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Abstract 

Titel Hem kära hem  

En bildanalys av Ikeas katalog  

1973 och 2013 

 

Författare    Anna Thanner 

 

Kurs Examensarbete: Media- och 

kommunikationsvetenskap  

 

Termin Vårterminen 2013. 
 

Handledare    Anja Hirdman. 
 

Sidantal    47 

 

Antal ord    14 049 

 

Syfte Syftet med studien är att undersöka hur 

det visuella uttrycket, med fokus på 

familjen, framställs i Ikeas svenska 

katalog 1973 i jämförelse med 

katalogen från 2013. 

 

Metod    Semiotisk bildanalys 

 

Material 4 bilder från Ikeas katalog 1973,  

4 bilder från Ikeas katalog 2013 

 

Huvudresultat Ikea-familjen har utvecklats till en mer 

mångkulturell och jämställd familj i ett 

ljusare och rymligare hem i katalogen 

2013 jämför med katalogen som gavs 

ut 1973 
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Executive	  summary	  
 

Studiens syfte är att utifrån tre frågeställningar undersöka hur fotografierna förändrats mellan 

Ikeas katalog 1973 och Ikeas katalog 2013, en tidsperiod med stora samhällsförändringar i 

såväl ett familje- som samhällsperspektiv. Det är med den bakgrunden det visuella uttrycket 

är intressant att jämföra. 
 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är huvudsakligen visuell kommunikation, synen 

på familjen och semiotik.  
 

Uppsatsens resultat kan komprimeras till följande: 

Ikea-familjen har utvecklats till en mer mångkulturell och jämställd familj i ett ljusare och 

rymligare hem i katalogen 2013 jämför med katalogen som gavs ut 1973.  

Förtydligande	  

I den här uppsatsen skrivs Ikea endast med stor begynnelsebokstav då det läses som ett 

normalt ord och inte bokstav för bokstav (Svenska skrivregler, 2008) 
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1. Inledning 
Bilder har en unik möjlighet att återskapa och berätta om skeenden, tillstånd eller objekt. När 

vi ser en bild framkallas känslor och vi skapar oss en uppfattning om hur det känns att 

uppleva det vi ser. I dagens informationssamhälle finns ett ständigt bildflöde genom tidningar, 

filmer, internet, tv och reklam. Och all visuell kommunikation har olika avsändare och 

intentioner för att påverka och influera oss. 

Ikea är ett företag som de flesta svenskar har en relation till. Företaget har i flera decennier 

matat oss med inspiration, idéer, produkter och bilder om hur våra hem kan och bör se ut. 

Ikea grundades 1943 och redan 1945 började deras första annonser dyka upp. År 1951 kom 

den första Ikeakatalogen. Företaget har alltså jobbat, mer eller mindre, med visuell 

kommunikation i 68 år. Under den tidsperioden har mycket hänt; för Ikea, i samhället och 

inom kommunikationsforskningen. 
 

Ikea har växt till ett världsomspännande företag och deras produkter har tagit plats i 

hundratusentals familjers hem. Synen på hemmet och familjen har också hunnit förändras en 

hel del sedan Ikea grundades. Den visuella kommunikationen (och forskningen kring den) har 

mer eller mindre exploderat i och med den tekniska utvecklingen. Jag föreställer mig att om 

det är någonstans dessa förändringar, synen på hemmet, familjen och utvecklingen inom den 

visuella kommunikationen, ger ett samlat och gemensamt uttryck så är det i en Ikeakatalog. 

Ikeas annonser och kataloger riktar sig till hushållen. Hur har utvecklingen av den 

samhälleliga synen på hushållen och familjen påverkat företagets sätt att kommunicera? Ikea 

är nu ett företag med stort inflytande och makt, hur har deras visuella kommunikation varit 

delaktig i våra normer om hur det svenska hemmet och den svenska familjen ser ut? Har 

bilder som gestaltar familjen förändrats på 40 år, och i så fall, hur? 

 

Det är stora och omfattande frågor, och det här är en C- uppsats som ska rymmas på 30 till 40 

sidor, men det var där tankarna till den här studien började. 
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1.1	  Syfte	  

Syftet med studien är undersöka hur det visuella uttrycket, med fokus på familjen, framställs i 

den svenska Ikeakatalogen 1973 i jämförelse med katalogen från 2013. 

Studiens jämförelse år, 1973 och 2013, omfattar en tidsperiod med stora samhällsförändringar 

i såväl ett familje- som samhällsperspektiv och det är med den bakgrunden bilderna är 

intressanta att jämföra. 

1.2 Frågeställningar 
1. Hur ser likheterna och skillnaderna ut i den visuella framställningen av 

familjekonstellationer mellan katalogen 1973 och katalogen 2013? 
 

2. Hur ser likheterna och skillnaderna ut i den visuella framställningen av hur familjen är 

aktiv i hemmet mellan katalogen 1973 och katalogen 2013? 
 

3. Hur ser likheterna och skillnaderna ut i den visuella framställningen av hemmet och 

rummen i vilka Ikeafamiljen befinner sig i mellan katalogen 1973 och 2013? 

1.3	  Det	  empiriska	  materialet	  

Det empiriska materialet består av åtta reklambilder från sammanlagt två Ikeakataloger. 

Jag har valt att jämföra katalogbilderna över ett tidsspann på fyrtio år. Analysen utgår från 

Ikeakatalogen från 1973 och Ikeakatalogen från 2013. 

1.4	  Avgränsning	  

Det har varit nödvändigt med avgränsningar. Några av de aktiva avgränsningar som gjorts är 

väsentliga att framhålla. 

Ikea är ett globalt företag och Ikeakatalogerna kommer idag ut internationellt, men studien är 

avgränsad till material som publicerats i Sverige. Sammanlagt har det kommit ut 62 

Ikeakataloger från och med 1951 och fram till idag. Uppsatsen behandlar två av dem. Flera av 

bilderna i katalogerna har bildtexter men den här studien är avgränsad till en bildanalys. 

Studien är avgränsad till de fotografier som avbildar människor, då syftet (se 1.1) fokuserar 

på hur familjen framställs i bilderna. I Ikeas katalog från 2013 avbildas personer på en mängd 

bilder, medan det i katalogen från 1973 är avsevärt större fokus på produkterna och endast ett 

fåtal bilder som gestaltar människor. Det är relevant för uppsatsens resultat att analysen utgår 

från lika många bilder från vardera katalog, där av avgränsningen till fyra bilder per katalog.  
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I den första Ikeakatalogen kom ut 1951 var det framför allt fokus på produkterna i bilderna. 

Jag valde därför Ikeas katalog från 1973 som kom ut för fyrtio år sedan.  

Gällande kapitel 2 (Bakgrund, Det svenska hemmet 1973- 2013) fanns det inte alltid 

sammanställd statistik från 2012.  Vissa delar refererar därför inte till statistik från 2012 utan 

till den senast publicerade statistiken. 
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2.	  Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning 

Det här kapitlet ger en bakgrund till ett antal påtagliga förändringar som skett i det svenska 

samhället och därmed i de svenska hemmen under de senaste decennierna, samt en överblick 

av viktiga tidpunkter i Ikeas historia. Förändringen vad gäller familje- och mångfaldsaspekter 

i det svenska samhället, och Ikeas utveckling, är relevant bakgrundsinformation för att 

besvara frågeställningarna (1.2)  
 

Funktionalismen fick sitt genombrott i Sverige i samband med Stockholmsutställningen 1930. 

Den kom att påverka allt från stadsplanering och arkitektur till möbeldesign. Huvudtanken var 

att funktionen ger formen och att fullt ut välkomna industriella produktionsprocesser och 

prefabricerat material i byggandet (Ylander, 2003:79 ). 

 

Tiden mellan 1930-talet till mitten av 1970-talet präglades av en stark urbanisering och som 

en konsekvens av det en omfattande bostadsbrist i de svenska storstäderna. Mellan 1965 och 

1974 lät staten bygga en miljon bostäder och tanken var att med boendet manifestera ett 

modernt samhällsliv (Arvastson & Suur-nuuja, 2002:11). Målet med miljonprogrammet var 

att alla skulle ha liknande boendestandard oavsett klasstillhörighet. I samband med att 

miljonprogrammet slutfördes under 1970-talets första del, och med det etablerandet av 

svenska förorter, började kvinnorna ta allt större plats på den svenska arbetsmarknaden. 

Sverige fick vid samma tid växande influenser från andra länder genom såväl 

arbetskraftsinvandring som ökat flyktingmottagande. Men trots de stora investeringarna som 

gjordes på bostadsbyggandet var bostadsköerna över tio år i många kommuner och även om 

lägenheterna hade en god kvalité förlorades den mänskliga aspekten i massproduktionen.  
 

På beställning av regeringen kom Boverket i december 2012 med sin rapport Vision för 

Sverige 2025. Den visar att urbaniseringen fortsatt. Under de senaste 40 åren, som är 

tidsspannet jag har valt för att kunna besvara mina frågeställningar, har förortskommunerna 

haft den största befolkningstillväxten med 70 procent, samtidigt som befolkningen i 

glesbygdskommunerna har minskat med 20 procent. Befolkningen i storstäderna och de större 

städerna ökade med 11 respektive 20 procent. Även inflyttningen till Sverige har fortsatt och 

Sverige kan idag beskrivas som ett mångkulturellt land med betydande mångfald. 
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Patrik Åkers doktorsavhandling från 1998, Vår bostad i folkhemmet: bilden av hemmet i en 

organisationstidskrift, visar vilken betydelse hemmet har tilldelats i samhället samt hur 

bildjournalistiken om hemmet har förändrats, genom tidskriften Vår Bostads bilder.  
 

Det första undersökningsåret fokuserar på trångboddheten och skillnaden mellan det faktiska 

boendet och önskan om hur ett gott boende skulle vara. Utgåvan från 1955 placerar hemmet i 

en efterkrigstämning som beskriver ett demokratiskt, rationellt och modernt samhälle.  

Kvinnorna framställs som experter när det gäller underhåll av hemmet via tvätt, städning och 

matlagning. 1987 är det individen och valfriheten som står i centrum, på bekostnad av 

hemmet och samhället som ett uttryck för en gemensam enhet. Och det är först under 1980-

talets slut som tidningen domineras av bildsatta, stora färgannonser (Svenska Dagbladet: 

1998, 11/11:17)  

 

Patrik Åker kommer även i sin avhandling fram till att synen på läsaren av tidningen 

förändrats under de tre undersökningsåren. Tidningens attityd gentemot sina läsare visar på ett 

samspel mellan publikationen och den tid den verkar i: 
 

“The pictures of the Home during the three years of analysis clearly indicate three different 

ideal readers: the egalitarian reader of 1937, the participant reader of 1955, and the reader 

as consumer in 1987”(Åker, 1998) 

 

Den här beskrivna utvecklingen kan även appliceras på Ikeas utveckling och förändring där 

den visuella kommunikationen spelar en aktiv roll, vilket därmed svarar mot studiens syfte 

och frågeställningar. Med hänvisning till Fredrik Borneskans text ”Å blev Ikea en succé” 

skriver docent Anders S Wigerfelt vid Internationell Migration och Etniska Relationer 

(IMER) vid Malmö högskola: 
 

”Oavsett synen på hur ”svenskt” Ikea är så har Ikea på olika sätt påverkat 

hur Sverige och svenskheten kommit att uppfattas i andra länder, men också den svenska 

självbilden.” 
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2.1	  Berättelsen	  om	  Ikea	  

Från 1943 till idag har Ikea utvecklats till ett globalt företag med 139 000 medarbetare i 44 

länder och med en årsförsäljning på över 27 miljarder euro. Det är ett företag som i flera 

decennier har haft ett stort inflytande på det svenska hemmet. 
 

