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Abstrakt 
Denna studie behandlar fenomenet anpassning av internationell 

marknadskommunikation. Tidigare studier har visat på att en anpassning av 

marknadsföring bör göras, speciellt gällande marknadskommunikation (Mooij, 2004). 

Samtidigt tas inte kulturteorier i beaktning när man studerar internationell 

marknadsföring, vilket vi tycker är oroväckande. I samband med denna studie har vi 

varit i kontakt med flera företag som berättar att de vill skapa marknadsföring som 

fungerar globalt, men att de inte vill anpassa sin marknadsföring. Vi tycker att det är av 

värde att studera anpassning av reklambudskap och hur kulturella aspekter speglas, då 
detta är av värde såväl för forskare som näringsliv.  

 

Vår frågeställning är vilket samband mellan interkulturell anpassning av reklambudskap 

och Hofstedes Kulturella dimensioner kan ses?  

 

Vår teoretiska grund består av definitioner som rör ämnena vi berör samt Hofstedes 

(2010) kulturella dimensioner, som ligger till grund för operationalisering och analys.  

 

Detta är en kvalitativ fallstudie av IKEAs katalog för vår 2015. Kärnan i vår metod är 

djupgående analyser med hjälp av semiotik, där vi har studerat reklambudskap för 

samma produkt från länderna: Australien, Dominikanska Republiken, Japan, Kina samt 

USA. Därefter har vi analyserat detta material med hjälp av vår teoretiska grund och 

kunnat dra slutsatserna att: Man i anpassning av reklambudskap internationellt kan se 

ett samband till de kulturella dimensionerna, men att vissa speglas tydligare än andra. 

Vi har kommit fram till att anpassning till femininet, högt osäkerhetsundvikande och 

eftergivenhet kan användas i båda polerna, då vi anser att dessa justeringar inte har en 

negativ inverkan om de finns i reklambudskap och kan därför vara en bra grund. Därav 

kan vi dra slutsatsen att dessa anpassningar kan vara genomgående och att man 

kompletterar med anpassningar till motpolerna till dessa samt de övriga dimensionerna. 

 

Nyckelord 
Marknadskommunikation, Reklam, Reklambudskap, Anpassning, Interkulturell, Kultur, 

Hofstede, Maktdistans, Osäkerhetsundvikande, Individualism, Maskulinitet, Långsiktig 

tidsorientering, Eftergivenhet, IKEA.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Globalisering är ett väldiskuterat ämne i dagens samhälle, något som gjort att vi fått upp 

ögonen för hur detta påverkar världen och människors upplevelser och syn. I och med 

att teknologin och kommunikationsmedlen utvecklats så har globaliseringen tagit fart. 

Detta innebär att fler företag gör affärer utanför sina nationella gränser (Samaha, Beck 

& Palmatier, 2014). I och med globalisering uppkommer nya behov av produkter och 

tjänster som inte kan uppfyllas med lokala erbjudanden. Globalisering har medfört nya 

karaktärsdrag hos konsumenten där konsumenten är mer upplyst om vad den köper 

samt vilka andra alternativ som finns på marknaden. Den har även blivit mer medveten 

om kvalitet och vad detta innebär (Unusier & Lee, 2013). Globalisering har även 

medfört en ny global identitet hos många människor, denna överbryggar nationella 

skillnader och är ofta motsatt den traditionella kulturen i nationen. Denna identitet 

karaktäriseras av konsumtion och individualitet (Coskun & Samli, 2012).   

 

I och med att globaliseringen ökar påverkas olika kulturer av varandra, något som sätter 

kulturbegreppet i fokus och vad det är som skiljer de olika nationerna åt. Vissa menar 

att kulturer blir mer homogena i och med att globaliseringen ökar (Omar & Porter, 

2013) (Fursten & Fadrhonc, 2012). Däremot betonas det att även om de ekonomiska 

systemen blir alltmer liknande varandra som en följd av globaliseringen så innebär inte 

detta att människors värderingar blir mer likavarandra. Människor blir alltmer benägna 

att uttrycka sin individuella identitet och värderingar, som är kulturellt betingade 

(Fursten & Fadrhonc, 2012), något som Nakata (2009) även betonar när hon beskriver 

något som hon kallar den globala identiteten där individualism är en del. För att kunna 

marknadsföra sin vara eller produkt på ett effektivt sätt globalt så måste faktorer så som 

demografi och geografisk placering finnas i åtanke och med dessa parametrar följer 

även begreppet kultur (Nakata, 2000).  

 

Utbyte av värden i from av produkter, tjänster och pengar har sedan 1970-talet setts som 

det centrala marknadsföring kretsar kring. Enligt denna syn planerar och genomför 

företag marknadsföringsåtgärder just för att åstadkomma byten på marknaden och detta 

är än idag det dominerande synsättet inom litteraturen inom marknadsföring. Målet är 

således att genom marknadsföring bidra till köp samt viljan att skapa lönsamma 

relationer (Grönroos, 1998; Unisier & Lee, 2013). Marknadsföring består av reklam och 
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andra åtgärder för att öka omsättningen av och tillgången till produkter och dessa 

åtgärder kan ske före, under eller efter en affär (Svensson, 2010). Det primära målet 

med marknadsföring är att påverka en målgrupp. En organisation kan kommunicera 

med ett flertal målgrupper i syfte att nå uppställda marknadsföringsmässiga samt 

organisatoriska mål. När påverkan sker ökar möjligheten till handling. Global 

marknadsföring kan definieras som ett företags ansträngning att koordinera sina 

marknadsföringsaktiviteter utanför sitt lands gränder för att hitta och tillgodose globala 

konsumenters behov bättre än deras konkurrenter (Hollensen, 2007). Den främsta 

funktionen av internationell marknadsföring är att producera och sälja det som 

internationella konsumenter vill ha, och inte enbart producera det som är lättast att 

tillverka. Därför sätter internationell marknadsföring press på att samla in och 

undersöka konsumenternas behov och vilja (Hollensen, 2007). Reklam finns idag 

överallt, det tar upp en stor del av våra tidningar, avbryter TV- och radiosändningar och 

vi kan se reklambudskap i form av skyltar och stora annonser i varje stad. På så sätt är 

reklam med och påverkar det kulturella landskapet (Beasley & Danesi, 2002) samtidigt 

som kultur som ovan nämnt påverkar konsumenters vilja. Detta gör att vi ser ett intresse 

i att bygga en förståelse kring kultur och se hur detta kan användas för att kunna skapa 

anpassad marknadsföring internationellt, då vi tror att man med denna kunskap kan 

anpassa sina reklambudskap efter kultur och på så sätt uppnå bättre resultat av de 

reklamåtgärder som utförs. Anpassning kan ske i olika former utav 

marknadsföringsmixen, om en tittar på det visuella budskapet så var t.ex. Carlsberg 

tvungna att anpassa sin logotyp till den Afrikanska marknaden då de två elefanterna 

som var avbildade på logotypen kunde konnoteras till olycka. Således var de tvungna att 

lägga till en tredje elefant för satt undvika denna tolkning (Usunier & Lee, 2013).  

 

Kultur kan definieras som delade världsuppfattningar, värderingar, tro, vanor och 

åsikter. De flesta definitionerna av kultur innehåller alla tre element som är: att de 

kulturella elementen delas genom kommunikation och förs vidare från generation till 

generation, att dessa element ökar överlevnadschanserna för gruppen samt att detta 

leder till högre tillfredsställelse inom gruppen (Briley, Brislin, Jenner, MacNab, 

Worthley, 2008). Samaha et al. (2014) förklarar kultur genom att säga att det är den 

miljöbetingade kraft som formar invånares uppfattning, position och beteende. I en bok 

skriven av Kroeber och Kluckhohn (1952) har forskarna tittat på 165 olika 

beskrivningar av kultur som de senare delat in i sju kategorier och sedan tagit fram en 
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beskrivning. De menar att kultur innehåller mönster: både implicita som explicita och 

beteenden som anskaffats eller överförts genom kulturella artefakter såsom symboler, 

traditioner och värderingar. Det betonas att kulturbegreppet måste ta i beaktning att 

människor som har olika bakgrunder har en unik sammansättning av erfarenheter, 

traditioner, ritualer, seder samt ett unikt arv som innebär olika förutsättningar för hur de 

tar del av kulturen som i sin tur leder till att dessa har olika uppfattning av vad som är 

rätt och fel (Pallab, Abhitji & Kausik, 2006). Briley et al. (2008) beskriver i sin artikel 

kultur som relativt statisk, men de menar även att snabba förändringar sker, detta då 

världen i större utsträckning är sammanlänkad tack vare ny teknologi. De menar även 

att en av de sakerna som påverkar kultur är kommunikation och i takt med att internet 

blir mer utbrett så blir även kommunikationen landsöverskridande, vilket innebär att 

kulturer påverkar varandra. På grund av just detta, och den påverkan olika kulturer har 

på varandra så beskrivs det att marknadsföringsstrategier måste anpassas till just denna 

förändring (Briley et al, 2008). 

 

Ökad globalisering har satt press på anställda i företag i form av att de måste vara 

känsliga för andra kulturer och hur de värderar saker och ting för att kunna utveckla 

hållbara arbetsrelationer. Man ska med andra ord ta seden dit man kommer (Pallab. et 

al, 2006). Det beskrivs att de olika kulturella dimensionerna som Hofstede (2010) tagit 

fram, däribland; Maktdistans, Osäkerhetsundvikande, Maskulinitet/Femininitet, 

Kollektivism/ Individualism, Eftergivenhet/ Återhållsamhet och Kort/ Långsiktig 

inriktning har en inverkan på hur konsumenterna agerar. Hofstede (2010) menar att det 

kan ses en inverkan på hur priser sätts, hur reklam utformas, vilken kvalitet varan eller 

tjänsten ska upprätthålla, hur konsumenterna fattar sina beslut och hur innovativa 

produkterna eller tjänsterna ska vara. Hur människan reagerar på innehåll i reklam har 

visats skilja sig mellan kulturer. Vilka värderingar en person har kan förändras över tid, 

och att den forskning som menar annat förutsätter att länder har en stabil och oberoende 

invånarbas som medför att invånarna inte skall röra sig utanför landets gränser, vilket 

sällan stämmer in på dagens länder. Det betonas att dagens kulturer är föränderliga samt 

dynamiska och egentligen inte alls är bundna till en nations gränser, en trend som tros 

fortsätta (Briley, 2009).  

