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Abstract 
 
 

Den här studien undersöker hur myten om det svenska livet representeras genom IKEA-

katalogen. Empirin sträcker sig från år 2000 till år 2015. Detta görs genom Roland 

Barthes semiotiska bildanalys med inriktning på begreppet myt.  

 

Katalogerna från samtliga år studeras och tolkas för att skapa en övergripande bild av 

varje år.  

 

De teoretiska utgångspunkterna är denotation/konnotation som används som ett verktyg 

för att analysera bilders, i detta fall katalogernas framsidor, särskilda kultur och 

meningsskapande i en kontext. Myten är det som ger kontexten en betydelse. Denna 

betydelse stänger ute andra tolkningar, vilket gör att myten framstår som sanning. 

 

Studiens resultat visar att IKEA-katalogen visuellt speglar en myt om värderingar, 

politik, rättvisa, jämlikhet och ideal.  

 

Nyckelord: IKEA, IKEA-katalogen, Myt, Sverige, Självbild, Vykort, Denotation, 

Konnotation, Etnicitet, Familj, Heteronorm, Livet, Världsbild 
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Inledning 
 

Svenska företaget IKEA står placerade ute i världen med dess blåa fasad och gula 

logotyp. Detta varumärke förknippas med Sverige och myten om det svenska livet.  

 

IKEA är Sveriges vykort ut i världen, en myt om det svenska livet som det bör levas.  

 

Enda sen 1951, då IKEAs första katalog publicerades, har den varit deras huvudsakliga 

marknadsföringskanal.  2015 trycktes katalogen upp i 217 miljoner exemplar på 32 

olika språk i 46 länder.1 IKEA och dess katalog finns världen över och räknas som 

världens mest spridda trycksak.2 Katalogen trycks upp i fler exemplar än bibeln och en 

hel värld har fått inblick i det svenska livet via den. 

 

Katalogen görs av IKEA Communications AB i den lilla byn Älmhult, även kallat 

IKEA-land. Denna fotostudio på 8 000 kvm representerar hela Sverige ut i världen.3  

 

Att bläddra i IKEA-katalogen är att bläddra genom det svenska livet. IKEA säljer inte 

bara möbler, utan definierar hela Sverige.4 Där av är det betydelsefullt att diskutera 

vilken bild som IKEA och dess myt om Sverige ger till omvärlden. 

 

Grundaren till IKEA, Ingvar Kamprad, säger själv i boken Historien om IKEA (2011): 

 

 ”Ju mer globalt desto kärare tycks IKEA i sitt svenska arv”5 

 

Den globala expansionen som skedde under 1980- och 90-talet ledde till en ny nationell 

profil. IKEA påstår själva att logotypen inte ändrat utseende i någon särskild stor 

utsträckning genom åren, dock kan vem som helst tyda att den ändrats betydligt mot en 

                                                
1 http://se.fsc.org/nyheter.202.106.htm (hämtad 2015-03-18) 
2http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/press_room/bilagor/katalog_fy07/Bakgrundsfakta_katalogen
_07_060629.pdf (hämtad 2015-03-13) 
3http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/press_room/bilagor/katalog_fy07/Bakgrundndsfakta_katalog
en_07_060629.pdf _katalogen_07_060629.pdf (hämtad 2015-03-13) 
4 http://www.svd.se/kultur/understrecket/sa-monterades-ikeas-sverigebild_3977383.svd (hämtad 2015-05-
08) 
5 Kamprad, Ingvar & Torekull, Bertil, Historien om IKEA: Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull : 
[om ledarskapet, framtiden, det ryska äventyret, pengarna, knepen och "den goda kapitalismen"], 
[Uppdaterad utg.], Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2006 s.13 
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mer svensk profil med sin blåa och gula färg. 6 Detta skedde samtidigt som möblerna 

gick ifrån namn inspirerade från Italien och USA till de mer svenska, exempelvis 

bokhyllan BILLY, som idag är kopplat till företaget.7  

 

Detta genomsyrar även menyn och produkterna i varuhusets hjärta, restaurangen och 

Swedish Food Market. Här serveras bland annat svenska köttbullar, sill, lösviktsgodis 

och ”Janssons temptetion”. Allt för att skapa en möjlighet att ”Try a Taste of Sweden”.8 

 

Myten om Sverige genom IKEA-katalogen skapas av en betydelse. Denna betydelse 

stänger ute andra tolkningar vilket gör att myten framstår som en sanning. Det vill säga, 

det IKEA-katalogen visar i bild blir den vedertagna sanningen om det svenska livet.9  

Hela världen har möjligheten att påverkas av katalogen och dess innehåll och bilderna i 

katalogen representerar livet. Därför är det intressant att analysera och skapa förståelse 

för bilderna i katalogen. 

 

 

Hur framställer IKEA-katalogen myter om Sverige?  

Har framställningen sett olika ut från år 2000 till 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/the-ikea-concept/inex.html (hämtad 2015-04-16) 
7 http://anslag.rj.se/sv/anslag/39361 (hämtad 2015-05-19) 
8 http://www.ikea.com/us/en/catalog/categories/departments/food/ (hämtad 2015-04-16) 
9 Bignell, Jonathan, Media semiotics: an introduction, 2. ed., Manchester University Press, Manchester, 
2002 s.20 



 

3 
 

Forskning med relevans för projektet  
 

Anders Björkvall, docent och fil. Dr i nordiska språk, menar i sin avhandling ”svensk 

reklam och dess modell-läsare” att människor i det senmoderna västerländska samhället 

ställs inför många val och alternativ till identitet och föds inte längre in i givna 

samhällsroller. Det som skapar dessa val och alternativ är massmedierna och 

kommersialiseringen. Han menar att allt kan köpas och säljas, till och med erfarenheter 

och identiteter. Detta sker i kombination av reklam och medietexter. Reklamen finns för 

att skapa ett konsumentbehov, men erbjuder idag även olika identiteter till människor.10  

 

Sara Kristoffersson, doktor och gästprofessor vid Konstfack, har studerat IKEA och 

dess nationella självbild. Syftet med projektet var att studera symboliska kopplingar 

som stärkts under en tid med hjälp av marknadsföring. Kristoffersson menar att IKEA 

är Sveriges ansikte utåt och att företaget har kommit att likställas med Sverige och 

svenskheten. Hon menar att folkhemmet är IKEAs retorik i katalogerna, fast i samhället 

är på väg att försvinna. Hon kallar det för folkhemsnostalgi och menar att företaget i sig 

har blivit en symbol för ett svunnet Sverige.11  

 

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet släppte 2005 en rapport om hur bilden av 

Sverige utomlands ser ut. Syftet var att definiera vad varumärket Sverige står för.12  

 

Rapporten visar att det är två företag som är starkt kopplade till den svenska identiteten: 

IKEA och Volvo.13 IKEA profilerar sig som svenskt och likställs av omvärlden med 

svensk identitet, där av är det av intresse att studera vad denna identitet likställs med.  

 

 

 

 

 

 
                                                
10 Björkvall, Anders, Svensk reklam och dess modell-läsare, Stockholms universitet, 2003 http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:571296/FULLTEXT01 (Hämtad 2015-04-29) 
11 Kristoffersson, Sara, Design by IKEA: a cultural history, Bloomsbury, London, 2014 
12 Lundberg, Lars-Olof, Bilder av Sverige i utlandet: en studie i förändringar, nuläge och mätmetoder, 
Utrikesdepartementet, Stockholm, 2005 s. 3-5 
13 Ibid s. 45 
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Teori  
 

Analyser av visuell kommunikation har sin grund i semiotiken. Detta är ett 

samlingsnamn för studiet av tecken som grundar sig i Ferdinand de Saussure och 

Charles Pierces teorier om tecken och hur mening skapas genom ord, bild och objekt.  

 

De Saussure menar att ett språk existerar både som användning och ett system. Tecken 

består av ordet/bilden och konceptet/idén, ordet i sig och vad du ser när du läser ordet 

bildar tecknet och det är delarna tillsammans som skapar mening i relation till 

varandra.14  

 

Ett sammanhang krävs för att tecken ska få betydelse, ett målande exempel är hur 

Struken & Cartwright (2009 s.459) visar att kolon streck parantes (: - )) idag har en 

betydelse som visar på glädje då tecknet indikerar till en glad gubbe.15  

 

Teorierna fungerar som verktyg för att analysera teckens särskilda kultur och 

meningsskapande i en kulturell kontext. Dessa teckens betydelser kan variera beroende 

på sammanhanget dem befinner sig i, det vill säga, kommunikationen är bestämd av 

dess plats och syfte av både avsändare och mottagare.16  

 

Myten 

Roland Barthes var en fransk kritiker och sociolog vars semiotiska och strukturalistiska 

arbeten skildrar kulturella fenomen som system av tecken.17 Han förutsätter att alla 

visuella uttryck inte endast bär på en direkt denotativ mening utan även konnotativa 

betydelser. Betydelserna mellan systemen av tecken bildar ett budskap som Barthes 

kallar myt.   

Hans teorier och analytiska utveckling kring bild och företeelser gör semiotiken och 

begreppet myt användbart för denna studie. 