I grunden ligger sedan starten en berättelse som tar avstamp i grundaren Ingvar Kamprads 

uppväxtmiljö i Småland. Anders S Wigfeldt citerar Ingvar Kamprad i sitt paper Mångfald och 

svenskhet – en paradox inom Ikea från en av företagets egna publikationer: 
 

”Själv kan jag inte tänka mig något mera typiskt svenskt än Ikea med vår önskan till 

samarbete över alla nations- och rasgränser. Idogheten så fint symboliserad i den 

småländska stenmuren – vår själ – får sitt dagliga bevis i vår ständiga strävan att göra det 

omöjliga möjligt. Nej, det finns inget mera svenskt än Ikea”(Wigfeldt, 2002:4). 
 

Anders S Wigfeldt visar att svenskheten som en del av marknadsföringen hänger ihop med 

företagets globala expansion på 1980-talet. Det var bland annat då varuhusen började målas 

blågula. Men svenskheten som utgångspunkt kom under 1990-talet att byggas ut och omfatta 

andra värderingar jämfört med tidigare. Från USA kom föreställningen om ”diversity 

management” – mångfald. För att kunna relatera till både medarbetare, leverantörer, och inte 

minst, kunder krävdes ett mångkulturellt perspektiv. Globalisering och migration var centrala 

faktorer bakom dessa mångfaldsidéer (Wigfeldt, 2002:5-6). 
 

I den nya berättelsen har mångfald fått en viktig roll. Det är därför av intresse att se Ikea:s 

konstruktion av svenskhet i förhållande till mångfaldsdiskursen, inte minst i ett tidsperspektiv 

och i relation till de globala samhälleliga förändringar som påverkat och påverkar 

produktion och konsumtion (Ingvar Kamprad i Wigfeldt, 2002:17). 
 

Samhällsutvecklingen, och Ikeas utveckling, krävde alltså att den ursprungliga berättelsen om 

Ikea behövde modifieras. Den nya berättelsen skulle omfatta alla delar av Ikeas verksamhet. 

Eftersom mångfald blivit en del av svenskheten, och Ikea, som Anders S Wigfeldt skriver, 

producerar svenskhet, är det av central affärsmässig betydelse att inkludera mångfald i 

affärsmodellen, i Ikea-berättelsen. Flera uppmärksammade reklamkampanjer, i USA och 

Polen, där företaget genom visuell kommunikation exponerar homosexuella parrelationer, kan 

ses som exempel på detta. 
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Studiens syfte och frågeställningar tar fasta på den här utvecklingen och undersöker om denna 

perspektivförskjutning framträder i den visuella kommunikation i de Ikeakataloger som 

jämförs.  

Nedan följer, i urval, några viktiga årtal i Ikeas historia. 
 

1943: Ikea grundades i den småländska byn Agunnaryd av Ingvar Kamprad, då 17 år. 

1945: De första Ikea-annonserna publicerar i lokaltidningarna, och Kamprad startar en 

postsorderservice 

1948: Möbler introduceras i Ikeas sortiment 

1951: Den första Ikea- katalogen kom ut 

1956: Ikea börjar designa egna möbler 

1958: Det första varuhuset invigdes i Älmhult 

1963: Det första Ikea- varuhuset utanför Sverige öppnar 

1986: Ingvar Kamprad slutar i koncernledningen och Anders Moberg blir vd och koncernchef 

för Ikea 

1997: Ikeas första hemsida www.ikea.nu lanseras 

1984: Kundklubben Ikea Family lanseras. Idag har klubben 15 miljoner medlemmar. 

2000: Seminarier på Ikea om ”diversity and management” 

2002: Ikea återvinning lanseras, ett nytt koncept för återvinning genomförs på flera varuhus  

2004: Ikea publicerar sin första rapport om miljö och socialt ansvar 

2008: Ikea Sverige startar kampanj ”Länge leve mångfalden” med fokus mot kunderna. 

2008: Kampanj i Polen: ”Familjelivet förändras” med homosexuellt par på bild i Ikea-

kundtidning 

 

Som kan läsas ovan bildades kundklubben Ikea Family 1984. Ikea ser sin klubb som ett sätt 

att kommunicera med sina kunder för att ge medlemmarna inspiration med hjälp av Ikeas 

produkter och tjänster. Ikea Family erbjuder även sina trogna medlemmar en mängd olika 

förmåner. Namnet Ikea Family syftar till att bygga en känsla av samhörighet mellan företaget 

och dess kunder, men också, som i en riktig familj, öppna upp för tvåvägskommunikation och 

gemensamma aktiviteter som seminarier och workshops. 

(www.ikea.se, 2013-04-24) 
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2.2	  Det	  svenska	  hemmet	  1970	  -‐	  2013	  

Det som idag kallas familjepolitik började formas på 1930-talet och blev snart en central 

politisk fråga. Åsa Lundqvist beskriver i boken Familjen i den svenska modellen att den 

svenska familjepolitiken handlade om att modernisera det svenska samhället och att det 

statliga utredningsväsendet varit en viktig institutionell faktor i detta sammanhang 

(Lundqvist, 2007:16) På kommande sidor presenteras kortfattat ett antal faktorer som har 

utvecklat och förändrat den genomsnittliga svenska familjen under de senaste decennierna. 

Boendemiljö, jämställdhet i hemmet, ökningen av svenskt medborgarskap, och användningen 

av media i hemmet är faktorer som är relevanta för att kunna besvara mina frågeställningar så 

väl som möjligt då dessa förändringar avspeglas i Ikeas katalogbilder. 

 

Boendemiljö 

Bland den svenska befolkningen ökade utrymmesstandarden kraftigt från mitten av 1970- 

talet och fram till mitten av 1980-talet. Från mitten av 1970-talet och fram till 2006/07 hade 

den andel personer som räknas till gruppen med hög utrymmesstandard mer än fördubblats. 

Då räknades 45 % av befolkningen ha hög utrymmesstandard, vilket innebär mer än 1 rum per 

boende, kök och vardagsrum exkluderat. En stor satsning på främst lägenheter 

(miljonprogrammet 1965–1975) till ett mer dominerandesmåhusbyggande, ledde till en stor 

ökning av småhusboendet under slutet av 1970-taletoch fram tillmitten av 1980-talet. 

Därefter har andelen småhusboende legat stabilt. De som i minst omfattning har 

fått ta del av den ökade utrymmesstandarden är ensamstående föräldrar, främst kvinnor, vilka 

2006/2007 i stort sett var lika trångbodda som på 1970talet. 

(SCB, Levnadsförhållanden rapport 117, Boende och boendemiljö, 2006–07). 
 

Jämställdhet i hemmet 

Jämställdhet handlar om lika rättigheter för kvinnor och män. Kvinnor och mäns lika 

rättigheter och möjligheter att kunna påverka både sina egna liv och samhället. Tidigare 

sköttes det mesta av arbetet i hemmet av kvinnan. I dag tar de flesta män i Sverige större 

ansvar i hemmet. Kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket under ett genomsnittligt dygn, 

men fördelningen mellan betalt och obetalt arbete skiljer sig mellan könen. Jämfört med män 

så består kvinnors totala arbete i större utsträckning av obetalt hemarbete, till exempel att laga 

mat, städa och ta hand om barnen. Fördelningen mellan obetalt och betalt arbete har dock 

förändrats över tiden. År 1990/91 gjorde kvinnorna i genom snitt 62 procent av det obetalda 

arbetet. 2000/01 var motsvarande siffra cirka 60 procent och 2010/11 var den56 procent. 
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Det är alltså fler män idag som utför hushållssysslor jämfört med tidigare. Män lägger 

framför allt mer tid på att laga mat än tidigare (www.scb.se, 2013-04-15). 
 

Mångfald i hemmet 

Under 1960-talet skedde cirka 10 000 medborgarskapsbyten, från utländskt till svenskt 

medborgarskap, om året. På 1980-talet hade den siffran fördubblats till ungefär 20 000 per år. 

Medborgarskapsbyten från utländskt till svenskt medborgarskap ökade markant under 

1990-talet vilket till stor del berodde på det stora antal som flydde kriget på Balkan och som 

kom till Sverige under de åren. Under hela 2000-talet har antalet personer som fått svenskt 

medborgarskap varierat mycket mellan åren, men det pikade 2006 då cirka 51 000 fick 

svenskt medborgarskap. 
 

Media i det svenska hemmet 

Det finns fler datorer än människor i de svenska hushållen, snittet är 2,8 datorer och 2,5 

personer per hushåll. Rapporten Svenskarna och Internet 2011redovisar att svenskarna i 

genomsnitt spenderar 20 timmar i veckan på Internet och att sociala medier används som 

aldrig tidigare – exempelvis har över hälften av alla svenskar numera ett Facebookkonto. 

Detta är en av de två tydliga skillnader som går att tolka in i svenskarnas medievanor 

idag jämfört med under 1970-talet. 
 

Frågan om tillgång till dator i hemmet har funnits med i SCB:s Undersökning om 

Levnadsförhållanden sedan 1994. Då uppgav en fjärdedel av befolkningen, 16–84 

år, att de hade en dator. Den andra påtagliga förändringen är minskningen av tillgång till 

daglig tidning i hemmet. Från 1975 och drygt femton år framåt låg andelen hushåll med 

daglig tidning på ungefär 85 procent, 2006/2007 var det 70 procent av befolkningen som hade 

tidning i hemmet (SCB, Levnadsförhållanden rapport 117, Boende och boendemiljö, 2006–

07). 

 

 

 

 
 

 



10	  
	  

3.	  Teoretisk	  utgångspunkt 

Teorier behövs för att utreda och lyfta fram fenomen, strukturer eller tankesätt inom ett ämne. 

Nedan presenteras visuell kommunikation, synen på familjen, semiotik, bildsemiotik, och 

bildkomposition vilka är den här uppsatsens teoretiska utgångspunkter och ramar. 
 

3.1.	  Visuell	  kommunikation	  

Visuell kommunikation är överföringen av information mellan sändare och mottagare via 

visuella hjälpmedel. Förutsättningen för all visuell kommunikation är att någon har något av 

betydelse att meddela. Sändarens syfte är att på något sätt påverka mottagaren, genom att 

informera, beröra eller motivera. För att ett meddelande ska kunna nå mottagaren behövs en 

kanal, exempelvis en tidning, en film, en affisch eller en webbsida (Bergström, 2007:34). 

 

Typografi, bildhantering och formgivning är de arbetsområden som måste interageras för att 

det praktiska arbetet med visuell kommunikation ska få ett bra slutresultat. Med typografi 

menas val av teckensnitt för rubriker, texter och bildtexter etc. Bildhanteringen är valet, 

efterarbetet och bedömningen av fotografier, rörliga bilder eller illustrationer. Formgivningen 

är den tredje fasen där de två ovan nämnda delarna arrangeras så att de bildar en tilltalande 

helhet. Formgivningens uppgift är att göra budskapet som ska förmedlas så tydligt och 

lockande som möjligt (Bergström, 2007:34).  

 

En förutsättning för all kommunikation är att man har en gemensam kod och ett gemensamt 

teckensystem, det gäller för både text och bild (Eriksson & Göthlund, 2004: 20). Idag är 

bildspråk ett allmänt begrepp - vi ser bilden som ett språk som fungerar som ett 

kommunikationsmedium. Så har det dock inte alltid varit. Genom tiderna har det skrivna 

teckensystemet alltid betraktas som väsentligare och värderats högre jämfört med bilden inom 

de områden som räknas som samhällets viktigaste information. Yvonne Eriksson & Anette 

Göthlund beskriver i Möte med bilder (2004:20) hur det först under 1900-talets senare 

decennier, i takt med att den tekniska utvecklingen tog fart inom medieområdet, blev 

vanligare att lyfta fram det visuellas betydelse i vår kultur. Bilder står inte längre bara för 

känslomässiga och subjektiva uttryck utan fungerar, precis som bokstäver, som viktiga bärare 

av information och budskap. Genom att använda begreppet visuell kommunikation menar 

Eriksson & Göthlund att bilder och bildbetydelser är något mer än ett estetiskt uttryck och att 

även bilder rymmer många kommunikativa dimensioner. 
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Visuell kommunikation är en kraftfull form av kommunikation då bilder ger både intellektuell 

och emotionell respons. De får oss att både tänka och känna. Bilder är därmed användbara 

verktyg för att övertala människor att tänka och handla på ett speciellt sätt (Lester, 1995:73). 

