativ natur handlar begreppet till större del av en genomgående 

noggrannhet hos författaren då tolkningsaspekten är en reliabilitetsfråga, exempelvis 

att texter lästs tillräckligt noggrant för det syfte författaren har (Bergström & Boréus, 

2005: 34f). Begrepp som validitet och reliabilitet är därför något som måste anpassas 

för att appliceras på den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011: 349f).  

 

3.7 Metoddiskussion  

Kvalitativa studier hjälper till att problematisera och synliggöra samhällsfenomen, 

inte erbjuda absoluta sanningar, ge fullständiga förklaringar eller total objektivitet. 

Metoden ämnar istället bidra med nya synsätt och problematiseringar (Thurén, 

2007: 146). Den kvalitativa tolkningen öppnar för generaliserandet av det specifika 

fenomenet då den på ett beskrivande plan och synliggör sådant som en kvantitativ 

undersökning skulle gå miste om (Bergström & Boréus, 2005: 44, 352). En kvalitativ 

metod är därför passande om studien ämnar undersöka en specifik händelse då den 

inte ämnar räkna hur många gånger exempelvis ett ords sagts utan snarare hur det 

uttryckts (Thurén, 2007: 22, 112). En styrka med den kvalitativa innehållsanalysen 

för denna studie är att den strukturerar läsningen av texterna och hjälper mig att 

lyfta fynd som kan göras utifrån de frågeställningar som ställts till nyhetstexterna. 

Möjligen adderar dessa fynd till nya synsätt i hur nyhetstidningarna gestaltar och 

framställer Ikeas agerande. 

 

Kvalitativa innehållsanalytiska metoder har kritiseras för att vara ovetenskapliga, 

detta på grund av att en tolkning utifrån kvalitativa metoder sällan kan ”bevisas” på 

samma sätt som en kvantifierande studie. Den kvalitativa innehållsanalysen har 

därför kritiserats av förespråkare för kvantitativa metoder för att den anses simpel då 

den inte presenterar exempelvis statistiska analyser. Det är visserligen möjligt att 

uppnå förenklade resultat med nästintill vilken metod som helst om det saknas 

förmåga att analysera studiens resultat. Därmed är den kvalitativa 

innehållsanalytiska metoden lika svår eller lika enkel att genomföra som författaren 
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själv väljer. På grund av metodens kreativa karaktär är det därför väsentligt att 

författaren diskuterar sina teoretiska utgångspunkter och redogör för hur och varför 

denne valt sitt empiriska material (Elo & Kyngäs, 2008: 108f).  
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4. Empirisk bakgrund 

Ikea är ett möbelföretag som grundades 1943 av Ingvar Kamprad i Småland. Ikea 

sålde från början pennor, tavelramar, plånböcker och många andra produkter till låga 

priser (www.ikeainalmhult.com). Kamprad introducerar möbler i sitt sortiment och 

inser därefter att han kan nå ut till fler människor med hjälp av en katalog och på så 

sätt potentiellt öka försäljningen av möblerna. Ikea expanderar tack vare den ökade 

möbelförsäljningen och 1951 trycks den första Ikea-katalogen som sedan dess givits 

ut varje år sedan dess (Ikea.com 2013-01-25).  Enligt Ikeas hemsida trycks Ikea-

katalogen i 198 miljoner exemplar på 27 språk och distribueras i 38 länder. Ikea-

katalogen massdistribueras årligen till hushåll runtom i världen (Ikea.com 2013-02-

13). Ikea Communications producerar de olika ländernas kataloger och iscensätter 

med hjälp av kulisser och 3D effekter katalogens utseende. Produktionen sker i 

Älmhult där en fotostudio på 8000 kvm byggs upp och iscensätter de olika rummen 

och produkterna som senare finns med i katalogen. Från idéstadie till färdig katalog 

är produktionstiden cirka ett och ett halvt år (almhult.se 2013-02-14). Det är 

väsentligt att skilja på produktion och tryckning av katalogen. Foto och layout för alla 

kataloger sker i Älmhult, men tillverkningen av katalogen har lagts ut på entreprenad 

till flertalet olika aktörer och tryckerier. De länder som har Ikea-varuhus ansvarar 

själva för transport och distribution av katalogen (Ikea.com 2013-02-14). Ikeas 

uppförandekod (IWAY) fungerar som riktlinjer för franchisetagare och leverantörer, 

IWAY beskriver bland annat hur företaget bör sköta miljöaspekterna gällande 

tryckeriprocessen. (Ikea.com 2013-02-14). 
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5. Resultat och analys  

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att framföras enligt 

frågeställningarna till nyhetstexterna (se 3.5). Resultaten visas i form av 

exemplifierande citat där den generella nyhetsframställningen presenteras, efter 

citaten följer studiens analys.  

 

5.1 Vilket berättarperspektiv förmedlar artikelförfattarna?  

Nedan visas exempel som styrker det generella berättarperspektivet hos 

artikelförfattarna. Det första citatet är taget från Aftonbladet (”Ikea rensar bort 

kvinnor”) som har ett målande berättarperspektiv med liknelser och flertalet 

värdeladdade ordval som exempelvis strikt, stark och vakande ögon. Det andra 

citatet kommer från Dagens industri (”Saudigate á la Ikea”) och berättar hur saudiska 

kvinnor utesluts från det offentliga och att de saudiska kvinnorna inte ska resa utan 

sällskap av en manlig släkting. Journalisten berättar även att Ikea tillmötesgår och 

stöttar Saudiarabien på deras begäran genom att retuschera kvinnorna i katalogen. 

Något berättarperspektiven har gemensamt är att de beskriver nyheten på fastslaget 

och bestämt sätt. 

	  	  

”I det strikta islamiska kungariket är kvinnornas frihet starkt begränsad. 

De får inte köra bil, rösta eller röra sig utanför hemmet utan en manlig 

släktings vakande ögon, skriver Metro. Och med sin katalog har Ikea lagt 

sig som ett platt paket i linje med landets kvinnoförtryck” 

 

                    Aftonbladet (2012-10-01) 

 

”I diktaturens Saudiarabien har inte kvinnor tillträde till det offentliga 

rummet och ska inte resa utan sällskap av en manlig släkting. Att 

tillmötesgå en diktatur genom att censurera sina egna kataloger och 

radera människor från bilder på basis av kön är att stötta regimens 

förtryck mot kvinnor” 

 

       Dagens Industri (2012-10-03) 
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Inom nyhetsgestaltning är journalistens berättarperspektiv en avgörande 

komponent, i denna nyhetsframställning har berättarperspektivet genomgående varit 

kritiskt angående Ikeas agerande. Kritiken grundar sig i ett missnöje med Ikeas 

agerande då journalisterna använder sig av generaliserande beskrivningar av 

Saudiarabien för att spegla detta missnöje. Detta missnöje är något citaten ovan 

avspeglar. Då gestaltningsteorin bygger på observationer presenterar och återger 

journalisterna i denna studie verkligheten på ett förhållandevis ensidigt sätt (se 2.1.1). 