    

Som tidigare nämnt är det av värde att skapa förståelse för olika kulturer för att kunna 

anpassa marknadsföring. När ordet interkulturell används i detta sammanhang menas att 
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kommunikationen sker över minst två kulturer. “Interkulturell anpassning” är ett 

begrepp som innebär de ansträngningar som görs för att budskap ska bli mer lika en 

annan kultur för att förbättra kommunikationen till medlemmarna inom den. Man har 

påvisat att likheter mellan parter är en fördel för kommunikation. Inom marknadsföring 

kan denna anpassning göras genom att använda talespersoner av liknande härkomst i 

reklam, byta språk, musik eller kulturella symboler. För att bli accepterad av 

målgruppen innebär alltså interkulturell anpassning att en lånar kulturella symboler från 

en annan kultur för att framstå som mer lik (Gentry & Holland, 1997). Mooij (2004) 

menar på att globalisering inte innebär det samma som att länder blir mer homogena. 

Hon menar i kontrast på att marknadskommunikation måste anpassas, och specifikt 

reklam då budskap inte har samma betydelser beroende på vilken marknad en ser till 

(Mooji, 2004).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Organisationer måste ständigt göra val, angående om det är meningsfullt med 

anpassning eller om detta inte skapar något värde lokalt. Att anpassa verksamheten till 

olika marknader kan vara nyckeln till en lönsam verksamhet och för att förbättra sin 

position på marknaden (Kapferer, 2012). Hollensen (2011) menar att många 

organisationer idag ställer sig frågan om en ska anpassa sin marknadsföring till varje 

marknad eller om samma budskap kan kommuniceras överallt. Att anpassa 

marknadsföringen medför högre kostnader men kan leda till högre effektivitet och en 

bättre position på marknaden eftersom den är anpassad till målgruppen. Det betonas att 

vikten av att titta på kulturer vid anpassningen av sin marknadsföring är stor, en bör inte 

bara beakta språket eller religionen, något som är synliga skillnader mellan länder utan 

värderingarna och attityderna måste även beaktas, något som är betydligt svårare att se 

och förstå (Hollensen, 2007). Kapferer (2012) menar att det gäller att hitta behoven på 

varje enskild marknad för att det ska vara relevant för konsumenterna. När en vet vilka 

behoven är och vad konsumenterna behöver går det att införa lokala 

marknadsföringskampanjer (Kapferer, 2012). Även om marknaderna bli mer och mer 

homogena kan det vara viktigt med anpassning eftersom människor från olika kulturer 

skiljer sig när det kommer till vad de behöver, vill ha, hur de handlar och spenderar 

pengar. Dessa aspekter är svåra att förändra vilket medför att anpassning av produkter, 

tjänster och marknadsföring kan vara av värde så att det passar konsumenterna så bra 

som möjligt (Mooij, 2004). Det viktigaste att ha i åtanke är frågan om 
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marknadskommunikation ska anpassas eller standardiseras globalt (Hollensen, 2007). 

Vi har i samband med denna studie varit i kontakt med företag som berättat att de 

försöker skapa marknadsföring som fungerar globalt och att de inte vill anpassa sina 

reklambudskap. Detta ser vi som ett problem då det kanske är det enklaste och 

kortsiktigt mest kostnadseffektiva alternativet men enligt oss inte alltid är det bästa. Det 

finns självfallet företag som anpassar sin marknadsföring till sin målgrupp, däribland 

finner vi IKEA som anpassat sin reklam däribland till den australiensiska marknaden 

där deras slogan var “ have a go”, i England var den “ Stop being so English”, i Kina “ 

Not for the rich but for the wise” samt i Sverige där budskapet var att man skulle inreda 

som man vill leva. Anpassningen av slogansen var kulturellt anpassade och tilltalade 

inhemska publikens bakgrund (Usunier & Lee, 2013).  

 

Konsumenters köpbeteenden och val kan till 70 % förklaras genom kultur (Mooij, 

2004). Enligt Nakata (2009) så tar majoriteten av litteratur rörande global 

marknadsföring inte med kulturella teorier i beaktning. I sin studie undersökte hon 587 

studier rörande global marknadsföring, hon fann att enbart 24 % av dessa använde sig 

av någon kulturteori. Hon fann även att den litteratur som använde sig av de kulturella 

teorierna enbart använde dem explicit till 42 % medan 58 % använde dem indirekt. Hon 

menar att det inte är tillräckligt att nämna en teori utan att en måste använda den på ett 

genomgående, strukturerat sätt. I studien Nakata genomfört fann hon att majoriteten av 

de texter hon tittat på inte har en klar definition av vad kultur är, utan använder sig utav 

nationella gränser för definitionen av kultur. Däremot visar hon i sin studie att 

förekomsten av dessa teorier har ökat under 2000-talet. Mellan 1990-1995 var 

förekomsten av kulturteorier i den litteratur Nakata tittat på 20 %, mellan 1996-2000 var 

denna 28 % (Nakata & Izberk-Bilgin, 2009) Den tidigare forskning vi har hittat av 

bland annat: Samaha et al (2014), Grier och Brumbaugh (1999), Walsh, Shiu och 

Hassan (2014), Omar och Porter (2013), Gentry och Holland (1997), Briley et al. 

(2008), utgår främst från kvantitativa studier som kartlägger fenomenet anpassning av 

internationell reklam snarare än beskriver det. Därför ser vi att det finns ett intresse att 

göra en kvalitativ studie där vi går in på djupet och förklarar hur kulturella skillnader 

syns i anpassning av reklam då detta kan ge en mer kompletterande bild av fenomenet 

interkulturell anpassning av marknadskommunikation och ge en fingervisning för 

marknaden om hur de kan använda sig utav Hofstedes (2010) kulturella dimensioner.  
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Som tidigare nämnt, där Nakata (2009) kommer fram till att forskning som tidigare 

bedrivits rörande global marknadsföring oftast använder sig utav nationella gränser som 

definitionen av kultur. Detta ser vi som problematiskt i det avseende att kultur kan 

påverkas av faktorer utanför nationens gränser, t.ex. av att företag ofta opererar på en 

global marknad (Samaha et al, 2014) vilket vi ser kan påverka den inhemska kulturen. 

Som Briley et al. (2008) skriver så ska kulturer inte beaktas som statiska då den 

teknologiska utvecklingen gjort så att kulturer påverkar varandra. Briley (2008) menar 

att dagens kulturer är dynamiska och beroende av varandra, en trend som han tror 

kommer fortsätta att befästas. Däremot ser vi det som fördelaktigt att trots dessa 

faktorer som talar emot definitionen av kultur som ett lands nationella gränser i form av 

att majoriteten av tidigare forskning de facto använt sig av detta. Hofstedes (2010) 

studier rörande kultur må vara skrivna under 70-talet men är trots detta enligt Mooij 

(2013) fortfarande giltiga och applicerbara då över 200 externa komparativa samt 

jämförbara studier gjorts.  

 

Vi har sett att det i tidigare studier valts att fokusera på en eller två dimensioner per 

studie (Adair, Buchan & Chen, 2009) därför anser vi att det vore intressant att i denna 

studie gå djupare och använda oss av fler dimensioner, Hofstede (2010) har kommit 

fram till sex kulturella dimensioner som tidigare nämnts. Vi har valt att studera samtliga 

dimensionerna för att försöka ge en mer övergripande bild samt få en förståelse över 

varje enskild dimension betydelse i anpassning av reklam. Vi är medvetna om att 

Hofstedes (2010) definitioner i grund och botten är utformade för att användas inom 

organisationsteori, vilket kan medföra problem om en försöker använda sig utav 

begreppen i en marknadsföringsmässig kontext. Likaså kan urvalet av länder en väljer 

att jämföra ge ett snedvridet resultat (Mooij, 2013). Detta innebär att desto fler studier 

som görs på ämnet desto mer data blir insamlad och en bättre helhetsbild kan ges till 

både branschfolk såväl som till det forskningsmässiga fältet.  

 

1.3 Forskningsfråga 

Utifrån problemdiskussionen ovan vi valt att göra en kvalitativ studie där vi vill studera 

betydelsen av kultur i anpassning av reklam.  

 

Hur anpassas internationella reklambudskap till olika kulturella kontexter? 
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1.4 Uppsatsens syfte  

Syftet är att genom en kvalitativ fallstudie undersöka ett uppslag avbildande köksserien 

Abstrakt i IKEAs katalog i Australien, Dominikanska Republiken, Japan, Kina samt 

USA för att skapa djupare förståelse för hur kulturella aspekter speglas i anpassningen 

av internationell marknadskommunikation. Detta fenomen är intressant för såväl 

forskare, studenter och näringslivet då vi i litteraturen hittar information om att kultur 

påverkar köpbeteenden och hur man uppfattar reklam, men att kulturteorier sällan tas i 

beaktning inom forskning av internationell marknadsföring. Vi har en explorativ avsikt 

till denna studie då vi vill undersöka fenomenet anpassning av reklam.  
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2 Teori  
I detta avsnitt definieras och förklaras de begrepp som genomgående har stor betydelse i 

vår studie. Vi kommer även presentera Hofstedes sex kulturella dimensioner som 

kommer vara vår teoretiska grund både i insamlingen av empiriskt material samt 

grunden för vår analys. Vi är medvetna om att det finns andra kända studier på området 

kultur däribland studier gjorda av Hall (1988), Schwartz (2012), Trompenaars (2012) , 

Kluckhohn och Strodbeck (2002) och den senaste studien The GLOBE (2004). Dessa 

studier fördjupar kunskapen om kultur och grundar sig mer eller mindre på Hofstedes 

kulturella dimensioner, alla stämmer överens med en eller flera av Hofstedes 

dimensioner och The GLOBE (2004) innehåller dem alla (Piepenburg, 2011). I och med 

att de mest omtalade studierna på området kultur grundar sig i Hofstedes (2010) 

dimensioner fann vi det av intresse att även basera vår studie på hans forskning. Som 

nämnt i introduktionen har de tidigare studierna vi hittat på området använt sig av en 

eller två av Hofstedes (2010) kulturella dimensioner och vi finner det därför av intresse 

att i denna studie använda oss av samtliga för att skapa en helhetsbild.  