                                                
14 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa, Practices of looking: an introduction to visual culture, 2. ed., 
Oxford University Press, New York, 2009 s.459 
15 Ibid s.27 
16 Ibid s.459 
17 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/roland-barthes (2015-
04-29) 
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Barthes skrev en essäsamling, Mytologier (1957), där han behandlade franska kulturella 

texter och bilder som skulle synliggöra de myter som då var rådande i det franska 

samhället.18  

Myten är ett yttrande och bestäms inte av meddelandets innehåll, utan av uttrycket i sig. 

Myten är inte en idé eller ett föremål, utan det är vad som ger föremålen eller idéerna en 

betydelse, som ofta är av ideologisk karaktär.19  

Barthes myt-begrepp ger en djupare förståelse för associationer och tolkningar, vilket 

gör att det är möjligt att hitta en betydelse i alla visuella företeelser med begreppet 

myt.20 Han menar att myten kräver särskilda förhållanden för att det ska bli en myt. Det 

är ett kommunikationssystem som är ett sätt att ge något en betydelse.21  

Myten kan yttra sig både i skrift, språk eller bild men uttrycket som det förmedlar är 

alltid beroende av kontexten i samhället, inte innehållet i avsändarens meddelande.22 

Vilket betyder att en myt inte är evig, utan kan förändras i tiden och få en annan 

betydelse beroende av den historiska kontexten. 

Myten skapar en betydelse och med det stänger ute andra tolkningar. Detta gör att 

myten framstår som en sanning. Den vedertagna sanningen, det vill säga tolkningen, 

grundar i vår existens som en självklarhet och budskapet blir likställt som det sanna. Att 

se andra tolkningsalternativ blir omöjligt då myten präglar vår ideologi.23  

 

Denotation/Konnotation 

 

Barthes utvecklade också en rad teoretiska och konkreta textanalyser inom semiologin 

där han behandlade läran om denotation och konnotation. Denotation syftar till den 

första direkta betydelsen och konnotation syftar till den andra, indirekta, betydelsen. 24  

Lager av mening är nyckeln i Barthes visuella semiotik. Det första lagret är denotation 

som syftar till vad eller vem som blir avbildad och det ändra lagret är konnotation som 

                                                
18 Barthes, Roland, Mytologier, Arkiv, Lund, 2007 s. 9  
19 Ibid s.205  
20 Ibid s.205 
21 Ibid s.201  
22 Ibid s.206 
23 Ibid s.221  
24 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 2. uppl., Daidalos, Göteborg, 2002 s.148 
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syftar till vilka idéer och värderingar som uttrycket önskas representeras.25  

 

Denotation är det vi ser, det vill säga tecknets första uppenbara betydelse.26 I denna 

studie av IKEA-katalogen är det till exempel en bild på ett kök med vita väggar och 

rostfria vitvaror där en man, en kvinna och ett barn sitter och äter en sallad och ler.  

 

Begreppet denotation, menar Barthes, är ett relativt oproblematiskt problem. Det 

existerar inte någon språklig kod som krävs för att förstå eller tyda meddelandet. Dock 

är Barthes medveten om att vi endast kan känna igen det vi redan vet. Talar vi om denna 

studie om rostfria vitvaror tas det förgivet att samtliga vet vad detta är, det vill säga vad 

rostfritt är för material och vad vitvaror är för typ av maskiner.27   

 

Theo van Leeuwen och Carey Jewit (2004) menar att det kan uppstå problem vid 

denotation då kontexter ser olika ut för olika individer. Producenter av ett budskap kan 

ha intresse i att försöka ge ett specifikt meddelande till en specifik publik och i de fallen 

kommer det att finnas tecken som styr meddelandet till den föredragna meningen. 

Problematiken för detta kan lösas med hjälp att dela in denotation i fyra olika 

kategorier.28  

 

Den första kategorin som van Leeuwen och Jewit tar upp är kategorisering, där de 

menar att bilder kan generalisera på olika nivåer. En bild kan representera en specifik 

individ eller en social typ av grupp. De sociala grupperna representeras av visuella 

stereotyper, antingen genom kulturella eller fysiska attribut. 29  

  

Den andra kategorin som tas upp är grupper vs. Individer. Denna kategori syftar till 

individer ofta kategoriseras in i en grupp, snarare än individer. Ett exempel är soldater 

som sällan ses som unika individer med enskilda uppgifter utan snarare skildras som en 

grupp som genomför aktiviteter tillsammans.30  

 
                                                
25 Van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey (red.), Handbook of visual analysis, SAGE, London, 2001 s.94 
26 Fiske, John, Kommunikationsteorier: en introduktion, Ny, rev. uppl., Wahlström & Widstrand, 
Stockholm, 1997 s.117 
27 Van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey (red.), Handbook of visual analysis, SAGE, London, 2001 s.94 
28 Ibid s.95 
29 Ibid s.95 
30 Ibid s.96  
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Den tredje kategorin är distans. Om människor visas på långt avstånd i bild är det svårt 

att urskilja individen i fråga, man ser dem därför som en viss typ.31 

Den sista kategorin är omgivande text. Text till bild kan påverka en föredragen mening 

till mottagaren.32  

Denotationen ligger som grund för den konnotativa betydelsen.33 Den konnotativa 

betydelsen avgörs i samspel av mottagarens sociala, kulturella och känslomässiga 

bakgrund. Den denotativa bilden av IKEA-köket blir i andra ordningen, den konnotativa 

uppfattningen, att en lycklig kärnfamilj lever ett hälsosamt liv i ett modern boende.  

Konnotationen, det andra lagret, representerar en bibetydelse. Det är vad som associeras 

till bilden. Vad människor, platser och saker står för eller kan betyda. Dessa 

associationer kan uppfattas på ett likartat sätt, det vill säga en kollektiv eller kulturell 

association.34  

Bilder är således betydelsefulla vid konnotation då de blir neutrala för betraktaren. 

Budskapet blir inte utskrivet, utan betraktaren får själv finna sig betydelse i bilden.35  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
31 Van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey (red.), Handbook of visual analysis, SAGE, London, 2001 s.96 
32 Ibid s.96 
33 Fiske, John, Kommunikationsteorier: en introduktion, Ny, rev. uppl., Wahlström & Widstrand, 
Stockholm, 1997 s.117 
34 Van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey (red.), Handbook of visual analysis, SAGE, London, 2001 s.97 
35 Ibid s.97 
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Metod 
 
 
I detta kapitel redogörs den metod som kommer att användas i studien. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur IKEA-katalogerna framställer livet och om 
framställningen sett olika ut från 2000-2015. Avgränsningen till 2000-2015 görs på 
grund av att studien ska beröra nutid samt att katalogerna har ändrat karaktär de senaste 
15 åren till ett livsstilsperspektiv, snarare än fokus på produkt. Katalogerna år 2003 och 
2004 avviker i mönstret och följer den gamla produktfokuseringen. Dessa kataloger 
kommer därför uteslutas i studien då denna studie fokuserar på livet och framställningen 
av det. 

När studien reser frågor på en övergripande samhällsnivå är det en fördel att fokusera på 

ett medium med stort genomslag generellt och stort potential att påverka flest 

människor, en effekt orienterad urvalsprincip.36 Materialet till denna studie kommer att 

hämtas från IKEAs arkiv där katalogerna sedan 1951 arkiverats. 
 

Bilderna som kommer analyseras är framsidor. Detta är det första mottagaren ser och 

tolkar. Framsidorna representerar den huvudsakliga framställningen av var katalog och 

symboliserar temat för varje år.  I katalogerna kommer även innehållet att studeras för 

att finna ett genomgående tema för varje år.  

Bildanalys syftar till en förståelse för bilder. En bild kan representera och säga mycket 

på samma gång som kan skapa en stor betydelse. Bilden är dels något vi ser men även 

något som vi tolkar, antingen medveten eller omedvetet. En bild väcker känslor, tankar 

och åsikter som kan se olika ut beroende på mottagarens kontext.37  

 

Det existerar inte någon fast modell för att analysera bilder, utan syftet med analysen 

styr val av analysmodell. Valet av analysmodell i denna studie styrs av empirins 

karaktär som är masskommunikativ. Där av kommer semiotisk bildanalys att tillämpas 

                                                
36	  	  Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2010 s.129 
37 Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas, Visuell retorik: bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia, 1. 
uppl., Liber, Malmö, 2008 s.21 
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då det är fördelaktigt vid analys masskommunikativt material. 38   

Den semiotiska bildanalysen utgår från att tecken skapar mening. Bildens olika delar, 

det vill säga tecken, analyseras individuellt men även i relation till varandra. Relationen 

tecknen emellan skapar en kontext som är av tolkningsintresse.39 

Barthes semiotiska bildanalys är uppdelad i två delar, denotation och konnotation. 

Under studiens analys kommer dessa begrepp vara centrala.  

Carlsson och Koppfeldt (2008) beskriver hur en bildanalys genomförs. Det första steget 

i analysen är att beskriva innehållet i detalj, vilket är denotation. I detta ryms en saklig 

framställning av vad man faktiskt ser. Därefter tolkas materialet i samband med 

kulturella koder och tecken, detta är den konnotativa delen.  