Journalisterna konstruerar genomgående en verklighet utifrån generaliseringar om 

att alla människor i Saudiarabien lever på ett specifikt sätt. Journalistens 

berättarperspektiv tar enligt mig inte hänsyn till variationer människor emellan då de 

som innehar ett saudiskt levnadssätt alla ”dras över en och samma kam”. Även om en 

kultur kan vara på ett visst sätt betyder det inte att exempelvis alla saudiska kvinnors 

vardag är likadana. Ett vidsyntare berättarperspektiv hade kunnat öppna upp för 

individuella variationer inom den saudiska kulturen. Detta för att läsaren inte ska 

uppfatta journalisten som fördomsfull eller stereotypiserande då de saudiska 

människorna beskrivs på ett och samma vis, då berättarperspektivet inte ger något 

större utrymme för individualism. Har läsaren lite kunskap inom ämnet kan denne 

möjligen tro att detta är en korrekt beskrivning av verkligheten för alla saudiska 

kvinnor. I nyhetstexterna förankrar inte journalisterna vilken substans 

generaliseringarna angående Saudiarabien har i verkligheten. Om vi förutsätter att 

journalisterna verkar i demokratins tjänst förväntas de kontrollera att den insamlade 

informationen överensstämmer med verkligheten (se 2.1).  

 

Berättarperspektivet bör tillåta människor att skapa egna åsikter utifrån 

nyhetstexten, därav kan den journalistiska objektiviteten i denna nyhetsrapportering 

ifrågasättas. Att journalisterna tar ställning till Ikeas agerande är inte i sig felaktigt 

utan snarare en förutsättning för nyhetsrapportering. Problematiken som berör dessa 

undersökta nyhetstexter är att de kritiska ställningstagandena inte genomsyras av 

transparens (se 2.1). Journalisternas beskrivningsmakt legitimeras genom att de 

beskriver nyheten på ett bestämt sätt som får det att framstå som att de beskriver 

verkligheten som den faktiskt ser ut. Det journalistiska berättarperspektivet ger 

därmed en beskrivning som inte avspeglar verkligheten baserad på fakta, utan 

snarare en verklighet som konstruerats utifrån ett journalistiskt perspektiv (se 2.1.1). 
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5.2 Tar journalisten ställning till Ikeas agerande eller sker förmedlingen 

av nyheten på ett objektivt sätt?  

Nedan visas en exemplifierande bild av hur journalisternas ställningstagande har sett 

ut. I majoriteten av de utvalda artiklarna beskrivs Saudiarabien på något sätt vara 

inblandade i beslutet om Ikeas retuschering. Överlag anklagas antingen den saudiska 

regeringen eller den saudiska franchisetagaren som ansvarig för retuscheringen. Det 

första citatet kommer från Metro Stockholm (”Expert: Därför klarar Sveriges rykte 

några skandaler”). I artikeln beskrivs Ikea som en representant för svenskhet, samt 

att journalisten anser att Ikea assisterat Saudiarabien med censuren av kvinnorna. 

Det andra citatet kommer från Dagens nyheter (”Ikea backar om bortsuddade 

katalogkvinnor” ), där journalisten beskriver hur Ikea anpassar innehållet i sina 

kataloger till den lokala marknaden. I detta citat tar även journalisten ställning till att 

det är den saudiska franchisetagaren som bär ansvar för retuscheringen. Något 

citaten har gemensamt är att de tar ställning för att retuscheringen är 

sammankopplat med Saudiarabien på ett eller annat sätt.  

 

”Ikea- det svenskaste av alla företag- hjälpte regimen med censuren 

genom att självmant retuschera bort kvinnorna ur sin katalog i 

Saudiarabien”  

 

                                 Metro Stockholm (2012-10-08) 

 

“Ikea har 63 olika versioner av sin katalog som är mer eller mindre 

anpassade efter lokala förhållanden. Den del som gäller Saudiarabien 

utformas av den lokala franchisetagaren” 

 

       Dagens Nyheter (2012-10-02) 

 

Nyheterna kommer alltid framhäva vissa aspekter av en händelse snarare än 

andra, på så sätt skapar journalisterna sig ett förhållningssätt till nyheten. 

Journalisten bör ha i åtanke att läsaren inte tolkar artikeln planlöst då denne 

använder sig av tidigare beskaffade erfarenheter och referensramar i sitt 

förhållningssätt till nyheten. De tidigare erfarenheterna formar även 

tolkningssättet för läsaren att förstå ny information (se 2.1.1). Läsarens 
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referensramar formar en viss tolkning av nyheten och slutligen individens 

ställningstagande till händelsen. Det är därför väsentligt att journalisten utformar 

innehållet så att läsaren blir informerad om händelsen på ett så objektivt och 

transparent sätt som möjligt. Artikelförfattaren bör inte influera läsaren att ta 

ställning för den ena eller andra parten, detta är något läsaren självständigt bör få 

möjlighet till efter att ha tagit del av nyhetstexten (se 2.1). I detta fall tar 

journalisterna ställning emot företagets val genom att uttrycka sin besvikelse för 

Ikeas agerande. I brist på fakta och källor över hur situationen egentligen ser ut 

beskylls Saudiarabien för att på något sätt varit inblandade i Ikeas agerande. 

Denna skuldbeläggning gör journalisterna till en början med bristfällig 

faktamässig grund utan att invänta bekräftelse för dessa antaganden från Ikea i 

Sverige eller den Saudiska franchisetagaren. Journalistens objektivitet bör 

avspeglas i artikelns transparens genom att fakta presenteras på ett tydligt sätt så 

att läsaren själv får värdera artikelns trovärdighet. I denna studie bortses till viss 

del kravet på sanning då journalisterna drar slutsatser innan de undersökt hur 

situationen verkligen ser ut. Journalisterna bör söka kommentarer från de 

inblandande parternas synvinklar för att sedan bilda en uppfattning av 

händelseförloppet (se 2.1).  