 

2.1 Marknadskommunikation & Reklam 

2.1.1 Marknadskommunikation  

Marknadskommunikation innebär att kommunicera med marknader och detta är en 

grupp av marknadsföringsåtgärder. Det är en svår och osäker aktivitet eftersom den 

påverkas av interna och externa faktorer samt av marknaden. Syftet med 

marknadskommunikation är att skapa uppmärksamhet och medvetenhet, förändra 

attityder samt bidra till varumärkesbyggande. Med marknadskommunikation kan man 

nå ut till en publik med sitt meddelande (Fill, 2011). 

 

2.1.2 Reklam   

“Att leda uppmärksamhet till” betyder det Latinska ordet “Advere” som ligger till grund 

för advertising som är det engelska ordet för reklam. Reklam kan förklaras som 

offentliga meddelanden med syfte att uppmärksamma en produkt eller tjänsts kvalitéer 

(Beasley & Danesi, 2002). Reklam är en form av social kommunikation och genom att 

presentera budskap som är bekanta för publiken kan marknadsförare nå fram med 

budskapet. Av denna anledning är det av vikt att försöka förstå vad som är viktigt för 

både konsumenten såväl som marknadsföraren och titta på skillnaderna samt likheterna 
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mellan de båda och deras värderingar när reklam utformas (Koeman, 2007). För att 

kunna kommunicera med och påverka konsumenter finns flertalet verktyg tillgängliga 

inom marknadsföringsfältet och marknadsföringsmixen där reklam är den del som är 

den mest visuella (Hollensen, 2007). Reklam, som är baserat på språk och 

kommunikation, således en del av marknadskommunikation, är i botten är den del av 

marknadsföringsmixen som är mest kulturbunden. Reklam är således en del utav 

marknadskommunikation och är beroende av de kulturella och språkliga attityderna som 

målgruppen känner för budskapet (Usunier & Lee, 2013).  

 

2.2 Anpassning  

“Interkulturell anpassning” är ett begrepp som används i forskningen och som innebär 

de ansträngningar kommunikatörer gör för att bli mer lik en annan kultur för att 

förbättra kommunikationen till medlemmarna inom den. Tidigare forskning har visat att 

likheter mellan parter är en fördel för kommunikationen (Gentry & Holland, 1997). När 

anpassning sker av reklam är det av vikt att inte enbart översätta budskapet, en måste 

även anpassa innehållet för att det skall passa mottagarnas kulturella bakgrund. När 

budskap är anpassade till den givna kulturen är det lättare för dem att ta till sig 

budskapet, detta kan till exempel ses i kulturer där befolkningen aktivt söker efter 

information innan de fattar köpbeslut för att minska risken och osäkerheten inför köpet 

(Nacar & Burnaz, 2011). Baack och Singh (2007) menar på i sin studie att kultur har en 

påverkan på hur människor tolkar information på internet. I sin studie gällande 15 

länder kom de fram till att konsumenter föredrar informationen som är anpassad till 

deras kultur. Liknande fynd kunde Möller och Eisend (2010) finna i sin studie då de 

skriver att förståelsen för en kultur är av stor vikt när en utformar reklambanners på 

hemsidor då kulturen har en inverkan på konsumenternas attityder mot reklam generellt, 

där vad som fångar deras uppmärksamhet skiljer sig åt. Kulturell anpassning förbättrar 

inte bara förståelsen för budskapet utan leder även till positiva attityder för budskapet 

vilket i sin tur kan omvandlas till köpkraft (Mooij & Hofstede, 2010). Hollensen (2007) 

menar på att en måste ha en förståelse för målgruppen en vill förmedlar sin information 

till. För att dem skall kunna tolka den på rätt sätt krävs att det beaktas hur mottagaren 

kan nås, hur den kommer att tolka och reagera på informationen. Att den mest frekventa 

anpassningen som görs är anpassningen utav språk är något vi tidigare nämnt, men här 

kan även ses att en bör vara varsam då budskap inte alltid betyder samma sak i det givna 
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landet när de är direktöversatta. Det kan ses en trend som går mot mindre 

standardisering, stora företag som t.ex. Coca Cola eller Philip Morris gör dock detta 

medan mindre företag har en tendens att anpassa sin kommunikation. Det finns dock 

faktorer som påverkar graden av standardisering till den högre, däribland 

globaliseringen av marknader där konsumenter blir alltmer lika varandra oberoende av 

nationella gränser, globaliseringen av industrier där företag inte längre kan vara 

beroende av sin hemmarknad och börjar operera internationellt samt globaliseringen av 

konkurrenter som är en produkt av att vad folk vill ha globalt har blivit mer homogent 

vilket leder till att företag kan operera och utöka sina marknader med mindre osäkerhet 

(Hollensen, 2007). Standardisering och anpassning utesluter inte varandra, en bör 

istället diskutera graden av standardisering (Hollsensen, 2007). Reklam, som är baserat 

på språk och kommunikation, således en del av marknadskommunikation, är i botten är 

den del av marknadsföringsmixen som är mest kulturbunden. Reklam är således en del 

utav marknadskommunikation och är beroende av de kulturella och språkliga 

attityderna som målgruppen känner för budskapet. När en tittar på hur anpassning skall 

göras måste flera dimensioner beaktas utav reklamen, däribland måste färgerna som 

används tas i beaktning då dessa kan ha olika innebörd beroende av vilken kultur som 

avläser färgen. Exempelvis konnoteras färgen vit till renlighet i väst medan den i Kina 

förknippas med sorg (Unusier & Lee, 2013).  

 

2.3 Kultur 

Det finns många definitioner av kultur, Kroeber och Kluckhohn (1952) samlade in 164 

olika definitioner av kultur som skiljde sig i omfattning och innehåll (Kale, 1995). 

Trompenaars (1994) beskriver i stället kultur som framgångsrika tillvägagångssätt en 

grupp av människor använt sig av för att lösa problem och sedan har dessa 

tillvägagångssätt blivit en del av det normala beteendet och en accepterad standard inom 

kulturen. Detta menar på att kulturer är kapabla att förändras (Lam, Lee & Mizerski, 

2009). Kultur kan även definieras som människor som delar samma världsuppfattning, 

värderingar, tro, vanor och åsikter. De flesta definitionerna av kultur innehåller alla tre 

element som är att de kulturella elementen delas genom kommunikation och förs vidare 

från generation till generation, att dessa element ökar överlevnadschanserna för gruppen 

samt att detta leder till högre tillfredsställelse inom gruppen (Briley et al, 2008). Samaha 

et al (2014) förklarar kultur genom att säga att det är den miljöbetingade kraft som 

formar invånares uppfattning, position och beteende. Kultur beskrivs även av Hofstede 
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(2010) där han menar att kultur är träningen eller förädlingen av ens sinne från den 

sociala miljö inom vilken en är uppvuxen. Kultur kan även beskrivas genom att den 

påverkar de olika typerna av socialt betingade och obetingade emotionella processer 

som folk upplever (Samaha et al, 2014). En persons värderingar och normer är 

påverkade av dennes kulturella bakgrund, både på nationell som internationell nivå 

(Pallab et al, 2006).  

 

Det är inte bara från föräldrar, lärare och vänner vi lär oss kulturella seder och ritualer 

som gör att vi tar del av en kultur, utan även från massmedier och speciellt från TV. Hur 

vi beter oss i sociala sammanhang och hur vi uppfattar oss själva påverkas till stor del 

av massmedier. Massmedierna tar på så vis del i att forma kulturer (Koeman, 2007).  

Som nämnt i stycket ovan finns det många olika definitioner av kultur vilket kan göra 

det svårt att studera kulturs inverkan på marknadsföring (Kale, 1995). Hur människor 

uppfattar sin omgivning påverkas av kulturella dimensioner såsom religion, attityd, 

sociala förhållanden och utbildning. Färger till exempel kan ha olika betydelser i olika 

kulturer och en måste därför ha kulturella normer i åtanke när reklam utformas. När en 

utvecklar marknadsföringsstrategier för en global marknad är det fördelaktigt att 

klassificera kulturer genom olika dimensioner. Detta underlättar för att se skillnader och 

likheter mellan kulturerna som påverkar marknadsföringsåtgärder (Hollensen, 2007).   

 

Vi kommer i denna studie använda oss av begreppet kultur såsom Hofstede (2010) 

beskriver det “The collective programming of the mind that distinguishes the members 

of one group or category of people from others” s.6.  

 

2.3.1 Hofstedes Kulturdimensioner 

Hofstedes studie rörande hur länder skiljer sig mellan varandra är en av de mest 

omfattande studierna som gjorts på ämnet. För att särskilja länder åt så delar studien 

upp länder gällande fyra dimensioner; Maktdistans, Individualism/Kollektivism, 

Maskulinitet/Femininitet och Osäkerhetsundvikande (Hofstede, Minkov & Hofstede, 

2010). Hofstede (2010) kom fram till att anledningen till att människor ser och tolkar 

det som händer runt omkring dem på olika sätt till stor del kan förklaras genom dessa 

dimensioner (Hollensen, 2007). Studien är gjord genom analyser av insamlad data från 

de anställda på International Business Machines (IBM). Hofstede (2010) menar på att 

det multinationella företaget är en god miljö för att utföra en sådan studie i då de tillhör 
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en homogen grupp, den största skillnaden som skiljer medlemmarna åt är landet de bor 

och är uppvuxna i. Datan som studien är gjord på samlades in från 40 olika länder som 

IBM opererade i (Hofstede, 2010). Respondentantalet var 116 000 och samlades in 

mellan åren 1967-1973 (Hollensen, 2007). År 1991 lades en femte dimension till: Lång/ 

Kortsiktig inriktning, som baseras på forskning av Michael Harris Bond. Hofstede 

stöttade denna studie och valde därför att genomföra en ytterligare enkätstudie för att 

kunna ta fram denna dimension. Michael Minkov genererade ytterligare två 

dimensioner 2010, den ena var snarlik Hofstedes femte dimension men den andra kom 

att kallas: Eftergivenhet/ Återhållsamhet och presenteras idag som Hofstedes sjätte 

dimension (Hofstede et al, 2010). De 76 länderna som är med i studien har en position 

på en skala från 0-100 inom varje dimension som mäts enskilt (Mooij & Hofstede, 

2010).  