Denotationen är grundbetydelsen av bilden och kommer att ske först med en saklig och 

beskrivande karaktär.40 Konnotationen av bilden är beskrivningen av samspelet mellan 

bilden och mottagaren, här sätts uttolkarnas personliga associationer i bakgrund för den 

kulturella gemensamma normen i samhället.41 

Analysen i studien kommer där av ske i tre steg: 

1. Beskriva vad man faktiskt ser i bilden. 

2. Analysera bildens innehåll och dess betydelse. 

3. Tolka bilden i förhållande till de två övre stegen, och finna ett större 

sammanhang.42 

Den svenska normen i samhället är inget som är bestämt. Den är en tolkning och ska 

inte ses som en naturlig eller medfödd egenskap, utan en konstruktion som formats av 

kulturella konstruktioner. Svenskheten skapas av hur vardagens oreflekterat levs och 

                                                
38	  	  Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2010 s.129 
39 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, 
Studentlitteratur, Lund, 2004 s.28 
40 Nordström, Gert Z., Bildspråk och bildanalys, Prisma, Stockholm, 1984 s.40 
41 Ibid s.42 

42 Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text, Norstedts akademiska 
förlag, Stockholm, 2009 
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denna vardag skapas av samhällets kulturella och sociala mönster.43  

Analysen vilar på dessa kulturella och sociala mönster. 

Då denna studie inte är oberoende finns medvetenhet om att tolkning av materialet och 

resultatet kan se olika ut vid olika studietillfällen och för olika uttolkare. Denna tolkning 

kommer att utgå från att uttolkarna inte är hela massan, utan en del av den då den 

representerar en del av målgruppen för IKEA-katalogerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Försvenskningen av Sverige: det nationellas 
förvandlingar, Natur och kultur, Stockholm, 1993, s. 14 
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Analys 

 
I detta kapitel visas studiens empiri. Analysen delas upp i kategorier år för år. Först 

visas en övergripande tolkning av katalogen, sedan en denotativ beskrivning av 

katalogens framsida följt av en konnotativ tolkning. Detta för att ge en strukturerad och 

övergripande bild av varje års katalog. Varje år har tilldelats ett tema baserat på 

analysen som representerar året, både genom innehåll och framsida. 

 
2000 Bort med heteronormen 

 
I katalogen år 2000 visar att heteronormen är borta. Sidorna fylls av rum med kvinna, 

kvinna (s.184-185), man, man (s.172) och barnen visas inte med mamma och pappa 

utan antingen ensamma (s.121) eller med kvinna (s.252) eller man (s.304). De festliga 

tillställningarna är inte i par, utan middagar med endast manliga deltagare (s.136-137) 

eller uppdukat med take away-mat och öl (s.190-191). Männen diskar, lagar mat (s.252) 

och vattnar blommor (s.21) medan kvinnorna sitter framför datorn (s. 253) eller pratar i 

telefon (s.389).44  

 
 

 
 
 
Denotation 

 

Fem människor, en man och tre kvinnor befinner sig i ett rum. Rummet har trä-golv och 

ett stort fönster med utsikt mot ett hus. På husets tak finns det en antenn och det lyser i 

                                                
44 Katalog, Älmhult, 2000 
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ett av rummen. Det är mörkt utanför. I fönster står det nio vita block-ljus med varsitt 

ljus-fat som är tända. Väggen till vänster om fönstret är orange och den under och till 

höger är vit.  

 

Mannen står lutad mot den orangea väggen. Han har på sig en vit t-shirt, gråa byxor och 

svarta glasögon. Hans frisyr är mörk och kort. I handen håller han i ett glas med okänt 

innehåll. Han ler och tittar på en av kvinnorna i rummet. 

 

Framför mannen står en vit soffa som har en ljusblå filt på sig. En del av soffan syns i 

bild så storleken går inte att avgöra. På soffan ryggstöd sitter en kvinna rakryggad med 

en gul tröja och en färgglad sjal lindad runt huvudet. Hon ler också mot samma kvinna 

som mannen.  

 

I soffan sitter en kvinna med asiatiskt ursprung. Hon har på sig en blå tröja med blåa 

byxor. Hon är barfota och svart hår uppsatt i en låg tofs med lugg. I handen håller hon 

ett glas med ljust innehåll och tittar ner och ler åt kvinnan som sitter på golvet.  

 

Kvinnan på golvet sitter på en orange kudde, under kudden ligger en runt röd matta. 

Kvinnan sitter med ryggen mot kameran och har långt orange krulligt hår. Hon har på 

sig en mörkrosa kortärmad klänning och rosa byxor till. Man ser en sula på ett par skor.  

 

Vid fönstret står en orange fåtölj. Framför fåtöljen står en kvinna med kort mörk frisyr. 

Hon har en vit kofta och vita linne-byxor. Hon bär öppna skor och har händerna i 

fickorna. Kvinnan småler och tittar rakt in i kameran.  

 

Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i vitt. Vid kvinnan 

som sitter på golvet står det text i svart och längst ner i högra hörnet är en ruta med 

texten ”IKEA” i blått och gult.  

 

Konnotation 

 

Det är kväll på grund av att det är mörkt ute och någon typ av tillställning i byggnaden. 

Stämningen är trevlig och avslappnad då samtliga ler och sitter eller står bekvämt på 

olika ställen i rummet. Kvinnan i vitt som tittar in i kameran bor antagligen i lägenheten 
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och har bjudit in resterande människor. Detta på grund av hennes självsäkra hållning 

och blick in i kameran. Mannen och kvinnan i gult tittar på kvinnan som bor i 

lägenheten som att de gillar henne.  

 

Kvinnan som bor i lägenheten är nyinflyttad då väggarna är tomma, fönstret saknar 

gardiner och möblerna är få. Kanske saknas till och med belysning i rummet då många 

stearinljus är tända. En av kvinnorna sitter på golvet vilket tyder på en provisorisk 

lösning.  

 

Kvinnan, och hennes vänner, är i medelåldern, där av är detta inte kvinnans första 

boende. Lägenhet har stora äldre fönster och ett nytt golv vilket tyder på ett relativt dyrt 

boende.  

 

Alla i rummet kan ha en relation utöver vänskap med varandra. Dock inget tecken på 

det. Olika utseendet tyder på att inga i rummet är biologiska syskon men samlingen av 

människor är mångkulturell.  

 

Två personer håller i synliga glas som kan innehålla vad som helst. Eftersom att det inte 

är vinglas eller whiskyglas och klädseln är vardaglig antas innehållet vara av icke 

alkoholhalt.  

 

Kanske har vännerna alternativt en partner hjälp kvinnan att flytta och avslutar kvällen 

med ett glas saft.  

 

Dessa människor ses inte bara till fest på helgen, utan även till vardags över ett glas saft. 

Där av är detta kvinnans egenkomponerade familj. Kvinnan kroppshållning tyder på en 

självsäkerhet – hon ska klara detta själv. Det kan vara ett nytt kapitel i hennes liv som 

startar, kanske har hon lämnat någon bakom sig eller karriärer gett henne möjligheten 

att byta stad eller alternativt flytta till större.  

 

Kvinnan representerar en annan typ av medelåldersnorm.  Hon är vågad med en kort 

frisyr och bostaden hon precis flyttat till är inte ett hem för en stor familj bestående av 

man och barn, utan en stor familj bestående av vänner.  
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2001 Kvinnor kan 

 

I katalogen 2001 visas ljusa och fräscha hem (s.4-13). Mannen har ingen plats i denna 

katalog, utan kvinnan och barnet har huvudrollen. Kvinnorna är lugna och hormoniska 

(s.37), tar själva hand om barnen (s.136-137) och både bakar (s.276) och sköter 

hantverket (s.313). Kvinnorna är glada (s.114) och umgås tillsammans (s.364).45  

 
 

 
 

Denotation 

 

Ett barn är i rörelse i främre delen av bilden. Barnet har vit t-shirt och mörkblont page-

frisyr, barnet är oskarpt men man ser att hen ler. I rummet barnet är i finns det en vit 

soffa, varpå två dynor kan ses i bild, som har tre kuddar, en ljus-rosa, en beige och en 

ljus-lila. Ovanför soffan är en vit tavel-list med fem liggande vita böcker staplade på 

varandra, två krukor var en har en odefinierbar kvist i och tre glas cylindrar med stenar 

i. Bredvid soffan står ett lågt ljusgrått bord med ett fat av trä på. Framför soffan står ett 

vitt bord med två uppsättningar av tallrik, fat och skål. I den ena finns det en beige 

pinne och en vit och en lila servett.  Vid uppsättningarna finns det också två stycken 

glas utan innehåll. Golvet är i ljust trä och på golvet ligger det en beige matta.  

 
                                                
45 Katalog, Älmhult, 2001 
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Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i rött. Ovanför barnet 

finns det åtta lila prickar och text i lila och längst ner i högra hörnet är en ruta med 

texten ”IKEA” i blått och gult.  

 

Konnotation 

 

Rummet är ljust och fräscht. Den vita soffan med perfekt placerade prydnadskuddarna 

och porslinet på det låga bordet tyder på ett hem som inte är anpassat för barn. Barnet är 

glatt och har en busig blick, vilket tyder på ett stökigt beteende och barnet i bild kanske 

därför endast är på besök då inget annat i rummet tyder på att en familj lever och bor 

där.  

 

Det ljusa rummet är romantiskt med sina ljuslila-toner och dekorativa inslag. Detta 

tyder på att en kvinna bor i detta hem. De praktiska elementen i ett hem har ignorerats 

och det piffiga i ett hem har fått tagit plats, där av är det antagligen en kvinna som bor 

själv i hemmet. Porslinet är uppdukat för två personer som snart ska förtära något i 

vardagsrummet. Detta tyder också på att det är en mindre bostad, då maten äts i 

vardagsrummet och inte i köket. Kvinnan som bor i hemmet har bjudit in en vän som 

kan vara av det kvinnliga könet eller det manliga och dess barn.  

