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Abstract 
Ikea's families – A semiotic analysis of men, women and children in the Ikea Catalogue 2014  

The purpose of this study is to see how men, women and children are made in the Ikea 2014 catalog, 

this from a gender perspective. It will also examine if gender stereotypes are seen and how equal the 

people in the images is produced. 

This essay is studied on the basis of gender theory and theories about stereotypes and how men, 

women and children are prepared in advertising and commercials. The method that was used during 

the analysis process was a qualitative semiotic method. The analysis tool that was used from the 

semiotic method was denotation, connotation and metonymy.  

The result of the study shows that the major part of the pictures that was analyzed was gender 

stereotypical and that a few of the pictures showed some kind of equality between men and women, 

both between grow ups and children. One of the conclusions that were made is that Ikea, in some, 

pictures show that equality is something that they think about and that they care about the Swedish 

opinions when it comes to equality between human beings, as they, Ikea, are a Swedish based 

company.   
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1. Inledning 

Hösten 2012 framkom det att Ikea hade retuscherat bort kvinnorna i den saudiarabiska katalogen för 

2013. Medier som rapporterade om detta var bland annat Aftonbladet, SVT och Metro. Så här skrev 

Metro den 1 oktober 2012: 

”[…] Katalogen ger också uttryck för landets kvinnoförtryck. Inte en enda kvinna finns med. I det strikt 

islamiska kungariket får kvinnorna inte får köra bil, rösta eller röra sig utanför hemmet utan övervakning 

från en manlig släkting. 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)  

I november 2013 stod det klart att ännu en retuschering hade gjorts från Ikeas sida. Denna gång 

handlade det om kundtidningen Ikea Live. I den ryska utgåvan av tidningen hade ett homosexuellt par 

retuscherats bort. Detta för att inte stöta sig med den nya ryska lag som säger att man inte får sprida 

gaypropaganda till minderåringa. Lagen röstades igenom sommaren 2013 (The Guardian, 2013). Så 

här skrev Aftonbladet om händelsen den 20 november 2013: 

”Hemmahosreportaget hos Clara och Kirsty i engelska Dorset har gått ut till medlemmar i Ikeas kundklubb 

Family, via magasinet Live. I januari publiceras det också i Ikeas nätversion av magasinet, i så gott som 

samtliga europeiska länder – utom Ryssland. Ett beslut som tagits gemensamt av Ikea i Ryssland och 

Sverige” (Aftonbladet, 2013) 

Utifrån detta är det intressant att studera hur män, kvinnor och barn framställs och presenteras i den 

svenska Ikea katalogen 2014, just för att det har varit skriverier om Ikeas katalog och reklam 

utomlands. Sverige är ett land som strävar efter jämställdhet (Regeringen, 2013) och eftersom Ikea är 

svenskt grundat företag är det intressant att se om jämställdheten syns i katalogen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att se hur Ikea framställer män, kvinnor och barn i den svenska katalogen 

för 2014, detta utifrån ett genusperspektiv.  
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1.2 Frågeställningar 

Nedan presenteras frågeställningar som har skapats för att kunna svara på studiens syfte:  

 Hur gestaltar Ikea män i sin katalog för 2014? 

 Hur gestaltar Ikea kvinnor i sin katalog för 2014? 

 Hur gestaltar Ikea barn i sin katalog för 2014? 

 Framställs männen, kvinnorna och barnen jämställt? Hur? 
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2. Tidigare forskning 

För att kunna understryka denna studies resultat kan jämförelser göras till tidigare utförd forskning 

som är relevant för denna analys. Om analysen når liknande slutsatser som annan forskning inom 

samma område kan det tyda på att resultatet är pålitligt. Att forskningen är reliabel innebär att den är 

trovärdig, skriver Torsten Thurén, forskare vid institutionen journalistik, medier och kommunikation 

vid Stockholms universitet, i sin bok Vetenskapsteori för nybörjare (2007: 26). 

Ämnen som den utvalda forskningen tar upp är Ikea, hur män och kvinnor framställs i reklam, och 

barn och reklam. 

 

2.1 Ikeas retuscherade kvinnor 

Ett examensarbete skrivet av Gia Brorsson vid Umeå universitet 2013 heter Ikeas retuscherade 

kvinnor - En kvalitativ studie av Ikeas val att retuschera kvinnor i den Saudiska Ikea-katalogen. 

Syftet med den studien 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” 

(Brorsson, 2013: 2).  

Brorsson kommer fram till att bortretuscheringen av de saudiska kvinnorna var på svenskt initiativ av 

Inter Ikea Systems, och inte på initiativ från den saudiska franchisetagaren eller den saudiska staten 

vilket de svenska journalisterna hade föreslagit till en början. Brorsson menar att den saudiska 

kulturen framställdes ensidigt och begränsat i de svenska nyhetsartiklarna och att denna kritiska 

framställning kan bero på att journalisterna ansett att Ikea, som ett svenskt grundat företag, med 

tillsynes svenska värderingar inte följer dessa utan en annan kulturs åsikter och värderingar. Genom 

journalisternas framställning om att Ikea är ett svenskt företag med ett visst etiskt ansvar anser de att 

företaget är en representant för den svenska kulturen (Brorsson, 2013: 36f).  

Detta examensarbete har valts ut som tidigare forskning då den berör företaget Ikea som även i denna 

studie kommer förekomma. I Brorssons studie nämns Ikea s ansvar för förmedlandet av den svenska 

kulturen och det är något som även diskuteras i denna studie.    

 

2.2 Mannen och kvinnan i reklamen 

Adam Jonsson skrev 2013 en C-uppsats vid Umeå universitet, Mannen och kvinnan i reklamen - En 

studie av annonserna i tidskrifterna Café och Elle. Jonssons syfte var att ”studera hur genus 
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framställs i ett urval av annonser i tidskrifterna Café och Elle. Den syftar även till att undersöka vad 

lycka är i annonserna” (Jonsson, 2013: 2). Jonsson använder sig av en semiotisk bildanalys för att 

analysera materialet. Han ser hur maskulinitet och feminitet framställs i annonserna och även hur 

bland annat stereotyper syns. Studiens slutsats blir att maskuliniteten som syns i materialet var typiskt 

maskulint; ”maskulinitet som förmedlade svar att vara aktiv, målinriktad, stark, kontrollerad, perfekt, 

chef, heterosexuell, kontrollerad” och de feminina i materialet var ”ung, vacker, sensuell, elegant, smal, 

sexig och mamma” (Jonsson, 2013: 38). De stereotyper som syntes i det analyserade materialet fanns 

det tydliga stereotyper av både män och kvinnor.  

Att Jonsson kommit fram till att både män och kvinnor framställdes i stereotyper och som typiskt 

maskulina eller feminina i reklamannonserna som Jonsson analyserade kan ge denna studie högre 

reliabelitet om samma svar framkommer efter analysen är gjord. Detta eftersom att materialet i denna 

studie också består av reklambilder där det förekommer män och kvinnor.   

 

2.3 Reklam riktat till barn 

Reklam riktat till barn – En studie om strategi och utformning av reklam riktat till barn är ett 

examensarbete av Shahla Adnani och Rebecca Stridsberg, 2004 – Högskolan Trollhättan Uddevalla. 

Syftet med studien var ”att identifiera vilka strategier som används vad gäller 

marknadskommunikativa insatser riktat till bar som målgrupp” (Adnani & Stridsberg, 2004: 6).  

I sin slutsats nämner Adnani och Stridsberg att ”leksaker speglar mänskliga egenskaper, och för att 

kategorisera de med människoliknande drag, måste det göras en uppdelning av flick- och pojkleksaker. 

Pojkar är i stor utsträckning benägna att föredra vissa typer av leksaker såsom bilar och maskiner, 

emedan flickornas preferenser närmar sig dockor och liknande” (Adnani & Stridsberg, 2004: 33). 

Ikea marknadsför inte sin katalog till barn, men denna uppsats fungerar ändå bra som tidigare 

forskning. Detta är på grund av att de tar upp vilka sorters leksaker som tilltalar flickor och pojkar. Det 

finns barn i olika åldrar i katalogen så kan det vara intressant att se om dessa sorters leksaker dyker 

upp och hör ihop med ”rätt” kön. Om det skulle vara fallet kan slutsatsen dras att barnen i katalogen 

framställs stereotypiskt.  

 

2.4 Lillan är ingen vanlig flicka 

Malin Dyragers examensarbete heter Lillan är ingen vanlig flicka – En semiotisk analys av 

genusframställan i Sveriges Televisions julkalendrar 1996 och 2007 och syftet med denna studie är 

”att efter semiotiska analyser av Mysteriet på Greveholm och En riktig jul kunna ge en uppfattning av 
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hur skapandet och iscensättandet av kön framställs i Sveriges Televisions julkalendrar från 1996 och 

2007 samt om och hur framställandet har förändrats över tid” (Dyrager, 2009: 6).  

Det som Dyrager kommer fram till är att Mysteriet på Greveholm följer stereotyper när de presenterar 

sina karaktärer. Dock finns det en karaktär som bryter mot det stereotypiska mönstret, och det är 

karaktären Lillan. Dyrager tolkar däremot detta som ett ofrivilligt sätt att bryta stereotypmönster. I En 

riktig jul finns det däremot många karaktärer som bryter mot de stereotypiska lagarna. En av dessa 

karaktärer är en kvinnlig chef.  