 

Ställningstagandena journalisten gör i artiklarna framställs som absoluta 

sanningar då de med hjälp av ett bestämt och fastslaget språk presenterar 

händelsen. ”Sanningarna” som presenteras i artiklarna är inte representativa 

utifrån vad som sker i verkligheten utan konstruerade och skapade utifrån 

journalistens sätt att kategorisera omvärlden. De ställningstaganden 

journalisterna gör skapar ”sanningar” som inte är förankrade i faktabaserad 

kunskap fastän de presenteras utan utrymme för tvivel (se 2.4). Om nyheterna 

inte förväntas bygga på faktabaserad kunskap utan enbart socialt konstruerad 

sådan kan journalisterna på sikt möjligen få problem med trovärdighet. Detta kan 

hända ifall ställningstagandena saknar transparens och källhänvisningar, vilket i 

sin tur skulle minska journalistens objektivitet. Ifall journalisterna inte uttrycker 

sig objektivt skapas subjektiva åsikter angående Ikeas agerande istället för 

trovärdiga nyheter. Då människor skapar kunskaper om vad som är sant och 

falskt via både nyhetsmedier och social interaktion blir nyhetstexternas 

transparens en väsentlig del av journalistiken (se 2.1 & 2.4). Kunskapstillverkning 
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sker ständigt för att göra omvärlden begriplig för människan, för att denne på så 

sätt ska kunna ta ställning till olika händelser. Genom att sprida vissa ”sanningar” 

utesluter journalisten andra, detta innebär att författaren både möjliggör och 

begränsar hur ställningstagandet till Ikeas agerande ser ut. Detta innebär att 

artikelförfattaren också innehar en viss maktposition i sitt ställningstagande och 

sätt att förmedla händelsen då den når ut till många personer med varierade 

förkunskaper och referensramar (se 2.4). Då tidningsmedierna är huvudsakliga 

leverantörer av attityder och värderingar spelar därför berättarperspektivet en 

avgörande roll för hur dessa senare formas i samhället (se 2.1). 

 

5.3 Vilka källor använder sig journalisterna av? Vem eller vilka får 

komma till tals i artiklarna? Vem eller vilka får inte komma till tals?  

Sex män och en kvinna har fått uttala sig om händelsen, varav fyra av dessa sex män 

tituleras som ”expert” utav journalisten. Nio av 23 nyhetsartiklar har refererat till 

metro som källa (se bilaga 2). Tillfällen där Metro används som källa refererar 

journalisten inte till någon specifik artikel eller datum utan till tidningen i sig. 14 av 

23 nyhetsförfattare har sökt Ikea för kommentar (se bilaga 3). Tre olika talespersoner 

för Ikea har kommenterat Ikeas agerande. Bland dessa finns Ikeas PR-specialist - 

Ulrika Engelsson Sandman, Ikeas pressansvarig - Josefine Torell och Ikeas 

presskontakt för Sverige - Sara Carlsson. I materialet intervjuades Engelsson 

Sandman åtta gånger, Torell fyra gånger och Carlsson två gånger. Nedan presenteras 

tre citat som berör journalisternas förhållningssätt till sina källor. Det första citatet 

kommer från Expressen (”Nu får Ikea Pisk av Saudiarabien”) där Ikeas PR-specialist 

Engelsson Sandman bekräftar att det är på svenskt initiativ som retuscheringen skett 

och att Ikea tar på sig allt ansvar för händelsen. Det andra citatet kommer från 

Dagens industri (”Saudigate á la Ikea”) där journalisten beskriver hur Ikea 

tillmötesgår det saudiska statsskicket genom retuscheringen av kvinnorna. Det tredje 

citatet kommer från Metro Stockholm (”Experten: Fjäskar för regimen”) där 

Abdulhadi Khalaf, lektor i sociologi vid Lunds Universitet uttalar sig angående 

händelsen. Han menar att Ikea varit för tillmötesgående och hävdar att 

kvinnoavbildningar inte är förbjudna saudiska tidningar. 

	  
”- Det är inte den lokala franchisetagaren som plockat bort bilder. Felet har 

skett i arbetet med att ta fram förslaget till Saudiarabien, säger Engelsson 
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Sandman. Ikea Communications AB i Älmhult, som är del av Ikea Gruppen, 

har vårt uppdrag att utforma och producera innehållet i katalogen. Vi har det 

övergripande ansvaret, och det är därför ytterst vårt ansvar att det gått 

snett.” 

 

                       Expressen (2012-10-03) 

 

 ”Att tillmötesgå en diktatur genom att censurera sina egna kataloger 

och radera människor från bilder på basis av kön är att stötta regimens 

förtryck mot kvinnor” 

 

        Dagens industri (2012-10-03) 

 

”Kvinnobilder är inte förbjudna i saudiska tidningar. Det finns en stor 

mängd kända kvinnliga poeter och författare där som är kontroversiella. 

Ikea har gått över gränsen för att vara tillmötesgående” 

 

      Metro Stockholm (2012-10-02) 

 

Artikelförfattarna har övervägande valt att tillfråga män om händelsen och tilltalat 

mer än hälften av dessa män som experter. Detta kan tyda på att journalisterna i sin 

tur värderar män som trovärdigare källor än kvinnor då journalisterna i denna studie 

övervägande använder män som källor. Denna obalans mellan vilka som får komma 

till tals och vilka som inte får det innebära en särställning för män. Detta i sin tur 

tyder på ett obalanserat källurval könen emellan. Väsentligt att belysa utöver att 

kvinnor inte kommer till tals i samma utsträckning som män inom den studerade 

nyhetsförmedlingen är att ytterligare en samhällsgrupp om än en mindre sådan 

uteslutits helt. Den andra samhällsgruppen som journalisterna helt och hållet tagit 

avstånd från att tillfråga gällande Ikeas agerande är ”de andra” kvinnorna. Det gäller 

exempelvis både muslimska saudisk-svenska kvinnor bosatta i Sverige, men också de 

kvinnor som lever i Saudiarabien (se 2.2). Att inte tillfråga de saudiska kvinnorna vad 

de anser om händelsen innebär att frånta någon makt då denna grupp inte får 

komma till tals. Då journalisterna överlag gestaltar dessa kvinnor som 
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diskriminerade (se 5.1) i nyhetstexterna kan uteslutandet av deras åsikter uppfattas 

som en form av diskriminering i sig (se 2.2).  