 

2002 Full fart i folkhemmet 

 

I denna katalog är hela familjen samlad, alla generationer. Både mamma, pappa och 

barn och mor- och farföräldrar umgås tillsammans (s.13). I soffan myser morfar/farfar 

med barnbarnen (s.16) och i sovrummet sover alla tillsammans, även om det krävs 

extra-sängar (s.19). IKEA visar hemmet för en stor familj (s.9).46  

                                                
46 Katalog, Älmhult, 2002 
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Denotation 

 

I bild syns tre stycken figurer av trä ståendes på en skiva i ljust trä. Den närmast i bild är 

orange med en ring i silver i sig och svart mönster på benet, den i mitten är svart med 

svart-grå ull runt sig och den längt bort är grå med vita prickar och två sektioner av 

orangea strån ovanpå sig. Vid trä-figurerna syns en sköldpappa.  

 

Framför figurerna och sköldpaddan är ett rött snöre utspänt som är fäst i en vit kopp. 

Vid den vita koppen syns en pojkes huvud i oskärpa med mörkblond kort frisyr. Pojken 

tittar på sköldpaddan. Bakom pojken finns en grå vägg med några odefinierbara föremål 

då bildens bakgrund är oskarp. 

 

Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i vitt. Vid den 

orangea hösten finns det text i vitt och svart och längst ner i högra hörnet är en ruta med 

texten ”IKEA” i blått och gult med en svart text under.  

 

Signaturen i bild hör ej till undersökningen.  
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Konnotation 

 

Bilden visar tre stycken klassiska dalahästar som har fått en ny skepnad. Dessa 

skepnader representerar människor.  

 

Dalahästens form representerar en stabil och genuin svensk grund och den nya 

skepnaden representerar att man kan vara svensk men man kan ha olika färger, olika 

utseenden, olika stilar och olika värderingar.  

 

Det är en tävling mellan hästarna och sköldpaddan. Det röda snöret representerar målet 

och barnet i bild är domaren. Sköldpaddan, som är känd för att vara långsam, leder och 

kommer att vinna. Fabeln ”Haren och sköldpaddan” som går ut på att man kan vinna, 

även fast man är långsam, om man inte släpper fokus och att det är genom att 

uppmärksamma vägen som vi utvecklas och lär oss – långsamt är långsiktigt. Även om 

utvecklingen går långsamt med en social acceptans i samhället mellan olika typer av 

människor så kommer den att gå i mål tillslut och det är våra barn som är domare då de 

är vår nästa generation.  

 

Just tatuering, piercing och tuppkammen representerar att folkhemmet är i revolution. 

Det är full långsam fart i folkhemmets utveckling.  

 

2005 Etnicitet i fokus 

 

I denna katalog är människorna genomgående av utländskt ursprung. Den visar familjen 

i sängen (s.49), barnet i soffan och i köket (s.113 och s.195), tonåringen som lyssnar på 

musik (s.166) och mamman och barnet som lagar mat i köket (s.214-215).47 

 

                                                
47 Katalog, Älmhult, 2005 
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Denotation 

 

I bild syns en vit vägg med 14 stycken tavlor i olika storlekar och olika motiv. 

Tavelramarna är beigea. Den tavlan längst till vänster visar en båt och vatten, den 

bredvid visar sand och en sjöstjärna. De två tavlorna bredvid den med sjöstjärnan visar 

båda svart vita fötter och tavlan bredvid har ett odefinierbart motiv i dova färger. 

Resterande tavlors motiv täcks av texten som är i bild.  

 

Nedanför tavlorna står en säng med en svart stålram. Sängen är bäddad med grå-vit-

randiga påslakan, ett vitt överkast och två stycken vita kuddar med svart mönster på. 

Framför sängen står två vita pallar i tyg. På den ena ligger det en vit kudde med 

blommigt mönster i grått och två stycken filtar i beige.  På sängens båda sidor finns 

nattduksbord i svart stål med en varsin svart lampa ovanpå. Vid båda sidorna av sängen 

ligger det ett fårskinn i vitt på golvet. Framför pallarna i tyg ligger det en beige matta.  

 

Till höger om sängen finns ett skåp av trä med en infälld spegel. På skåpet står en vas i 

cylinder form av glas med blommor i tillsammans med en prydnadsfigur i vitt.  
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Framför skåpet står ett sidobord i samma träslag med en låda med svart knopp i. På 

bordet står en grön-vit växt i en glaskruka tillsammans med odefinierbara föremål. 

Under sidobordet står två vita korgar.  

 

Bakom sidobordet är det ett stort fönster som fortsätter upp i taket med vita gardiner 

framför. Längst fram i bild syns en grön kudde på golvet bredvid ett vitt föremål.  

 

Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i mörkbrunt. Framför 

pallarna finns det text i grönt och mörk brunt och längst ner i högra hörnet är en ruta 

med texten ”IKEA” i blått och gult med en vit text under.  

 

Konnotation 

 

Bilden visar en stor dubbelsäng, alltså är det ett sovrum för vuxna eller en vuxen. 

Tavlorna visar motiv på stränder och utländska destinationer. Solen lyser in i de extremt 

stora fönstret som går ändå upp i tak vilket kan betyda att det är sommar, möjligtvis är 

det ett sommarhus i Sverige eller annat land. Svensk design präglas av ljusa och enkla 

material men i detta rum är det mörka träslag och svart sängstomme vilket kan tyda på 

att sommarhuset ligger utomlands.  

 

Lamporna vid nattduksborden är tända, trots ljus i rummet. Solen har kanske precis gått 

upp och det har blivit ljust nyligen, alltså är det morgon. Där av är det en eller fler 

ordningsamma personer som bor här i och med att sängen är välbäddad och att de inte 

har bråttom upp på morgonen.  

 

Väckarklocka och färska blommor tyder på att detta är ett sovrum som personen eller 

personerna spenderar längre tid i, inte bara en kort visit. 

 

Möjligen är det två pensionärer, eller någon välställd som inte behöver närvara på ett 

arbete måndag till fredag, som bor här. 

 

 

 

 



 

20 
 

2006 Den globala mat-expositionen  

 

Trots katalogens inriktning på ”Bättre sömn åt alla” är det maten som är i fokus detta år. 

Bilder av mat där hela världen är representerad. Exempelvis den japanska sushin 

(s.307), de franska musslorna (s.186), de amerikanska hamburgarna (s.192), Englands 

cupcakes (s.188) och thailändska wok-grönsaker (s.301).48  

 
 

 
 
Denotation 

 

I rummet finns en säng i ek. Sängen är bäddad med röd-vit-randigt mönstrade påslakan 

tillsammans med tre vita kuddar, två fyrkantiga och en cylinder-formad. Bakom sängen 

är ett fönster med en vit gardin och en röd-vit-mönstrad gardin. Utanför fönstret finns 

det diffusa föremål i dova gröna färger. I fönstret står en vas i glas med fem gröna 

kvistar i. Bakom sängen står ett bord i samma träslag som sängen. Ovanpå bordet ligger 

det fyra böcker med en glasskål ovanpå sig. Bredvid böckerna står en vit lampfot med 

en vit skärm. Under bordet finns en korg med två stycken kuddar i, en vit med rött 

mönster och en orange med en röd prick. På trägolvet bredvid sängen ligger det ett vitt 

fårskinn.  

 

                                                
48 Katalog, Älmhult, 2006 
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Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i svart. Framför och 

ovanför sängen finns det två texter i svart och längst ner i högra hörnet är en ruta med 

texten ”IKEA” i blått och gult med en vit text under.  

Konnotation 

 

Rummet är ett sovrum. Den obäddade sängen och ljuset som lyser in från fönstret tyder 

på att det är morgon. Någon eller några har haft bråttom upp ur sängen och inte bäddad 

den. Antagligen är det två som sover i sängen då det är en stor säng och många kuddar. 

På grund av tjocka täcken och fårskinn på golvet är det antagligen kallt utanför.  

 

Den låga sängen, växterna i fönstret och det blommiga mönstret på kudden samt täcket 

är inspirerat av Asien.  

 
 

2007 Det enkla lyckliga livet 

 

I denna katalog visar IKEA livet som lite enklare. Att bara vara hemma utan måsten gör 

dig lycklig. Här visas kvinnor som ler stort (s.6, s.22, s.39) utan en egentlig 

sysselsättning, dem bara är. Mannen står för matlagningen i denna katalog, tillsammans 

med den lyckliga familjen (s.3, s.18, s.33, s.36). Kvinnan blir lycklig när mannen tar 

över hushållssysslorna.49  

 

                                                
49 Katalog, Älmhult, 2007 
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Denotation 

 

Bilder visar ett rum med vita väggar och tre fönster. Det fönstret till vänster har en vit 

gardin med grått mönster och de andra två har varsina gråa hiss-gardiner. I ett av 

fönsterna står det två vita krukor med varsin grön växt. Mellan fönsterna hänger det en 

fläkt i rostfritt stål. Under fläkten är köksbänk i trä och mörk bänkskiva. På bänkskivan 

syns en blandare i rostfritt stål och gröna växter. Ovanför blandare finns det överskåp i 

vitrin i samma material som köksbänken. Bredvid överskåpen finns det tre hyllplan med 

två kannor och skålar på. Framför blandaren står det en vit barstol med träben. Framför 

köksbänken finns en köksö med en vit stol framför. Ovanför köksön hänger tre svarta 

lampor.  