 

Hofstedes kulturella dimensioner används ofta av internationella marknadsförare för att 

segmentera marknader och kulturer (Lam et al, 2009). Dimensionerna är ett användbart 

verktyg för att gruppera kluster av länder med liknande kulturer och hitta marknader 

som liknar varandra kulturellt vilket underlättar för marknadsförare som då kan använda 

sig av liknande strategier och marknadsföringsåtgärder i dessa länder (Kale, 1995). 

Även Daechun och Sanghoon (2007) menar att en kan använda sig av Hofstedes (2010) 

dimensioner som en guide för att hitta rätt riktning i sina marknadsföringsåtgärder och 

de menar att speciellt för marknadsföring riktat till konsumenten kan dessa dimensioner 

vara användbara. Inom marknadsföring, speciellt av produkter, är det av stort intresse 

att undersöka de tre dimensioner som beskriver variationer i kommunikation: 

Maktdistans, Individualism/ Kollektivism samt Osäkerhetsundvikande. Samtliga av 

dimensionerna är även ett instrument för att förstå hur konsumenters beteenden skiljer 

sig åt mellan olika kulturer. Inom varumärkesbyggande och marknadsföring är det av 

värde att applicera dessa dimensioner för att skapa en förståelse för hur värderingar och 

behov skiljer sig inom de olika kulturerna (Mooij & Hofstede, 2010). 

 

Vi är medvetna om att det finns kritik riktat mot Hofsetedes studie, främst för att den 

har existerat länge och det finns en risk att den inte längre är aktuell. Piepenburg (2011) 

menar även att metoden kan ifrågasättas, både för att materialet är insamlat genom 

enkäter, men också finns det tvivel om antalet insamlade enkäter per land, då det endast 

var i 6 av 72 länder han fick fler än 1000 ifyllda enkäter. Det finns även kritik mot att 
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studien är gjord inom en organisation, men att resultatet får representera länder och 

även kritik mot att använda länder som område för att studera kultur, då kulturer kan 

sträcka sig över nationella gränser, men Hofstede (2010) svarar att det oftast är 

nationella gränser som finns att tillgå och att det är bättre än ingenting (Piepensburg, 

2011).  

 

Trots kritik riktad mot Hofstedes kulturella dimensioner ser vi ett intresse att grunda vår 

studie på dessa. Hofstede ses som en pionjär inom området då han gav insikter som inte 

tidigare fanns. Över 200 studier har gjorts efter Hofstede som stödjer hans dimensioner 

(Piepenburg, 2011) och majoriteten av de artiklar som vi läst på ämnet innehåller på ett 

eller annat sätt Hofstedes dimensioner, så vi ser att även om studien har varit med ett tag 

används den fortfarande inom kulturstudier och vi anser att det bästa teoretiska valet 

även för oss.  

 

2.3.1.1 Maktdistans (PD) 

Innebär hur ojämlikhet yttrar sig mellan människor. I länder som har en hög PD är 

beslutsfattandet ofta centrerat till ett fåtal personer som tar hierarkiska beslut. Hierarkier 

är accepterade i länder som har en hög PD. I kontrast till detta så är länder som har en 

låg PD jämlika och beslut är ofta något som tas kollektivt och inte beroende på plats i 

hierarkin (Hollensen, 2007). Det innebär hur inställningen till hierarkier ter sig, om det 

är ok att beslut tas ”top down” eller om de som är lägre i hierarkin förväntas vara en del 

utav beslutsfattandet (Hofstede et al, 2010). Det är däremot viktigt att ha i åtanke att PD 

även visar sig i olika delar av samhället, inte enbart i organisationer eller företag. Hur 

barn förhåller sig till äldre kan även visa graden av PD, där barn från länder med en 

högre ranking förväntas lyda äldre till en högre grad till skillnad från länder med lägre 

rankning där barn oftast betraktas likadant som vuxna (Hofstede et al, 2010).  

 

Dimensionen kan ligga till grund för en marknadsföringsanpassning i ett land. Den 

främsta anpassningen som kan göras länkad till PD är anpassningen av språket, där det 

kan ses en korrelation mellan att vilja ha kommunikationen på det lokala språket samt 

PD, än mer kan denna korrelation ses med att erbjuda ytterligare ett språk, vilket leder 

till att konsumenten känner sig än mer bekväm med budskapet (Nacar & Burnaz, 2011).  
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I länder som rankas högt gällande PD bör en även försöka få mottagarna att konnotera 

prestige till det kommunicerade budskapet (Mooij & Hofstede, 2010). I kollektivistiska 

kulturer som visar på hög PD kommer konsumenterna ta till sig informationen på ett 

indirekt sätt där den sker mellan människor. Konsumenterna kommer att basera sina 

beslut till större del till vilken grad av förtroende de känner för företaget till skillnad 

från i individualistiska kulturer där konsumenterna aktivt kommer att leta information 

om produkten för att kunna fatta ett beslut (Mooij & Hofstede, 2010). PD kan även ses i 

hur kulturer värderar lyxvaror och statussymboler, där det är av stor vikt i de kulturer 

med en hög PD. Dessa symboler skall konnotera till hierarki och var en befinner sig på 

denna. Om ett land både har en hög UAI samt PD kommer den givna kulturens 

medlemmar känna en större press angående sitt utseende. Exempel som ges rörande 

detta är att Japan, som både har en hög UAI samt PD dömer folk baserat på deras kläder 

till skillnad från detta kan en titta på Kina som har en hög PDI men låg UAI är baserat i 

uttrycket “face” (Mooij & Hofstede, 2010). Att ” tappa ansikte” eller “loose face” 

innebär att en person inte lever upp till de krav som ställs av samhället baserat på 

dennes sociala ställning (Hofstede, 2010). Fler sätt att identifiera maktdistans i 

reklambudskap se tabell 1.  

 

Det finns kritik riktat mot dimensionen Maktdistans exempelvis att Hofstede framställer 

liten maktdistans som modern och hög maktdistans som traditionell, detta är ett 

västerländskt synsätt och att det här inte är något som är bättre än något annat 

(Piepensburg, 2011).  

 

Tabell 1. Maktdistans i reklam 

Hög Maktdistans (Mooji, 2004)  Låg Maktdistans (De Mooji, 2004) 

barn beroende av föräldrar barn inte lika beroende av föräldrar 

smink används inte för att se ung ut smink används för att man ska se ung ut 

sport och fitness är inte viktigt sport och fitness är viktigt 

auktoritet är accepterat auktoritet är negativt 

 
2.3.1.2 Osäkerhetsundvikande (UAI) 
Syftar till hur mycket och till vilken grad människor i ett land vill ha klara regler och 

struktur i sitt liv, som till exempel att det finns klara och vedertagna lagar inom ett land. 

En annan aspekt av UAI är hur risktagandet inom landet ser ut, om ett land har hög UAI 
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så innebär även detta att invånarna kommer försöka undvika att ta risker (Hollensen, 

2007). Hofstede (2010) förknippar även UAI med oro, något som han dock menar inte 

bör förväxlas med rädsla. Då rädsla ofta har ett objekt medan oro bara är en känsla, som 

ofta inte grundas i något. Länder som har en låg ranking på UAI känner ofta oro till en 

lägre grad. Han menar dock att länder som har en högre UAI ofta är mer uttrycksfulla 

kulturer som visar mycket känslor. Han menar även på att länder som är starkt UAI 

kommer att försöka att undvika tvetydiga situationer och värderar struktur och klar 

information högt (Hofstede et al, 2010).  

 

Som tidigare nämnt är anpassningen av språk i marknadskommunikation en av de 

vanligast förekommande anpassningarna, om språket i kommunikationen är det lokala 

samt kompletterande med ytterligare ett språk är det bra för länder som rankas högt 

gällande UAI (Nacar & Burnaz, 2011). I länder med en hög UAI bör kommunikationen 

innehålla mycket information som t.ex. produktspecifikationer, resultat från tester som 

gjorts (Möller & Eisend, 2010).  

 

I kulturer med hög UAI finns en lägre vilja för konsumtion av innovationer, men i 

kombination av en hög PD är modernitet och innovationer i kontrast till detta 

egenskaper som kan visa på status hos konsumenten (Mooij & Hofstede, 2010). 

Beroende på vilken kultur en tittar på och vilken reklam det gäller tolkar människor från 

olika kulturer kommunikationen på olika sätt. Mooji och Hofstede (2010) menar att en 

tolkar personlighetsdrag till varumärken och i länder med hög UAI är 

personlighetsdragen som tolkas positivt vänlighet samt trovärdighet, dessa är även 

personlighetsdragen som associeras till de marknadsledande varumärkena. Länder som 

har lågt osäkerhetsundvikande producerar reklam som kan ses som humoristisk på ett 

riskabelt, känslomässigt samt aggressivt sätt (Usunier & Lee, 2013). Fler tecken på 

osäkerhetsundvikande och hur detta yttrar sig i reklambudskap se tabell 2.  