Å ena sidan ses bilden ofta som vilseledande. Å andra sidan kan bilden vara kontrollerande. 

Om texten ger läsaren möjlighet till egna fantasier, om platser och personer, så är bilden 

bestämmande genom sin förmåga att gestalta, samtidigt som den stimulerar fantasin. Och på 

grund av bildernas emotionella kvaliteter att motivera och påverka människor är den visuella 

kommunikationen viktig inom reklam.  

På 1920-talet började fotografier i annonser bli accepterat. Trots att en fotograf kan använda 

en rad olika metoder för att förvrida verkligheten lika mycket som en illustratör visade det sig 

att mottagarna satte högre trovärdighet i ett fotografi än i en illustration (Lester, 1995: 83). I 

en artikel Photographers’ Assocation of America konstaterades det att “buyers do not 

question photographic evidence...They believe what the camera tells them because they know 

that nothing tells the truth so well”(Lester, 1995:84). 

Sedan dess har bilder haft en viktig roll i reklamsammanhang, och i och med den tekniska 

utvecklingen är den visuella kommunikationen nu ständigt närvarande i vårt medieintag av tv-

program, tidningar, internet, magasin och annonser. 
 

Bergström skriver i Effektiv visuell kommunikation (2007:154) att vi står mitt uppe i en 

revolution, en bildrevolution, och att utvecklingen gått så snabbt att bilder och visuell 

kommunikationen näst intill redan förlorat den eftersträvat höga positionen i 

kommunikationssamhället. Många ser negativt på det stora bildflödet och menar att detta 

kommer att banalisera bilduttryck och bildanvändning. Distansen försvinner och där med en 

kritisk analys (Bergström, 2007:154). 
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3.2	  Synen	  på	  familjen	  

I kapitlet bakgrund (2.2) tar jag upp tidigare forskning och viss statistik gällande den svenska 

familjen och det svenska hemmet. Det här kapitlet bygger vidare på det som rör synen på 

familjen, på ett mer ideologiskt plan. 

 

För att kunna diskutera familjen måste familj som begrepp definieras, det är dock lättare sagt 

än gjort. Bäck- Wiklund & Bergersten (1997) beskriver hur familjen kan ses som en 

grundläggande del av samhället men likväl som en social konstruktion. Med det senare 

perspektivet är de öppna för att familjen konstrueras på olika sätt under olika sociala och 

kulturella sammanhang och menar att alla människor har olika föreställningar om vad 

familjen ska fylla för behov. Samtidigt som Bäck- Wiklund & Bergersten anser att begreppet 

familj egentligen inte har någon entydig innebörd menar de att samhället har en benägenhet 

att tolka begreppet väldigt snävt. Föreställningarna om vad som är en ”bra familj” kopplas 

fortfarande ofta ihop med kärnfamiljen trots att den idag präglas av en stark förändring då den 

traditionella familjen med sin tydliga rollfördelning och sina stereotypiska skillnader mellan 

könen har övergått till en mer jämlik familj.  

 

Lundqvist beskriver i Familjens Kris – fem decennier av svensk familjepolitik hur familjen 

länge har setts som en naturkraft, ett fenomen som politiken inte kan och inte borde förändra. 

Det har krävts många olika faktorer för att få en ny förståelse av relationen mellan familj och 

politik i samhället – utvecklingen av arbetsmarknaden är en sådan viktig faktor.  

 

Familj syftar idag till flera olika familjekonstellationer där familjen byggs upp genom olika 

kombinationer av föräldrar, styvföräldrar, helsyskon och halvsyskon. Ensamstående föräldrar, 

homosexuella par med barn och par utan barn betraktas också som familjer. Familjebegreppet 

är alltså idag beroende av vår definition och är inte nödvändigtvis synonymt med den 

heterosexuella traditionella kärnfamiljen. Statistik och beräkningar om familjen och 

sammanboende har dock fortfarande det heterosexuella paret och den heterosexuella 

familjebildningen som utgångspunkt.  

 

I kapitel 2.2 beskrivs hur industrin växte fram på 60-talet i Sverige, miljonprogrammet tog 

fart vilket ledde till ökad välfärd, större boendeytor för familjen, och att allt fler kvinnor kom 

ut på arbetsmarknaden. Detta påverkade den svenska familjen på många sätt och låg som 

grund för familjesynen under det 70-tal som komma skulle.   
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År 1968 författade den svenska regeringen en rapport till FN. I den breddades perspektivet 

gällande synen på jämlikhet och jämställdhet. Mannens roll kom i detta familjepolitiska 

dokument att definieras från en ny utgångspunkt: 

	  

En policy som syftar till att ge kvinnor samma möjligheter som män i ekonomiskt hänseende, 

men som samtidigt befäster kvinnans traditionella ansvar för hem och barn har ingen 

möjlighet att lyckas. Detta kan endast uppnås om också män utbildas och uppmuntras att ta 

ett aktivt ansvar för föräldraskapet och tilldelas samma rättigheter och förpliktelser som 

kvinnor (Sandlund, 1968:4). 

	  

Roger Klinth beskriver detta som en tvåfrontskamp, där det handlar om att stärka kvinnornas 

position i samhället medan den andra handlar om att på motsvarande sätt stärka männens 

ansvar och engagemang för barn och hem (Klinth, 2005: 207). 

Detta dubbla fokus, inrymt i fyndigt formulerade uttrycket från slutet av 1960-talet, ”att 

skaffa mamma jobb och göra pappa med barn” var historiskt unikt när det gäller svensk 

familje- och jämställdhetspolitik i och med att det exponerade en kritisk hållning gällande 

genusordning såväl i familjen som på den svenska arbetsmarknaden. 

Den övergripande attitydförskjutningen var relativt problemfri i den politiska debatten så 

länge den beskrev mannens familjepolitiska närvaro som valfri. Men i samma stund som den 

kopplades till individuellt ansvar och förändrad lagstiftning som beskar den enskilda 

familjens valfrihet, genom t.ex. kvoterad föräldraförsäkring, laddades frågan med 

konfliktlinjer (Klinth, 2005: 222). 

 

I och med att samhället var i behov av arbetskraft infördes ett flertal reformer som vidare 

gynnade jämställdheten. Sambeskattning ersattes med särbeskattning 1971 vilket betydde att 

varje löneinkomst beskattades för sig. Det gjorde att det lönade sig bättre för kvinnor att 

arbeta utanför hemmet.  

 

Den svenska synen på familjen, som i början av 70-talet fortfarande var väl grundad i 

kärnfamiljen, fick sig en törn när plötsligt skilsmässorna ökade samtidigt som antalet 

äktenskap minskade. Detta kritiserades och Lundqvist beskriver i Familjen i kris – fem 

decennier av familjepolitik hur det fanns två konkurrerande perspektiv på det kvinnliga 

förvärvsarbetet med förankring i socialvetenskaplig forskning. Dels sidan som hävdade 

kvinnors rätt till arbete, dels sidan som var för vikten av att skapa förutsättningar för kvinnor 
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att stanna kvar i hemmen då de menade att kvinnans roll i hemmet var viktig då det var hon 

som skapade trygghet, stabilitet och kärlek i familjen (Lundqvist, 2008: 82).  

 

Från och med 1975 fanns det dock till slut en utbredd vilja och tro bland politiker att vilja ha 

jämlika förhållanden mellan kvinnor och män och att detta faktiskt kunde utjämnas med hjälp 

av politiken. 1975 fanns det en vision om ett jämlikt samhälle, i vilken alla medborgare skulle 

leva på lika villkor (Lundqvist 2008:90). 

Mot slutet av 70-talet och början på 80-talet kom dock upptäckten av HIV/Aids att glorifiera 

kärnfamiljen och äktenskapet igen. Synen på ”fri kärlek” förändrades och en motreaktion mot 

den markanta ökningen av samboförhållanden uppstod.  

Karin Ehrnberger beskriver i sin uppsats Design och genus - hur vi formger produkter och hur 

de formar oss om hur förväntningarna på män i hemmet och i familjen var stora sedan början 

av 70-talet men hur karriären nu blev viktigare för både mannen och kvinnan. Familjen och 

hemmet började präglas av individualism.  

 

1990 publicerade den stora Maktutredningen sin slutrapport Demokrati och makt i Sverige 

(SOU 1990:44). Utredningen hade jobbat i fem år och tittat på Sverige ur ett brett 

samhällsperspektiv. En av utredningens ledamöter, professor Yvonne Hirdman, konstaterade 

där att den traditionella uppdelningen mellan män och kvinnor hade såväl ifrågasatts som 

delvis upphävts. Maktutredningens ordförande Olof Petersson refererar till Hirdmans kapitel 

när han drygt 20 år efter publiceringen ombeds reflektera över utredningens slutsatser: 

 

Hon pekade på hur ”det lilla livets” frågor hade blivit de stora och viktiga frågorna, av 

samma dignitet som utrikes- och försvarspolitik. Det hade ägt rum en ”revolutionerande 

förändring från den tid när det privata osynliggjordes”. Det privata fick nu synas och 

erkännas. Det privata hade dessutom tappat något av sin femininet: också män fick äga ett 

privat område som inte längre bara var ”synonymt med jakten, fisket, klubben, båten utan 

också hemmet och barnen” (SOU 1990:44, 114 f) (Peterson 2012:8-9). 

 

Maktutredningen fördjupade sig också i frågeställningen vad som hade hänt med människors 

arbetsliv och sociala relationer. Den mest anmärkningsvärda förändringen handlade om 

familjen. Äktenskapet var i minskad utsträckning en konstruktion som syftade till att reglera 

försörjning utan det var den ”emotionella funktionen” som fått ta allt större plats i 

äktenskapet. Av det följde slutsatsen att det ökade antalet skilsmässor inte kunde tas som 
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bevis för familjens undergång, utan snarare kunde ses som att efterkrigstidens äktenskap i 

betydligt större utsträckning byggde på kärlek (Peterson 2012:8-9). 

Under 90-talet kom synen på familjen och familjeidealet att förändras än en gång. I Sverige 

föddes det färre barn och allt fler skilde sig för att sedan bilda nya familjer. Kärnfamiljen 

bestod inte längre bara av mamma, pappa och barn och singelhushållen ökade. Det var även 

på 90-talet som de första homosexuella familjerna i Sverige bildades.  

Ur familjeideologisk utgångspunkt beskrivs folkpartiledaren och jämställdhetsminister Bengt 

Westerbergs tal i riksdagen (Riksdagens protokoll 1993/94:102) som en förskjutning från 

principen att familjen är en politikfri zon. Frågan som diskuterades var införandet av en 

obligatorisk pappamånad i föräldraförsäkringen men principiellt och ideologiskt utmanade 

Westerberg en ordning där det fria familjevalet, enligt honom, byggde på att mannen gavs 

tolkningsföreträde vilket fick återverkningar i samhället.  

 

Genom att utmana och omdefiniera principen om familjens valfrihet gav Westerberg politiken 

ett mandat den inte tidigare haft. Pappaledigheten transformerades från en familjefråga till 

en samhälls- och demokratifråga med implikationer för näringslivet, arbetsmarknaden och 

politiken (Klinth, 2005:216).  

 

2000-talets moderna familjebild karaktäriseras av att det finns flera olika familjeformer. 

Kärnfamiljen står sig visserligen fortfarande stark men att leva i en sambofamilj, i en familj 

med en vuxen, en familj med samkönade vuxna eller en ombildad familj där barnen inte är 

gemensamma är lika möjligt. Att familjen har utvecklats på det här sättet beror dels på den 

politiska viljan att öka individens frihet, och är dels ett resultat av samhällets ekonomiska 

utveckling. Det har även skett och sker stora förändringar inom den traditionella familjens 

ram. Femtiotalets ”hemmafrufamilj” har i stort sett försvunnit och två- försörjarfamiljen har 

växt sig stark. Samtidigt som allt fler olika familjekonstellationer samexisterar finns det idag 

fler ensamhushåll än någonsin tidigare i Sverige, ungefär två miljoner enligt SCB. Under 

2000-talet har även synen på samkönade förhållanden förändrats och blivit mer tillåtande. 