Lillan är ingen vanlig flicka har valts som tidigare forskning av den orsaken att den berör både vuxna 

och barn i stereotypiska roller vilket kan ge stöd när den här studiens analys görs, då det kan 

förekomma vuxna och barn i stereotypiska roller i Ikea-katalogen.  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Adam Jonssons uppsats Mannen och kvinnan i reklamen – En studie av annonserna i tidskrifterna 

Café och Elle och Malin Dyragers uppsats Lillan är ingen vanlig flicka – En semiotisk analys av 

genusframställan i Sveriges Televisions julkalendrar 1996 och 2007 är två undersökningar som kan 

kopplas ihop med varandra. Detta på grund av att båda diskuterar genus och kön och kommer fram till 

liknande slutsatser. Båda kommer fram till att de personer som blir analyserade oftast följer det 

stereotypiska mönster som finns för deras kön. I Lillan är ingen vanlig flicka är det däremot en 

person i materialet som inte faller in i en stereotypisk roll, och det är Lillan, men att det är ett 

ofrivilligt sätt att bryta stereotyper – att det var aldrig en baktanke med att skapa Lillan som en person 

som inte passade in i den könsstereotyp hon borde. Dessa två C-uppsatser kan ge denna studie högre 

trovärdighet om resultaten blir liknande.  

Gia Brorsson examensarbete Ikeasretuscherade kvinnor – En kvalitativ studie av Ikeas val att 

retuschera kvinnor i den Saudiska Ikea-katalogen blir relevant för denna studie, som tidigare nämnt, 

då den berör områden Ikea och kvinnor. Eftersom det är kvinnor som generellt figurerar mest i reklam 

(Fagerström & Nilson, 56-57) kan man anta att det är fler kvinnor än män i Ikea -katalogen, och det 

gör det intressant att de retuscherades bort i den Saudiska upplagan.  

Även Shahla Adnani och Rebecca Stridsbergs arbete Reklam riktat till barn – En studie om strategi 

och utformning av reklam riktat till barn blir viktig och intressant för denna studie. Detta för att de 

tar upp vilka leksaker som tilltalar flickor och vilka leksaker som tilltalar pojkar. I materialet från Ikea 

-katalogen som kommer att analyseras i denna uppsats förekommer det barn och runt dessa barn finns 

det leksaker. Utifrån leksakerna kan man alltså analysera barns stereotypiska roller och kön.  
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3. Teori 

Här nedan kommer studiens två huvudteorier att presenteras. Dessa två teorier är genusteori och 

reklamteori. Dessa två kommer att fungera som en ram för att hjälpa till att svara på studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

3.1 Genusteori 

Tiina Rosenberg, docent i teater- och genusvetenskap, skriver introduktionen till Könet Brinner 

(2005) som är en bok med några av genusteoretikern Judith Butlers texter på svenska.  Rosenberg 

förklarar utifrån Butlers texter att från den stund en människa blivit identifierad och benämnd som 

pojke eller flicka lär sig människan att agera och spela sitt kön. Butler menar att kvinnan respektive 

mannen lär sig hur samhällets regler preciserar innebörden i att vara kvinna eller man och efterliknar 

detta handlingsmönster (Rosenberg, 2005: 14).  

Sociologen Raewyn Connell förklarar genusbegreppet i boken Om genus (2009) och skriver följande: 

”I sin vanligaste användning syftar då termen ’genus’ på den kulturella skillnad mellan kvinnor och män 

som bottnar i den biologiska uppdelningen i hanar och honor. Tanken bygger på dikotomi och skillnad. Män 

är från Mars, kvinnor är från Venus” (2009: 23) 

Connell fortsätter med att beskriva att genus inte är ett uttryck för biologi utan att det är ett mönster i 

våra sociala arrangemang, genus är en social struktur (Connell, 2009: 25).  

Begreppen genus och kön förklaras i även boken Genus, medier och masskultur (2008) av Linda 

Fagerström, fil. dr i konstvetenskap, och Maria Nilson, fil. dr i litteraturvetenskap. Genus 

representerar sociala konstruktioner av manlighet och kvinnlighet, medan kön representerar det 

biologiska en människa föds till att vara, man eller kvinna (Fagerström & Nilson, 2008: 7). Även 

sociologerna Jennifer Marchbank och Gayle Letherby i boken Introduction to gender: social science 

perspectices beskriver att kön är det biologiska som människan och att genus är det människan skapar 

ut igenom livet med hjälp av sin sociala omgivning (2007: 5).  

Genusbegreppet har sin grund i både socialt och kulturellt präglade idéer om vad som är feminint och 

maskulint. Genusforskningen behandlar uppfattningar och bildandet av det feminina och det 

maskulina, samt vilka konsekvenser dessa föreställningar kan få (Fagerström & Nilson, 2008: 12).  

Genusteorin framställer att kvinnor tenderar att bli skildrade som objekt och passiva varelser som inte 

utför några aktiva handlingar. Kvinnan beskrivs ofta med ord som “känsla”, “kropp” och “kall”, medan 

mannen beskrivs med motsatsorden “förnuft”, “själ” och “varm”. Män och kvinnor blir beskrivna som 
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ett motsatspar. Mannen har en tendens att beskrivas med positiva och starka ordval och som en aktiv 

varelse som fungerar som en hjälte som räddar kvinnan. Genus sägs handla om makt, och eftersom 

männen har en viss tendens att bli framställda i positiva nyanser blir det just männen som får 

möjligheten att utöva makt över kvinnor, som tenderar att bli beskrivna med negativa termer 

(Fagerström & Nilson, 2008: 10, 12).     

 

3.1.1 Stereotyper 

Termen stereotyper betyder att man får en förenklad föreställning av hur en viss grupp människor 

eller en enskild individ är konstruerad. Detta kan innefatta allt från utseende till beteende och även 

andra sociala aspekter, vilket beskrivs i Populärkultur: Teorier, metoder och analyser skriven av 

Simon Lindgren, forskare vid den sociologiska institutionen vid Umeå Universitet (2009: 91). 

Stereotypiserandet fångar upp en egenskap hos någon och reducerar den. Detta gör att denna 

egenskap framstå som personens enda karaktärsdrag. Egenskap blir således förenklad och överdriven, 

vilket gör att stereotyper leder till objektifiering.  Stereotyper kan bidra till hur normer, värderingar 

och synsätt konstruerar i samhället. Exempel på stereotyper är att kvinnor ofta blir porträtterade som 

endast ”mammor”, medan män blir framställda som ”chefer”. Männen tillskrivs mer makt än kvinnan. 

Generellt sätt så tenderar både män och kvinnor att bli porträtterade som vita, heterosexuella 

västerlänningar (Fagerström & Nilson, 2008: 120, 124f).  

Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, skriver om kvinnans plats i hemmet i boken Den 

socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (1992). De kvinnliga stereotyperna finns kvar från 

den tiden då kvinnornas jobb mest var i hemmet, det var i hemmet som de var mammor, fruar och 

husor (Hirdman, 1992: 37).   

Richard Dyer, professor i filmstudier, skriver ett kapitel om stereotyper i sin bok The matter of 

images: Essays of representation (2002). Dyer menar att ordet oftast används som ett skällsord i 

dagens samhälle, att ordet stereotyp är negativt laddat (Dyer, 2002: 11). Vidare förklarar Dyer 

stereotyper som en from av komplexa och ofullständiga uppgifter som vi får från omvärlden, och att vi 

skapar personer utifrån dessa uppgifter. Han skriver att stereotypiserandet är en process som finns i 

alla mänskliga samhällen och att alla individer inom samhället utövar denna process. Stereotyper är en 

förenkling utifrån uppfattningar och mönster som tillskrivs en människa (Dyer, 2002: 12).  

 

3.2 Reklamteori   

Reklam är ett massmedium som används för att skapa uppmärksamhet runt till exempel varor och 

tjänster, samt att påverka och till exempel ändra människors konsumentbeteende. Avsikten med 

reklam är oftast att marknadsföra ett förtags produkter eller tjänster med målet att öka försäljningen 

och öka företagets inkomst. För att något som marknadsförs ska vara reklam, måste de ske i ett betalt 
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utrymme. Det måste även synas att det är reklam (Nationalencyklopedin – Reklam | Ung konsument, 

2013).  

 

3.2.1 Män och kvinnor i reklam  

Män och kvinnor framställs allt som oftast som könstereotyper när de skildras i reklam. Kvinnor är 

generellt överrepresenterade i reklam som finns i det offentliga rummet. Kvinnors kroppar används 

som förmedlare när det gäller reklam, kropparna fungerar som blickfång (Fagerström & Nilson, 2008: 

50-51). När det gäller kvinnor i reklam är det ovanligt att det är flera kvinnor med på bilden, eftersom 

kvinnor i grupp blir starkare än den ensamma kvinnan (Fagerström & Nilson, 2008: 55).  

Det mediekritiska nätverket Allt är möjligt (1999) menar att framställningen av män och kvinnor är 

stereotyp. Mannen förmedlas som väldigt maskulin; han är stark, karismatisk, chef, hjälte eller 

brottsling (Allt är möjligt, 1999: 8). Maskulinitet är ett begrepp byggt utifrån en 

uppsättning egenskaper, handlingar och beteenden som i allmänhet anses vara typiska eller lämpliga 

för män, detta är något som George L. Mosse, gay-historiker, skriver om i Image of Man: The Creation 

of Modern Masculinity (1996: 3).  

Kvinnan blir någon helt annan jämfört med mannen, hon blir stereotypiskt feminin. Hon skildras som 

smal och vacker, mamma, fru sexobjekt eller offer (Allt är möjligt, 1999: 8). Detta överensstämmer 

med det som Fagerström och Nilson skriver i sin bok Genus, medier och masskultur. Att kvinnor 

framställs inom vissa speciella kategorier och blir stereotypiserade är även något som Vickie Rutledge 

Shields skriver i Measuring up: how advertising affects self-image (2002: 14).  