 

Dimensionen rörande osäkerhetsundvikande är den dimension som Hofstede (2010) 

menar är näst viktigast att ta i beaktning efter maskulinitet/femininitet när en tittar på 

hur människors köpbeteenden skiljer sig. 
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Tabell 2.  Osäkerhetsundvikande i reklam 

Svagt osäkerhetsundvikande (Mooji, 2004)  Starkt osäkerhetsundvikande (Mooji, 2004)  

få regler är bra regler och formalitet viktigt 

sunt förnuft är viktigt tro på experter, bryr sig om hur en produkt fungerar 

sport och fitness är viktigt renhet viktigt 

varumärken skall vara konstanta  varumärken beroende av social situation 

konflikt och konkurrens är bra visa känslor är accepterat 

smink används för att man ska se ung ut folk bryr sig om sitt utseende och vårdar det.  

mindre mineralvatten och tvättmedel används mer mineralvatten och tvättmedel används 

 statsmakten är ansvarig för miljön 
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2.3.1.3 Individualism/Kollektivism (IDV) 

Syftar till hur människor ser på sig själva, huruvida de ser sig själva som individer eller 

som en del av en grupp. Individualistiska kulturer ser människan mer till sig själv och 

känner till en låg grad att en är beroende av någon annan. I kollektivistiska kulturer ser 

en sig själv som en grupp och en vill upprätthålla en bra stämning inom gruppen 

(Hollensen, 2007). Inom kollektivistiska kulturer innebär inte familjen enbart 

”kärnfamiljen” som en ofta tänker på om en kommer från en individualistisk kultur, 

utan här handlar det mer om en utökad familj där en fostras nära mor- och farföräldrar, 

mostrar, fastrar eller andra människor i ens närhet. I kollektivistiska kulturer är 

grupptänkandet en viktig del, där en ser sig själv som en del av ”vi” och denna grupp av 

människor har ett starkt inflytande på hur en formas som person (Hofstede et al, 2010). I 

kollektivistiska kulturer handlar barns första ord om människor, eller 

människorelaterade ting, medan de i individualistiska kulturer behandlar saker. I japan 

är välmående associerat med interpersonella situationer medan en i USA associerar det 

till distans från människor, och att känna sig överlägsen och stolt. I Storbritannien 

handlar det om självständighet. I individualistiska kulturer är det vanligt att 

sammanlänka personligheter till varumärken. Grupptryck har en låg inverkan på 

invånare i kollektivistiska kulturer och påverkar inte deras köpbeslut till skillnad till 

kollektivistiska kulturer där normen är att en ska passa in i samhället (Mooij & 

Hofstede, 2010).  

 

En korrelation mellan PD och IDV som kan ses är att länder som får en hög siffra på PD 

ofta får en låg siffra gällande individualism vilket innebär att de två dimensionerna 

påverkar varandra (Hofstede et al, 2010). Det kan även ses ett samband mellan att 

Individualistiska kulturer är även lågkontextuella kulturer och kollektivistiska kulturer 

är högkontextuella kulturer (Piepenburg, 2011). Individualistiska kulturer föredrar 

således generellt en mer direkt form av kommunikation även kallad lågkontextuell 

kommunikation, denna innebär att en menar det som sägs. Inom 

marknadskommunikation ses detta genom att en försöker eftersträva rationell 

information, såsom produktens funktioner, att en visar på hur produkten är bättre än de 

konkurrerande och hur just denna kommer att förbättra livet för konsumenten. I kontrast 

till detta vill kollektivistiska kulturer ha information som är beroende av kontext, vilket 

innebär att kommunikationen kan vara indirekt och tvetydig om en inte är en del av den 

givna kulturen (Koeman, 2007) När det gäller banners uppskattar invånarna i 
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individualistiska kulturer det mindre än medlemmarna i kollektivistiska kulturer och de 

är även mindre benägna att klicka på reklamen. Förklaringen till detta kan vara att 

banners är mer påträngande än traditionell reklam. För att anpassa banners till länder 

från individualistiska kulturer krävs det att dessa inte är så påträngande och 

distraherande för att en ska undvika negativa konnotationer till dem (Möller & Eisend, 

2010).  

 

Människor från Kina har till exempel påvisats ha svårigheter med att uppfatta 

ansiktsuttrycken för rädsla och avsky. Det finns en korrelation mellan individualism och 

att en uttrycker sina känslor mer explicit, speciellt gällande glädje och förvåning. Även 

var en tittar i ansiktet skiljer sig kulturerna emellan där Japaner har en tendens att 

fokusera blicken mer på ögonen medan Amerikaner fokuserar mer på munpartiet (Mooij 

& Hofstede, 2010). I kollektivistiska kulturer finns en tendens att fokusera på relationen 

mellan objekt medan i individualistiska kulturer kategoriseras objekt utefter regler och 

kategorier. Detta visar på hur de olika kulturerna ställer sig till brand extension. 

Kollektivistiska kulturer kommer lägga vikt vid relationen och känner de förtroende för 

andra varumärken inom “familjen” så kommer detta att gälla för resterande inom 

koncernen (Mooij & Hofstede, 2010).  

 

Vid skapandet av varumärken fokuseras på att höja värdet genom abstrakta 

personlighetsdrag till produkter i individualistiska kulturer, medan kollektivistiska 

kulturer är mer fokuserade på konkreta produktfunktioner. I kollektivistiska kulturer är 

kontexten och situationen viktig vid tolkningen av budskapet vilket leder till att 

varumärken inte betraktas på samma sätt i kollektivistiska som i individualistiska 

kulturer. Invånare i individualistiska kulturer är till exempel mer benägna att köpa 

varumärken som de inte stött på tidigare. Inom individualistiska kulturer måste reklam 

övertala medan den i kollektivistiska kulturer har i syfte att bygga relationer och 

förtroende mellan konsumenten och varumärket. I Japansk tv-reklam förekommer 

varumärket till exempel senare i sekvensen än i Amerikansk tv-reklam (Mooij & 

Hofstede, 2010). I kollektivistiska kulturer är det som tilltalar konsumenterna det som 

fokuserar på kollektivets fördelar såsom harmoni och familj mer effektiva till skillnad 

från individualistiska kulturer där de individuella fördelarna såsom personliga 

preferenser, framgång och självständighet mer effektivt. Användandet av kända 

personligheter kan ses som kollektivistiskt då personen har i syfte att vara ett ansikte för 
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varumärket så att det skiljer sig från konkurrenter (Mooij & Hofstede, 2010). 

Konsumenter från kollektivistiska kulturer lägger mycket vikt vid varumärkets 

popularitet och konsumenterna vill efterlikna andra konsumenter. Reklam bör därför 

fokusera på familj, samstämmighet och harmoni. Den bör betona konformitet istället för 

att visa på hur unik och innovativ produkten eller tjänsten är (Briley, 2009). 

 

När reklam analyseras utefter de kulturella dimensionerna kan bilden av en familj ses 

som en självklar tolkning till kollektivism, men det kan likväl vara en av 

individualistiskt slag. Detta då det kan vara en reaktion på att en tror att 

familjevärderingar håller på att försvinna. I kollektivistiska kulturer kan det vara så att 

en inte behöver avbilda familjer i reklam för att det skall vara tilltalade i och med att 

familjen ändå är en del av ens identitet. Således är inte antalet människor i en reklam ett 

bra medel för att se om den är individualistisk/kollektivistisk (Mooij & Hofstede, 2010). 

Fler sätt att se hur individualism/ kollektivism kan ses i reklambudskap se tabell 3.  

 

Denna dimension samt lång- och kortsiktig inriktning är de två av Hofstedes 

dimensioner som har flest motsvarigheter i nyare studier och på så sätt stöds av andra 

forskare. Trots stöd i många andra studier utsätts även denna dimension för kritik. 

Hofstede beskriver Individualism och Kollektivism som motpoler till varandra, medan 

andra forskare exempelvis Triandis (1994) anser att detta beror på situationen och att de 

inte behöver vara motpoler utan i vissa fall även kan existera samtidigt (Piepensburg, 

2011). 

 

 

Tabell 3. Individualism/ kollektivism i reklam 

Individualism (Mooji, 2004)  Kollektivism (Mooji, 2004)  

människor vill skilja sig från mängden, folk som 
bryter mot normen tilltalar 

folk som bryter mot normen kan uppfattas negativt 

variation och äventyr är viktiga harmoni är viktigt 

varumärken måste vara unika, distinkta och 
innehålla konstanta karaktärsdrag  

varumärken är en del av en större bild 

reklam är till för att övertala konsumenten Reklam är till för att bygga en relation till 
konsumenten.  

bilder på ensamma människor är förekommande bilder på ensamma människor är ovanliga 
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Individualism (Hofstede, 2010)  Kollektivism (Hofstede, 2010)  

fritid övning ger färdighet 

utmaning viktigt att använda sig av sina färdigheter 

uppmanas till att visa glädje men inte sorg uppmanas visa alla känslor 

 

2.3.1.4 Maskulinitet/ Femininitet (MAS) 

Är den mest kontroversiella dimensionen och syftar till de feminina respektive 

maskulina karaktärsdragen som ett land uppvisar. Maskulina attribut är i denna 

dimension en strävan efter att nå sina mål, att lyckas i arbetslivet, pengar, 

tävlingsinstinkt medan kvinnliga drag som räknas är att vara mån om sina relationer, att 

bry sig om att ge en god service, bry sig om de svagare och tänka på miljön. Feminina 

kulturer värderar en god livskvalitet högre än maskulina där materiella ting är av högre 

värde (Hollensen, 2007). När ett samhälle är mer feminint innebär detta att klyftorna 

mellan de olika karaktärsdragen blir mindre och att män och kvinnor beter sig på ett 

liknande sätt. Hur kvinnor värderar världen över skiljer sig dock enligt studien relativt 

lite om en jämför med män och hur högt ett land rankas på maskulinitetsskalan påverkar 

till största del hur männen värderar (Hofstede et al, 2010). När en tittar på hur kvinnor 

avbildas i reklam så kan en se en korrelation till hur könsrollerna är fördelade inom 

kulturen. Inom kulturer som inte är jämställda porträtteras kvinnor som visuella objekt 

som inte talar, de är mer än produkt än auktoritet, de är i en beroendesituation, de 

avbildas ofta i hemmet snarare än på arbetsplatsen, de är unga, när de uttalar sig så 

handlar det snarare om att de ger sin åsikt rörande något än att de ger ett vetenskapligt 

eller sakligt uttalande samt att de porträtteras i samband med en grupp av andra kvinnor 

(Unisier & Lee, 2013). Maskulinitet och femininitet är den dimension som är viktigast 

att beakta när en vill anpassa sin marknadsföring (Mooij, 2004). 