Sedan 2003 får till exempel homosexuella par adoptera. Samkönad samlevnad har väckt stort 

intresse i både opinionsbildning, medier och lagstiftning, men utgör fortfarande en väldigt 

liten del av familjer i Sverige. Att vi lever allt längre påverkar också synen på familjen då 

familjer över tre eller fyra generationer blir allt vanligare.  
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Så, regnbågsfamiljen, singelfamiljen och bonusfamiljen är några av de alternativa 

familjeformer som utvecklats i mångfaldens samhälle. Samtidigt är den vanligaste svenska 

familjen 2013, precis som 1973, bestående av ett heterosexuellt par med barn (www.fas.se) 

Synen, och de olika perspektiven på familjen, från 70-talet fram till idag är relevant att kunna 

göra en så god analys av Ikeas bilder från 2013. Den förändrade synen på vad en familj är 

genom tiderna har betydelse för vår familjesyn idag. 

3.3	  Semiotik	  som	  teori	  

Semiotiken bygger på idén om att vi som individer har möjlighet att tyda bilder, texter och 

visuella uttryck som budskap eller bärare av mening. Den svenska beteckningen för semiotik 

är teckenlära, det är vetenskapen om tecken och symboler och hur dessa tolkas. Förenklat är 

alltså semiotik en teori om hur människor kommunicerar via tecken (Eriksson & Göthlund, 

2004:34). Två kända utvecklare av semiotiken var den amerikanske filosofen Charles Sanders 

Peirce och den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure och de olika traditioner som har 

utvecklats inom semiotiken under 1900-talet har utgått från deras grundidéer (Eriksson & 

Göthlund, 2004 s.35). 

3.3.1	  Bildsemiotik	  

Som teckensystem är det bildspråkliga och det verbalspråkliga uttrycket mycket olika; texten 

består av bokstäver, ord och meningar medan bilden består av streck, figurer, former och 

eventuellt färger. Men om vi kan hitta ett budskap i en bild, beror det på att vi avläser även 

bilden som ett kodat system – både bild och text är alltså ett kodat teckenspråk (Borgersen & 

Ellingsen, 1994:12). 
 

Bildsemiotiken är en gren av den generella semiotiken. Utgångspunkten inom bildsemiotik är 

att bilden kan tolkas som tecken, att det finns bildkoder likväl som det finns språkkoder. 

Dessa bildkoder består av ett uttryck och ett innehåll (Eriksson & Göthlund, 2004:36). 

Det som främst skiljer bildspråket från andra språk är att de visuella tecknen liknar något i 

verkligheten. I traditionell bildsemiotik pratar man om att de bildspråkliga tecknen är ikoniska 

till skillnad från verbalspråkliga tecken som är symboliska(Cornell m.fl,1998: 65). 

Bildsemiotikens uppkomst brukar dateras till 1964 då Roland Barthes publicerade en 

bildanalys av ett reklamfotografi för pastamärket “Panzani” i tidskriften Communications 

(Eriksson & Göthlund, 2004:35). Enligt Barthes teorier måste bilder ses i sin rätta miljö som 

politiskt, kulturellt eller socialt sammanhang för att kunna tolkas. När vi människor tolkar 

olika bilder, det vill säga ger bilden en betydelse, avläser vi tecknen som finns i bilden utifrån 
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vår egna kulturella bakgrund, alla kan alltså inte ha samma uppfattning om samma bild 

(Hansson m.fl.2006: 30). 
 

3.4	  Bildens	  komposition 

Bildens komposition syftar till att tydliggöra budskapet. Den komponerade formen + 

innehållet = budskapet (Bergström, 2011:122). Det finns flera kommunikativa 

förhållningsregler gällande bildens komposition; bilddjup, perspektiv, linjer och riktningar, 

men jag avgränsar mig till att här göra en presentation av färgkomposition då detta kommer 

vara en del av min analys. 
 

Det absolut snabbaste sättet att visuellt kommunicera med människor är färg. Färger är viktigt 

för bildens komposition och kommunikation då olika färger står för olika värden och bidrar 

till att framkalla olika känslor (Bergström, 2011:135). Bergström skriver i Effektiv visuell 

kommunikation (2007:247) om funktionell och icke - funktionell färg. Den funktionella 

färgen handlar om meningsskapande och är central i visuell kommunikation. Icke funktionell 

färg är dekorativ och fyller inget syfte och har därför ingen kommunikativ funktion. 

Funktionella färger är kommunikativa i meningen att de används för att attrahera, skapa 

stämning, informera, strukturera eller pedagogisera. Dessa olika aspekter spelar stor roll då 

färgen är avgörande för vilken känsla människan får av bilden (Bergström, 2007: 256). Det 

finns inget definitivt schema för vilka färger som associeras till vad då färger dels är kulturellt 

betingade och dels personligt betingade (Bergström, 2011:135). Bergström ger i Bild & 

budskap: Ett triangeldrama om bildkommunikation dock en kort beskrivning av färgers 

primära underliggande betydelser. (Bergström, 2011:136)Det är dessa jag har utgått från i min 

analys. 

 

Gul står för glädje, falskhet och kommunikation 

Röd är kärlekens och revolutionens färg  

Lila kopplas till vemod och makt. 

Blå står för melankoli, trohet och manlighet. 

Grön ungdomens och hoppets färg. 

Svart brukar förknippas med sorg och ondska. 

Vit står för oskuld och renhet. 
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4.	  Metod	  

I det här kapitlet beskrivs metoden jag använt mig av, tillvägagångssättet, det vetenskapliga 

förhållningssättet, samt de metodavgränsningar och urval jag gjort i min studie. 

4.1	  Val	  av	  metod	  

Jag har valt att göra en innehållsanalys, vilket är en analys av innehållet i medietexter (Østbye 

m.fl. 2008:64). Den här studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys som är en process och 

en analysteknik för att identifiera, koda och kategorisera grundläggande mönster eller teman i 

det empiriska materialet. Teman och mönster som ska identifieras och analyseras i den här 

uppsatsen är likheter och skillnader i Ikeas visuella kommunikation 1973 jämfört med 2013.  

En kvalitativ innehållsanalys är ett användbart verktyg när innehållets helhet, det centrala som 

forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något annat än summan av delarna. Ett annat skäl 

till att använda en kvalitativ innehållsanalys är att det eftersökta innehållet ligger dolt under 

ytan och endast kan tas fram genom en närstudie av det empiriska materialet (Esaiasson m.fl. 

2010: 210). Genom den kvalitativa innehållsanalysen har jag kunnat komma närmare, och fått 

en djupare förståelse, för bildvalet i Ikeakatalogerna, dess budskap och bakomliggande 

mening. Denna djupa förståelse är något jag inte hade fått om jag använt mig av den 

kvantitativa metoden, då den ger kvantitet istället för kvalitet. 

 

Jag har använt mig av en semiotisk bildanalys som det praktiska analysverktyget för att 

studera den kvalitativa innehållsanalysens empiriska data. För att kunna göra en tolkning av 

katalogens bilder har jag valt att använda mig av Roland Barthes (2010) metod, och 

tillhörande verktyg, för semiotisk analys. 

4.2	  Avgränsning	  

I den här uppsatsen har jag valt att inte göra någon textanalys, även om de flesta av Ikeas 

katalogbilder hänger ihop med ett par textmeningar, utan har fokuserat på bildmaterialet. Jag 

är medveten om att förhållandet mellan text och bild ofta är viktigt att betrakta. Roland 

Barthes menar att bilden är för mångtydig i sig själv och därför behöver den verbala texten för 

att dess mening ska kunna sättas i en kontext (Eriksson & Göthlund, 2004: 29). Senare 

bildsemiotiker som The van Leeuwen och Günther Kress, avvisar dock det synsättet och 

menar att bilden måste tolkas som en egen enhet, även om den är i en kontext tillsammans 

med en text. Eftersom text och bild är två olika meningsskapande system, kan man inte på 

förhand bestämma att textens betydelse bestämmer bildens (Eriksson & Göthlund, 2004:39). 
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Jag anser att det i Ikeas katalogbilder finns tillräckligt med information att analysera för att 

kunna avgränsa studien till en ren bildanalys. Det räcker i det här fallet med att vara medveten 

om vilken genre bilderna tillhör och genom genren kunna sätta bilderna i en kontext. Jag har 

valt att avgränsa Barthes analys till de delar av metoden som handlar om denotation och 

konnotation. 

Jag har även valt bort att göra en perceptionsanalys för att se hur mottagaren, i den här 

undersökningen läsarna av Ikeas katalog, uppfattar bildmaterialet. Då mitt syfte är att avläsa 

vilka konkreta variationer och likheter det finns i Ikeas bildmaterial gällande familjen genom 

en jämförelse av två kataloger har jag istället fokuserat på själva meddelandets utformning 

och uppbyggnad. Undersökningen utgår därför från mig själv som forskare. 

Ikea delar upp sin katalog utifrån de olika rummen i hemmet de presenterar. Det kändes 

därmed naturligt att göra samma uppdelning i min bildanalys. I katalogen från 2013 är 

analysen avgränsad till en bild per rum, det vill säga sovrummet, badrummet, köket och 

vardagsrummet. I katalogen från 1973 finns som tidigare nämnt endast ett fåtal bilder som 

avbildar människor, därmed fick vissa rum uteslutas. 

4.3	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  

Ett viktigt val för den här studien är att bestämma vilket vetenskapligt förhållningssätt som 

ska anslås.Det finns två olika vetenskapliga huvudinriktningar, det tolkande paradigmet och 

positivismen. I det tolkande paradigmet har hermeneutiken en central roll i analysmetoden då 

hermeneutiken är en tolkningsprocess (Alvesson & Sköldbeg, 2008:45). 

Enligt det hermeneutiska perspektivet är human och samhällsvetenskapens uppgift inte att 

lägga fram fasta lagar för mänskligt beteende, det handlar istället om att göra beteendet 

förståeligt. Förhållningssättet grundar sig på att de här vetenskaperna måste innehålla en 

tolkande dimension (Østbyem.fl, 2008: 22). Det finns olika sätt att tolka samma sak och det 

baseras på den som tolkar, vinkeln som personen väljer att se på resultat och med vilket syfte 

det görs. Detta illustreras i Figur 1 med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Den 

hermeneutiska cirkeln beskriver det sammanhang som finns mellan tolkning, förförståelse och 

den kontext materialet skall tolkas i (Gilje & Grimen, 2009:187). Cirkeln bygger på att 

forskaren regelbundet växlar mellan del och helhet. Författarna Gilje och Grimen beskriver 

den hermeneutiska cirkeln på följande vis:  
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”Den hermeneutiska cirkeln betecknar det förhållandet att all forskning består av ständiga 

rörelser mellan helhet och del, mellan det vi skall tolka och den kontext som det tolkas i, eller 

mellan det vi skall tolka och vår egen förförståelse”. 
 

 

 

 

Figur 2: Den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008:212) 

 

Till den här studien har ett hermeneutiskt tillvägagångssätt tillämpats då jag själv har försökt 

att se helheten i forskningsproblemet genom att göra tolkningar av informationen. 

4.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  

Validitet står för trovärdighet; hur pass relevanta data och analyser är i förhållande till 

problemformuleringen. Hög validitet innebär att man mäter det man avser att mäta. 

Reliabilitet står för tillförlitlighet och avser kvalitén i insamlingen, bearbetningen och 

analysen av materialet. Det kan vara svårt att nå maximal validitet och reliabilitet i samma 

undersökning. Ofta är kvantitativa analyser bättre på att hålla hög reliabilitet medan 

kvalitativa undersökningar i regler för forskaren närmare kärnan i de teoretiska begreppen och 

därmed ger en hög validitet (Østbye m fl., 2008: 41). En konkret faktor som gör att 

reliabiliteten sjunger i den här studien är användandet av den ena dimensionen av den 

semiotiska bildanalysen: konnotation. Konnotationerna består av de associationer betraktaren 

får när hen studerar bilden. Dessa associationer är kulturellt betingade, och tolkningen kan 

därför ses som subjektivt och till viss del godtyckligt (Fiske, 1997:118). 