Mannen och kvinnans kroppar framställs på olika sätt i reklamer. Kvinnor avbildas ofta liggande, 

horisontella, eller knäböjande – ställningar som kan tolkas som undergivna. Kvinnor fotas även 

uppifrån vilket ger illusionen att de är mindre och hjälplösa. Mannen däremot avbildas vanligen 

vertikal, stående och bilden är mer än sällan tagen ur ett grodperspektiv vilket gör att mannen ser 

mäktig ut. När både män och kvinnor finns med på samma bild är mannen oftare än kvinnan i 

förgrunden. Detta gör att mannen ser större ut än kvinnan och detta kan betyda att mannen har mer 

makt eller makt över kvinnan (Fagerström & Nilson, 2008: 56-57). 

 

3.2.2 Barn i reklam 

Drömprinsen och Glamourtrollet: om könsschabloner i barnreklam (1998) är en bok utgiven av 

Konsumentverket som tar upp fenomenet barn i reklam och barnreklam. Barnen blir allt som oftast 

framställda i könsstereotyper och skildras sällan på sina egna villkor. Flickorna är omgivna av rosa och 

dockor, medan pojkarna omges av blått och bilar. Barn blir illustrationer i reklamen, där de framställs 

i ett glatt och behagligt scenario som reklamen vill förmedla (Jacobson, 1998: 15-16).  
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Istället för att framföra en jämställd bild mellan barnen i reklam är det istället olikheterna som 

betonas. Pojkar blir beskrivna och framställda som starka viljor, aktiva och robusta. Flickorna tillskrivs 

istället egenskaper som passiva, känsliga och söta (Jacobson, 1998: 13-15).  

I reklam är, som tidigare nämnt, kvinnors kroppar oftare horisontella än vertikala – detta gäller även 

flickors kroppar i reklam. Små flickor blir allt som oftast framställa och skildrade som vuxna kvinnor, i 

alla fall när det gäller klädreklamer. Flickorna har ofta på sig figursydda toppar och tajta byxor eller en 

liten kjol, detta gör att de bara ser ut som en kropp. Pojkarna däremot blir ofta framställda som just 

unga pojkar. Deras kläder är ofta praktiska och är lekvänliga. Men även pojkarna blir tillskrivna vuxna 

mäns attribut, de ska vara macho och tuffa (Fagerström & Nilson, 2008: 81-83 | Jacobson, 1998: 22-

27). 
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4. Material 

Det material som legat till grund för undersökningen är den svenska Ikea -katalogen 2014. Det är ur 

katalogen bilderna som analyserades hämtades. Anledningen till valet av katalogen för 2014 grundar 

sig i att det helt enkelt är den som är aktuell mellan augusti 2013 till och med augusti 2014. Ikeas 

katalog 2014 skickades ut till drygt tre miljoner hushåll (Ikea, 2013). Ikea skickar ut katalogen till 

utvalda postnummer och till hushåll som ligger i varuhusområdena. Utöver dessa utskick får Ikea 

Family-medlemmar som angett att de vill ha katalogen hemskickad. Privatpersoner som inte får hem 

katalogen kan hämta den i ett Ikea-varuhus.  

  

4.1 Avgränsningar 

I katalogen finns det bilder med ”hem-scenarion”, det är dessa bilder som är intressanta för denna 

studie eftersom det är i dessa bilder det förekommer människor. Dessa människor är män, kvinnor 

och barn. Bilder där det förekommer Ikea -personal kommer inte att finnas med i urvalet då dessa 

bilder inte är representativa utifrån studiens syfte eftersom dessa bilder är porträttbilder. Även bilder 

som bara innehåller möbler försvinner ur urvalsprocessen. Den text som kan finnas med i bilderna 

kommer inte att analyseras, då detta oftast bara är produktnamn och produktpriser.  

Ur katalogen har 28 bilder valts ut. Dessa 28 bilder uppfyller de kriterier som beskrivs ovan.  De bilder 

som har sparats innehåller människor – män, kvinnor och barn. Dessa 28 bilder har nummereras och 

sedan har åtta bilder slumpmässigt lottats ut.  

Lottningen utfördes genom att varje bild i katalogen som var lämplig för analys fick en post-it med ett 

nummer på. Därefter skapades 28 lappar med nummer mellan 1-28. Dessa lappar lades i en skål och 

drogs sedan slumpmässigt ut. Nummerlapparna som drogs ur skålen matchades med bildernas 

nummer. De åtta bilder som blivit lottade är de bilder som studien baseras på. De bilderna som 

analyseras i denna studie presenteras i kapitel 9. Bilagor.  

Valet att göra ett slumpmässigt urval grundar sig i att vara så objektiv som möjligt när det kommer till 

materialet. Ifall materialet hade varit icke-slumpmässigt valt hade studiens trovärdighet varit lägre och 

resultatet hade kunnat vara mer subjektivt och kanske helt missvisande. Däremot är det viktigt att 

påpeka att det slumpmässiga urvalet gör att det manliga eller kvinnliga könet kan bli 

överrepresenterat i materialet. Det kan även vara så att det finns fler barn än vuxna, eller tvärtom, 

representerat i materialet. Även detta kan leda till att studiens trovärdighet minskar och att resultatet 

av undersökningen kan vara missvisande.  
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4.2 Genremedvetenhet 

Ikea-katalogen kan fungera både som en reklamkatalog och som ett inspirationsmagasin. Med detta 

menas att katalogen är en reklamkatalog som marknadsför Ikeas egna möbler, men det är även ett 

inspirationsmagasin för hur en hemmiljö kan se ut. Ikea sprider, med hjälp av bilderna i sin katalog, 

en bild av något som kan liknas med en perfekt hemmabild.  

Denna typ av bilder, ”hem-scenarierna”, som beskrivs i 4.1 Avgränsningar finns med för att illusterara 

och visa hur Ikeas produkter fungerar i hemmet. Att de har med människor i sina bilder kan vara för 

att bilderna ska bli mer lockande att titta på. I och med dessa bilder kan man tolka att Ikea förmedlar 

en bild av att man kan ”leva Ikea”, att äga möbler och annan inredning från Ikea är en livsstil.  

Eftersom Ikea säljer kök, badrum och möbler kan inte alla genusteorier appliceras på människorna 

som figurerar i bilderna. Till exempel skriver Fagerström och Nilson om att kvinnor ofta blir skildrade 

liggande (Fagerström & Nilson, 2008: 56), och Ikea säljer sängar. Om en kvinna ligger ned i sängen 

blir hon inte stereotypiskt framställd, eftersom man sover liggande i sängar.  
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5. Metod 

För att kunna göra en djupare analys av urvalet av Ikea -bilder så kommer en kvalitativ innehållsanalys 

vara metodens utgångspunkt. En kvalitativ innehållsanalys passar bra till denna studie, då syftet med 

studien inte är att räkna eller mäta något. Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys kan man 

analysera något på djupet och på detaljnivå, detta är något som Torsten Thurén beskriver i sin bok 

Vetenskapsteori för nybörjare (2007: 112).  

 

5.1 Semiotik 

Semiotik är en vetenskap som undersöker den mänskliga betydelseproduktionen, man kan säga att det 

är teori om hur människor kommunicerar via tecken (2004: 34). Detta förklarar Yvonne Eriksson, fil. 

dr i konstvetenskap, och Anette Göthlund, fil. dr kommunikation, i boken Möten med bilder: analys 

och tolkning av visuella uttryck.  Semiotiken bygger på tanken att man kan tyda bilder, texter och 

visuella uttryck som budskap eller förmedlare av mening (Eriksson & Göthlund, 2004: 35).  

En generell utgångs punkt i semiotiken är att bilden ska tolkas som ett tecken (Eriksson & Göthlund, 

2004: 36). Med tecken menas allt som på något vis kan läsas, tolkas eller avkodas. Ett tecken består av 

ett uttryck och ett innehåll. Till exempel kan produkter och människor vara tecken i en reklamannons, 

reklamannonsen utgör texten i sin helhet. Detta på samma sätt som bokstäver och ord i ett brev 

tillsammans utgör en text. En annan utgångspunkt är att bilden har ett öppet eller dolt budskap som 

den kommunicerar med en åskådare (Eriksson & Göthlund, 2004: 36).  Med hjälp av en semiotisk 

analys kan alltså bakomliggande myter, ideologier och maktaspekter åskådliggöras skriver Mats 

Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, i Mediernas språk (2008: 18).  

John Fiske, kommunikationsvetare, skriver i boken Kommunikationsteorier: En introduktion om den 

schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure som var en av två som ”grundade” semiotiken. Saussure 

ville utveckla en lära som studerar tecknens liv i det sociala livet. Saussure intresserade sig av hur 

tecken var relaterade till andra tecken. Den andre som ”grundade” semiotiken var den amerikanske 

filosofen Charles Sanders Peirce. Peirce var intresserad av att studera sambanden mellan tecknen, 

användaren och verkligheten (Fiske, 1997: 61-67 | Eriksson & Göthlund, 2004: 35).  

Semiotik studerar alla tecken som kommuniceras och därför kan den semiotiska analysen tillämpas på 

bland annat filmer, mode, reklam och så vidare (Lindgren, 2009: 63), vilket gör att denna analysmetod 

passar bra till denna studie och till detta material.  
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5.1.1 Denotation och konnotation  

Ett tecken består av två nivåer, en språklig och en mytologisk. Den språkliga nivån är det tecknet visar, 

vad som tydligt syns. Ett exempel på detta är exempelvis en man som sitter på en stol vid ett bord. Den 

mytologiska nivån är där vi skapar symboliska innebörder, till exempel att mannen på stolen utstrålar 

manlighet och styrka (Fiske, 1997: 61ff, 63ff).  