 

Då journalisterna övervägande tillfrågar män som källor kan detta i sin tur bidra till 

en ensidig skildring av händelsen, då det är mäns perspektiv i majoritet som får 

komma till tals. Att inte ge en viss samhällsgrupp möjlighet att komma till tals är 

också att frånta denna grupp makt. Makt är något som inte sällan riktas mot 

exkluderade samhällsgrupper, i detta fall saudiska och muslimska kvinnor. Att inte 

tillfråga denna samhällsgrupp kan på sikt bidra till att upprätthålla en uteslutande 

inställning till minoritetsgrupper i samhället (se 2.3). En ensidig nyhetsskildring kan 

på så sätt förekomma och på sikt bli en demokratifråga ifall uteslutande av 

samhällsgrupper sker på grund av kön, religion och etnicitet (se 2.2). 

 

Objektivitet är som tidigare nämnt ett omdiskuterat begrepp, nio av 23 

nyhetstidningar använder sig av metro som källa utan att hänvisa till något annat än 

tidningens namn, vilka källor Metro använt sig av beskrivs inte heller. För att 

implementera objektivitet och öka textens transparens bör journalisten tydligt visa 

vilka källor de använt sig av. Journalisten bör även rapportera om nyheten 

självständigt och inte förlita sig på andra tidningars rapportering, detta för att 

undvika att felaktiga uppgifter sprids då det finns en risk att dessa senare uppfattas 

som sanning. Citaten ovan visar på att objektiviteten inom denna 

nyhetsframställning kan ifrågasättas. Dagens industri beskyller Ikea för att 

tillmötesgå den saudiska regimen samma dag som Expressen uttrycker att 

Saudiarabien inte har något med retuscheringen att göra (se 2.1). Något som bidragit 

till en viss transparens i det studerade nyhetsmaterialet är att 14 av 23 artiklar 

använder Ikeas uttalanden som källor, då det är Ikea som är huvudaktören i denna 

nyhetsrapportering.  

 

Utöver Ikea och metro har journalisterna använt sig av sex män och en kvinna som 

källor. Fyra av dessa sex män tituleras som expert. Två utav dessa experter är 

Abdulhadi Khalaf, (”Fjäskar för regimen” 2012-10-02) lektor i sociologi vid Lunds 

Universitet och islamologen Jan Hjärpe (”Klart Ikea förlorar” 2012-10-02). Khalaf 

beskrivs som expert på mellanöstern och hävdar i artikeln att kvinnobilder inte är 

förbjudna i saudiska tidningar. Han anser att Ikea genomför retuscheringen för att 
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öka försäljningen möbler utan att stöta sig med den saudiska kulturen, Khalaf menar 

vidare i artikeln att Ikea har gått över gränsen för att vara tillmötesgående. Hjärpe 

beskrivs som expert på arabvärlden och tror att Ikea retuscherat kvinnorna i den 

saudiska katalogen för att de på så vis tror sig gå de saudiska myndigheterna till 

mötes. Hjärpes gissar i artikeln att Ikea rådfrågat de saudiska myndigheterna kring 

retuscheringen och agerat som de gjort för att undvika konflikter med 

sedlighetspolisen och religiösa grupper som annars skulle kunna uppmana till bojkott 

av företaget.  

 

Nyhetstexterna refererar till personer som journalisterna ansett vara kunniga inom 

ämnet. Expert-uttrycket förklaras eller motiveras dock inte vidare i texten, det 

framgår därmed inte hur personens expertis är relevant för nyheten som helhet. Då 

både Hjärpe och Khalaf är kunniga inom sina respektive områden betyder detta inte 

per automatik att de har inblick eller full förståelse för hur Ikea marknadsför sig i 

mellanöstern. Då varken Hjärpe eller Khalaf är experter inom ekonomi eller 

företagsfrågor är deras expertis därför till viss grad begränsad i detta 

nyhetssammanhang. Då kunskapen hos dessa experter är begränsad kan även deras 

trovärdighet som källa ifrågasättas (se 2.1). Då exempelvis Hjärpe i artikeln både 

”tror” och ”gissar” kan hans titel som expert för denna händelse ifrågasättas 

ytterligare. Detta tyder på att ordval som ”expert” inte alltid avspeglar kunskapen för 

just nyhetssammanhanget i sig då deras expertis är begränsad till särskilda delar av 

nyheten (se 2.1.1). Då experterna tilldelas makt att uttala sig i det offentliga rummet 

bör deras kunskap för nyheten som helhet ifrågasättas då vår kunskap om omvärlden 

inte bör behandlas som en objektiv sanning (se 2.4). 

 

5.4 På vilket sätt förhåller sig journalisterna till Saudiarabisk kultur och 

de saudiska kvinnorna?  

Nedan exemplifieras citat som är beskrivande för hur nyhetsrapporteringen 

framställer den saudiska kulturen och de saudiska kvinnorna. Genomgående för 

nyhetsgestaltningen är att beskriva den saudiska kulturen på ett sätt som skiljer sig 

från hur vi lever i Sverige genom att kontinuerligt hänvisa till skillnader mellan de två 

kulturerna. Gemensamt för nyhetsartiklarna är att de framställer kvinnorna som 

underordnade den Islamska religionen och det saudiska statsskicket. I det första 

citatet beskriver Svenska dagbladet (”Klart att Ikea förlorar”) hur ”begränsade” de 
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saudiska kvinnorna är. Journalisten förklarar och beskriver dessa restriktioner 

ingående och på ett sätt som ämnar omfatta alla saudiska kvinnor. De två följande 

citaten är kortfattade och påminner om varandra i sitt förhållningssätt till de 

saudiska kvinnorna och den saudiska kulturen. Både City Malmö (”Kvinnor 

retuscherades bort ur Ikea-katalog”) och Kvällsposten (”Inga kvinnor i saudisk 

ikeakatalog”) beskriver bland annat hur saudiska kvinnor inte tillåts köra bil, detta 

framställs på ett sätt som åsyftar inkludera alla saudiska kvinnor. 

 

”I Saudiarabien är det reglerat i lag hur en kvinna får klä sig. Klädseln måste 

vara anständig och täckande huvudduk ska alltid bäras. Kvinnors klädsel 

kontrolleras regelbundet av sedlighetspolisen. Kvinnor får inte heller öppna 

egna bankkonton eller äga egendom” 

Svenska dagbladet (2012-10-02) 

 

”I det islamiska Saudiarabien får kvinnor bland annat inte köra bil eller 

rösta.” 