Men även om jag som forskare inte kan representera den stora massan så är jag ändå en del av 

den. Ikea är ett svenskt företag, jag är en svensk person och min kulturella förförståelse passar 
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in på en stor del av den målgrupp som Ikeas reklambilder vänder sig till. Genom en kvalitativ 

bildanalys, och därmed en näranalys av den insamlade datans denotationer och konnotationer 

anser jag att studien når en hög validitet. 

4.5	  Bildanalys	  

En av bildens styrkor är att den kan sammanföra en stor mängd olika tecken och betydelser på 

en liten yta; mycket kan sägas på samma gång. Bilder är något mer än vad vi ser i första 

anblick och de flesta bilder berör oss på något sätt. Det är nästintill ofrånkomligt att se en bild 

i en tidning utan att få tankar, känslor och åsikter om bilden (Carlsson och Koppfeldt, 

2008:21). Men för att kunna analysera en bild räcker det inte med att bara titta på bilden och 

försöka identifiera vad man ser, man måste ”läsa” bildens innehåll på ett djupare plan. Men då 

alla bilder tolkas utifrån tolkarens förutsättningar kan ingen generell analysmodell användas 

utan valet av analysmodell måste anpassas efter syftet med analysen och bilden. 

 

Bildanalys handlar om att studera och tolka koder och tecken i bilder för att få förståelse för 

bildens helhet. Bildens uppbyggnad och olika delar analyseras, och sedan deras relationer till 

varandra, och till helheten. Hur en bild är konstruerad är avgörande för dess uttryck. 

Uppbyggnaden av bilden, perspektiv, utsnitt, bildvinkel, former, gestalter, färger samt skärpa 

är alla bidragande element för hur bilden tolkas (Carlsson & Koppfeldt, 2008:20). 
 

Bildanalys är en sammanfattande benämning på alla de metoder och förhållningssätt som 

används för att beskriva och tolka bilder, några exempel på bildanalysmetoder är 

formalanalys, ikonografisk analys, ideologikritisk analys, receptionsorienterad analys och 

semiotisk analys (Sandström i Cornell m.fl. 1998:43). 

Borgersen och Ellingsen (1994:24) menar att valet av metod dels grundar sig på vilken typ av 

bild som ska tolkas, men även på den tolkandes personliga intresse och syfte med analysen. 

Jag har valt att använda mig av en semiotisk bildanalys.  
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4.7	  Analysmodell:	  den	  semiotiska	  bildanalysen	  

Semiotik som analysredskap grundades av den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure 

som menade att all kommunikation består av olika symboler och tecken. Semiotik är alltså 

läran eller studien om tecken och teckensystem (Eriksson & Göthlund, 2004:17). 
 

Författaren och litteraturforskaren och Roland Barthes (1915-1980)skapade utifrån semiotisk 

vetenskap bildsemiotiken som en metod som lämpar sig särskilt väl då bilder av 

masskommunikativ karaktär analyseras. Det är den analysmetoden jag kommer använda som 

grund i min empiriska undersökning då bilderna jag avser analysera kan kategoriseras som 

masskommunikativt material. 
 

Att använda bildsemiotiken som metod innebär att man tolkar bildens olika element som 

tecken för någonting. Man identifierar alla bildens betydelsebärande delar, analyserar dem var 

för sig och i relation med varandra. Slutligen tolkas tecknens innebörd i relation till bildens 

kontext. (Eriksson & Göthlund, 2004: 28). 
 

Enligt Barths terminologi kan den semiotiska bildanalysen delas upp i två nivåer; denotation 

och konnotation (Eriksson & Göthlund, 2004:39). Då dessa två begrepp är centrala i min 

metod kommer nedan en kort redogörelse för begreppen. 

En denotation är det som alla kan se i en bild, bildens grundbetydelse, det vill säga en neutral 

bildbeskrivning (Eriksson & Göthlund, 2004, 38). En denotativ beskrivning ”skall fånga det 

väsentliga och inte fastna i onödiga detaljer”. Vid en bildanalys ska den denotativa 

beskrivningen komma i början av analysen. Det är viktigt att beskrivningen är saklig och så 

objektiv som möjligt. (Nordström, 1984:40). Andra ordningens analys av bilden, den som 

kallas konnotation beskriver mötet mellan bild och betraktare, där betraktaren tolkar bilden 

utifrån hur personen själv upplever vad bilden signalerar eller symboliserar utifrån sina egna 

erfarenheter. Bildens konnotationer är de associationer betraktaren får av bilden. Det handlar 

dock inte om betraktarens privata associationer, utan om kulturella associationer (Eriksson & 

Göthlund, 2004:38). Med kulturella associationer menas att de är gemensamma för ett 

kollektiv, en grupp, en generation, ett samhälle, en samhällsklass, en familj, en yrkeskår etc. 

(Nordström, 1984:42) 
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4.8	  Tillvägagångssätt	  

Jag började med att välja ut en bild från varje rum som Ikea gestaltar i sina kataloger; sovrum, 

badrum, kök och vardagsrum.  Jag studerade de första intrycken och den denotativa nivån av 

bilderna. Den denotativa nivån används, som tidigare nämnts, för att göra en neutral 

beskrivning av innehållet i en bild. Jag gick igenom varje bild med stor noggrannhet och med 

denotationerna som grund genomförde jag sedan resten av bildanalysen då jag fokuserade på 

den konnotativa nivån.  
 

När jag väl gått igenom den denotativa och den konnotativa delen av analysen sammanfattade 

jag bilderna från katalogen 1973 för att försöka avläsa genomgående mönster/teman bilderna 

emellan. En sammanfattning av bilderna från katalogen 2013 gjordes på samma sätt. Därefter 

hade jag tillräckligt med underlag för att kunna presentera min analys i resultatdelen. 

4.9	  Metodproblem	  

Ett problem med att göra en bildanalys med konnotationer är att analysen utgår ifrån 

forskarens, alltså mina, egna förförståelser. Min kulturella bakgrund påverkar hur jag 

uppfattar bilderna. Som John Fiske skriver i Kommunikationsteorier – en introduktion (1997) 

så är inte tolkningen av bilder, eller tecken, konstant. Fiske beskriver tolkningen istället som 

”en dynamisk process” vars betydelse kan komma att ändras med tiden. Men att studera 

komplexa bilder är nästan omöjligt utan att också nämna och beskriva vad som finns mellan 

de tolkningsbara symbolerna. Utan de konnotativa delarna blir analysen platt och 

innehållsfattig. Det finns inget facit för vad som är rätt, det som jag uppfattar som viktigt kan 

någon annan forskare med annan kulturell bakgrund eller andra erfarenheter se som oviktigt 

och vice versa (Fiske, 1997). 
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5.	  Analys	  av	  bildmaterial	  
Den här studien analyserar två Ikeakataloger, en från 1973 och en från 2013. För att det ska 

bli så tydligt som möjligt har jag delat in bilderna i teman efter i vilka rum bilderna är tagna i. 

5.1	  Semiotisk	  bildanalys	  av	  Ikeas	  katalog	  utgiven	  1973	  

För fyrtio år sedan styrdes Sverige av en socialdemokratisk regering med Olof Palme som 

statsminister. ABBA, Lasse Berghagen och Lill Lindfors låg på svensktoppen och 

högertrafiken hade bara några år på nacken. Homosexualitet betraktades fortfarande som en 

sjukdom och arbetskraftinvandringen stoppades ett par år senare. 1973 dör Sveriges kung och 

efterträds av vår nuvarande Carl XVI Gustav, Sveriges riksdag antog en ny lag om 

föräldraförsäkring som bland annat gav fadern tio dagars ledighet vid barnets födsel, och 

Sveriges första landskamp för damer i fotboll spelades.  

Välkommen till 1973! 

	  

Bild 1, sovrum, sidan 193 
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Denotationer 

Bilden föreställer ett sovrum. I bildens mitt står en dubbelsäng. Den är inramad av ett slags 

vitt skåp. Sängen är bäddad med ett mönster som går i ljusbrunt, mörkbrunt och vitt. I sängen 

finns tre stora bruna kuddar. Golvet är vitt men täcks nästan helt av en brun matta. Väggen 

bakom sängen är ljust randig. På vardera sidan om sängen finns två nattygsbord. På det högra 

sängbordet står en lampa, ett par burkar i brunt och något som ser att vara en klocka. På de två 

hyllorna står böcker och två vasar. På det högra nattygsbordet står fyra burkar/flaskor. 

Ovanför finns en spegel med grön ram. Bredvid spegel hänger ett pärlhalsband. På väggen till 

höger längst bort i rummet syns en vit gardin. I sängen ligger en man, på högra sidan av 

sängen sitter en kvinna. Det finns två personer i bilden, en man och en kvinna. De ser ut att 

vara i 25-35- års ålder. Mannen halvligger i sängen, lutad mot en av kuddarna, hans ansikte 

syns i profil. Han har brunt hår, en vit skjorta, blåa byxor och blå strumpor. På vänsterarmen 

bär han ett armbandsur. Hans vänsterarm vilar på en brun kudde och i den högra handen 

håller han i en tidning. Han tittar mot kvinnan som sitter på höger sida av sängen. Kvinnan 

har blont kort hår och en gul tröja på sig. På vänster arm har hon ett svart armband. Hon har 

huvudet lätt framåtlutat och tittar mot sin vänsterarm. 

 

Det är ett relativt dunkelt i rummet, det verkar inte komma in något naturligt ljus. 

Väggen, gardinen, sängskåpet och mannens skjorta är i ljusa färger, i övrigt är brun den 

dominerande färgen. 
 

Konnotationer 

Man kan anta att mannen och kvinnan i bilden är ett par. De verkar bo tillsammans i hemmet 

då de har personliga saker på sina nattygsbord, och i skåpet som hör till sängen. Mannen har 

böcker, en lampa och en klocka på sin sida, medan kvinnan har vad som ser ut att vara 

skönhetsprodukter, smycken och en spegel på sin sida - saker som associerar den till 

stereotypiska uppfattningen av vad som är manligt och kvinnligt. Det gör att upplevelsen av 

bilden idag känns ganska omodern. Det var dock inget omodernt i att gestalta män och 

kvinnor efter stereotypiska roller 1973 så det var med stor säkerhet ingenting som 

reflekterades över för fyrtio år sedan. 

Mannen ligger avslappnat i sängen med tidningen i knät och kvinnan verkar inte heller 

stressad, men båda är propert klädda så möjligtvis har de just kommit hem från en dag utanför 

hemmet. Bilden utstrålar ingen direkt glädje eller närhet; mannen ser lugn, alternativt allvarlig 

ut och kvinnan sitter med huvudet lätt neråtlutat längst ut i högra delen av bilden. De verkar 
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ganska distanserande från varandra. Kanske pratar det om något allvarligt. Kanske är de inte 

kära. Samtidigt gör medvetandet om att det är en reklambild att det känns orimligt att skulle 

vara en medvetet nedstämd bild. Kanske försöker de bara fånga en vanlig vardagssituation, ett 

sovrum efter en eller två långa arbetsdagar. Ett sovrum att vara bekväm i, där man kan koppla 

av. 
 

Bild 2, vardagsrum/ kök, sidan 54 
 

 
 

Denotationer 

Rummet föreställer i huvudsak ett vardagsrum, men i bortre delen av bilden skymtar ett kök. 

Väggarna täcks till största del av två ljusa bokhyllor och bruna gardiner. Längs med 

vänsterväggen står en låg byrå, i den står flertalet LP-skivor. 