Dessa två nivåer kallas också för denotation och konnotation. Denotationen motsvarar den språkliga 

nivån och konnotation är motsvarande den mytologiska nivån. Föreställningen om två ordningar av 

beteckning blev till av litteraturkritikern och semiotikern Roland Barthes, som var Saussures 

efterföljare, och beskrivs i Barthes bok Image, music, text (Fiske, 1997: 117ff | Barthes, 1977: 17ff, 20f).  

Det objektivt verifierbara är en bilds denotation. Däremot kan en bilds denotation aldrig vara helt 

objektiv, då alla inte kan vara överrens om vad som syns på bilden. En bilds konnotation är ett förlopp 

av meningsskapande, i vilket det denotativa tecknet blir till uttryck för ännu en innebörd (Lindgren, 

2009: 83-84). 

Att göra en denotativ analys betyder att fastställa vad det är som skildras på bilden (Lindgren, 2009: 

83). Detta kan tillexempel vara ur vilken vinkel bilden är tagen, vad de på bilder gör osv. Vid 

konnotation analyseras bildens ytterligare innehåll, det vill säga vad bildens innehåll betyder och vad 

den signalerar (Lindgren, 2009: 84). Exempel på detta kan vara att om det är en man och en kvinna på 

bilden och mannen står längre fram än kvinnan, detta kan tyda på att mannen har mer makt än 

kvinnan för att han syns mer i bilden.  

 

5.1.2 Kommutationstest 

Ett annat andvändbart analysverktyg att använda när man ska analysera bilder är kommutationstest. 

Ett kommutationstest har två huvudfunktioner, att identifiera signifikanta skillnader eller utmärka 

distinktiva drag inom ett paradigm eller syntagm och att hjälpa oss att definiera denna signifikans 

(Fiske, 1997: 147). Paradigm är en uppsättning tecken som vi väljer mellan och syntagm är 

kombinationen av de tecken vi hämtar ur paradigmet (Ekström, 2008:26). Tekniken inbegriper utbyte 

av en enhet i syntagmet och bedömning av den eventuella betydelseändring som skett. Detta utbyte 

kan göras med fantasin och syntagmets förändrade betydelse analyseras (Fiske, 1997: 148).  

 

5.1.3 Kontext  

Begreppet kontext innebär att en text eller bild är beroende av ett visst sammanhang för att göra det 

ska vara möjliga att analysera. Anföranden via texter och även bilder bör därför lämpas till det 

kommunicerade sammanhanget, detta för att minska osäkerheten för bildens kontext anknyts till 

något oväsentligt. En bild är polysemisk, det vill säga den kan tolkas på många olika vis. Den tolkning 
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som publiken gör av en bild behöver nödvändigtvis inte vara densamma som det syfte som skaparen 

hade av bilden(Ekström 2008: 14-15).  

Anledningen till att kontext lyfts fram här är inte för att det kommer att användas som ett 

analysverktyg under analysarbetet av materialet, utan för att förklara och tydliggöra hur man måste 

förhålla sig till olika material och vart de publiceras. I denna studies fall kommer materialet från en 

svensk inredningskatalog, och det är just det faktum att den är svensk som ska has i baktanke. 

Analysen görs utifrån ett svenskt perspektiv och om en person med någon annan kulturell bakgrund 

hade gjort samma studie kan resultatet bli olika.  

 

5.2 Metonymi 

Metonymi arbetar genom att associera inom samma verklighetsplan på samma sätt som metaforer 

arbetar med överföring av egenskaper från ett verklighetsplan till ett annat. Metonymer låter en del stå 

för helheten, med detta menas att vi väljer en del av verkligheten och låter den verkligheten att 

representera helheten. Valet av metonym påverkar hur vi konstruerar den okända delen av 

verkligheten (Fiske, 1997: 130 | Ekström, 2008: 26).  Metonymer är alltså en sorts förmedlare av 

verkligheten – ”de är en del av det de står för” (Fiske, 1997: 131).   

Ett exempel på där det finns en metonym är omslaget av Ikea -katalogen (se bilaga 9) som kan 

analyseras. Vi ser en orange fåtölj som det ligger en person i. Den här personen är liten, har en 

leksakshaj på fingret, har lockigt hår och röd- vitrandiga byxor på sig.  Utifrån detta skulle vi kunna 

säga att den här personen är en flicka, utifrån de röd- vitrandiga byxorna eftersom det är stereotypiskt 

för tjejer att ha rött på sig. Egentligen vet vi inte om det är en pojke eller flicka, men de få kroppsdelar 

som syns och de kläderna hen har på sig talar för att det är en flicka. Hen, eller hon, är alltså en 

metonym.  

 

5.3 Metoddiskussion 

En svaghet med den semiotiska bildanalysen är att läsarna fordras att ha samma allmänneliga 

värderingar och uppfattningar på till exempel hur en stereotyp tolkas. Beroende på i vilket kulturellt 

samhälle vi lever i har vi tillskrivit olika föreställningar av omvärlden och därför blir våra tolkningar 

till viss del alltid subjektiva, detta beskriver Göran Bergström och Kristina Boréus, båda statsvetare vid 

Stockholms universitet, i boken Textens mening och makt (2005: 352f). 
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5.3.1 Intersubjektivitet, reliabilitet och validitet 

Något som kommer att beaktas under arbetsgången är intersubjektivitet, reliabilitet och validitet. 

Dessa tre komponenter är viktiga att tänka på när en vetenskaplig studie görs. Intersubjektiv 

testbarhet innebär att analysen ska kunna genomföras av vem som helst och ändå leda till samma svar. 

Detta innebär att personliga värderingar måste åtsidosättas när analysen genomförs då dessa inte ska 

ha någon inverkan på resultatet. Reliabilitet innebär att studien är trovärdig. För att göra en studie 

med hög reliabilitet är det viktigt att vara kritisk genom hela arbetsprocessen; från insamlandet av 

material till analysen. Validitet innebär att studien faktiskt har studerat vad som var avsett att studera, 

att det finns en rödtråd igenom hela arbetet (Thurén, 2010: 26-27 , 33-34).  

Eftersom denna studie är av det kvalitativa slaget kan det vara svårt få studien att bli intersubjektivt 

testbar, eftersom alla inte har samma tankesätt och synsätt när det gäller till exempel stereotyper. 

Personliga värderingar har försökt att åtsidosättas, men sådana värderingar påverkas av ens kulturella 

bakgrund och därför kanske inte studien är helt genomförbar, med samma resultat i slutändan, av en 

person med en annan kulturell bakgrund. Denna studies reliabilitet och trovärdighet stärks om samma 

saker har kommit fram i analysen som nämns i teorier om genus, stereotyper och människor i reklam. 

Studiens validitet är hög då resultatet av analysen överensstämmer med det angivna syftet och svarar 

på de fyra frågeställningar som har konstruerats utifrån syftet. Alltså har det som var avsett att studera 

studerats och det finns en röd tråd, det finns ett sammanhang, igenom hela arbetet. 
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6. Analys 

Här nedan kommer en systematisk analys av materialet att presenteras. Alla analyser kommer att 

presenteras var och en för sig med tre underrubriker; denotation, konnotation och kommutationstest 

och metonymer. De bilder som kommer att analyseras återfinns i kapitel 9. Bilagor. Begreppet ”pojke” 

och ”flicka” kommer att användas när det är barn i bilden som analyseras, och när det är vuxna som 

analyseras används orden ”man” och ”kvinna”. 

 

6.1 Bild 1 

6.1.1 Denotation  

På bilden (se bilaga 1) syns två personer, varav än är en flicka. Den andra personen går det inte att 

avgöra könet på då du inte kan se dennes ansikte. Det är två barn som skulle kunna vara mellan 3-6 år 

gamla och båda har ljus hy. Flickan, som har mellanblont, axellångt hår, står upp och klipper i ett tyg 

som är rosa- och vitrandigt. Munnen syns inte då tyget skymmer den. Vad hon har på sig för kläder 

syns inte, men hon är barfota och har rött nagellack på sina fingernaglar. Den andra personen ligger 

ned på ett slags bord och har en bok över magen. Denne har på sig en vit t-shirt, blå jeans och bara 

fötter.  

Barnen befinner sig i ett sovrum som är tvådelat. Det finns två sängar och två garderober i rummet. 

Delen där flickan befinner sig går i färgerna rosa, vitt och lila. Där finns det dockor i en docksäng och 

ovan på garderoben ligger det tyg. Den delen som det okända barnet befinner sig i går i färgerna vitt, 

blått och grönt. Där finns det flera böcker, ett gosedjur och ett mikroskop. I mitten av rummet hänger 

en gul taklampa. Inget av barnen har ögonkontakt med kameran och bilden är tagen i jämnhöjd med 

barnen.  

 

6.1.2 Konnotation och kommutationstest 

Flickan håller ett rosa- och vitrandigt tyg framför sig och det döljer nästintill hela hennes kropp och 

hennes kläder. Det enda som syns är hennes nakna armar och fötter. Detta gör att flickan ser helt 

naken ut med bara ett skynke framför sig, detta kan kopplas till Fagerström och Nilsons beskrivelse av 

att det feminina könet blir framställt som bara en kropp och att små flickor ofta framställs på samma 

sätt som vuxna kvinnor. Att tyget skymmer flickans mun kan tolkas som att ”fina flickor” inte ska prata 

för mycket utan de ska utföra det de håller på med.  