 

Hofstedes resultat rörande maskulinitet samt femininitet har bekräftats som applicerbar 

av Daechun och Sanghoon (2007) som menar att en kan använda sig av dimensionerna 

när en anpassar sin reklam till den givna kulturen så att den passar mottagarnas syn. I 

kulturer som är feminina finns en tendens till att manliga och kvinnliga könsroller inte 

kan urskiljas och att de båda könen porträtteras på samma sätt. I maskulina kulturer 

däremot porträtteras männen som dominanta (Daechun & Sanghoon, 2007). Möller och 

Eisend (2010) menar på att reklam som har en målgrupp som är av en maskulin kultur 

bör lägga fokus på materiella aspekter och visa på hur köpet kommer att påverka dem 
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positivt. I maskulina kulturer där en stark värdering är åstadkommande, när kulturen 

även är individualistisk så kan en högre grad av framgång visas i reklamen i kontrast till 

vad som anses som tilltalande i kulturer som är både maskulina samt kollektivistiska 

(Mooij & Hofstede, 2010). Konsumenter som härstammar från maskulina kulturer har 

en tendens att spendera mer pengar som en följd av reklam och det är en större 

sannolikhet att marknadsföringsåtgärder i form av just marknadskommunikation 

kommer att leda till ett köp än i feminina kulturer (Petersen, Kushwaha & Kumar, 

2015). Fler tecken på hur maskulinitet och femininitet yttras i reklambudskap se tabell 

4.  

 

Denna dimension är den som förmodligen fått mest kritik genom åren, bland annat för 

att vara vag och en aning motsägelsefull. Differentieringen mellan könsrollerna men 

Hofstede (2010) menar att en måste acceptera sammanstrålningen av sociala könsroller, 

vilket vissa forskare inte gör och därför feltolkar dimensionen (Piepenburg, 2011). 

 

Tabell 4.  Maskulinitet/ femininitet i reklam 

Maskulinitet (Mooji, 2004)  Femininitet (Mooji, 2004)  

hög prestation och framgång viktigt män kan göra typiska kvinnojobb 

status viktigt den enskilda människan är ansvarig för miljön 

man konsumerar som en statusgrej man konsumerar för att man behöver sakerna 

Maskulinitet (Hofstede, 2010)  Femininitet (Hofstede, 2010)  

inkomst viktigt bra förhållanden viktiga 

utmaningar positiva trygghet viktigt 

könsroller åtskilda könsrollerna överlappar varandra  

pengar är viktigare än fritid fritid är viktigare än pengar 

män är subjekt. Kvinnor är objekt  män och kvinnor har samma roller 

pojkar får ej gråta, men det är ok om de slåss  både män som kvinnor hanterar känslor  

skönhetsideal påverkas hos flickor av kändisar och 
media 

flickors skönhetsideal påverkas av mamman och 
pappan  
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2.3.1.5 Kortsiktig/Långsiktig tidsorientering  

Som tidigare nämnt är kort/långsiktig tidsorientering en av två dimensioner av Hofstede 

som har flest motsvarigheter i andra studier (Piepensburg, 2011). Dimensionen uppkom 

som en följdstudie gjord av Hofstede som senare blev den femte dimensionen. 

Dimensionen är baserad på en studie gjord i 23 länder samt på Minkovs studie gällande 

kulturella värderingar som var baserad på 93 länder (Hofstede & Minkov, 2010). 

Dimensionen menar på att det finns ett samband mellan dimensionen och den 

ekonomiska tillväxt som kan ses i världen (Hofstede, 2011). 

 

Denna dimension visar på vilken tid människor lägger sin fokus på om det är då- och 

nutid eller om fokus ligger på framtiden. I en kultur med kort tidsorientering är de 

viktigaste händelserna i livet nu eller i det förflutna medan i en kultur med långsiktig 

tidsorientering kommer de viktigaste händelserna i livet ske i framtiden (Hofstede, 

2011). I kulturer med kortsiktig tidsorientering är traditioner heliga och en ser på 

förändringar i samhället med misstänksamhet (Hofstede et al, 2010)( Hofstede, 2011). I 

dessa kulturer spenderas mycket pengar och affärslivet betonar kortsiktiga vinster 

medan i kulturer med långsiktig tidsorientering fokuserar förtagen på att i framtiden 

uppnå en önskad marknadsposition. I kulturer med långsiktig tidsorientering är det 

tillåtet att förändra traditioner och barnen lär sig att vara sparsamma eftersom det är 

viktigt med investeringar och besparingar i den här typen av kulturer (Hofstede, 2011). 

Det är viktigt att uppmuntra sparsamhet och satsningar i utbildning eftersom det är ett 

sätt att förbereda inför framtiden, som är i fokus i kulturer med långsiktig 

tidsorientering (Hofstede et al, 2010). I kulturer med långsiktig tidsorientering skall 

människor vara framtidsorienterade och tänka på de långsiktiga effekterna. I kortsiktigt 

orienterade kulturer är det som är viktigt att man respekterar traditioner och de 

kulturella plikter man har (Hofstede & Minkov, 2010).  

 

Faktorer som kan ses eller påverka reklambudskap i kortsiktigt-/ långsiktigt inriktade 

kulturer ses i tabell 5.  
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Tabell 5.  Kortsiktig-/långsiktig inriktning i reklam 

Kortsiktig inriktning (Hofstede, 2010)  Långsiktig inriktning (Hofstede, 2010)  

socialt tryck på att spendera pengar sparsamhet 

man vill se omedelbara resultat skall inte förvänta sig omedelbar tillfredställelse 

stabilitet är viktigt ihärdighet i sin strävan samt ödmjukhet uppmuntras 

det ses inte som positivt att bo med den utökade 
familjen 

normalt att bo med den utökande familjen 

kvinnor skall vara ödmjuka både män och kvinnor skall vara ödmjuka 

ålderdom förknippas med att man är olycklig. 
Ålderdomen börjar sent i livet 

ålderdomen är en lycklig period och börjar tidigt i 
livet 

fritid är viktigt fritid är inte viktigt 

gillar folklig visdom och övernaturliga ting gillar kunskap och utbildning 

 

2.3.1.6 Eftergivenhet/ Återhållsamhet (IND)  

Detta är den allra senast tillagda dimension och denne fokuserar på lycka och kontroll 

över sitt liv (Piepersburg, 2011). Hofstede lade till denna dimension år 2010. 

Dimensionen är baserad på forskaren Minkovs forskning rörande just eftergivenhet och 

återhållsamhet och kan förklaras vara ett komplement till dimensionen lång- och 

kortsiktig inriktning då den tar upp de det aspekter som resterande inte dimensioner tar 

upp (Hofstede, 2011). En kultur av hög IND innebär att samhället tillåter lycka och att 

invånarna njuter av livet och har roligt (Hofstede et al, 2010). Tillfredsställelsen är som 

tidigare nämnt av hög vikt vilket innebär att synen på fritid, tillfälliga sexuella 

relationer, hur man spenderar pengar och konsumerar skiljer sig beroende på om en 

kultur är eftergiven eller återhållsam, där man i eftergivna kulturer har friheten att göra 

som man vill, medan man i återhållsamma kulturer inte har det då dessa bedrifter är 

reglerade genom att samhället inte anser att det är accepterat (Maleki & Jong, 2004). 

Dimensionen grundar sig således i hur kulturen hanterar att människor tillfredsställer 

sina behov eller om de är reglerade utefter sociala normer (Hofstede, 2011). Individer i 

en eftergiven kultur är ofta utåtriktade, värderar vänskap högt, är optimistiska och 

kommer snarare ihåg positiva känslor än negativa (Piepersburg, 2011). I en kultur av låg 

IND är det striktare sociala normer som dämpar behoven av glädje (Hofstede et al, 
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2010). Individerna i en kultur av låg IND värdesätter inte vänskap lika högt, de har hög 

moralisk disciplin och är mer pessimistiska (Piepersburg, 2011).  

 

Faktorer som kan ses i reklambudskap och vad som påverkar dessa kan du läsa om i 

tabell 6.  

 

Tabell 6. Eftergivenhet i reklam 

Eftergivenhet (Hofstede, 2010)  Återhållsamhet (Hofstede, 2010)  

om man gör som man vill, spenderar pengar och 
ögnar sig åt det som man tycker är roligt innebär 
detta lycka.  

ens handlingar är begränsande av sociala normer 
och förbud som leder till en känsla att det är fel att 
spendera pengar och göra fritidsaktiviteter.  

viktigt att njuta av livet och ha kul tillfredställelse bör begränsas  

ett större antal av befolkningen anser sig själv vara 
lycklig  

mindre andel av befolkningen anser sig själv vara 
lycklig 

känner en känsla att man kan kontrollera sitt liv känner en känsla av hjälplöshet 

fritid är viktigare  fritid är mindre viktigt 

vänner är viktiga vänner inte så viktiga 

sparsamhet är ej viktigt sparsamhet viktigt 

att le är normen det är suspekt att len 

en positiv attityd cynism 

optimism  cynism 

man är nöjd med sitt familjeliv inte nöjd med sitt familjeliv 

vid ojämlikhet av hushållsarbete uppstår konflikt ok med ojämlikhet 

håller på med mycket sport håller inte på med så mycket sport 

lösa könsroller strikta könsroller 

äter mindre fisk och dricker mer läsk och öl - 

finns mindre sexuella restriktioner, ok med 
engångsligg  

monogami, uppvaktning och känslomässig 
involvering i långa relationer 

gillar utländsk musik och film gillar utländsk musik och film i mindre utsträckning 
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3 Metod  

3.1 Forskningsansats  
Det finns flera olika ansatser att utgå ifrån i forskning, däribland finner vi de tre vi valt 

att beakta i denna uppsats. I stora drag kan man beskriva induktion som att slutsatser 

genom observationer som sedan kopplas till teori medan deduktion förklaras som det 

motsatta där utgångspunkten är teorin och sedan gör en observationer och nå ett resultat. 

Ofta finns det inslag av den andra metoden i både en induktiv och deduktiv ansats 

(Bryman & Bell, 2005). Det finns även en tredje ansats kallad abduktion, där man 

pendlar mellan empiri och teori med målet är att finna nya företeelser, förhållanden och 

variabler (Dubois & Gadde, 2002). Abduktion består vanligtvis av tre steg: 1. 

tillämpning av teoretiskt material 2. studerande av verkligheten med hjälp av teorier 3. 

formulera en ny tolkning av teori som kan förklara de upptäckter som gjorts (Alvesson 

& Kärreman, 2001).  