 

Framför köksön står en vit soffa med fyra kuddar med olika mönster på i grönt, svart, 

vitt och grått. Det händer en svart filt ovanpå soffan. I soffan sitter en kvinna i 

skräddarställning med grön tröja, svart hår i knut och hon håller upp sina händer mot ett 

barn som ligger på rygg i soffan. Barnet har röd tröja och blåa byxor, benen är i rörelse.  
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Framför dem står tre vita bord hopställda. Ovanpå borden ligger en kortlek, tre böcker, 

en vit, en orange och en svart. På böckerna står en burk och bredvid dem ligger en hög 

med magasin. Det står även en korg med gröna äpplen i.  

 

Under borden ligger det magasin på hög.  

 

Bredvid borden står en vit pall med ett vitt fårskinn på.  

 

Bakom soffan står ett bord av okänd storlek med fyra synliga stolsryggar. På ena stolen 

sitter en människa med en orange tröja på sig. På bordet står det två krukor med gröna 

växter och ovanför hänger det fyra vita lampor. Bredvid bordet står en golvlampa med 

vit skärm. 

 

Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i svart och orange. 

Framför soffan finns det två texter i svart var den ena har ett rött ord i sig och en text i 

orange. Längst ner i högra hörnet är en ruta med texten ”IKEA” i blått och gult med en 

svart text under. 

 

Konnotation 

 

Det är ett stort hem med öppen planlösning. Det finns plats för köksö, matbord och 

soffa. Det bor antagligen en stor familj i hemmet och människorna i bilden är antagligen 

mamma och två barn. Personen som sitter i köket är ett barn eftersom att hen sitter på en 

barnstol av högre modell. Mamman leker med barnet i soffan vilket tyder på att de trivs 

med varandra och har roligt då båda ler.  

 

Det är inte en steril miljö utan saker får ligga framme på bordet och kuddarna ligger 

huller om buller i soffan.  

 

Hemmet är nytt och fräscht, men möblerna i hemmet är inte exklusiva, här bor en 

klassisk Svensson-familj som lever livet lite enklare. Och lite lyckligare.  
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2008 Våga mer, inte mindre 

 

Katalogen 2008 går bort från fokusen på människor och vänder sig fullt ut till hemmet 

och inredningen. Det här året ska man våga, våga färger och mönster. Matcha och 

blanda och var inte rädd för kaoset. Randig soffa tillsammans med röda bokhyllor (s.4-

5), rutiga gardiner och randig matta (s.10), illgrön soffa med turkosa väggar (s.16), 

blommig soffa med rosa bokhylla (s.19), sju gardinlängder med olika färger och 

mönster (s.21), mönstrad fåtölj med gamla och nya prylar i ett kaos (s.30-31), rosa vägg 

med rosa lådor och tavla med blom-motiv (s.66), grönt kök (s.97) och gul säng i 

sovrummet (s.120).50   

 

 
 
Denotation 

 

I bilden finns det en vit vägg med två röda bokhyllor med glasdörrar. I bokhyllorna 

finns det böcker och magasin radade på varandra samt en kruka i vitt och en i lila glas 

och ett föremål i gult. Längst ner i den ena bokhyllan finns det en korg av tyg. Ovanpå 

bokhyllorna står det fyra vaser, en svart och tre i ljusa färger. Framför bokhyllorna står 

en blå soffa med träben och tre kuddar i randigt mönster. Den ena är vit och orange, den 

andra är svart, blå, vit, gul, rosa, grön och orange och den tredje är blå och vit. Framför 

                                                
50 Katalog, Älmhult, 2008 
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soffan står ett bord av trä. På bordet ligger en tidning med ett grått föremål ovanpå sig, 

en vit kopp och en orange ask. Under bordet är det en grå-mönstrad rund matta. Under 

mattan är det ett trägolv och bredvid soffan står det en korg med en blå filt i.  

 

Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i blått och svart. 

Framför bokhyllan och soffan finns det två texter i vitt och längst ner i högra hörnet är 

en ruta med texten ”IKEA” i blått och gult med en vit text under.  

 

Konnotation 

 

Här bor det någon vågad person. Matchar röda bokhyllor med blå soffa med diverse 

kuddar i. Personen som bor här har suttit i soffan nyligen där en kaffekopp står kvar på 

vardagsrumsbordet och tidningen ligger framme.  

 

I bokhyllorna finns det mycket böcker och tidningar, här bor det antagligen en kulturell 

och bildad person.  

 

En blandning av väl struktur och galenskap på grund av färgkombinationer och böcker 

som står uppställda och radade i ett genomtänkt kaos.  

 

2009 Alla ska med 

 

I denna katalog får hela familjen leva i alla rum. Barnen hjälper till i köket (s.6), de 

lagar mat (s.106) och dukar (s.110). De får hoppa i soffan (s.10, s.21), leka i 

vardagsrummet (s.36), måla i köket trots att middagen är framdukad (s.84) och vara 

med och leka på arbetet (s.230).51  

 

                                                
51 Katalog, Älmhult, 2009 
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Denotation 

 

Bilden visar ett rum med vita väggar och ljust golv. I rummet står en rosa soffa med två 

vita kuddar, en fyrkantig och en i cylinder-form, en svart fyrkantig kudde och en svart 

filt. Under soffan ligger det en vit matta. Bakom soffan finns en öppning till rummet 

bakom som har ett fönster med en grön växt i. Bakom soffan står en lampfot i silver 

med en röd lampskärm på sig. Bredvid öppningen finns ett långt vitt skrivbord med 

lådor under ena delen. På skrivbordet står en kruka av korg med en grön växt i, en grå 

skrivbordslampa och en vit dator med blå bakgrund. Framför skrivbordet sitter en 

kvinna med vit kofta och mörkblåa byxor. Hon har svart långt hår och håller handen i en 

utdragen låda. Ovanför skrivbordet finns ett fönster med en grå- och vit-mönstrad 

gardin. I fönstret står det en ram med okänt motiv och en bricka av trä.  

 

Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i svart. Framför 

soffan finns det två texter i svart och vit och längst ner i högra hörnet är en ruta med 

texten ”IKEA” i blått och gult med en vit text under.  
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Konnotation 

 

Kvinnan i bild bor i detta hem. På grund av datorn och hurtsarna kan kvinnan antas 

arbeta, i detta fall hemifrån. Hon är upptagen med någonting som hon brinner för. Hon 

ler när hon arbetar och har skapat sin egen möjlighet att arbeta hemifrån. Kuddarna i 

soffan är nersuttna och filten ligger slängd över ena schäslongen vilket tyder på att hon 

kan ta en paus i sitt arbete och har även gjort det. Kvinnan har asiatiskt ursprung.  

 

Hon har valt att inreda med en rosa soffa vilket tyder på att hon lever i detta hem själv. 

Hon har även en röd lampa bredvid vilket är ett stilbrott gentemot den rosa soffan, detta 

tyder på att hon går emot strömmen och gör precis som hon känner för. Hon inreder 

som hon vill leva.  

 
2010 Allt är olika 

 

Fokuseringen i denna katalog är att visa hur olika vi alla lever. Från galna rum 

fullproppade med prylar (s.6-7), förskole-liknande vardagsrum fullt med barn (s.10-11) 

till stilrena ljusa hem (s.30-31). Här representeras hemmet för den stora familjen (s.88-

89), det barnvänliga hemmet (s.38-39) till hemmet för den ensamstående (s.90-91). 

Sovrummen ser olika ut, dubbelsäng och stort rum (s.146-147) till compact-living med 

sängen som kan förvandlas till en soffa (s.157). Här poängteras även att alla sover olika, 

med en partner, ensam eller hela familjen i sängen (s.184-185).52  

 

                                                
52 Katalog, Älmhult, 2010 
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Denotation 

 

Bilden är uppdelad i sju olika rum och fyra sektioner. Understa sektionen visar ett vitt 

kök med rostfri fläkt, tre fönster med vita hissgardiner och en beige gardin. I köket står 

ett svart vitrinskåp med porslin i och en trälåda ovanpå. Framför finns ett träbord med 

sex svarta stolar. På det hänger en människa med svart tröja med en orange t-shirt 

ovanpå och en mönstrad mössa. Bredvid bordet står en kvinna med beige byxor och 

svart tröja. Hon har mörkt hår i page. Ovanför bordet finns det två gråa lampor. Framför 

två av fönsterna som har två teckningar vid sig finns en vit hurts och två pallar i trä 

staplade på varandra. Framför hurtsen står två vita soffor med två svarta kuddar och en 

beige kudde. På golvet framför finns det en beige matta med två vita pallar ovanpå sig. 

Vid pallarna sitter en kvinna med mörkt hår, vit tröja och mörka byxor hukad bredvid 

ett barn med gul tröja och jeans och mörkt hår. Bredvid barnet står en vit-brun hund. 

Framför pallarna står en svart gung-häst. Till höger om sofforna står det en svart fåtölj 

och en svart bokhylla med böcker i.  