City Malmö 2012-10-02 

 

”Saudiarabien, ett land där kvinnor inte får rösta, köra bil eller röra sig 

ensamma ute på gatorna, skriver Metro”  

                                                                                                   Kvällsposten (2012-10-01) 

 

Journalisterna gestaltar den saudiska kulturen och de saudiska kvinnorna på ett sätt 

som gör att de framstår som avvikande från den svenska kulturen. Det som anses 

avvikande från normen ges också lägre status då det är kontrasterna kulturerna 

emellan som formar ”de andra” (se 2.2.1). Framställningen av den saudiska kulturen 

kan därför påverka hur människor kommer att uppfatta de saudiska kvinnornas 

situation (se 2.1.1). Majoriteten av nyhetsmedierna utgår från att kvinnor i 

Saudiarabien är underordnade den saudiska kulturen utan att det framgår ifall de har 

undersökt de detta utifrån de saudiska kvinnornas synvinkel. Då saudiska kvinnor 

lever i en annan kultur med andra värderingar och normer än oss i Sverige 

framställer nyhetsmedierna dessa kvinnor som en diskriminerad samhällsgrupp. 

Exotiseringen av den saudiska kvinnan i nyhetsframställningen framgår då 

journalisten utgår från förutfattade meningar när denne beskriver den saudiska 
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kvinnan situation utan att ha tillfrågat kvinnan hur hon själv uppfattar sin 

livssituation (se 2.2.1). Journalisterna hävdar överlag att Ikea osynliggör kvinnor i de 

saudiska katalogerna och skyller till en början detta på den saudiska kulturen, när de 

själva genomför ett liknande osynliggörande fastän det sker inom en annan kontext. 

Det skulle därmed lika mycket kunna vara den svenska kulturen och nyhetsmedierna 

som diskriminerar de saudiska kvinnorna då deras åsikter angående retuscheringen 

utesluts från det studerade nyhetsinnehållet (se 2.2).  

 

Den muslimska kvinnan ges lägre status i de svenska nyhetsmedierna dels för att 

hennes åsikt inte får komma till tals men också för att hon beskrivs som underordnad 

den saudiska kulturen. I denna studie hänvisar journalisterna kontinuerligt till dessa 

kvinnor som avvikande från den rådande västerländska normen utan att förankra 

eller hänvisa dessa påståenden till fakta (se 2.2.1). Journalisterna visar inte på något 

motiv i varför de har ett distanserat förhållningssätt till den saudiska kulturen, samt 

hur framställningen av den ”begränsade” saudiska kvinnans situation förhåller sig till 

Ikeas agerande. Journalisten som opartisk nyhetsförmedlare bör därför rapportera 

från samtliga parters synvinkel för att på så sätt sträva efter objektivitet (se 2.1). 

Något som bör uppmärksammas är varför skillnader har underliggande betydelse, 

några av dessa skillnader är kulturella sådana som exempelvis normer och 

värderingar, men också religioner och etnicitet. Journalisterna beskriver indirekt 

kontrasterna mellan svenska och saudiska kvinnor, samt generaliserar de dem 

saudiska kvinnor då dessa beskrivs på ett likriktat sätt. Beskrivningen saknar till viss 

del tolkningsutrymme för att saudiska kvinnors situation kan variera på samma sätt 

som svenska kvinnors livsstilar kan variera. Journalisterna beskriver islam som något 

likriktat och ofrånkomligt, deras framställning ger inte utrymme för att saudiska 

kvinnor och män tolkar och förhåller sig personligt och individuellt till den saudiska 

kulturen (se 2.2.2) 

 

Etnocentrismen är enligt mig närvarande i det studerade nyhetsinnehållet. En viss 

dominans utövas av nyhetsmedierna då de anser sig tillhöra ett mer jämlikt samhälle 

än det saudiska, detta genom att beskriva skillnaderna kulturerna emellan (se 2.3). 

Hegemoni medför också en viss komplexitet, går nyhetsmedierna i linje med den 

allmänna konsensus som råder och följer strömmen fortsätter möjligen förutfattade 

meningar att spridas som i sin tur kan bilda fördomar om ”de andra”. Går 
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journalisterna emot rådande konsensus och den västerländska samhällsmodellen 

riskerar de eventuellt att förlora läsare som är vana att nyheterna förstärker det egna 

synsättet (se 2.3). Det är därför enligt mig viktigt att journalister i framtiden 

ifrågasätter och reflekterar över sina föreställningar om andra kulturer, samt att de 

förankrar sina ställningstaganden i faktabaserad kunskap.  

 

5.5 Använder sig journalisterna av värdeladdade ordval eller verbala 

utsmyckningar i sin beskrivning av nyheten?  

Språkliga uttryck i form av värdeladdade ordval och verbala utsmyckningar förekom i 

olika former i mer än hälften av artiklarna. Nyhetsartiklarnas titlar är exempel på 

texter som bidragit till dessa målande uttryck, därför kommer några av dessa titlar att 

exemplifieras nedan. Artikeltexterna utöver titlarna innehöll även dem värdeladdade 

ord, då titlarna är texter som anses vara beskrivande för nyhetens innehålls är det 

därför också dessa som kommer att exemplifieras. Nedan följer fyra rubriker som 

belyser hur journalisterna använder sig av ett värdeladdat språkbruk i form av 

verbala utsmyckningar och värdeladdade ord. 

 

”Nu får Ikea pisk av Saudiarabien” Expressen (2012-10-03) 

 

”Ikea rensar bort kvinnor” Aftonbladet (2012-10-01) 

 

”Försvunna kvinnor förbryllar möbeljätten” Dagens industri (2012-10-02) 

 

”Ikeas kvinnoförbud” Expressen (2012-10-01) 
 

Verkligheten skapas med hjälp av språket, ordval och verbala utsmyckningar har 

därmed väsentlig betydelse för framställningen av verkligheten. Läsaren kan uppfatta 

journalisternas språkbruk som en objektiv beskrivning av verkligheten då språket och 

ordvalen i dessa nyhetstexter ofta är formade som om de vore absoluta sanningar och 

fakta (se 2.1.1). Denna utformning av språkbruk och ordval kan på sikt begränsa 

läsarens tolkningsmöjligheter. Väsentligt att tillägga är att det inte går att sätta något 

likhetstecken mellan journalisternas beskrivna verklighet och den verklighet som 

faktiskt pågår. Ifall journalistens beskrivna verklighet förhåller sig för långt ifrån 

människors upplevda verklighet kan det möjligen resultera i att trovärdigheten för 
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nyhetstexten minskar. Genom överdrivna utsmyckningar av språket som exempelvis 

ordet kvinnoförbud (se citat ovan) som i sig inte är ett ord utan snarare en målande 

beskrivning. På så vis har journalistens språkbruk konstruerat en verklighet som inte 

fullständigt överensstämmer med den riktiga verkligheten (se 2.4).  