 

Vi har valt att utgå ifrån “systematic combining” som är en form av abduktion som är 

väl anpassad för fallstudier. Detta val grundar sig i att vi fann det intressant att bygga 

upp en teoretisk grund av det som tidigare studerats inom kultur och internationell 

marknadsföring och använda det som utgångspunkt till en början i vår studie. Under 

studiens gång pendlar vi mellan teori och empiri, för att under arbetets gång kunna 

utveckla delarna utefter det vi finner, därav vårt val av ansats.  

 

”Systematic combining” en form av abduktion som lutar mer åt det induktiva hållet än 

det deduktiva, samtidigt som man förlitar sig mer på teori inom ”systematic combining” 

än man gör i induktion. Den teoretiska grunden är viktig, men över tid utvecklas den. 

Ett pendlande mellan empiri och teori är grunden i ”systematic combining” som är en 

process där det empiriska och teoretiska materialet utvecklas tillsammans med 

fallstudiens analys vilket är praktiskt speciellt vid teoriutveckling. I ”Systematic 

combining” är det dock av större intresse att förfina redan existerande teorier än att 

formulera nya. (Dubois & Gadde, 2002). 

 

Genom att pendla mellan olika typer av aktivitet i forskningsarbetet ges forskaren 

möjlighet att vidga kunskaper både inom empiri och teori. Detta beror på att empiriskt 

material inte kan förstås fullt ut utan teori och teori kan inte förstår utan empiriska 
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studier. Kärnan i ”systematic combining” är att ramverket ständigt utvecklas vilket är 

viktigt då empiriska studier kan påverka hur man ser på teori och teorier kan påverka 

hur man ser på empirin (Dubois & Gadde, 2002). 

 

”Systematic combining” delas upp i två delar; att matcha teori mot verkligheten samt 

hantering av att leda och omdirigera arbetet. Dessa delar påverkar och påverkas av; att 

fallet stegvis utvecklas, det som sker i verkligheten, tillgängliga teorier samt ramverket 

för analys. Den första delen, matchning, handlar om att pendla mellan teori, empiri och 

analys och detta är en av grunddelarna i ”systematic combining”. Det finns ingen klar 

riktning för matchningen utan den kan ta olika vägar beroende på vad man finner längst 

arbetets gång, men det finns aldrig bara ett sätt att göra det på. I alla former av forskning 

konfronteras teorier med verkligheten, det är målet. I ”systematic combining” sker 

denna konfrontation genom hela forskningsprocessen. Den andra delen, som handlar om 

att leda och omdirigera arbetet är viktigt för att en matchning ska kunna ske. Det är 

viktigt att beskriva tydligt hur processen för studien har gått till då det alltid finns flera 

sätt empiri och teori kan kombineras på (Dubois & Gadde, 2002).  Dubois och Gadde 

(2002) skiljer på olika typer av data. ”Passiv” data är den typen som forskaren letar efter 

och som man finner för att man söker efter den. ”Aktiv” data är istället den data som 

man kopplar med upptäckten av ny information (Dubois & Gadde, 2002). 

 
3.2 Undersökningsmetod 
Ett sätt att klassificera olika metoder inom företagsekonomin är att dela upp dessa i 

kvantitativa metoder: där en mäter olika företeelser och drar generaliserbara slutsatser 

utifrån dessa, samt kvalitativa metoder: som inte fokuserar på att mäta eller räkna utan 

lägger fokus på ord och deltagarnas uppfattning (Byrman & Bell, 2005). Vi använder 

oss utav en kvalitativ metod vilket ger oss möjlighet att genom denna studie få en 

djupare förståelse genom att inte kvantifiera och skrapa på ytan utan ha ett mindre urval 

som vi undersöker genom semiotiska analyser. Den kvalitativa metoden kännetecknas 

av att ordet är byggstenen i formuleringar, inte siffror, tal och statistik som används i en 

kvantitativ metod (Backman, 2010). Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då 

vi vill undersöka och få en djupare förståelse av fenomenet anpassning av reklam 

internationellt snarare än att kartlägga fenomenet. 
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3.3 Forskningsdesign 
Vi har valt att göra en fallstudie av organisationen IKEA och deras reklam anpassad till 

olika marknader. I de flesta vetenskapliga undersökningar är en fallstudie användbar 

(Ejvegård, 1998) och fallstudier är ett vanligt inslag, speciellt inom kvalitativ forskning 

och innebär att ett fenomen undersöks i dess rätta kontext (Backman, 2010). En 

fallstudie innebär en ingående studie om ett enda fall som kan vara en viss organisation, 

en viss plats, en speciell person eller en viss händelse (Bryman & Bell, 2005). Syftet 

med en fallstudie är att ta ut en liten del, ett fall, som får representera helheten. Läsaren 

kan få en god uppfattning om hur helheten ser ut genom att ta del av undersökning av 

ett fall istället för alla fall. Det är dock viktigt att vara försiktig när en drar slutsatser 

genom en fallstudie i och med att ett enstaka fall sällan kan representera helheten fullt ut 

(Ejvegård, 1998). Vårt fall är organisationen IKEA och företeelsen är anpassning av 

reklam, vilket är det konkreta fallet vi kommer att studera. Fallstudier lämpar sig bra om 

målet är att förklara, förstå eller beskriva förseelser (Backman, 2010) vilket vi anser 

passar bra till vårt syfte. Backman (2010) anser att fallstudier kan ha olika avsikter; 

deskriptiva (förklarande) eller explorativa (undersökande). Vår avsikt i denna studie är 

explorativ, vi vill undersöka fenomenet anpassning av internationell reklam. 

 

3.4 Datainsamling & Urval 
3.4.1 Analys av reklam - Semiotik  
Vår datainsamling består av en djupgående analys av IKEAs katalog från olika 

marknader med hjälp av semiotik. Ordet semiotik kommer från grekiskans semion som 

betyder tecken. Semiotik är en vetenskap där men fokuserar på tecken, deras egenskaper 

och funktioner inom olika typer av kommunikation (Lindgren & Nordström, 2009). 

Detta valde vi att göra för att öka vår förståelse om IKEAs reklam och skapa en grund 

för att sedan diskutera huruvida kulturella dimensioner speglas i reklamen. Semiotik 

betyder alltså “läran om tecken”. Tecken i detta sammanhang förklaras som det som står 

för någonting annat och semiotik är inriktad på att hitta dolda budskap i texter (Bryman 

& Bell, 2005).  Semiotik kan även förklaras som en vetenskap där en undersöker 

mänsklig betydelseproduktion, villkor för kommunikation och dess samband med 

samhället. Inom semiotiken utgår en från tecknet som inom alla språk är den minsta 

komponenten för betydelse och för att tolka dessa behövs koder (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 2006). Reklam började studeras med semiotik av den franske Roland 

Barthes redan på 50- talet och har sedan dess blivit ett välanvänt tillvägagångssätt för att 

studera reklam. När reklam studeras med hjälp av semiotik ska en ta sig an det 
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reklambudskap en studerar på samma sätt som om det vore litteratur eller konst 

(Beasley & Danesi, 2002). 

 

Den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure och den amerikanske filosofen 

Charles Sanders Peirce är föregångsmännen inom Semiotik. Enligt Saussure är språket 

ett system av tecken, och tecken i sin tur består av två komponenter: uttryck som även 

kallas signifikant eller betecknande och innehåll som även kallas signifie eller det 

betecknande (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006).  Ett tecken består av relationen 

mellan betecknaren som kan vara ord, bild, ljud mm och det beteckande som är det 

bakomliggande budskapet. Hur budskap kommuniceras som kulturella meningssystem 

är av vikt i semiotiska analyser och hur detta konstrueras tolkas med hjälp av 

teckensystem. I semiotiska analyser är uppgiften att försöka hitta de regler som binder 

samman teckenanvändarna och gör att det skapas en betydelse (Bryman & Bell, 2005). 

Saussure fokuserade främst på det talade språket, men senare applicerade andra forskare 

han syn även på bilder (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). Pierce ansåg att 

semiotik är system av tecken och att tecken har en betydelse, mer än sig själv. Peirce 

kom fram till en berömd teckentriad (se Tabell 7) bestående av ikoner, index och 

symboler. Ikoner kännetecknas av likhet till det de hänvisar till (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 2006) de “kan ses”. Index kan “räknas ut” genom orsakssambandet 

(Lindgren & Nordström, 2009) eller genom logiska samband vilket gör att dessa två har 

naturliga relationer till det de hänvisar till. Symboler kommunicerar genom samhälleliga 

och kulturella betydelser vilket gör att de kräver kunskap för att kunna tolkas (Hansson, 

Karlsson & Nordström, 2006), de måste alltså “läras in” (Lindgren & Nordström, 2009). 

 

Tabell 7. Peirces teckentriad: ikon, index och symbol (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 2006. S.22) 

Typ av tecken  Ikon Index Symbol  

Exempel bilder rök/eld ord, flaggor 

Skapar betydelse 
genom 

likhet orsakssamband konvention 

Process kan ses kan räknas ut måste läras in  

 

När texter och bild analyseras måste det vara tydligt med vad som ska undersökas; är 

det avsändarens budskap som är intressant, hur publiken tolkar den eller texten i sig? 

(Thurén, 2007). Det finns inom semiotiken två sätt att analysera: intentionsanalys där en 
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analyserar sändaren och dennes avsikter samt receptionsanalys där en analyserar 

mottagaren och dennes upplevelser. Vid sidan av dessa finns även näranalys där fokus 

ligger på själva texten, en analyserar meddelandet och dess utformning (Hansson, 

Karlsson & Nordström, 2006) och det är en näranalys vi använder oss av i denna studie.  

 

Det är näranalyser viktigt att studera textens kontext som är avgörande för tolkning. 