 

På byrån står en LP-spelare och en grön växt. Ovanför byrån är ett fönster, genom fönstret 

skymtar en balkong. Till höger om byrån finns en vit dörr, med en fönsterruta som också 

vetter mot balkongen. Genom fönstret skymtar huset mitt emot. Golvet är grönt, det ser ut att 

vara en heltäckningsmatta. På den står en orange soffa som är fotograferad bakifrån. Framför 

soffan står ett bord i ljust trä och tre stolar. Stolarna har en ljus träram, sittkuddarna och 
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ryggstöden är i ett beigt tyg. På bordet står en burk och ett schackspel. Den finns två lampor i 

rummet, en rund vit rislampa, som ser ut att lysa och en golvlampa, även den är vit. I 

vardagsrummet finns en man och ett barn, barnet håller i ett gosedjur som föreställer en häst. 

Det som syns av köket är ett gult skafferi, ett vitt bord med en växt på och tre svarta stolar. 

Väggarna är i en rutig tapet eller eventuellt i vitt kakel. Golvet är vitt, men täcks tills största 

del av en matta i brunt. Det står en kvinna i köket. Det är tre personer med i bilden. En man, 

en kvinna och ett barn. Mannen sitter i soffan med ryggen till. Han har mörkt hår och 

polisonger. Hans ansikte är riktat mot schackbrädet på bordet. Mannen är klädd i en ljus 

skjorta. Barnet är blont och är också klädd i en ljus skjorta, över den syns ett par röda 

hängslen. I famnen håller hen en leksakshäst. Barnet sitter på golvet vid bordet kortsida och 

tittar mot mannen. Kvinnan står i köket, klädd i en röd dress, möjligtvis en klänning. Hon står 

vänd mot köksbänken och ser ut att laga mat. 

 

Det finns två fönster i bilden men det verkar inte komma in något ljus utifrån. Antingen är det 

kväll eller så ligger fönstren i skugga. Ljuset kommer i bilden kommer från den runda 

taklampan som är placerad till vänster i bild. De flesta färgerna i bilden består av varma toner; 

brunt, beigt, orange, gult och grönt är dominerande färger i bilden. Kvinnan är klädd i rött, 

vilket drar åt sig uppmärksamhet. 
 

Konnotationer 

Rummet känns väl inbott. Böckerna, spelet och alla LP-skivor ger en hemtrevlig känsla och 

en hint om att familjen är relativt kulturintresserad. Man får känslan av att det är kväll; 

familjen är hemma och kvinnan lagar middag. Mannen sitter i soffan och ser inte särskilt 

engagerad ut varken i barnet eller i schackspelet framför sig. Kanske andas han ut efter en 

lång arbetsdag, kanske väntar han på att middagen ska serveras. Att mannen är i bildens fokus 

men samtidigt sitter med ryggen till ger en obekväm känsla – varför får vi inte se hans 

ansikte? Hans position i bilden talar för att han är viktig för familjen, men att vi inte får se 

hans ansikte och ansiktsuttryck gör att han förblir en viktig men, relativt dold, gestalt. Kanske 

säger det något om mannens allmänna ställning i familjen. 

Familjen är samlad men de verkar inte umgås eller prata med varandra, antingen är det tyst i 

rummet eller så spelas det musik från skivspelaren på byrån. Rummet är kompakt möblerat, 

det finns inga tomma ytor, vilket skulle kunna tyda på att de bor ganska litet. Med tanke på 

huset på andra sidan gatan som syns genom fönstret verkar de bo i en lägenhet. Det ser städat 

och ordningsamt ut i lägenheten, var sak på sin plats. Speciellt med tanke på att barnet bor 
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där. Med tanke på de könsroller som fortfarande var högst aktuella på 70-talet är det med 

största sannolikhet kvinnan i familjen som gjort det obetalda arbetet så som städning och 

passande av barn i hemmet.   

 

Bild 3, vardagsrum, sidan 54 
 

 

 

Denotationer 

Bilden föreställer ett vardagsrum. Det finns två blå tre - sittsoffor och en rödvitrandig 

fåtölj. Golvet är täckt av en vit matta, på den ligger tre LP-skivor. Längs med den ena väggen 

finns två bokhyllor fyllda med böcker, skivspelare och prydnadssaker. Emellan dem finns ett 

fönster. På den vänstra bokhyllan sitter en vit lampa. Under fönstret står ett vitt lågt bord med 

två högtalare, flera LP-skivor och tre orange ljus. På den vänstra väggen sitter en plansch 

föreställande en kvinna i brunt, svart, grått och vitt. 

I den ena soffan ligger två orange kuddar och en blå kudde. Bredvid den andra soffan står en 

vit golvlampa. 

I bilden finns två personer, en tjej och en kille. De har västerländskt utseende och ser ut att 

vara cirka 25 år. Tjejen sitter på golvet, hon är barbent under en rutig kjol. På överkroppen har 

hon en orange, halvlångärmad tröja. Hon har brunt hår och håller i en gul LP-skiva som hon 



29	  
	  

tittar på. Killen sitter i soffan, han bär ett par beigea byxor, en ljus skjorta med en grå tröja 

över. Han har vita strumpor med två ränder på. Killen har brunt hår i en halvlång längd och 

polisonger. Hans ansikte syns i profil då han är vänd mot skivspelaren i bokhyllan. Killen 

håller på att sätta i en ny skiva i spelaren. 

Det kommer inte in något ljus från fönstret då det är mörk himmel och antagligen kväll. Det 

ljuset som finns kommer från den vita golvlampan. 

Väggarna som går i en grön ton och sofforna i blått är de färger som dominerar. Mot det 

bryter den vita mattan och de orange detaljerna av 

 

Konnotationer 

Första tanken är att det är ett ungt hem, antagligen en lägenhet., där någon av personerna, eller 

båda, bor. Men vid närmare anblick ser man att det skymtar en byggnad genom fönstret vilket 

ser ut att vara en villa, så eventuellt bor personerna hemma hos sina föräldrar och detta är bara 

ett rum i en villa. 

Känslan är att det är killen som bor i rummet, kanske för att det är han som byter musik i 

skivspelaren och kanske för att det känns som att bilden försöker spegla ett “killrum”. 

Det skulle mycket väl kunna vara en dejt mellan killen och tjejen, han i sitt välkammade hår 

och hon i kjol. Eller så är de bara vänner. Antagligen pratar de om musik. Hon sitter på 

mattan och bredvid henne ligger en hög med skivor, vilket känns avslappnat.  
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Bild 4, vardagsrum, sidan 57 
 

 
 

Denotationer 

Längst till vänster i bilden står en vit bokhylla. I den finns böcker, tidningar, en klocka och 

fyra orange prydnadssaker. Längst ner i bokhyllan står två gulvita förvaringslådor. Bredvid 

bokhyllan står en vit soffa med blå kuddar. På väggen, med beige vävtapet, hänger en plansch 

som föreställer ett asiatiskt ansikte och en tänd lampa. Till höger om soffan skymtar en grön 

växt. 

I bilden finns två personer, en man och en pojke. Båda har ett västerländskt utseende och är 

blonda. Mannen sitter upprätt i soffan och har en gul skjorta, svarta byxor, gula strumpor och 

svarta skor. Han bär glasögon och läser en bok för pojken som sitter bredvid. Pojken har ett 

par ljusa byxor, en grön tröja och gula strumpor. Pojken har benen uppdragna i soffan och på 

den enda foten har han en svart träsko. Hans blick går ner i boken som mannen bredvid läser. 

Det uppenbara ljuset, förutom allmänljuset, som finns i rummet kommer från vägglampan. 

Ljuset lägger sig framför allt över pojken men når även mannens vänstersida. Den varma gula 

färgen dominerar färgskalan i rummet, men då soffan är centrerad tar även soffans blå färg 

upp mycket av bilden. 
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Konnotationer 

Bilden ger ett mysigt och hemtrevligt intryck. Mannen och pojken ser ut som far och son. De 

sitter i lugn och ro och läser en bok tillsammans. Antagligen sitter de i hemmets vardagsrum. 

De har lampan tänd så man kan anta att det är mörkt i rummet. Det kan vara en godnattsaga 

pappan läser. Och andra sidan känns det som att godnattsagor oftast läses i barnets sovrum, så 

kanske är att läsa böcker någonting de tycker om att göra tillsammans i allmänhet. Någon 

modersfigur syns inte till i bilden, men med en bild i huvudet av hur familjekonstellationerna 

såg ut på 70-talet antar jag att hon är i ett annat rum då det inte var särskilt vanligt att 

papporna bodde ensamma med sina barn. Men det behöver naturligtvis inte vara sanningen. I 

vilket ger bilden trygga associationer, mannen och pojken ser ut att trivas ihop.  
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5.2	  Semiotisk	  bildanalys	  av	  Ikeas	  katalogutgiven	  2013	  

År 2013 har Sverige en borglig regering med Fredrik Reinfeldt som statsminister. QX- galan 

är etablerad sedan tretton år tillbaka och år 2013 delades priset ”Årets homo” ut av 

Kronprinsessan Victoria – det var första gången någon från kungafamiljen uttalade sig i den 

typen av sammanhang. Nya lagar från förra året är bland annat att föräldrapenningen ändrats 

så att båda föräldrarna ska kunna få föräldrapenning samtidigt under barnets första trettio 

dagar, tobaksskatten har höjts, och restaurangmomsen har sänkts från 25 till 12 procent för att 

få igång sysselsättningen i branschen. Zlatan Ibrahimovic vann guldbollen för sjunde året i 

rad förra året och det könsneutrala, väl omdiskuterade, ordet hen användes för första gången i 

Riksdagen.  

Välkommen till 2013! 

	  

Bild 1, sovrum, sidan 27 

 

 

 

Denotationer 

I rummet är sängen i fokus. Den är bäddad med ett prickigt täcke i färgerna lila, blå och gul. I 

sängen finns sex stycken kuddar i lila, vitt, grått och prickigt. På sängen ligger en filt vid 

fotändan. Snett bakom sängen finns ett stort fönster som nästan sträcker sig från golv till tak. 
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Det finns två lampor i rummet, den ena är vit, den andra blå, de är satta på varsin sida av 

sängen. Bredvid sängen på höger sida finns en vit hylla, i den finns lådor, böcker och en vit 

lampa. På hyllan står en grön växt i en vit kruka. Bredvid hyllan står två ramar placerade. 

Golvet är i mörkt trä, men täcks mestadels av två större mattor i brunt. 

Väggarna är lila, precis som den gardinen som hänger på fönstrets högra sida. Gardinen på 

andra sidan fönstret är vit. I vänstra hörnet står en pall i korgtyg. På den högra väggen hänger 

kläder i form av en skjorta och ett antal slipsar. På den vita mattan på golvet sitter en ung 

man. 

 

Fotografiet föreställer en ung man. Mannens hela kropp är med i bild, men han är porträtterad 

i profil. Mannens hudfärg har en mörk ton. Han har kort hår, en grå tröja och ett par byxor 

som går i en lila ton. Mannen sitter ner på en vit matta på golvet i högra hörnet och blundar. 

Mannen har benen i kors, med armarna avslappnat lagda över låren. Han sitter rakryggad. 

De flesta färgerna går i en lila färg, men mattan gardinen och väggskåpet lyser upp med sin 

vita färg. Mattorna och pallen bryter av med sina bruna nyanser. 

Det kommer in mycket ljus (motljus) från det stora fönstret, som är centrerat i bilden. Ljuset 

når mannen på golvet från sidan. 
 

Konnotationer 

Bilden utstrålar lugn, trygghet, och fräschör. Det är nordiskt ljust och luftigt i rummet. 

Eftersom det finns en stor säng, som dessutom tar upp det mesta av platsen i rummet kan vi 

anta att det är ett sovrum. 

Sovrummet känns ombonat, med de sorterade hyllorna och den gröna växten. Jag får känslan 

av att mannen är singel; sängen känns lite liten för att vara en dubbelsäng och det är bara en 

persons kläder som syns i bild. Kanske är det ett av de 2013 mycket vanliga singelhushållen i 

Sveriges storstäder.  