 

Även om språkliga mönster inte återger verkligheten på ett direkt sätt formar de våra 

tankesätt kring olika händelser. Därför är det väsentligt att journalisterna uttrycker 

sig på ett sätt som ger läsaren ett tolkningsutrymme för att på så sätt kunna skapa 

egna uppfattningar om nyheten (se 2.1). Ordval som måste och ska är ordval som 

begränsar läsarens tolkningsfrihet när det gäller nyhetsmaterialet (se första citatet 

5.4). Läsaren kan uppfatta det som att alla saudiska kvinnor alltid måste bära en viss 

typ av klädsel, samt att alla måste följa vissa regler. Ordvalen ger i vissa fall inte 

utrymme för individuella olikheter bland de saudiska kvinnorna då de beskrivs som 

en likasinnad grupp utan individuella skillnader (se citat 5.4).  

 

Språket konstruerar meningsskapande, nyhetstexter är därför delaktiga aktörer i 

skapandet av skillnader mellan både människor och kulturer (se 2.2.2). Språket har 

betydelse för hur nyheten framställs, en neutral presentation av nyheten kan bidra till 

att läsaren själv får avgöra hur denne vill tolka nyhetstexten. Ifall ordvalen ger 

antydan till att journalisten förespråkar den ena eller andra parten riskerar 

nyhetsframställningen att framstå som obalanserad (se 2.1).  

 

Ordvalen är i vissa fall inte enbart missvisande till innehållet, de kan även framstå som 

vilseledande till nyhetens händelseförlopp (se citat 5.1). Beskrivningsmakten och 

kunskapen som journalisterna besitter gällande den saudiska kulturen både begränsar, 

tillåter och definierar på vilket sätt något får uttryckas. Det språkliga mönstret 

journalisterna använder förhåller sig inom vissa ramar i vårt sätt att tänka, därför kan 

möjligen denna nyhetsgestaltning avspegla en generaliserad bild på hur samhället ser 

den saudiska kulturen (se 2.4). Journalisternas val av språkbruk kan möjligen på sikt 

påverka människors uppfattning om den saudiska kulturen. Genom sitt förhållningssätt 

tillskriver journalisterna ”de andra” generaliserande egenskaper då texterna inte ger 

utrymme för saudiernas individualism (se 2.2.1). 
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6. Slutsats  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur nyhetstidningar gestaltar och 

framställer Ikeas val att retuschera kvinnor i de saudiska katalogerna, samt på vilket 

sätt de förhåller sig till Ikeas agerande. 

 

6.1 Vad skriver nyhetstidningarna? 

Journalisterna ville inledningsvis hitta någon som är ansvarig för företagets val, samt 

ställa denne till svars för agerandet. Till en början rådde det oklarheter om initiativet 

till retuscheringen, tidningarna hade också olika uppfattning om vilken aktör som låg 

bakom Ikeas agerande. Majoriteten av tidningarnas var till en början eniga om att 

Saudiarabien på något sätt var inblandat och påverkat Ikeas agerande utan några 

tydliga bevis för detta. Journalisterna beskrev även retuscheringen som ett 

”fjäskande” för den saudiska kulturen i syfte att öka försäljning, men också att 

företaget retuscherade kvinnorna för att inte gå emot vad Ikea uppfattat vara 

saudiska värderingar. Det fanns därmed tre huvudaktörer som beskylldes för 

retuscheringen och därmed hamnade i journalisternas blickfång. Den saudiska 

franchisetagaren, saudiska myndigheter och Inter Ikea Systems. Slutligen föll det 

övergripande ansvaret på svenskstyrda Inter Ikea Systems, enligt de uppgifter Metro 

Skåne fått från Ikeas Presschef (”Efter krismötet: Ikeas katalog kan tryckas om” 

2012-10-02). Vem som tagit initiativ till retuscheringen och var i företagskedjan 

beslutet tagits står ännu oklart. Trots detta valde journalisterna att beskylla både 

saudiska myndigheter och den saudiske franchisetagaren utan att detta baserats på 

fakta eller andra bevis. 

 

6.2 På vilket sätt förhåller sig journalisterna till Ikeas agerande? 

Tidningarna förmedlade genomgående nyheten med ett kritiskt berättarperspektiv, 

de hävdar att Ikeas agerande är felaktigt då Ikea som svenskt företag bör stå för 

svenska värderingar och inte retuschera någon på grund av kön. Majoriteten av 

tidningarna framställer även Saudiarabien som ett land där kvinnor förtrycks då 

flertalet av nyhetstexterna nämner att de saudiska kvinnorna inte har samma 

rättigheter som männen. Anledningen till att kvinnorna i Saudiarabien 

”diskrimineras” beskrivs enligt nyhetstidningarna vara förankrat i den saudiska 

kulturen, religionen och statsskicket. Journalisternas beskrivning av Saudiarabien 

och hur de saudiska kvinnorna diskrimineras i sitt hemland avspeglas även i 
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journalisternas förhållningssätt till ”de andra”. Artikelförfattarna osynliggör de 

saudiska kvinnor i nyhetsförmedlingen då dessa inte får komma till tals i de 

undersökta nyhetstexterna. De får varken kommentera hur de själva upplever sin 

situation eller hur de uppfattar Ikeas agerande. Journalisternas kritiska 

förhållningssätt till företagets beslut går även det att finna genom en språklig 

framtoning som de använder sig av i sitt förhållningssätt till nyheten. De språkliga 

ramverk som journalisterna tillämpat har skapat, definierat och begränsat 

nyhetsframställningen samt även läsarens förhållningssätt till händelsen. 

Nyhetstidningarna anser slutligen att Ikea som representant för svenskhet går emot 

den svenska samhällsmodellen där ingen bör uteslutas på grund av kön. Utloppet för 

detta missnöje speglas i det kritiska förhållningssättet till den saudiska kulturen. 
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7. Sammanfattande diskussion  

Retuscheringen av kvinnorna skedde slutligen på svenskt initiativ av Inter Ikea 

Systems. Inte på initiativ från den saudiska franchisetagaren eller den saudiska 

staten som journalisterna tidigare föreslagit. Den saudiska kulturen framställs på ett 

ensidigt och begränsat sätt överlag i nyhetsartiklarna. Den kritiska framställningen 

av den saudiska kulturen kan ha skett på grund av att journalisterna ansett att Ikea 

som svenskt företag med tillsynes svenska värderingar går i linje med en annan 

kulturs värderingar istället för den svenska. Journalisterna hävdar genom sin 

framställning att Ikea som svenskt företag har ett visst etiskt ansvar då de anser 

företaget vara en representant för den svenska kulturen. Detta kan möjligen ligga till 

grund för deras kritiska förhållningssätt till agerandet. Att inledningsvis lägga 

skulden på det som är annorlunda, långt borta och avvikande är inget nytt fenomen. 