 

Sektionen över är indelad i två rum. Rummet till vänster har vita väggar och en vit tom 

bokhylla i sig. Det finns en fåtölj som är inplastad och en brun stege. Vid stegen står en 

människa med en brun hästsvans, röd skjorta och jeans och håller upp armen med en 

pensel mot den vita väggen som har en gul fläck på sig.  
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I det andra rummet finns en blå vägg med två bokhyllor med böcker i framför sig. 

Ovanpå bokhyllorna finns tre lampor. Till höger om bokhyllorna finns ett fönster med 

tre vita gardiner. Framför fönstret finns en grå soffa med en pall bredvid sig. Bakom 

fåtöljen står en vit lampa. Framför bokhyllorna står en röd-vit-randig soffa med en svart 

filt hängandes över sig. I soffan sitter en kvinna med vit tröja och ljusa byxor. Hon har 

uppsatt blont hår och tittar in i rummet mot en man. Mannen har en ljusblå skjorta och 

beige byxor och en kort frisyr. Han står upp och har ena handen i bokhyllan. Framför 

soffan står ett vitt bord och bredvid en mörkbeige pall med svarta detaljer. På väggen 

till vänster finns det en stor tavla med okänt motiv och under tavlan står ett sidobord 

med en vit lampa på sig. Rummet bakom har vita väggar, en tavla med okänt motiv, en 

röd bokhylla och ett bord i trä med en svart stol till. På stolen hänger ett blått föremål. 

På bordet står en lampa och i taket hänger en vit lampa.  

 

I den tredje sektionen finns det ett svart kök med en rostfri fläkt och en vit hylla med 

okända föremål i sig. Köket har en köksö i rostfritt stål och ovanför hänger det två vita 

lampor. Vid köksön står en man med vit t-shirt och mörka byxor samt en kvinna med vit 

t-shirt. De har båda svart hår. Mannen har sina armar mot föremål ovanpå köksön. 

Kvinnan har sina armar utsträckta till ett barn i röda kläder. Bredvid köket finns ett rum 

med gula väggar med två fönster. Ett med en svart-vit mönstrad gardin och ett med vita 

gardiner. Mellan fönsterna står en svart klocka. Mitt i rummet finns ett bord av trä med 

vita stolar. Vid bordet sitter två kvinnor med brunt hår och ljusa kläder. Framför bordet 

står en människa med ryggen mot kameran. Hen bär lila tröja och svarta byxor och har 

svart krulligt hår. Vid sidan av bordet står ett barn med mörkt hår och blå klänning. Vid 

väggen till höger står ett vitt sidobord med en svart lampa på och bredvid står det en 

svart pall.  

 

Den sista sektionen täcks av text i gult och vitt. Bakom texten syns en blå vägg med vita 

prickar, ett barn med blont hår som sitter vid ett bord och en vit byrå. Ett 

duschmunstycke och en svart byrå framför en vit vägg. En grå vägg, en säng med vit-

grå-mönstrade påslakan, en vit garderob samt en kvinna med vita kläder och mörkt hår.  

 

På bilden syns text i vitt och svart. Längst ner i högra hörnet är en ruta med texten 

”IKEA” i blått och gult med en vit text under.  
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Konnotation 

 

Bilden ett våningshus där man får insyn i olika liv och olika hem. Samtliga hem som 

visas är olika varandra.  

 

Familjen på bottenvåningen är i rörelse. Mamman i familjen är i köket och är själv med 

barnen i hemmet. Hon står upp och är på väg någonstans vilket tyder på att hon är 

stressad. Det är ljust utanför, möjligtvis är det morgon och alla är på väg till jobb, skola 

och förskola. Ett av barnen ligger på köksbordet i en vägrande position, kanske måste 

hen göra läxan eller äta upp frukosten. Resterande två barn, den minsta och storasystern, 

hänger på golvet i vardagsrummet tillsammans med en hund. Storasystern har en 

omhändertagande roll om minsta barnet.  

 

Kanske lever mamman ensam med dessa barn, tiden räcker inte till och det mellersta 

barnet sätter sig ofta på tvären vilket gör att storasystern får vara vuxen och ta hand om 

minsta barnet och hunden.  

 

I våningen över finns två boenden. Den eller dem som bor till vänster håller på att måla 

om, möjligen nyinflyttad. Den gula färgen tyder på att det är en estetisk person med 

vågad stil. Detta visar även att lägenheterna i detta hus består av bostadsrätter, då man 

inte brukar måla om i en hyresrättslägenhet.  

 

Personerna som bor till höger är ett vuxet par. Paret umgås i en lugn miljö. Inga tecken 

på barn och ingen synlig TV. Paret verkar beläst på grund av mängden böcker i 

bokhyllorna och föredrar diskussioner framför film i soffan. I rummet finns en fåtölj 

med läslampa där många böcker plöjts. Mannen står vid bokhyllan och tittar mot 

böckerna som att hon ska plocka ut en bok han läst och diskutera den tillsammans med 

sin fru som sitter i soffan och iakttar hans handling.  

 

I våningen ovanför lever en stor familj då samtliga medlemmar har mörka frisyrer. Ljust 

tyder på att det är dagtid, möjligtvis äter familjen frukost som pappan står i köket och 

lagar. De ska äta alla tillsammans och minsta barnet hjälper till att duka. Det stora 

matbordet tyder på att alla bor i detta hem.  
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Den högsta våningen som syns i bild visar ett barn-rum där ett litet barn sitter ensam 

och pysslar med något. Bredvid är ett badrum där ingen är. Rummet bredvid badrummet 

visar ett sovrum där en kvinna precis klivit upp, för att hon bär pyjamas och sängen är 

obäddad. Möjligtvis är denna våning ett helt hem, eller är det olika människor som bor i 

dem olika rummet.   

 

I bilden visas olika familjekonstellationer med olika rutiner och levnadssätt. Alla lika 

fungerande i dessa hem då vi alla lever lika olika.  

 

2011 Insidan som räknas  

 

Den här katalogen vill visa att du har ditt liv i ditt hem, livet händer hemma. Det är här 

du drömmer (s.12), det är här du skapar dina minnen (s.8) och det är här du kan arbeta 

hemifrån (s.6-7) så att du får tid över till det viktiga i ditt hem.53  

 
 

 
 

Denotation 

 

Bilden visar ett rum med vita väggar och grå panel. Stort fönster med vita gardiner som 

solen lyser in genom. På trägolvet ligger en grå matta. På mattan står en mörkgrå 

schäslong med en grå filt och en ljusgrå kudde i. Bredvid står ett lågt träbord med ett 

                                                
53 Katalog, Älmhult, 2011 
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vitt föremål på. I schäslongen ligger en människa av okänt kön. Människan har på sig 

lila byxor och mörkgrå sockor. Bara benen syns i bild.  

 

Bakom schäslongen är en vit lampa som är vinklad över schäslongen. Bakom den är 

fönstret där två tavlor står lutade mot det gråa elementet samt en grön växt. Bredvid 

fönstret står en grå bokhylla med vitrindörrar. I bokhyllan finns diverse böcker och 

magasin samt prydnadssaker i vitt och glas.  

 

Längst den högre väggen står en bänk i trä med vita ben. På bänken finns det en vit 

ljusstake, cylindrar i glas samt en vit kruka med en grön växt i. Huvudet på en silvrig 

lampa syns. Bredvid bänken står två ramar lutade längst väggen, en i trä och en i vitt. På 

samma vägg hänger sex vita tavlor och en svart. Motiven är okända med svart vita. 

Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i grått. Framför 

fönstret finns det text i svart och vitt och längst ner i högra hörnet är en ruta med texten 

”IKEA” i blått och gult.  

 
Konnotation 

 

Människan i fåtöljen bor i detta hem. Hen har sockor på och ligger avslappnat i fåtöljen 

vilket tyder på att personen är trygg i sitt hem och känner sig bekväm. Solen lyser in 

vilket kan betyda att det är morgon eller mitt på dagen och personen är inte på arbetet 

eller skolan och att döma av klädseln inte heller på väg dit. Tavelramar står på golvet 

och möjligen är dem på väg upp, personen i fråga håller på att skapa sitt hem. Kanske 

har den precis flyttat in eller håller den på att gör om.  

 

Med tanke på att det finns en läslampa ovanför fåtöljen och att bokhyllan har massor 

med böcker i sig kan man anta att människan som bor här läser mycket. Människan är 

kulturellt medveten och trivs med att läsa sina böcker hemma.  

 

Bokhyllan har fokus i bild som visar sin insida med vitrindörrar. Böcker är viktigt i 

denna människas liv som är innanför dörrarna på bokhyllan – det är insidan som räknas.  
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2012 Livet på en mindre yta 

 

I den här katalogen är fokuseringen på att det inte är det största hemmet som är det 

bästa. Man kan trivas, även på en liten yta. Detta speglas i våningssäng i vardagsrum 

(s.41 och s.9) där familjen sitter samlad på golvet under och leker, rum som 

symboliserar hela hemmet med kök, matplats, vardagsrum och sovrum bestående av 

flertal våningssängar (s.4-5), rum med spjälsäng och dag-bädd som lätt går att omvandla 

till en dubbelsäng (s.46-47).54  

 
 
 

 
 
 
Denotation 

 

Bilden visar en trävägg i ljust material och ett vitt golv. På golvet ligger en vit rya-

matta. Bakom mattan står tre hopfällda klappstolar med vit sits och ryggstöd och 

silvriga ben lutade mot en vit möbel med gråa hjul med tre vita dynor i sig, två vita 

hurtsar med gråa hjul, fyra pallar i trä staplade på varandra och en vit kasse med 

blommor i grönt, lila och vitt i. Bakom står en vit klädställning med en vit tygförvaring 

hängandes på sig.  