Eftersom det är ljust ute, men mannen har byxor som ser ut att vara pyjamasbyxor associerar 

jag tidpunkten till morgon. Mannen ser ut att utföra någon form av meditation och möjligtvis 

är det därför också helg, då det vanligtvis finns mer tid på mornarna än under veckan. Han ser 

dock väldigt harmonisk och välmående ut så kanske är det en vanlig morgonrutin. Att mannen 

i lugn och ro kan sitta på golvet i sitt sovrum och meditera bör tyda på att han trivs väl och 

känner sig avslappnad i sovrummet. 

Inredningen känns genomtänkt: färgerna på väggarna, gardinerna och kuddarna går i samma 

lila färg. 
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Bild 2, badrum, sidan 93 

 

 

 

Denotationer 

Rummets väggar är kaklade i vitt. Handfatet är placerat ovan ett rött skåp. Ovanför handfatet 

sitter ett skåp med spegeldörrar. Bredvid handfatet finns vita krokar, på en av krokarna hänger 

en grå handduk, på den andra en mindre korg och på den tredje en borste. Ovanför krokarna 

står en orange leksak i form av en dinosaurie. Ett vitt draperi hänger för det som kan antas 

vara en dusch. På väggen hänger en röd krog med badrumsartiklar i. 

Golvet är kaklat och går i en lila ton. På golvet står en vit pall som en pojke använder för att 

nå upp till handfatet. Den andra utav de två barnen i bilden har en rutig handduk runt sig i en 

grå och en röd färg. 

Det yngre barnet håller i en grön snorkel. En kvinna står upp i bilden, och en man sitter på 

huk. Till vänster i bilden syns två förvaringsboxar som är placerade i en silvrig hylla som står 

på golvet. 
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I rummet finns fyra personer, en man, en kvinna och två barn. De har alla ett västerländskt 

utseende. Det äldre barnet är en pojke, det yngsta barnet är svårt att benämna kön på. Mannen 

är klädd i ett par svarta byxor och en vit tröja. Han har kort hår i en brun färg och lite skägg. 

Han sitter på huk och håller i det yngsta barnets handduk, för att skydda den nakna kroppen. 

Mannen tittar på barnet. Det yngsta barnets blick går upp mot det äldre barnet. Det yngsta 

barnet har en ljust brun färg på håret. Kvinnan står upp och bär ett par rutiga byxor och en 

rutig skjorta i vita och grå nyanser. Kläderna är en pyjamas. Hon har brunt hår uppsatt i en 

slarvig knut på huvudet. Kvinnan tittar in i spegeln och hennes ansikte speglas i den stora 

badrumsspegeln. Det äldsta barnet står på en pall för att nå upp till handfatet. Han har en 

randig pyjamas på sig i vitt och lila. I högerhanden håller pojken i en blå tandborste och med 

vänsterhanden håller han på vattenkranen. Pojken har mörkt kort hår. 

Det är ett ljust rum. Inga fönster syns men en tydlig högdager lägger sig över mannens högra 

sida så eventuellt är det ett fönster precis utanför bilden. Färgerna går mestadels i vitt och rött. 
 

Konnotationer 

Bilden ger ett positivt budskap, det finns en gemenskap i det moderna badrummet där de fyra 

personerna är samlade. Bilden utstrålar “i det här rummet får alla plats och kan samsas.” De 

vuxna personerna ser ut att bo i hemmet då de bär pyjamas och på ett avslappnat sätt är 

tillsammans i rummet medan de gör sina badrumsrutiner. Mannen och kvinnan ser ut att vara 

i samma ålder, man kan anta att de är ett par. Då barnen verkar vara deras gemensamma barn 

lär de ha varit tillsammans under några år. 

Bilden indikerar att barnen bor i hemmet då det finns leksaker i rummet och den äldre pojken 

har en egen pall att stå på för att nå upp till handfatet. Personerna ser ut att vara vana och 

trygga i varandras sällskap. Mannen som sitter på huk och är aktivt delaktig i barnens bestyr 

ger bilden av en jämställd modern familj. 
 

På personernas klädsel och sysselsättning, så som pyjamas och tandborstning, kan man anta 

att det är antingen morgon eller kväll. Då det verkar komma in dagsljus från höger i bilden 

kan man dra slutsatsen att det är morgon. 

Inredningen i rummet känns modern och man kan därför anta att personerna i hemmet är 

trendmedvetna. Bilden känns inte arrangerad utan ger en dokumentär känsla, som att 

betraktaren fått en inblick i hur det faktiskt ser ut i hemmet bilden gestaltar. 
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Bild 3, kök, sidan 102 

 

 
 

Denotationer 

Rummet som bilden visar är ett kök. Köket är uppdelat i två delar, den vänstra delen mot 

väggen och den högra delen som utgöra av en större köksbänk. Majoriteten av köksskåpen är 

av ett ljust träslag, men den undre delen köksskåp är vita. I den vänstra köksdelen syns en 

spis, en ugn och en mikro. På spisen står en kastrull i rostfritt stål och en svart gryta, som är 

fylld med mat. Bredvid skymtas olika kryddburkar, samt en öppnad konservburk. Ugnen och 

mikron är i rostfritt stål och svarta. En del av den vänstra väggen utgörs av mosaik i ljust grå 

nyanser. Ovanför den vänstra delens köksskåp skymtas ett par förvaringslådor i vitt. Vid den 

vänstra köksdelen står en kvinna med ryggen vänd mot kameran. 

Två personer står på var sin sida av den högra köksbänken. Mellan dem finns en diskho och 

en vattenkran som spolar vatten. På köksbänken närmast betraktaren finns en gul lök på ett 

fat, en skärbräda i trä, en liten grön växt och en burk med crème fraiche. Längre bort står en 

kaffekokare och ett par vita burkar. Över köksbänken hänger två vita lampor. På väggen finns 

tre smalare hyllor i vitt, på dem är två böcker, två tavlor och fyra prydnadssaker placerade. 

I bakgrunden av rummet skymtas ett annat rum. Ett par förvaringskorgar och ett par väskor i 

brunt är det som syns från rummet bakom. Det är från det rummet som ljuset kommer. 

I bildens förgrund syns en stolsrygg som är halvt täckt av ett vitt klädesplagg, eller filt. 



37	  
	  

Det finns tre personer i bilden, två kvinnor och en man. 

Kvinnan längst till vänster är klädd i en vit skjorta, blåa jeans och ett par öppna skor. Hennes 

ansikte syns inte i bild men hon har mörkt utsläppt hår. I sin vänstra hand håller hon en 

öppnad konservburk över den svarta grytan på spisen. Mannen står i mitten av bilden, han har 

ett asiatiskt utseende och mörkt hår. Det som syns av mannen är kläder är en grön kortärmad 

pikétröja med vit krage. I sin hand håller han något rött, vilket ser ut som tomater, under den 

rinnande vattenkranen. Mannen tittar mot den tredje kvinnan och ler. Den tredje kvinnan står 

till höger i bild och syns endast i profil. Hon är klädd i ett par ljusa byxor och en långärmad 

beige tröja. Den tredje kvinnan har långt hår som ligger i en tofs/fläta över höger axel. Hon 

håller sin vänstra hand på skärbrädan. Kvinnan ser ut att möta mannens blick och le tillbaka. 

Det är ett ljus rum och ljuset kommer från mitten av rummet. Det är svårt att avgöra om det är 

från ett fönster eller öppningen till ett annat rum som ger ljusinsläppet. 

Alla färger går i ljusa toner, mestadels ljust trä eller vitt. 
 

Konnotationer 

De tre personerna i bilden är alla engagerade i matlagningen. Då det står öppnade 

konservburkar på bänkarna och grytan ser ut att vara fylld med mat kan man anta att de hållit 

på ett tag. Mannen, och kvinnan till vänster ser ut att vara unga, någonstans mellan 15-25 

år. Det är svårt anta en ålder på kvinnan till vänster, kanske är hon lika gammal, kanske är 

hon äldre. Detta gör det oklart vilken relation personerna har till varandra, mer än att de 

verkar trygga och avslappnade i varandras sällskap. 

Köket ser dock väldigt rymligt ut för en person och möjligen, då kvinnan till vänster har 

huvudansvaret för matlagningen vid spisen, är hon mamma till de två andra personerna. 

Mannen tittar på kvinnan till höger och ler, kvinnan ler tillbaka och de ser ut att ha trevligt 

tillsammans. De skulle mycket väl kunna vara syskon, eller flickvän/ pojkvän. 

Det verkar vara en trevlig stämning och personerna ser ut att trivas i varandras sällskap. 

Att laga mat tillsammans ser ut att var någonting de tycker är roligt. Miljön som händelse 

utspelar sig i känns modern. Inredningen uppfattas som trendig och personerna känns 

modemedvetna. I det här köket har man trevligt tillsammans. 
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Bild 4, vardagsrum, sidan 69 

 

 
 

Denotationer 

Rummet har vita träväggar. Golvet syns inte då det är täckt av en grå matta. I mitten av bilden 

står en röd soffa. I soffan finns en vit kudde med ett mönster som går i rött, blått och gult. I 

soffan sitter en man och blundar, alternativt sover. Han har den vita kudden bakom sig och en 

vit filt över sig. I soffan sitter även en flicka, som håller i en tv-spelskontroll. 

Hon har en mönstrad filt över sig i färgerna gul, röd, rosa, blå, grön och orange. 

På golvet framför soffan sitter en yngre pojke, även han med en tv-spelskontroll 

i handen. På golvet framför barnen ligger en svart box som ser ut att vara en tv-spelbox. 

Bakom soffan står en vit byrå. På den vita byrån står en liten lampa och en vinylspelare. Båda 

i vitt. Bredvid den vita träväggen skymtar en liten del av resten av hemmet; en tegelvägg, en 

vedspis och två taklampor. 
 

En man som ser ut att vara i yngre medelåldern halvligger i soffan, lutad mot soffryggen. Han 

har mörkt hår och blundar. Han har en vit filt över kroppen och det som syns i klädväg är en 

grå/lila tröja. I soffan sitter även en flicka som ser ut att vara i 12-års åldern. Hon har en 

ljusrosa blus på sig. Flickan har långt, mörkt, utsläppt hår. Hennes blick går utanför bilden, 

blicken är lekfull och koncentrerad på samma gång. Hon har stängd mun, och kniper ihop 

läpparna. Pojken sitter på golvet, han är klädd i en blå tröja, en par blå/gula byxor och ett par 
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blåvitrandiga strumpor. Hans blick går åt samma håll som flickans. Även hans blick är lekfull, 

och engagerad. Han har stängd mun men två framtänder skymtar fram under överläppen. 

Det är ett ljust rum. Ljuset känns naturligt, men det är även två lampor tända som ger ett 

mysigt sken från sig. Det är mycket som är vitt i bilden, men soffan är i en stark röd färg. 

Eftersom soffan är i fokus av bilden syns den väl. Filtarna och kuddarna i bilden är färgglada. 
 

Konnotationer 

Bilden utstrålar värme, trygghet och ledighet. Mannen blundar och kan antas sova, trots att 

det verkar vara dag. Barnen spelar tv-spel. 

Kanske är det en helgdag. Rummet ger en lite lantlig känsla med de vita 

träväggarna, så kanske är personerna i en sommarstuga och har semester? I så fall kan vi anta 

att de har god ekonomi då de har råd med två boenden. Personerna i bilden ger intrycket av att 

vara en familj. Barnen är lika i sitt utseende, med ett par års åldersskillnad, och kan därför 

antas vara syskon. Mannen, som kan antas vara barnens pappa, verkar lugn med att sova i 

barnens närvaro och stämningen är avslappnad. Barnen verkar ha en bra relation eftersom de 

umgås tillsammans och verkar roas av varandra sällskap i tv-spelandet. Medveten om att det 

här är en bild från 2013 och inte 1973 görs inga associationer till att barnens mamma är i 

något rum, det är mycket möjligt att barnen bor ensamma med sin pappa.  
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6.	  Resultat	  och	  analys	  
I katalogen från 1973 och i katalogen från 2013 finns flera olika sammansättningar av 

personer i bilderna. Båda katalogerna har bilder där far och barn är tillsammans och båda 

katalogerna har bilder där man får känslan av att hela familjen är samlad. I 2013:s version 

finns till skillnad från 1973, en bild på en ensam man som till synes även bor ensam. På tre av 

fyra bilder i den senare katalogen finns två barn i familjen i jämförelse med 1973 då de barn 

som syns är ensamma tillsammans med vuxna.  