Den delen av rummet som flickan står i är mycket könsstereotypisk. Det mesta är rosa och hon har 

dockor, pysselsaker och en rosa balettklänning hängandes framme. Detta styrker hennes femininitet 
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utifrån ett stereotypiskt perspektiv och att hon är en flicka, till exempel att flickor ska leka med dockor 

och låtsas eller lära sig att vara en mamma. Dessa typiska ”flickleksaker” var något som Shahla Adnani 

och Rebecca Stridsberg diskuterade i slutdiskussionen i sitt examensarbete Reklam riktat till barn – 

En studie om strategi och utformning av reklam riktat till barn. Flickan står upp, hon är alltså 

vertikal, vilket bryter mot den typiska normen av kvinnor och flickor i reklambilder som Fagerström 

och Nilson pratar om i Genus, medier och masskultur. 

Personen som ligger ned befinner sig i den delen av rummet som går i färgerna vitt, blått och grönt. 

Det är mindre saker framme i denna del av rummet. Utifrån färgerna och ett stereotypiskt perspektiv 

skulle man kunna dra slutsatsen att denna person är en pojke. Detta eftersom pojkar ofta förknippas 

med dessa ovan nämnda färger. Det som motsäger detta antagande är att personen ligger ned, alltså är 

horisontell, då det oftast är flickor och kvinnor som framställs på detta sätt i reklam. Dock går det 

omöjligen att veta om det liggande barnet är en pojke, då ansiktet inte syns. 

Lampan som hänger i mitten av taket är gul. Gul, precis som grön, brukar anses som en könsneutral 

färg och lampan kan ha placerats i mitten av rummet för lampan ska kunna ”tillhöra” båda barnen och 

passa till både en pojke och en flicka.  

Bilden med barnen kan ifrågasättas också när det gäller uppdelningen av sovrummet. Varför kan inte 

hela rummet ha vita väggar? Varför måste tjejens sida vara rosa och fyllt med rosa saker? Antagligen 

har uppdelningen gjorts stereotypiskt för att det inte är helt socialt accepterat att klä och uppfostra 

sina pojkar feminint och flickigt och uppfostra sina flickor maskulint och pojkigt. Uppdelningen hade 

inte behövt vara så tydligt för en mer jämnställdbild mellan barnen. 

 

6.1.3 Metonymer 

Den ena av kropparna i bilden är en metonym och det är hen som ligger ned.  Vi ser bara fötter, ben 

och armar på den liggande kroppen. Hen har på sig blåa jeans och en vit t-shirt. Utifrån detta kan vi ur 

ett stereotypiskt perspektiv säga att det är en pojke. Vi vet såklart inte om detta är en pojke men 

utifrån det vi kan se runtom hen, till exempel de ”typiskt pojkiga” färgerna, kan man anta att detta 

barn är en pojke – men som sagt går inte det att avgöra.  

 

6.2 Bild 2 

6.2.1 Denotation 

På bilden (se bilaga 2) syns fyra personer i en ljus köksmiljö. Det syns att det är ett kök då en spis syns. 

Det är två vuxna, en man och en kvinna, och två barn, varav en är en flicka och det andra barnets kön 

är svårt att avgöra. Mannen står upp och kvinnan sitter ned med ett av barnen i knät. Det andra 

barnet, flickan, sitter på golvet. Alla fyra har mörkt hår och ljus hy.  
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Mannen står upp vid en köksbänk nära spisen. Han har kort hår och man kan bara se honom från 

midjan och uppåt. Han har på sig en mörkblå t-shirt och han håller på att förbereda något i köket. 

Flickan som sitter på golvet har en lila pyjamas med mönster på sig och hon har långt hår. Hon lutar 

sig mot en köksö och håller i någon slags leksak som är rosa, orange, vit och svart. Kvinnan sitter ned 

på en stol vid köksbordet. Hon har sitt hår uppsatt och hon har på sig en rosa/lila topp. I knät har hon 

ett barn. Kvinnan och barnet tittar på varandra och interagerar med varandra. Barnet har på sig en 

ljusgrön pyjamas med mönster på sig. Hens hår är utsläppt. I ena handen håller hen en röd 

gosedjursräv.  

 

6.2.2 Konnotation och kommutationstest 

I denna bild är mannen den ende som står upp och det kan ses som att han är den med makt. Att han 

också är den enda i bilden av det manliga könet förstärker dennes makt utifrån ett stereotypiskt 

genusperspektiv – att det manliga könet är det könet med mer makt (Fagerström & Nilson, 2008: 10, 

12).  

Flickan på golvet sitter för sig själv och ser ut att leka lugnt, hon är alltså passiv och inte aktiv med de 

andra i rummet. Att det kvinnliga könet framställs som passiva är, som tidigare nämnt, vanligt. 

Kvinnan och barnet som sitter i hennes knä är däremot aktiva. De interagerar med varandra och 

kvinnan är förstärk i rollen som mamma, vilket gör att hon inte bryter mot den feminina stereotyp som 

finns.  

Om mannen och kvinnan skulle byta plats i bilden skulle det inte hända allt för mycket. Det faktum att 

det är mannen som står och lagar mat gör att han bryter mot den stereotyp och fördom att man inte 

kan eller ska laga mat. Om det istället hade varit mannen som suttit på stolen med ett barn i knät hade 

han också brutit mot den manliga stereotypen, då det ”ska” vara kvinnor som tar hand om barn. För 

kvinnan i bilden sker det ingen förändring om hon bytte plats med mannen. Utifrån ett stereotypiskt 

perspektiv ”ska” kvinnor laga mat och ta hand om barnen. Det faktum att de befinner sig i en 

köksmiljö gör att det befinner sig i en kvinnlig miljö. Köket har länge varit ”kvinnans plats i hemmet” 

(Hirdman, 1992: 36).  

 

6.2.3 Metonymer 

I denna bild skulle man kunna säga att barnen är metonymer för de vuxna. Båda barnen har på sig 

kläder som liknar pyjamas kläder. Mannen och kvinnan har på sig kläder som ser bekväma ut. Utifrån 

att barnen har på sig pyjamasliknande kläder kan vi dra slutsatsen att även de vuxna har pyjamas på 

sig.  

Även barnet som sitter i knät på kvinnan kan ses som en metonym då man inte ser hens ansikte. 

Slutsatsen att hen är en flicka kan dras utifrån det långa håret och att det ser ut som att hon har på sig 

ett nattlinne då man kan se att hon är barbent. Nattlinnet har även rosa detaljer som kan hänvisa till 
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att denna person är en flicka. Dock går det inte att säga om det är en flicka eller pojke, bildvinkeln är 

för snäv och bildens kvalitet gör det svårt att avgöra.  

 

6.3 Bild 3 

6.3.1 Denotation 

På bilden (se bilaga 3) finns det tre personer. Två kvinnor och en man. De befinner sig i en möblerad 

utomhusmiljö. Det är många starka färger som figurerar; rosa, gult, grönt och orange. Man ser att de 

är utomhus då det finns två bilar och två cyklar i bilden. Ena kvinnan och mannen sitter ned, den 

andra kvinnan står upp och lutar sig mot en stolpe mitt emellan de andra två. Alla håller i varsitt glas. 

De två som sitter ned har mörkt hår och hon som står upp har blont hår.  

Den sittande kvinnan har blåa jeans och en ljus stickad topp på sig. Hon har även en ljus sjal på sig och 

en rosa blomma i håret. Hon har ljus hy. Kvinnan som står upp har mörka byxor på sig och en ljus 

tunika på sig. Även hon har en ljus sjal runt halsen och har ljus hy. Mannen har blåa jeans på sig och 

en ljus skjorta. Mannen har däremot mörkare hy än kvinnorna.  Alla tre har skor på sig. Ingen av dem 

tittar in i kameran. Kvinnan som står upp tittar på den sittande kvinnan och den sittande kvinnan och 

mannen ser ut att ha ögonkontakt. Alla ler.  

 

6.3.2 Konnotation och kommutationstest 

Alla tre i bilden har liknande kläder och liknande färger på sig. Detta kan läsas som att dessa tre 

personer är jämnställda med varandra och att ingen av dem utövar någon makt. Att alla är lika klädda 

kan också läsas som att det inte finns något tydligt kön i bilden, ingen av de som figurerar i bilden kan 

ses som stereotypiskt manliga eller kvinnliga. Bildens tre personer bryter snarare mot den 

stereotypiska bilden av män och kvinnor och blir här jämställda med varandra.  

Färgerna som förekommer i bilden är samma färger som förekommer i RFSL:s logga och Prideflaggan, 

dessa färger är: röd, orange, gul, grön, blå och lila. RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL, 2013). RFSL kämpar alltså för HBT-samhällets 

rättigheter i Sverige. Utifrån detta så skulle man kunna läsa in att denna bild förspråkar en 

jämnställdhet, inte bara mellan könen på bilden, utan också en jämställdhet mellan olika sexuella 

läggningar och preferenser.  

Dessa tre personer konnoterar lycka och frihet. Alla ler och skrattar. De verkar komfortabla i varandras 

sällskap och de ser ut att leva ett lyxigt liv. Med orden lyxigt menas det att personerna i bilden inte  
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verkar ha något som håller dem tillbaka. Det finns inga barn med i denna bild som annars hade kunnat 

tolkas som en vuxen persons ankare i livet.  

 

6.3.3 Metonymer 

I denna bild finns det inga metonymer som tillför något till analysen.  

 

6.4 Bild 4 

6.4.1 Denotation 

På bilden (se bilaga 4) syns tre personer. Två stycken två barn, varav av en är en pojke, som sitter i en 

blå soffa tillsammans och en person som sitter i en annan blå soffa. Alla tre har mörk hy och svart hår. 