 

                                                
54 Katalog, Älmhult, 2012 
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Bredvid hurtsarna står ett vitt klaff-bord hopställd med tre lådor i sig. På bordet står vitt 

porslin i form av tallrikar, skålar och muggar staplade på varandra samt tre stycken 

färgglada muggar i litet format. Bredvid står tio stycken vita stolar staplade på varandra 

med ett grått fårskinn ovanpå sig. Under står en vit pall med ett beige odefinierbart 

föremål. Ovanför stolarna hänger en vit lampa med spröt av papper.  

 

Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i svart. Ovanför 

stolarna finns det två texter i svart och längst ner i högra hörnet är en ruta med texten 

”IKEA” i blått och gult.  

 

Konnotation 

 

Denna bild symboliserar att man kan komprimera sitt boende på olika sätt. Stapla stolar, 

fälla ihop bord, ställa saker på varandra och förvara saker på nya ställen, som kuddarna 

under bordet. Barnpallen och barn-porslinet symboliserar att även familjer kan leva 

kvadrat-smart.  

 

Merparten av möblerna är vita vilket tyder på en enkelhet i möbleringen och det lekfulla 

sättet att stapla högt så att det nästan rasar visar att möblering inte behöver tas på så 

stort allvar.  

 

2013 Ordning i kaoset 

 

I denna katalog speglar IKEA förståelsen för kaoset. Ett verkligt liv är inte perfekt. Här 

visas smarta lösningar för att snabbt gömma kaoset (s.24, 28, 90) där smarta möbler 

löser ordning i vardagen. Ett kök med en hel familj som lagar mat tillsammans är inte 

ett problem när man har ordning i köket (s.110, s.111).55  

 

                                                
55 Katalog, Älmhult, 2013 



 

35 
 

 
 
Denotation 

 

Bilden visar ett rum med grå väggar och vitt trägolv. Rummet har ett fönster med vita 

gardiner med grått mönster framför sig. På golvet finns det en färgglad rya-matta samt 

en låda av äldre modell med magasin i. Bredvid lådan står en grå fåtölj med en prickig 

kudde med olika färger och en randig kudde i ljusgrått. Ovanpå fåtöljer ligger en svart 

och vit-randig filt. Bakom fåtöljen hänger två synliga vita förvaringsmöbler med två 

likadana ovanför sig. På dessa står två glasvaser med varsin lila blomma i, en tavla med 

svart ram och motiv i gult och grått samt svart odefinierbart föremål. På väggen ovanför 

hänger olika urklipp av olika motiv i oordning.  

 

Längst upp i bild står Ikea med versaler och annan informativ text i orange, vit och 

svart. Framför fåtöljen finns det text i vitt och svart och längst ner i högra hörnet är en 

ruta med texten ”IKEA” i blått och gult med en vit text under.  

 

Konnotation 

 

Bilden visar att rum med en fin grund. En stilfull fåtölj, gråa väggar, raka högblanka 

stängda hyllor fastmonterade i väggen och ett ljust och fräscht trä-golv. Resterande i 

bild symboliserar ett kaos. Det är en prickig kudde blandat med en randig filt som ligger 

slarvigt slängda över fåtöljen. En multi-färgad rya-matta, en kista på golvet och diverse 

lappar uppklistrade huller om buller på väggen.  
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Trots en strukturerad grund blir det lätt kaos. Både i hemmet och i livet. Mönster, färg 

och stök är någonting positivt, det låter ditt hem komma till liv.  

 

2014 Eko-smart 

 

I den här katalogen fokuseras tanken av att leva ett mer hållbart liv. Både med mat, 

källsortering, material-val och att varje individ kan göra skillnad för miljön. Bilder på 

LED-lampor, blandare med vattensparande strålsamlare och cyklar (s.5) bild på hav, 

naturliga träslag och växter (s.6). I trädgården arbetar man med egenodlade blommor, 

kryddor och grönsaker (s.114-115) och i köket visas färska grönsaker i kylskåpet 

(s.107).56 

 
Denotation 

 

Bilden visar ett rum med gråa väggar och vitt golv. Det finns två överliggande skärmar 

framför väggen, en i mörkgrått och en i vitt kakel. Framför det vita kaklet står öppna 

hyllor av trä. På hyllplanen längst ner står glasflaskor med rött innehåll. Ovanför står 

burkar av glas med orange innehåll. Ovanför till vänster står burkar av glas med gult 

innehåll och till höger om dem står det burkar av glas med grönt innehåll. Ovanför dem 

med gult innehåll står burkar av glas med beige innehåll och bredvid dem burkar av glas 

med mörk-brunt innehåll. Ovanför dem burkarna med beige innehåll står burkar av glas 

                                                
56 Katalog, Älmhult, 2013 
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med ljusbrunt innehåll och bredvid dem står burkar av glas med orange innehåll. 

Ovanför dem med ljust-brunt innehåll står fem gråa krukor med rullat tidningspapper i 

vardera kruka. 

 

Framför hyllorna står ett bord i ljust trä med en grön stol, en gul stol och en vit pall med 

en svart-vit kudde på sig.  

 

På bordet ligger ett fat med röda äpplen, en låda av trä med röda äpplen i och bredvid 

lådan av trä finns det rödbetor. Ovanför hänger en svart lampa.  

 

Bredvid bordet ligger en beige matta på golvet. På mattan finns en röd fåtölj med ett 

barn i. Barnet hänger ut över armstödet och hen har rosa byxor och brunt hår.  

 

Framför den grå skärmen och bredvid hyllorna i trä står en serveringsvagn i silver med 

hjul. I serveringsvagnen ligger det morötter, papper samt liggande flaskor av okänt 

innehåll. På vagnen ligger det brickor av trä.  

 

Över vagnen hänger en skylt på en glasburk med okänt innehåll i röda färger.  

 

Längst upp i bild står Ikea med versaler i orange. I bilden syns även texter i vitt och 

svart och längst ner i högra hörnet är en ruta med texten ”IKEA” i blått och gult med en 

vit text under.  

 

Konnotation 

 

Bilden visar troligtvis en butik. Det att döma på grund av skylt, mängden av lika 

produkter i de två hyllorna samt de olika nivåerna på väggarna som kan betyda olika 

delar av butiken. Med tanke på att barnet ligger avslappnad i fåtöljen är den ofta där. 

Antingen är butiken i samma byggnad som hemmet, eller är föräldern eller föräldrarna 

alltid i butiken vilket gör att barnet måste vara detsamma. Hemma-känslan och burkarna 

med olika innehåll samt de färska frukterna och grönsakerna i bild tyder på att det är 

närproducerat och de olika innehållen görs antagligen på plats. Köksbordet, som kan 

vara bordet de boende äter vid, är också en arbetsplats. Känslan är att produkterna är 
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organiska och ekologiska – människorna som driver detta hem och företag tänker på 

miljön.  

 

2015 Vardagen är den viktigaste dagen 

 

I denna katalog är vardagens i fokus. Att mysa med sina barn i sängen (s.18-19), borsta 

tänderna tillsammans hela familjen i badrummet (s.38-39), laga mat tillsammans med 

sitt barn (s.140-141) är de vardagliga upplevelserna som speglas. Även mormor/farmor 

och morfar/farfar är med i vardagen och pysslar (s.128) och spelar spel (s.104).57  

 

 
 
Denotation 

 

Bilden visar ett rum med turkosa väggar och ljust trägolv. Rummet har ett stort fönster 

med en djup fönsterbräda i trä. På fönsterbrädan står vita tidningar staplade på varandra 

med en kruka av guld och ett odefinierbart föremål. Framför fönstret står en grå 

golvlampa riktad över sängen som tar upp den större delen av bilden. Sängen är vit med 

sex kuddar, två täcken och en filt i olika naturfärger, grått beige och vitt.  

 

Bredvid sängen ligger en grå rya-matta på golvet och på mattan står ett gult 

nattduksbord där lådan är öppen med tidningar på. Bakom bordet står det magasin 

staplade på varandra.  

 

Från fönstret lyser det in ljus. Utanför rummet finns höghus och olika byggnader.  
                                                
57 Katalog, Älmhult, 2015 
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Längst upp i bild står Ikea med versaler i gult. Framför sängen finns det texter i svart 

och vitt och längst ner i högra hörnet är en ruta med texten ”IKEA” i blått och gult.  

 

Konnotation 

 

Att döma av utsikten och dess stora panorama-fönster är detta en våning belägen högt 

upp. Sovrummet antas vara stort då sängen i placerad mitt i rummet. Det finns inga 

tecken på barn. Det obäddad, men ändå städade, sängen visar på att personen eller 

personerna sovit och klivit ur sängen försiktigt. Det tyder på vuxna personer som sovit 

ostört och stilla och klivit upp med samma känsla.  

 

Solen är på väg upp, personen eller personerna har klivit upp tidigt. Eftersom att det är 

höghus utanför finns denna lägenhet centralt i en stad.  