Det blir därmed desto viktigare för läsaren att vara väl insatt i händelsen för att 

kunna balansera journalisternas subjektiva berättarperspektiv och upptäcka att 

nyhetsförmedlingar kan vara likriktade och missvisande.  

 

Utan säkra källor hävdar journalisterna inledningsvis att ansvaret för företagets 

agerande gick att finna hos saudierna, då Ikea beskylldes för att gå i linje med den 

saudiska kulturen eller de saudiska myndigheterna. Tidningsmedierna anser därmed 

genomgående i nyhetsrapporteringen att Ikea som företag agerat på ett 

diskriminerande sätt. Enligt journalisterna förtrycker den saudiska kulturen kvinnor 

och de anser att Ikea justerar sin katalog efter detta förtryck. Journalisterna uttrycker 

förutfattade meningar angående den saudiska kulturen då de i sin nyhetsförmedling 

”drar alla över en och samma kam”. Genom språkbruket uttrycker de sig på ett 

faktamässigt vis och på ett sätt som inte ger utrymme för mångfald inom den 

saudiska kulturen. 

 

Något som kan ifrågasättas är om det inte är lika diskriminerade av nyhetsmedierna 

att inte låta någon saudisk kvinna eller låta fler kvinnor överlag komma till tals i 

nyhetsframställningen. Då det är de saudiska kvinnorna som samhällsgrupp som 

journalisterna anser vara marginaliserade, kan det anses viktigt att just denna grupp 

får komma till tals för att på så sätt försöka ge en objektiv bild av händelsen. Svenska 

nyhetstidningar är enligt mig indirekt en del av diskrimineringen då journalisterna 

inte låter alla komma till tals, speciellt inte kvinnor. Journalisterna hade exempelvis 
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kunnat fråga någon representant eller flertalet saudiska kvinnor hur de uppfattar 

Ikeas agerande. Detta för att nyhetstidningarna på så sätt kunnat skapa en större 

förståelse för den saudiska kulturen.  

 

Det vi i Sverige anser vara diskriminerande kan i andra kulturer vara en del av 

normen, och vice versa. Alla kulturer förhåller sig därmed också olika till 

diskriminering på grund av olika normer, värderingar och traditioner. Vad ett 

samhälle anser vara diskriminerande kan vara en naturlig del av kulturen för ett 

annat då våra olika levnadssätt till viss del är kulturellt betingade. Därför varierar 

våra uppfattningar om vad som räknas som för givet tagna sanningar men också vad 

som anses vara rätt och fel. Jag anser att journalisterna till viss del inte uppfyller sin 

uppgift som objektiva nyhetsförmedlare då det inte visar tillräcklig transparens för 

sina ställningstaganden. Deras berättarperspektiv speglar möjligen de förutfattade 

meningar som finns i samhället om de saudiarabiska människorna och deras kultur 

då den beskrivs som annorlunda och därmed också främmande. Journalisternas 

missnöje över Ikeas agerande speglas i de förutfattade meningar som riktas mot 

Saudiarabien. Då dessa generaliseringar framförs utan uppmärksammade 

motargument eller ökad inblick och förståelse för den andra kulturens levnadssätt 

kan möjligen detta restriktiva synsätt i värsta fall också påverka samhällsklimatet och 

slutligen också demokratin. Riskerna med en likriktad nyhetsrapportering av platser 

och kulturer som är långt borta och olik från vår egen kan på sikt påverka människors 

uppfattning och tankar om dessa. Om stereotyper och förutfattade meningar 

förstärks av medierna kan dessa tillslut tolkas som givna sanningar av läsaren. 

”Sanningar” som baserats på fördomar saknar fakta och objektivitet och fyller inte 

någon funktion i ett demokratiskt samhälle. Demokratins frånvaro skulle på sikt 

kunna leda att orättvisor skapas och slutligen även innebära att kulturella skillnader 

människor emellan resulterar i särbehandling. 

 

Kultur, normer, värderingar och religion kan skapa gemenskap och samhörighet på 

samma sätt som det kan vara begränsande för individen. Alla kulturer, levnadssätt, 

och livsstilar har därmed sina för- och nackdelar beroende på vem som tillfrågas. Det 

är hur vi bemöter och hanterar varandras olikheter som gör skillnad enligt mig. 

Bemöts olikheterna med förståelse och respekt kan det på sikt också bidra till ett 

funktionellt samhälle där alla människors åsikter respekteras oavsett vem som yttrar 
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dessa. Dock tyder denna studie på att nyhetsmedierna utan större förbehåll skildrar 

en annan kultur som underordnad då den är olik från den egna. Även om inte 

journalisterna rent ut skriver att de anser Sverige vara mer jämlikt än Saudiarabien 

så konstrueras underordning genom att hänvisa till kontraster, det är dessa 

kontraster som i sin tur skapar ”de andra”. Berättar journalisterna om de saudiska 

kvinnornas begränsningar så berättar de också indirekt också om de svenska 

kvinnornas frihet, det som utelämnas och inte uttrycks är på så sätt också 

meningsskapande. Läsarna bör på grund av detta inte uppfatta journalistiska texter 

och nyheter som spegelbilder av verkligheten, istället kan åskådaren välja att se dem 

som rekonstruktioner och gestaltningar av verkligheten då det inte går att sätta 

likhetstecken mellan verkligheten och journalisternas framställning av den. 

 

För att journalister eller andra människor i framtiden inte ska uppleva Ikea som 

diskriminerande kan företaget framöver välja att inte använda sig av människor i sina 

kataloger. Ikeas kännetecken är visserligen att förmedla idén om vad ett hem är, 

detta går enligt mig att genomföra på andra sätt än att avbilda människor i 

katalogerna. Istället kan företaget visa att människor bor i rummen som presenteras i 

katalogen genom att indikera på mänsklig närvaro. Vare sig Ikea väljer att ta med 

människor eller plocka bort dem i sina framtida kataloger återstår att se, men att ta 

med någon i katalogen innebär alltid ett uteslutande av någon annan.  
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8. Förslag till framtida forskning 

Den framtida forskning som skulle kunna utvidgas inom ämnet är mediernas 

gestaltning av exempelvis andra kulturer kan undersökas i en bredare kontext än en 

fallstudie. Detta kan exempelvis vara hur de svenska medierna framställer ”De andra” 

i jämförelse med den egna kulturen över ett längre tidsspann och på ett bredare 

undersökningsområde. Men också hur denna gestaltning påverkar vårt samhälle, 

våra uppfattningar och därmed också möjligen vår demokrati. Att vidare undersöka 

hur medierna beskriver och förhåller sig till andra kulturer och religioner vore 

intressant att studera.  