De två barnen sitter vända mot kameran. Den ena har på sig en blå hood-tröja med ett svart tryck på 

och blågrå byxor. Han har kort hår. Det andra barnet har blå jeans och en vit t-shirt. Hen har långt 

hår. Barnen sitter bredvid varandra och tittar på en dator. Den andra hen, som ser ut att vara vuxen, 

sitter bortåt vänd och läser en bok. Hen har på sig vita byxor och en rosalila tröja skymtas. Hen har ett 

afro.  

Barnen befinner sig i förgrunden av bilden och hen i bakgrunden. Rummet de befinner sig i ser ut som 

ett vardagsrum, det finns soffor som ofta existerar i vardagsrum i hemmet. Det är ett ljust rum. Bilden 

är tagen från ett fågelperspektiv, vi tittar ner på dem i bilden. Ingen av personerna på bilden har 

ögonkontakt med varandra eller kameran.  

 

6.4.2 Konnotation och kommutationstest 

Barnen är klädda i genusneutrala kläder, även om denna sorts kläder oftast förekommer mer på män 

än på kvinnor. Barnet i vit tröja är den person som dominerar bilden och innehar makt. Detta för att 

hen syns tydligt i sin ljusa tröja och hens ansikte är det ansikte som syns mest. Även att barnet i vit 

tröja sitter högre upp än den andra pojken ger hen en känsla av makt. Hen i vitt är även dominerande i 

bilden då hen syns tydligast, hens mörka hy och mörka byxor mot den vita tröjan skapar kontraster 

som åskådarens blick dras till. Det svårt att avgöra om barnet är en pojke eller flicka. Den som talar för 

att det skulle vara en pojke är kroppshållningen, men kläderna och håret gör att hen skulle kunna läsas 

som en flicka. 

Pojken i blå tröja innehar och en slags makt, då det är han som håller i datorn som de båda barnen 

umgås vid. Det kan utläsas att pojken i blått är den som styr vad de ska titta på datorn. Pojken i blått 

breder även ut sig mer i soffan än vad det andra barnet gör, vilket också ger honom en slags 

maktposition. Man kan alltså säga att båda barnen innehar en slags makt på olika sätt.  
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Den vuxna hen i bilden ges egentligen inget utrymme. Hen syns knappt och håller sig för sig själv. 

Pojkarna är aktiva och skrattar, medan hen är rätt så passiv och läser. Hen innehar ingen makt.  

Om detta hade varit tre personer med blont hår och ljus hade bilden inte konnoterat något annorlunda 

än vad den gör nu. Om däremot ett av barnen tydligt hade varit en flicka hade bilden kunnat förmedla 

något annat. Om det var pojken i vit tröja som tydligt hade varit en flicka hade den flickan varit 

underlägsen gentemot den pojken i blått även om hon befinner sig högre upp fysiskt. Denna 

underlägsenhet hade varit grundad i att pojken håller i datorn och bestämmer vad som ska visas på 

den, flickan hade bara suttit bredvid och tittat på men ändå ”varit med”.  

 

6.4.3 Metonymer 

Hen som sitter med ryggen mot kameran visar bara sina ben, armar och sitt hår. Utifrån de vita 

byxorna och skymten av den rosalila tröjan kan vi anta att hen är en hon, men det går inte att säga med 

hundra procents säkerhet. Detta utifrån de stereotypiska bilderna av att rosalila är en färg ”som bara 

tjejer kan ha på sig”. Även sättet som hen sitter på känns mer kvinnligt än manligt. Utöver kläderna 

och sättet som hen sitter på finns det inga indikationer på att det skulle vara en kvinna, hen skulle lika 

gärna kunna vara en man.  

 

6.5 Bild 5 

6.5.1 Denotation 

I bildens (se bilaga 5) centrum är ett öppet skåp. Skåputrymmet har inretts som ett sovrum för en 

docka. På skåpet, som är grönt, ser vi en kropp. Kroppen är en barnkropp. Denna kropp har på sig blå 

jeans, en vit topp och en rosa kofta. Hen har även på sig ett pärlhalsband och är barfota. Ansiktet syns 

inte. Med kroppen som utgångspunkt är bilden tagen ur ett grodperspektiv, åskådaren ser upp på 

kroppen.  

 

6.5.2 Konnotation och kommutationstest 

Eftersom man som åskådare av bilden tittar upp på kroppen hamnar den kroppen i en position som 

kan innebära makt, men eftersom det bara finns en kropp och en docka på bilden har kroppen ingen 

att utöva makt över. Att man inte ser personens ansikte skapar en anonymitet i bilden, det enda vi vet 

om den här personen är vad vi kan se. Detta skapar en slags spänning och nyfikenhet, vem är personen 

vars hela kropp man kan se. 

Eftersom det finns en docka med i bilden kan det tolkas att bilden förespråkar föräldraskap eller 

familjer. Dockan är en hjälplös varelse och det är meningen att barnet på bilden ska ta hand om den. 
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Dockan på bilden blir alltså framställd som barnet och barnet på bilden blir framställd som en vuxen, 

en vuxen som ska vara dockans mamma eller pappa. 

Om personen hade befunnit sig på golvet hade och om man hade sett ansiktet hade bilden konnoterat 

mycket mer än vad den gör nu. Först och främst hade man troligast sett vilket kön det var på barnet. 

Om det varit en pojke hade det varit en pojke hade det varit en pojke som inte passat in i den 

maskulina stereotypen som existerar idag i och med den rosalila koftan, pärlhalsbandet och lekandet 

med dockan, Om det är en flicka så är det en flicka som är väldigt könsstereotypiskt i och med 

kläderna och leksakerna. Här återkommer det om könstypiska leksaker som Adnani och Stridsberg 

skriver om i sitt examens arbete. 

 

6.5.3 Metonymer 

Dockan och dockkläderna på bilden skapar en stereotypiskt flickig miljö. Dockan ser ut att vara en tjej 

utifrån dess vit- och rosarandiga klädesplagg och det faktum att några av de dockkläderna som finns 

med i bild är klänningar. Detta plus att kroppen är klädd i en rosa kofta och har på sig ett pärlhalsband 

gör att man kan anta att det är flicka. Om det nu är en flicka är det en ytterst stereotypiserad flicka som 

ska tycka om rosa, pärlor och att leka med dockor. Den gröna färgen i bilden gör att bilden är lite 

mindre typiskt feminin, då grön sägs ska vara en könsneutral färg.  

Kvinnor, vuxna som barn, framställs oftast bara som kroppar, med detta menas att deras kläder är 

kroppsnära och avslöjande. I denna bild får detta en ny betydelse, då man bara kan se flickans kropp 

och inte hennes ansikte. Men just det att flickor oftast bara är en kropp stärker argumentet att denna 

person är av det kvinnliga könet.  

Dock kan åskådaren inte se barnets ansikte på bilden, det går med andra ord inte att avgöra barnets 

kön och på så sätt går det inte att säga hur Ikea i detta fall framställer barnet.  

 

6.6 Bild 6 

6.6.1 Denotation 

I mitten av bilden (se bilaga 6) ser vi ett barn som leker med olika sorters fingergosedjur. Barnet ser ut 

att sitta ned och åskådaren kan bara se barnet från midjan och upp. Barnet har mörkt hår och mörk 

hy.  Barnet har på sig en långärmad tröja med små vita och ljusgröna ränder. Det ser ut som att barnet 

sitter i något slags cirkustält. Färgerna som dominerar bilden är grönt, vitt, rött och gult. Barnet ser ut 

att vara 2-3 år gammal. Det går inte att avgöra om det är en pojke eller en flicka.  
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6.6.2 Konnotation och kommutationstest 

I denna bild är det inget som avslöjar om barnet är en pojke eller flicka. Färgerna som finns runt 

omkring barnet avslöjar inte heller om det är en pojke eller flicka, då dessa färger kan tolkas som 

färger som brukar finnas på nöjesparker eller cirkustält. Grönt är en färg som oftast kopplas ihop med 

könsneutralt, men om grönt nu inte skulle ha varit en färg som anses könsneutral hade barnet kunnat 

tolkas som en pojke.  

Om det hade varit något slags tryck på tröjan kanske barnets kön hade kunnat identifieras. Säg att det 

hade varit en robot på framsidan av tröja, då hade det tolkats som en pojke. Men om det hade varit en 

ponny hade barnet tolkats och analyserats som en flicka. 

 

6.6.3 Metonymer 

I denna bild finns det inga metonymer som tillför något till analysen.  

 

6.7 Bild 7 

6.7.1 Denotation 

På bilden (se bilaga 7) syns tre personer, alla ser ut att vara i tonåren och har ljus hy. Två av 

personerna ser man ansiktet på, de är en pojke och en flicka. Den tredje personen har huvudet 

bortvänt frånkameran. Personerna befinner sig i en sovrumsliknande miljö, då det finns sängar i 

rummet, där de dominerande färgerna är svart och vitt. Utöver det svarta och vita finns det några 

färgklickar; rosa, grönt och gult. Ingen av personerna interagerar med varandra.  

Flickan ligger ner i den övre delen av en våningssäng. Hon har mörkt hår och röda hörlurar på sig. 

Åskådaren kan inte se hela flickan, utan bara halva ansiktet och halva överkroppen. Resten av hennes 

kropp täcks av en svart gardin. På överkroppen har hon på sig en orangefärgad tröja. Hon läser. 

Utrymmet hon befinner sig i har rosa väggar, två hjärtan (ett rosa och ett gråsvart) på väggen och det 

finns två kuddar (en gul/vit och en rosa/svart/vit) i sängen som hon ligger i.  

Pojken som har ansiktet vänt mot kameran sitter ned på en svart stol vid ett vitt bord. Han har rött, 

kort hår och sitter och tittar på en rosalila dator. Han har på sig blå byxor och en vit tröja. Bakom 

honom hänger den svarta gardinen som skymmer flickans kropp. Han sitter bredvid ett fönster som 

kastar ljus över hans ansikte.  