 

Dubbeltäcket tyder på att om det bor två personer i hemmet trivs dem i varandras 

sällskap.  

 

Av miljön att döma, det vill säga, den mysiga sängen, den fina utsikten och den stora 

lägenheten är detta en vardag att trivas i.  
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Sammanfattning av analys  
 
Varje år representerar olika budskap och har fokus på olika livsstilar och målgrupper.   

 

2000  

 

Heteronormen är borta och katalogen visar man och man, kvinna och kvinna. 

Kärnfamiljen är utesluten och kvinnan har även tagit en arbetande roll.  

 

På framsidan ses en självsäker kvinna tillsammans med hennes vänner. Det finns inga 

tecken på att någon i bild lever i relation till varandra, utan vännerna är familjen. De 

representerar en annan typ av medelåldersnorm.  

 

2001  
 

Kvinnor kan. I katalogen visas ljusa och fräscha rum och mannen är näst intill utesluten. 

Kvinnorna umgås tillsammans och tar hand om barnen, lagar maten och sköter även 

andra sysslor som att snickra och måla. Detta syns även på katalogens framsida där ett 

ljust och kvinnligt rum besöks av någon med barn som ska umgås med den som är 

boende i hemmet.  

 

2002  
 

Familjen är fokuserad i denna katalog. Här umgås inte bara familjen, utan mor- och 

farföräldrar är inräknade. Framsidan visar att alla är välkomna, alla typer, stilar och 

värderingar. Framsidan visar även att folkhemmet är i revolution. En ny variant av de 

gamla visas i dala-hästarna.  

 

2005  
 

Detta år är hela familjen representerad, men en ny variant av den gamla familjen. 

Kärnfamiljen är nu av annat ursprung än den traditionella svenska.  
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Framsidan visar ett sovrum som möjligtvis kan vara av utländskt ursprung på grund av 

dess inredning och material-val. Sovrummet på bild är inte klassiskt svenskt med ljusa 

och enkla material.  

 

2006  
 

I denna katalog, förutom sängar, är det fokus på mat av olika ursprung. Asiatiskt, 

engelskt, amerikanskt, japanskt och franskt. Hela världens kök är representerat. Detta 

syras även igenom på framsidan där inredningen är asiatiskt inspirerat.  

 

2007  
 

Detta år visar att vara hemma i ditt hem gör dig lycklig. Här kan man vara lugn och 

trygg. Men att vara hemma betyder inte att kvinnorna är de ansvariga för 

hushållssysslorna, utan här är det männen som lagar mat och diskar.  

 

På framsidan visas ett stort hem för en hel familj där kvinnan leker med det ena barnet. 

Hon är avslappnad och har tid för sitt barn.  

 

2008  

 

Detta är en katalog där människorna inte är i fokus. Det handlar om att våga, och i detta 

fall hur du inreder. Allt från olika färger, olika mönster och olika material. Detta syns 

även på framsidan där matchningen av olika färger, mönster och material är 

representerad. 

 

2009  

 

I detta år är familjen i fokus, framförallt barnen. Hemmets alla rum är till för hela 

familjen. Barnen får även vara med när föräldrarna arbetar. Utrymme för barnen 

prioriteras och finns överallt.  
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På framsidan representeras inte detta, utan det är en kvinna som inreder som hon själv 

vill leva. I hennes fall är det möjligheten att kunna arbeta hemifrån. I katalogens 

innehåll inreder man så att barnen får utrymme.  

 

2010  
 

I denna katalog visas hur olika livet kan levas. Livsstilar, familjekonstellationer och 

ursprung. Detta speglas även tydligt på framsidan som är uppdelad i flera olika hem 

med olika liv.  

 

2011  
 

Detta år fokuserar på att livet händer hemma. Det är i hemmet du drömmer, skapar 

minnen och umgås med din familj. Framsidan visar ett hem där människan som bor där 

är avslappnad och trivs, både i tillvaron och i hemmet.  

 

2012  

 

I denna katalog visas att de bästa hemmen inte behöver vara de största. Man kan äta 

middagar med familjen i samma rum som alla sover i.  

 

Detta visas på framsidan med olika varianter på att vara kvadrat-smart. Stapla, fälla ihop 

och förvara smart.  

 

2013  

 

Detta år fokuserar på att skapa ordning i kaoset. Kaoset behöver inte tas bort, utan 

kräver bara en viss struktur. På framsidan visas ett rum med strukturerad grund. Med 

lite mönster, lite färg och lite stök kommer hemmet till liv och det är någonting positivt.  
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2014  

 

I denna katalog är fokuseringen på det hållbara. Maten, materialen och individens 

handlingar kan skapa en bättre miljö. I linje med katalogen visar framsidan en organiskt 

närproducerad butik med inlagda frukter och grönsaker.  

 

2015  

 

Detta år är fokuseringen på vardagen. Det är i vardagen livet händer, oavsett ålder. Det 

är där man myser med sina barn, borstar tänderna tillsammans och pysslar med farmor 

eller mormor.  

 

På framsidan visas en trivsam vardag. Detta dock utan människor i bild och utan spår av 

barn.  
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Resultat och diskussion 
 

IKEA speglar, via sin katalog, olika sätt att leva. Detta är IKEAs huvudsakliga 

marknadsföringsmaterial och kopplas till Sverige och livet här. Åren 2000-2015 visar 

ett mångsidigt och globalt liv där normer bryts och det svenska vykortet visar på ett liv 

långt bortom blonda flickor och köttbullar.  

 
Livet enligt IKEA 

 

Heteronormer bryts och att två män eller två kvinnor lever tillsammans, med eller utan 

barn, är inga konstigheter.  

 

Olika ursprung är en del av vardagen och familjekonstellationerna är etniskt blandade. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är självklart.  

 

Både kvinnor och män målar möbler, arbetar och sitter i soffan. Både kvinnor och män 

lagar mat, tar hand om barnen och städar.  

 

Familjen är ofta och mycket i fokus. Allt från mor- och farföräldrar till barn ska vara 

med. Trots det finns det även plats för tillställningar för vuxna och även hem för 

ensamstående får ta plats.  

 

Att tänka på miljön är viktigt, allt från att välja rätt lampor, producera egna råvaror till 

att välja rätt material. Maten kommer från världens alla hörn. Det finns inga inslag av 

snabb-mat, men däremot äter man både muffins och grönsaker, och dricker öl vin och 

vatten.  

 

Något som alltid är välkommet är kaoset. Livet enligt IKEA handlar inte om att spegla 

perfektion, utan det handlar om att skapa en vardag i kaoset.  
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Myten om Sverige 

 

IKEA skapar en myt om Sverige och har gett världen möjlighet att se in i denna myt via 

katalogerna. När katalogerna distribueras på 32 olika språk till 46 olika länder är det 

livet enligt IKEA som blir vykortet för Sverige ut i världen. 58 

 

Vykortet styrs inte av en bestämd mall som avgör vad som är typiskt svenskt. Detta är 

något som styrs av traditioner, historier och föreställningar, en slags myt. Myten består 

inte av röda stugor med vita knutar och nubbe och sill på midsommar. Den består 

snarare av värderingar, politik, rättvisa, jämlikhet och ideal. Bortsett från de konkreta 

element som logotyp, produktnamn och arbetskläder använder sig IKEA av abstrakta 

myter om svenskheten. Man visar Sverige som ett välfärdssamhälle där alla ska med, 

trots läggning, kön eller ursprung.  

 

Däremot går det inte att undgå att fokuseringen endast är på positivt vedertagna 

situationer i livet. I katalogerna representeras exempelvis inte funktionshindrade, socialt 

utstötta och så vidare. Det ges inte heller rum till ledsamhet eller olycka.  

 

Att alla lever lyckliga tillsammans i ett samhälle där alla är välkomna, alla har råd att bo 

i fina hem, alla får leva sitt liv som de vill och kvinnor och män lever på samma villkor 

är ett drömscenario och en myt i sig.  

 

Att vidare diskutera vad som är det rätta livet är kantat av ideologiska föreställningar. 

Myten i sig, som tidigare diskuterats, är inte en enda sanning. Den stänger ute andra 

tankesätt vilket skapar en myt i samhället om vad som är rätt och vad som är fel. Myten 

är framställd av sociala och kulturella kontexter. IKEA reproduceras denna myt. 

 

Att IKEA reproducerar denna myt är varken konstigt eller ovanligt. IKEA är ett vinst 

drivande företag vars mål är att tjäna pengar. Att företaget, på något vis, kommit att 

likställas med Sverige och det svenska livet gör att katalogen fungerar som 

marknadsföringsmaterial åt hela nationen. Det man kan fråga sig då är om det är IKEA 

som behöver Sverige, eller om det egentligen är Sverige som behöver IKEA.  

 
                                                
58 http://se.fsc.org/nyheter.202.106.htm (hämtad 2015-03-18) 
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Vidare forskning 
 

Tidigare forskning och studier om IKEA i olika aspekter är relativt outforskat. Vid 

utförandet av denna studie väcktes vidare frågor kring IKEA som nationellt varumärke 

och dess betydelse för Sverige och vice versa.   

 

Företaget representerar Sverige och har gjort det i många år, ändå är kritik och 

granskning av företag sällsynt. Vad får omvärlden för bild av Sverige, hur mycket makt 

har företag över uppfattningen av Sverige och hur har IKEA likställts med Sverige? 
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