 

Samtliga personer i katalogen från 1973 har ett traditionellt skandinaviskt utseende medan 

årets katalog gestaltar icke- etniskt svenska personer i ungefär hälften av bilderna. Detta kan 

kopplas till kapitel 2 (Den svenska familjen) där SCB:s statistik tydligt visar att byten till 

svenskt medborgarskap har ökat kraftigt sedan 1970-talet. Det bor fler personer som inte är 

etniskt svenska i Sverige idag än för fyrtio år sedan vilket uppenbarligen har haft betydelse 

för Ikeas visuella kommunikation på olika plan. Som jag skriver i Kapitel 2 - bakgrund så 

började Ikeas visuella kommunikation förändras i och med företagets globala expansion på 

1980-talet. Till en början handlade det mest om att måla varuhusen blågula för att använda sig 

av det som då ansågs som svenskhet i sin marknadsföring. Men på 90-talet utvecklades 

värderingarna om vad som egentligen är svenskhet i ett modernt Sverige– mångfald är nu en 

del svenskheten. Jag kan tänka mig att Ikea vill kommunicera en företagsbild som är öppen, 

inkluderande och framåtsträvande. Ikea är ett stort företag med mycket makt och vad de 

kommunicerar påverkar många människor. Kanske ser de att företaget har ett ansvar att 

tydliggöra sin ståndpunkt i den ständigt heta samhällsdebatten om mångfald, rasism och 

diskriminering. Samtidigt är Ikea ett företag med stora kommersiella intressen och att vara ett 

företag med ett mångkulturellt perspektiv gynnar dem då det sedan den globala expansionen 

tog fart har krävts för att kunna relatera till både medarbetare, leverantörer, och inte minst till 

sina kunder.  

 

I kapitlet om visuell kommunikation refererar jag till Eriksson & Göthlund som menar att 

bilder och bildbetydelser är något mer än ett estetiskt uttryck, att även bilder, precis som text, 

har många kommunikativa dimensioner (Eriksson & Göthlund, 2004:20) vilket 

överensstämmer med resonemanget ovan. Ikea hade även ett par uppmärksammade 

reklamkampanjer, framför allt i USA, där företaget genom visuell kommunikation 

exponerade homosexuella parrelationer. Det syns dock inte till några familjekonstellationer 
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som uppenbart bryter mot den heterosexuella normen i bilderna från Ikeas svenska katalog 

2013. Förhoppningsvis nöjer sig inte företaget med sitt gay-vänliga ”statement” från 1994 

utan låter regnbågs-familjer få samma naturliga plats som den normativa kärnfamiljen får i 

katalogbilderna framöver.  
 

Frågeställning 1 gäller familjekonstellationerna i Ikeas katalogbilder, men samtidigt går det 

att se mönster inom dessa familjekonstellationer. I Ikeas bilder från 1973 är kvinnan passiv på 

ett annat sätt än i katalogen 2013 medan mannen är betydligt mer aktiv i den senare 

katalogen. I bild 1, 1973 är kvinnan placerad i högra hörnet av bilden. Mannen ligger utsträckt 

på sängen medan kvinnan blickar neråt. Att det på kvinnans sida av sängen finns stereotypiskt 

kvinnliga föremål som smink, en spegel och skönhetsprodukter medan det på mannens sida 

finns böcker och en väckarklocka kommunicerar vissa tydliga åsikter om vad som är passande 

för tidens könsroller. I Ikeas katalog från 2013 finns inga koder som direkt placerar kvinnan 

och mannen i familjen i något särskilt fack utifrån könssterotyper. Mannens blå skjorta och 

kvinnans sminkbord är utbytta mot mer könsneutrala färger och ting I bild 2 i katalogen från 

2013 har mannen till exempel en vit t- tröja och kvinnan en vitrutig pyjamas. Mannen som 

gestaltas i bild 1, 2013 bryter mot alla mönster som finns av den typiska mannen enligt 

katalogen 1973 - han är mörk, han bär pyjamas, han ägnar sig åt yoga och är i en miljö med 

färger som inte direkt associeras med manlighet.  
 

Samhällsutvecklingen, utvecklingen av de föreställningar som funnits om familjen, samt 

Ikeas utveckling, krävde precis som jag antog vid val av uppsatsämne, att Ikeas visuella 

kommunikation behövde modifieras. Mångfald är nu en del av svenskheten, och då Ikea, som 

jag tidigare tagit upp att Anders S Wigfeldt skrev, producerar svenskhet, är det av central 

affärsmässig betydelse att inkludera mångfald i affärsmodellen och i berättelsen om Ikea. 
 

Gällande hur människorna är aktiva i bilderna är det fler skillnader än likheter mellan 

katalogen 1973 och 2013. Till att börja med så är det mer intima bilder av familjens 

aktiviteter i årets katalog. Man får en inblick i deras badrumsbestyr, när de sover och gör 

yoga. Det känns som att man kommer närmare familjen som gestaltas i bilderna, och kanske 

även att de står varandra närmare än familjerna från 1973 års katalog.  Som jag beskriver i 

kapitlet om Synen på familjen har äktenskapet i minskad utsträckning blivit en konstruktion 

som syftade till att reglera försörjning, den ”emotionella funktionen” har fått ta allt större 

plats i äktenskapet.  
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Mannens aktiviteter 2013 består i att ta hand om barnen, laga mat, utföra yoga och att sova. 

Det går att koppla till kapitlet om Den svenska familjen där statistik visar på hur det blivit mer 

jämlikt mellan hur mycket mannen och kvinnan arbetar obetalt i hemmet. Det visar även på 

en lugnare och mer avslappnad man, samtliga män i katalogen från 1973 har skjorta och ser ut 

att komma direkt från jobbet. 

Det jag tidigare refererat till utifrån Maktutredningen, och professor Yvonne Hirdmans utsaga 

i den, ”... också män fick äga ett privat område som inte längre bara var ”synonymt med 

jakten, fisket, klubben, båten utan också hemmet och barnen”, överensstämmer väl med den 

visuella förflyttning Ikea gjort mellan 1973 och 2013. 

 

Som jag tar upp i kapitel 2 (Bakgrund) så har det skett en enorm förändring vad det gäller 

media i hemmet. Detta märks tydligt i Ikeas bilder. I samtliga bilder från 1973 finns bokhyllor 

eller/och tidningar med, i 2013 syns knappt en bok till. I två av bilderna från 1973 är även den 

aktivitet som sker i rummet att läsa tidningen eller att läsa boken. I katalogen från 2013 är det 

varken någon som läser bok eller tidning men två av barnen aktiverar sig med att spela tv-

spel. 
 

Det finns flera skillnader i den visuella framställningen av hemmet och rummet Ikeafamiljen 

befinner sig i mellan 1973 och 2013. Ljuset är en uppenbar faktor, vilket till viss del sannolikt 

har med en trend att göra. 00-talets strävan efter ”ljust och fräscht” håller i sig - samtliga rum 

i katalogen från 2013 har antingen ordentligt med ljusinsläpp alternativt ljus möblering – 

oftast båda delarna. I katalogen från 1973 är bilderna avsevärt mörkare, de flesta bilderna från 

katalogen 1973 verkar dessutom vara tagna kvällstid då det är flera tända lampor i bilderna. 

Att det inte är lika ljust i bilderna från 1973 beror även på färgerna som förekommer - 

mörkblått, brunt och orange är populärt vilket ger ett mörkare intryck än i bilderna 2013 där 

större delar är vita. Jag beskriver tidigare i analysen hur Ikea på 80-talet började måla sina 

varuhus i gult och blått för att kommunicera svenskheten i varumärket. I samtliga bilder från 

1973 finns, mer eller mindre, både gula och blå partier, eventuellt finns det en plan utanför 

trendaspekten i det. Enligt färganalysen jag beskriver i kapitlet om bildkomposition kopplas 

färgen gul bland annat ihop med glädje och kommunikation medan blått står för melankoli, 

trohet och manlighet. Förutom att den svenska flaggan är gul och blå kanske dessa färger 

faktiskt säger någonting om det svenska 70-talet.  
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Att rummen uppfattas som mörkare i katalogen från 1973 kan även bero på att det är fler 

möbler som trängs på boendeytan än i katalogbilderna från 2013. Det finns inte direkt någon 

rymd i bilderna, det verkar vara relativt lågt till tak och nästan all yta är täckt i samtliga bilder 

från 1973 (den golvytan som syns är täckt av mattor). Som jag skriver i Kapitel 2 – Bakgrund 

och tidigare forskning så lät staten bygga en miljon bostäder mellan 1965 och 1975 under det 

så kallade ”miljonprogrammet”. Katalogen jag analyserat är från 1973, en tid mitt uppe i 

etablerandet av de svenska förorterna och de verkade bo relativt trångt. Jag trodde att det 

eventuellt skulle gå att dra ett samband mellan att familjerna bor på en större yta idag än för 

fyrtio år sedan och där med använder sitt hem på ett annat sätt, använder hemmet mer. Men 

det går inte att göra någon sådan koppling. Familjerna kopplar av, umgås och underhåller sig i 

ungefär samma utsträckning i rummen katalogen gestaltar både 1973 och 2013. En tanke är 

dock att köket används på ett annat sätt idag. I bilden från köket 2013 är det tre personer som 

hjälps åt, och har roligt tillsammans., det finns en gemenskap i köket. Kanske har köket blivit 

mindre av ett redskap för att göra mat och mer ett rum där familjen samlas.  

I vilket fall tycker jag att Ikea med sin visuella kommunikation lyckas förmedla sitt budskap 

om att hemmet har betydelse både i katalogen från 1973 och 2013. Det är viktigt att trivas 

hemma och att känna sig bekväm och trygg i alla rum. Det är i hemmet familjen och vännerna 

samlas, hur den än ser ut, och det är i hemmet vi kan koppla av. Att Ikea sedan har döpt sin 

kundklubb till Ikea Family är bara ännu ett tecken på hur de värderar familjen högt.  

 

Slutligen, en sak som är gemensamt i katalogen 1973 med 2013 rent bildmässigt är att ingen 

tittar in i kameran. Bilduttrycket Ikea använder sig av är relativt ovanligt för reklambilder. 

Betraktaren får känslan av hen tittar in i en pågående situation. Bilderna känns dokumentära 

och då detta bilduttryck har hållit i sig i över fyrtio år måste det tyda på att det är effektivt. 

Kanske för att betraktaren, Ikeas målgrupp, känner igen sig i hur okonstlad vardagen i 

hemmet faktiskt är. Familjen och hemmet är någonting som står en nära och därmed visar 

Ikea bilder som gör att man kommer rakt in, och nära, Ikea-familjerna. 
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7.	  Sammanfattning	  
Ikeas visuella kommunikation har förändrats sedan 1973 och fram till 2013.  

Familjerna de gestaltar är mer mångkulturella och det är mer jämställt mellan män och 

kvinnor. Gemensamt för katalogerna är att de visar på hur ett ombonat rum och hem är av 

betydelse för en familjs välbefinnande. Rummet och hemmen skiljer sig dock åt gällande ljus, 

färg och rymlighet. Hur den visuella kommunikationen har förändrats de senaste fyrtio åren 

beror på trender, på samhällets utveckling, men också på att Ikea har fortsatt att växa och 

expandera som företag under tidsperioden.  

 

Det är framför allt två resultat som är mycket tydliga i jämförelsen mellan katalogen 1973 och 

katalogen 2013. Det ena är att Ikea har gjort mångfald till en del av den svenskhet företaget 

kommunicerar. Den andra är att den förändring som skett gällande synen på den svenska 

familjen, inte minst då mannens roll, syns tydligt i Ikeas visuella kommunikation.  
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