Hen, vars ansikte man inte kan se, ligger ned i en svartvit soffa. I soffan finns det en grå filt och rosa 

kuddar. Hen har på sig en grön tjocktröja och jeans. Under tjocktröjan syns en röd tröja. På huvudet 

har hen på sig ett par blåa hörlurar. Precis som pojken vi d datorn har hen rött, kort hår och precis som 
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flickan läser hen.  

 

6.7.2 Konnotation och kommutationstest 

Flickan är den person i denna bild som syns minst. Hon befinner sig i bakgrunden och är skymd av 

föremål framför henne. Flickan befinner sig i ett utrymme som domineras av rosa, rosa är en färg som 

tillskrivs tjejer och det gör att denna flicka blir framställd på ett mycket stereotypiskt sätt. Hon har 

även på sig orange som smälter ihop med den starka rosa färgen vilket gör att hon försvinner mer i 

bilden. Hon ligger även ned, vilket gör henne horisontell, vilket är hur tjejer ofta blir framställda i 

reklam (Fagerström & Nilson, 2008: 56-57). 

Pojken och hen syns däremot tydligt, speciellt den pojken som sitter vid fönstret. Han sitter framför en 

mörk bakgrund och har ljus på sig vilket gör honom mycket framträdande i bilden. Detta kan ses som 

att denna pojke har mest makt i bilden efterson det är han som syns mest och är mest iögonfallande. 

Flickan däremot har minst makt då hon inte alls är framträdande i bilden.    

Den personen som ligger ned i soffan är också rätt framträdande i bilden. Hen har på sig starka färger 

och befinner sig i en svartvit soffa som gör att dessa färger poppar och syns tydligt.  Däremot så ligger 

personen ned, och det är i denna horisontella position som det kvinnliga könet skildras i. Om det i 

detta fall är en person av det manliga könet som poserar horisontellt kan ses som stereotypbrytande.  

Om det hade varit flickan som suttit vid datorn hade det varit henne som bildens fokus låg på. Hon 

hade då framställts som den dominerande personen i bilden och haft mer makt i relation till de andra 

två personerna i bilden.  

 

6.7.3 Metonymer 

I denna bild finns det två metonymer, flickan och den liggande henen. Dessa kan ses som metonymer 

då åskådaren inte ser majoriteten av deras kroppar. Det enda som syns av flickan är halva hennes 

ansikte och halva hennes överkropp, resten är dolt av den svarta gardinen. Den liggande henen kan 

man inte se ansiktet på.  

Fastän att åskådaren inte kan se hela personerna ser man ändå se att en av dem är en flicka. Personen 

som ligger går det dock inte att avgöra könet på. Det skulle gå att säga att det är en kille utifrån 

kläderna, men eftersom allt man ser är rött hår är det omöjligt att fastställa könet på personen.  
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6.8 Bild 8 

6.8.1 Denotationen 

På bilden (se bilaga 8) ser vi två personer, en liten flicka och en äldre kvinna. De befinner sig i en 

sovrumsmiljö och leker med en teservis. Kvinnan sitter ned på en liten, vit stol och flickan står 

bredvid. Tillsammans häller de upp mjölk i en liten gul kopp som är ur servisen. Ingen av dem tittar in 

i kameran. Bilden är tagen i samma höjd som de två personerna, åskådaren tittar varken upp eller ner 

på dem.  

Sovrummet som de befinner sig i ser ut att tillhöra den lilla flickan. Det finns ett litet bord med små 

stolar till, en av dessa som kvinnan sitter på, och en liten säng. I rummet går det att bland annat att se 

dockor och en liten leksakskökshörna med mikrovågsugn, diskho och köksredskap. Väggarna är vita 

och gula och golvet är vitt.  

Den lilla flickan har mörkt, axellångt hår och lugg. Hon ser ut att ha asiatiskt påbrå. Hon har på sig en 

ljusgrön klänning med något slags tryck framtill i rött. Under klänningen har hon strumpbyxor eller 

tights som är mörka med gråa hjärtan på. På fötterna har hon på sig ett par kängor i brunt.  

Den äldre kvinnan har på sig en grå kofta. Till detta har hon mörka byxor och mörka strumpor. Hon 

har grått hår ner till axlarna och hennes hy är ljus. Hennes ansikte är dolt bakom den lilla flickans 

huvud.  

 

6.8.2 Konnotation och kommutationstest 

Denna bild kan ses som kvinnligt stereotypiskt. Flickan och kvinnan leker med en teservis och rummet 

finns ett leksakskök med tillbehör. Detta kan läsas som att kvinnornas roll är i köket (Hirdman, 1992: 

36) och att det är denna typ av lekar som lär dem hur de ska vara som vuxna. Färgerna som finns i 

rummet, vitt och gult, känns könsneutrala – gult, precis som grönt, kan ses som en av de färger som är 

könsneutrala.  

Flickans kläder är väldigt könsstereotypiska. Hon är klädd i klänning och strumpbyxor som egentligen 

endast är praktiska för stillsam lek och lämpar sig inte för mer aktiv lek. Denna bild kan ses förespråka 

att flickor ska vara lugna, fina och omhändertagande – vilket är stereotypiskt för det kvinnliga könet.  

Något som bryter mot det stereotypa i bilden är färgen på klänningen. Grönt är ofta en färg som 

kopplas ihop med könsneutralt. Om klänningen istället hade varit rosa hade flickan varit väldigt 

stereotypiserad. Skorna strider mot den könsstereotypiska bilden av flickan. Skorna är klumpiga och 

rejäla och ser ut att passa för aktiv lek utomhus.  
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Även den äldre kvinnan blir placerad i ett stereotypiskt kvinnligt fack. Hon som kvinna ska ta hand om 

och leka med barnet. Om kvinnan istället hade varit en man hade mannen brutit sig ur sitt 

stereotypiska fack då männen ”inte ska” leka med barnen.   

Om den lilla flickan hade varit en pojke hade bildens konnoterat andra saker. Då hade pojken befunnit 

sig i ett rum med könsneutrala färger, men också i ett rum där det finns ”tjejiga” leksaker. Han hade 

brutit mot den könsstereotyp som finns för det manliga könet.  

 

6.8.3 Metonymer 

I denna bild blir den gamla kvinnan en metonym, då hennes ansikte inte syns. Det är 

omständigheterna och situationen som talar om att det är en kvinna; hur hon leker med och hjälper 

barnet, hennes längre hår och miljön hon befinner sig. Miljön blir till en kvinnlig miljö då det finns 

mycket köksrelaterade objekt där.  

Där emot kan man ställa frågan varför kvinnans ansikte inte syns. En anledning kan vara att hon är 

äldre och att hennes ansikte inte är ett ansikte som säljer. Utifrån det kan man ställa frågan varför hon 

ens är med i katalogen. Det kan besvaras med att en bild med till exempel en mormor eller farmor och 

dess barnbarn förmedlar någon slags värme och hemkänsla som i sin tur säljer.   
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7. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att se hur Ikea framställer män, kvinnor och barn i den svenska Ikea -katalogen 

för 2014, detta utifrån ett genusperspektiv. Med utgångspunk ur syftet konstruerades fyra följande 

frågeställningar: 1. Hur gestaltar Ikea män i sin katalog för 2014? 2. Hur gestaltar Ikea kvinnor i sin 

katalog för 2014? 3. Hur gestaltar Ikea barn i sin katalog för 2014? 4. Framställs männen, 

kvinnorna och barnen jämställt? Hur? Utifrån syftet och frågeställningarna kommer det analyserade 

materialet att diskuteras nedan.  

Efter att alla bilder hade analyserats kunde det utläsas att det var majoritet kvinnor i bilderna. 

Sammanlagt var det 19 personer med på bilderna och av dessa var åtta av det kvinnliga könet och fyra 

av det manliga och sju vars kön inte gick att identifierbart. Av de åtta kvinnliga var det fyra barn och 

fyra vuxna. Av de fyra manliga var det två barn och två vuxna. Personernas, vars kön inte gick att 

bestämma, var en vuxen person och sex barn. Alltså var det sammanlagt tolv barn och sju vuxna i 

materialet. Detta kan ge en skev bild av resultatet då det var fler kvinnor än män representerade i 

materialet, vilket kan leda till att studien inte blir hundraprocentigt representativ. Att det är fler av det 

kvinnliga könet i materialet stärker det Fagerström och Nilson skriver i sin bok Genus, medier och 

masskultur (2008) om att kvinnor är generellt överrepresenterade i reklam. 

 

7.1 Stereotyper och jämställdhet 

Den kvalitativa analysen resulterade i bilder där det gick att återfinna både stereotyper/icke-

stereotyper och jämställdhet/ojämställdhet. Det som oftast förekom var könsstereotyper, både hos 

barnen och de vuxna, men det fanns ett fåtal personer som framställdes icke-stereotypiskt utifrån 

deras kön. Det förekom också bilder där det gick att tolka jämställdhet, även om detta inte syntes i hela 

materialet.   

En bild där man skulle kunna utläsa stereotyper var i bild 1 (se bilaga 1). Här var ett rum uppdelat i två 

för att kunna passa vad man kan anta både en liten pojke och en liten flicka. Flickan blir väldigt 

stereotyp i den miljö hon befinner sig i. Flickans sida av rummet var mycket rosa och puttenuttig, 

medan den andra sidan av rummet var blått och tufft. Flickan ”jobbar” (i detta fall pysslar) kan visa på 

att kvinnor ska jobba i. Dock går det inte att säga att barnet som ligger ned på bilden är en pojke, 

eftersom åskådaren inte kan se personens ansikte. Det faktum att ett barn inte går att könsidentifiera 

gör att bilden ges en viss status av jämställdhet och frihet.  