 

Att studera nyhetstidningars gestaltning i en bredare kontext då det möjligen kan 

förklara varför svenska tidningsmedier tar avstånd från vissa kulturer, samt på vilka 

grunder detta sker. Hur formas uppfattningar av medier, samt vem eller vilka har 

företräde att forma denna gestaltning? Bidrar medierna genom sin 

nyhetsframställning på något sätt till att stärka förutfattade meningar av andra 

kulturer? Dessa är några av de frågor som kan vara både relevanta och intressanta för 

kommande forskning. 	    
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Wigerfelts vetenskapliga artikel: Mångfald och svenskhet: en paradox inom Ikea 

http://dspace.mah.se/handle/2043/14893 (Hämtad 2013-02-16) 

 

Ikea beskriver det svenska folkhemmet och företagets värderingar 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/swedish_heritage/index.ht

ml (Hämtad 2013-01-25) 

 

En tidsaxel där Ikea beskriver företagets utveckling mellan 1940-1950-talet 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/history/1940_1950.html 

(Hämtad 2013-01-26) 

 

Bakgrundsfakta från Ikea där de beskriver katalogen som trycksak 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/press_room/bilagor/katalog_fy07/Bakgru

ndsfakta_katalogen_07_060629.pdf (Hämtad 2013-02-14) 

 

Ikeas hållbarhetsrapport - IWAY 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/people_and_planet/find-‐out-‐more.html 

(Hämtad 2013-02-14) 

 

Ikeas definition och information angående Ikea-katalogen 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/faq/index.html (Hämtad 

2013-02-13) 

 

En tillbakablick på Ikeas historia och utveckling från 1926-2001 
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http://www.ikeainalmhult.com/sv/about-‐ikea-‐and-‐almhult/history-‐redigerad/ 

(Hämtad 2013-01-27) 

 

Citatet som finns vid inledningens början är hämtad från denna artikel 

http://www.metro.se/nyheter/kvinnor-‐gar-‐inte-‐att-‐retuschera-‐

bort/EVHlja!2mPseJ6LPTrK2/ (Hämtad 2013-01-28) 

 

Uttalande där Ikeas presstalesperson uttrycker att diskriminering inte ingår i 

företagets värderingar 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5290616 (Hämtad 

2013-03-28) 

 

Björling och Sabunis uttalanden gällande Ikeas agerande 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/ikea-‐raderade-‐kvinnorna (Hämtad 2013-01-21) 

 

Tidningsstatistik 

http://ts.se/Mediefakta/Dagspress.aspx (Hämtad 2013-03-31) 
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Bilaga 1. 

Det totala urval av nyhetsartiklar som valts ut till analys:  

Namnet på tidningen, artikelns titel och datum då den publicerades: 

 

Aftonbladet: 

”Ikea rensar bort kvinnor” Hämtad (2012-10-01) 

City Malmö: 

”Kvinnor retuscherades bort ur Ikea-katalog” (2012-10-02) 

Dagens industri:  

”Försvunna kvinnor förbryllar möbeljätten” (2012-10-02) 

”Saudigate” a la Ikea (2012-10-03) 

Dagens nyheter: 

”Ikea backar om bortsuddade katalogkvinnor”(2012-10-02) 

Expressen: 

”Nu får Ikea pisk av Saudiarabien” (2010-10-03) 

”Ikeas kvinnoförbud” (2012-10-01) 

”Snart försvinner männen också ur Ikeakatalogen” (2012-10-05) 

”Ikea har gjort det förut” (2012-10-02) 

GT: 

”Snart försvinner även Ikea-männen” (2012-10-05) 

Göteborgsposten: 

”Bara män i saudisk Ikeakatalog” (2012-10-02) 

Kvällsposten: 

”Inga kvinnor i saudisk Ikeakatalog” (2012-10-01) 

Metro Skåne: 

”Efter krismötet: Ikeas katalog kan tryckas om” (2012-10-02) 

”Kunderna rasar mot Ikea” (2012-10-02) 

Metro Stockholm: 

”Experten: Fjäskar för regimen” (2012-10-02) 

”Expert: Därför klarar Sveriges rykte några skandaler” (2012-10-08) 

”Efter krismötet: Ikeas katalog kan tryckas om” (2012-10-02) 

”Ikea kan ta bort männen också” (2012-10-05) 

Svenska Dagbladet: 

”Klart att Ikea förlorar” (2012-10-02) 
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Sydsvenskan: 

”Ikeas självcensur förvånar saudier” (2012-10-04) 

”Ikeas katalog i Saudiarbien Kvinnorna suddades bort på Ikea-bilder” (2012-10-02) 

”Spaning Skrattet kan lätt fastna i halsen” (2012-10-04) 
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Bilaga 2. 

De nio utav 23 tidningsartiklar som använde sig av tidningen Metro som källa 
 
Aftonbladet ”Ikea rensar bort kvinnor” (2012-10-01) 

City Malmö ”Kvinnor retuscherades bort ur Ikea-katalog” (2012-10-02) 

Dagens Industri ”Saudigate” a la Ikea (2012-10-03) 

Expressen ”Ikea har gjort det förut” (2012-10-02) 

Expressen ”Ikeas kvinnoförbud” (2012-10-01) 

Expressen ”Nu får Ikea pisk av Saudiarabien” (2010-10-03) 

Kvällsposten ”Inga kvinnor i saudisk Ikeakatalog” (2012-10-01) 

Metro Skåne ”Kunderna rasar mot Ikea” (2012-10-02) 

Sydsvenskan ”Ikeas katalog i Saudiarbien Kvinnorna suddades bort på Ikea-bilder” 

(2012-10-02) 
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Bilaga 3.  

En lista på de 14 av 23 tidningar som sökt Ikea för kommentarer angående 

händelsen: 

 

City Malmö (2012-10-02) 

Dagens industri (2012-10-02)  

Dagens nyheter (2012-10-02)  

Expressen (2012-10-02)  

Expressen (2012-10-01)  

Expressen (2012-10-05) 

GT (2012-10-05) 

Metro Skåne (2012-10-02) 

Metro Stockholm (2012-10-02) 

Metro Stockholm (2012-10-05)  

Metro Stockholm (2012-10-05) 

Svenska dagbladet (2012-10-02) 

Sydsvenskan (2012-10-02)  

Sydsvenskan (2012-10-04) 

 

 

 

	  