Stereotyper syns som tidigare nämnt både hos vuxna och barn i materialet. Pojkarna skildras 

maskulina (så maskulina som pojkar mellan cirka 2 och 15 år kan vara) och aktiva. De två vuxna 

männen som förekommer i materialet bryter däremot mot den manliga könsstereotypen.  Kvinnorna 
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och flickorna i materialet framställs som feminina och stillsamma. Ingen av kvinnorna eller flickorna 

utför några egentligen fysiskt krävande aktiviteter; oftast sitter de ned, pysslar eller läser.  

Det finns ingen bild där pojkar bryter mot sitt könstereotypiska ramverk. I bilderna 4 och 7 (se bilaga 4 

och 7), som är de två bilder som liknar varandra mest i materialet, är pojkarna framträdande om man 

jämför med kvinnan och flickan som även existerar i dessa två bilder. Pojkarna befinner sig i 

förgrunden och i fokus av bilden, de är klädda i typiska pojkläder; tjocktröjor, t-shirtar och jeans. 

Färgerna på och runt omkring dem följer den stereotypiska bilden av pojkfärger; blått, vitt och svart. 

Båda pojkarna i dessa två bilder breder även ut sig betydligt mycket mer än vad det motsatta könet i 

bilderna gör. Kvinnan och flickan syns nästan ingenting i bilderna, vilket gör att fokus dras mot 

pojkarna. Detta är ett fenomen som Fagerström och Nilson beskriver i sin bok, att när män är med i 

reklambilder tillsammans med kvinnor syns de betydligt mer än vad kvinnan gör. Men även i bild 3 

och 7 var det två personers vars kön inte gick att avgöra, vilket gör att även dessa två bilder innehåller 

någon slags genusmedvetenhet och jämnställdhet då det inte bara är fokus på vilket kön personerna 

har.  

Bild 2 och bild 3 (se bilaga 2 och 3) är de enda två bilderna som vuxna män finns med i. Båda männen 

bryter mot den stereotypiska bild som finns om män. Mannen i bild 2 står i köket medan hans familj 

befinner sig vid köksbordet. I och med mannen befinner sig i köket och ser ut att förbereda något 

ätbart till familjen, han är omhändertagande. Detta är något som oftast tillskrivs kvinnor och det är 

oftast just kvinnor som är skildrade i köksmiljöer. Mannen i bild 3 sitter ned med ett glas i handen och 

ser ut att konversera med de två kvinnorna som också är med i bilden. Han är inte i centrum av bilden 

och han har till exempel inte på sig typiskt manliga kläder eller färger. Han, och de andra två 

personerna i bilden, är väldigt unisex. Dessa aspekter bidrar till att han bryter stereotypen för män. 

Det är intressant att se att Ikea inte framställer alla sina vuxna män i katalogen stereotypiskt. Eftersom 

materialet inte bestod av hela katalogen går det inte att säga att Ikea inte stereotypiserar sina män, 

men det finns aspekter där männen inte blir placerade i stereotypiska kategorier.  

Det är intressant att männen som syns i materialet inte är stereotypiska, men att pojkarna är det. Det 

kan bero på att det är mer accepterat att vuxna män inte gör ”manliga” saker och sysslor, medan 

pojkar, och barn generellt, ska bete sig efter den stereotypiska ramen som finns för att inte utmärka sig 

för mycket.  

I resterande bilder (se bilaga 1, 2, 3, 4, 7, 8) framställs kvinnorna och flickorna enligt stereotyperna 

som existerar runt det feminina könet. Till exempel var kvinnan och flickan i bild 4 och 7 framställda 

på exakt samma sätt, trots att åldern och deras hudfärg skiljer dem åt. Båda befinner sig i bakgrunden 

och de syns knappt. I bild 1, 2, 3 och 8 är alla av det feminina könet lugna och rätt passiva. Ingen av 

dem utför någon större aktiv handling, någon står upp, några sitter ned, de läser, leker eller är med ett 

barn.  

En bild som gav ett intressant resultat var bild 3 (se bilaga 3). I denna bild var alla tre liknande klädda 

och det var ingen av dem som stack ut mer än de andra. Denna bild tolkades som helt jämnställd och 
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att varken de två kvinnorna eller den ensamma mannen blev placerade i stereotypiska fack på grund av 

deras kön.  

En ljus variant av färgen grönt, en ”babygrön” färg, förekom två gånger på två småbarns kläder. 

Barnets kön på bild 7 (se bilaga 7) gick inte att avgöra och detta berodde på att barnet hade på sig en 

ljusgrön tröja, en färg som är en genus- och könsneutral. Flickan i bild 8 (se bilaga 8), hade på sig en 

ljusgrön klänning, var däremot lätt att avgöra könet då plagget var ett flickplagg och barnet hade bland 

annat långt hår och andra kännetecken som var typiskt feminina. Här är två exempel som visar på 

jämnställdhet genom i detta fall klädesplagg i en specifik färg. Att Ikea väljer att lyfta fram och 

använder färgen grön gör att de ändå verkar lite genusmedvetna och inte vill placera alla personer som 

figurerar i katalogen i specifika fack utifrån deras kön. 

I materialet förekom det människor med olika hudfärger, men majoriteten av människorna i bilderna 

hade ljus hy och västerländska drag. Detta kan läsas som att Ikea försöker att lyfta fram alla sorters 

etnicitet för att visa på Sveriges inställning till jämställdhet oberoende människors kulturella och 

etniska bakgrund.  

Analysens resultat överrenstämde mycket med tre av de uppsatsers resultat som valdes som tidigare 

forskning. I Mannen och kvinnan i reklamen kom Jonsson fram till att männen var typiskt maskulina 

och kvinnorna typiskt feminina i hans material. I denna studies fall var det kvinnorna från Ikea -

katalogen som framställdes typiskt feminina i majoriteten av materialet. I Reklam riktat till barn 

beskriver Adnani och Stridsberg att leksakerna i barnreklamerna var uppdelade i flick- och 

pojkleksaker. I Ikea-materialet var majoriteten av alla leksaker stereotypiskt anpassade beroende på 

om det var en pojke eller flicka med i bilden. I Lillan är ingen vanlig flicka sist kom Dyrager fram till 

att karaktären Lillan i Mysteriet på Greveholm bryter mot de stereotypiska mönstren, men att det inte 

gjort med eftertanke från skaparnas sida. Detta är något som även kunde märkas i detta material. 

Majoriteten av alla personer som fanns med i bilderna var stereotypiskt framställda, men det fanns 

några som var icke-stereotypiskt skildrade.  Eftersom det var en minoritet av bilder där icke-

stereotyper syntes verkar det som att dessa icke-stereotypiska bilderna inte är skapade med eftertanke, 

utan med ofrivilligt gjorda. 

 

7.2 Kort sammanfattning  

För att svara på frågeställningarna går det sammanfattningsvis att konstatera att Ikea framställer 

majoriteten av sina modeller på stereotypiska sätt, men med några undantag. Det existerar flera olika 

hudfärger och etniciteter i materialet; vita, mörka och asiater. Detta visar på en bredd från Ikeas sida. 

Andledningen till att de använder modeller med olika kulturella bakgrunder kan vara för att katalogen 

distribueras i hela världen och ska tilltala så många nationalitetar som möjligt. Denna kulturella och 

etniska bredd kan även visa på att Ikea stöttar och följer den inställning som Sverige har om att det ska 

vara jämställt mellan alla människor oberoende deras bakgrund.  
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Eftersom det finns bilder där det inte går att avgöra om det är en man/pojke eller kvinna/flicka skapas 

det vissa scenarion där det inte går att identifiera några könsstereotyper, av den orsaken att dessa 

personer lika gärna skulle kunna vara könsstereotypsbrytande.  

 

7.2.1 Förslag till framtida forskning 

Ett förslag till potentiell vidare forskning är att göra en jämförande analys mellan två länders utgåvor 

av Ikeas katalog. Genom en sådan studie skulle man kunna utskilja eller utmärka olikheter och likheter 

mellan ländernas framställning av personerna som utmålas i katalogerna. Det skulle vara spännande 

att se om och hur till exempel kulturella skillnader skulle påverka framställningen av Ikeas 

katalogfamiljer. 
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9. Bilagor 

Här nedan finns bilderna som har analyserats. Bilderna är hämtade 2013-11-28 från Ikeas 

onlinekatalog http://onlinecatalogue.ikea.com/SE/sv/IKEA_Catalogue/.  

 

9.1 Bilaga 1 – Bild 1 

 

(Ikea-katalogen, 2014: 74-75) 

 

 

 

  

http://onlinecatalogue.ikea.com/SE/sv/IKEA_Catalogue/
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9.2 Bilaga 2 – Bild 2 

 

(Ikea-katalogen, 2014: 102-103) 
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9.3 Bilaga 3 – Bild 3 

 

(Ikea-katalogen, 2014: 30-31) 
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9.4 Bilaga 4 – Bild 4 

 

(Ikea-katalogen, 2014: 35) 
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9.5 Bilaga 5 – Bild 5 

 

(Ikea-katalogen, 2014: 71) 
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9.6 Bilaga 6 – Bild 6 

 

(Ikea-katalogen, 2014: 78) 
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9.7 Bilaga 7 – Bild 7  

 

(Ikea-katalogen, 2014: 134-135) 
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9.8 Bilaga 8 – Bild 8 

 

(Ikea-katalogen, 2014: 76-77) 
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9.9 Bilaga 9 – Omslag 

 

(Ikea-katalogen, 2014: Omslag) 

 