Kontexter brukar vanligtvis delas upp i: sändarkontext, inre kontext, yttre kontext samt 

mottagarkontext (Lindgren & Nordström, 2009). I och med att vi gör näranalyser är den 

inre och yttre kontexten i fokus i vår studie. Den inre kontexten bestäms av den som 

genomför analysen och det är viktigt att en undersöker textens denotativa och 

konnotativa nivåer så långt det går samt att en kopplar samman den inre kontexten med 

den yttre. Den yttre kontexten avser den inre kontextens omgivning samt sambanden 

som finns mellan dem (Lindgren & Nordström, 2009). En kan beskriva det denotativa 

som den egentliga betydelsen, kärnbetydelsen (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006) 

eller det bokstavliga, (se Illustration 1). Denotativa studier görs för att vi inte ska missa 

någonting viktigt i det vi analyserar, syftet är att aktivera seendet och uppmärksamma 

teckenkombinationer (Lindgren & Nordström, 2009). Konnotation förklaras enklast 

som en bibetydelse, en kulturell association som är förknippat med en kollektiv 

förståelse. Konnotationer delas upp i de kulturella associationerna och de som är 

förknippade till den enskilda människans erfarenhet och upplevelse. (Hansson, Karlsson 

& Nordström, 2006). Denotationer är tydligare än konnotationer, eftersom de finns där. 

Konnotationer cirkulerar i öppna tankebanor och är mer svårhanterliga eftersom de inte 

är lika tydliga (Lindgren & Nordström, 2009). Ofta beskrivs den denotativa nivån innan 

den konnotativa i text- och bildstudier, en ska dock vara medveten om att de två 

nivåerna är beroende av varandra (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). I semiotiska 

analyser kan en även ta metaforer och metonymin i beaktning. Metaforer skapar 

betydelse genom likhet medan metonymin skapar betydelse genom närhet, det är delen 

av en helhet (Lindgren & Nordström, 2009).  
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Illustration 1. (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s.28) 

 

 

 

 
 

 

 

 

motsvarande uppslag från IKEAs katalog i länderna Australien, Dominikanska 

republiken, Japan, Kina och USA. I vår analys utgick vi från ett analysschema 

bestående av sju punkter. Analysscheman kan ses som en checklista som 

rekommenderar att arbetet sker i en viss ordning, detta passar bra för analys av enskilda 

bilder, serier, reklam- och nyhetsuppslag (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). 

 

1. Välj ut ett meddelande för analys. Vi har valt att analysera bilder från IKEAs 

katalog. Hur urvalet har gått till, se Urval 3.4.2. 

2. Välj analysobjekt, ska meddelandet relatera till sändare, mottagare, eller till 

den som analyserar? Vi har valt att göra näranalyser vilket innebär att vi fokuserar 

på själva bilden. Vi analyserar meddelandet och dess utformning. 

3. Notera vad som skiljer inre kontext från yttre. Här har vi beskrivit den yttre 

kontexten som vi anser kan påverka bildens budskap samt vad som ingår i den inre 

kontexten.  

4. Beskriv analysobjektets denotativa nivå. Här tittade vi på vad som faktiskt ses 

bilden utan att tolka informationen. Dock så insåg vi att det är förhållandevis svårt 

att göra detta baserat på vår förförståelse (se Förförståelse 3.8). 

5. Undersök analysobjektets konnotativa nivå. Här har vi tolkat vad delarna i bilden 

kan ha för betydelse samt hur de påverkar varandra (se Förförståelse 3.8). 

6. Notera retoriska grepp, metafor- och metonymibildning. Här har vi beskrivit 

inslag i bilden som vi ser som retoriska grepp, metafor- samt metonymibildning.  

7. Övergripande tolkning. Här har vi gjort en övergripande mer spontan tolkning av 

innehållet i bilden, där vi inte har analyserat dem bitvis, utan som en helhet. 
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3.4.2 Urval  
Vi har valt att studera reklambilder från IKEAs katalog 2015. Att vi valde just IKEA 

grundar sig i att vi vill undersöka ett internationellt företag som anpassar sin reklam till 

olika marknader. Denna katalog finns upplagd på IKEAs hemsida, för varje land där 

IKEA finns representerat. Vi valde att analysera bilder från katalogen, då denna fanns 

tillgänglig på IKEAs hemsida för respektive land. Bilderna är alla tagna ur IKEAs 2015 

års katalog detta då vi vill undvika att vad som är modernt skiljs åt mellan länderna pga. 

tidsaspekten. Vi väljer att studera samma köksserie nämligen Abstrakt i olika länder för 

att se hur reklambilden skiljer sig åt i olika länder. Vi vill försöka uppnå att bilden 

avbildar samma köksserie, köksluckorna Abstrakt så att skillnaderna i bilderna inte är 

baserade i att produkten skiljer sig från land till land utan hur köksserien presenteras för 

varje given marknad, det vill säga att det är den kulturella anpassningen av reklamen 

som framkommer. Att vi valde just köksserien Abstrakt beror på att den fanns i många 

länder samt att vi hittade skillnader i uppslagen avbildande dessa. Det fanns i de 

kataloger vi beaktade på endast ett uppslag vilket gjorde att vi inte behövde göra ett 

urval av bilder i varje katalog, det fanns bara ett alternativ. Länderna har vi valt ut 

strategiskt, då vi vill undersöka länder där samma köksserie finns representerad. I vissa 

länder fanns inte abstrakt alls och då valde vi att inte ta med dessa länder, då vi vill inte 

vill byta produkt mellan länderna, i och med att det då är anpassning av produkt snarare 

än anpassning av reklam. Vi valde dessa länder då vi ville maximera skillnaderna i 

reklambilderna och inte välja samma bild för två länder om det förekom.  

 

Anledningen till varför vi valt att maximera skillnaderna i bilderna, som även är 

grunden till vårt urval är för att vi tydligt skall kunna se och belysa de skillnader som 

faktiskt finns och inte begrunda likheter mellan länderna då detta inte är en del av vår 

forskningsfråga eller vårt syfte. Hade bilderna varit liknande, så hade analyserna inte 

blivit lika omfattande och genererat samma mängd utav kunskap.  

 

3.5 Operationalisering  
Operationalisering betyder att en hittar indikatorer för vad det är som ska undersökas i 

teorier. Detta görs för att en ska undersöka rätt saker och få in tillräckligt empiriskt 

material så att en sedan genom empiri kombinerat med teori ska kunna besvara sina 

frågeställningar. I och med att operationalisering påverkar resultatet i hög grad är det av 

vikt att den genomfört noggrant och i och med att en kan operationalisera samma 
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teoretiska begrepp på många olika sätt kan indikatorerna en utgår ifrån att bli ett 

föremål för kritik (Esaiasson, 2011).  

 

I vår studie utgår vi ifrån Hofstedes (2010) samtliga sex kulturella dimensioner vilket 

gör att vi redan från tidigt stadie haft ett antal teman att utgå ifrån. I och med att vi vill 

undvika ett glapp mellan undersökningens syfte och det vi faktiskt undersöker har vi 

därför arbetat utifrån dessa kulturella dimensioner. För att få en tydlig överblick över 

dimensionerna tog vi fram en operationaliseringsmodell (se tabell 8) där vi 

sammanställde ett antal indikatorer för varje dimension. Indikatorerna formulerade vi 

som frågor, utifrån vår teoretiska referensram, som vi ställer oss efter att vi genomfört 

våra semiotiska analyser, så vi vet att vi har samlat in den information vi behöver för att 

senare kunna göra en analys och slutligen besvara vår frågeställning.  

 

När vi tittade på bilderna försökte vi undvika att begränsa oss till att enbart titta på 

tecken som var baserade i vår teori. Men, för att vi ändå skulle kunna undersöka 

materialet och få fram material som skulle gå att analyseras utefter teorin valde vi att 

operationalisera fram frågor till bilderna, som ett komplement till den allmänna 

analysen.  

 

Sakerna vi tittade efter i bilderna var förekomsten av växter, vilka köksverktyg som 

fanns, huruvida det fanns några medel som kunde bespara tid i form av t.ex. 

diskmaskiner eller andra köksredskap. Vi tittade även efter om man kunde hitta någon 

form av tecken som denoterade att det var människor som bodde i köket som fanns 

avbildat på bilden. Tecken på boende var matvaror, matlagning, tecken på aktiviteter 

som utförs som kan analyseras till hur människorna i köket faktiskt bor och lever.   

 

Utöver detta tittade vi självfallet på om det fanns några människor i bilderna, hur dessa i 

så fall såg ut och gjorde samt om man kunde se någon form av relation mellan 

människorna eller om människan i bilden försökte förmedla något. Språket i bilden var 

även något vi valde att beakta och se huruvida det var anpassat eller om vi kunde hitta 

några retoriska grepp i bilden.  

 
3.6 Analysmetod  
För att analysera vårt empiriska material som är insamlat genom en semiotisk analys av 

reklam har vi valt att göra innehållsanalyser. En innehållsanalys innebär att en 



  
 

 

37 

analyserar ett dokument och texter där innehållet systematiskt delas upp i kategorier 

som förberetts innan analysen. I Bryman och Bells (2005) definition av innehållsanalys 

beskrivs egenskaperna objektivitet och systematik, vilket väl beskriver hur en arbetar 

med en innehållsanalys. Dessa två egenskaper gör att det blir mer troligt att de som 

använder dessa regler kommer fram till samma sak och att personliga värderingar inte 

kan påverka resultatet (Bryman & Bell, 2005). Innehållsanalyser kan användas för 

analys av olika typer av medier och är på så vis flexibla. En innehållsanalys anses inte 

alltid som en forskningsmetod, snarare ett sätt att angripa dokumentet som studeras 

(Bryman & Bell, 2005). I kvalitativa innehållsanalyser undersöks bakomliggande teman 

i de texter en undersöker och detta analyseras och tolkas därefter. Vanligtvis utgår en 

ifrån ett antal kategorier som definierats i förväg som således utgår från när en 

undersöker de texter en valt ut (Bryman & Bell, 2005).  

 

Vi har genom empiri och analysdelen kategoriserat vårt material utefter varifrån de 

länder våra reklambilder är tagna. I våra slutsatser är materialet uppdelat efter Hofstedes 

(2010) kulturella dimensioner. Även här använde vi en modell som hjälpmedel, där vi 

sammanställt frågor framtagna efter teori rörande varje dimension (se tabell 9). Vårt 

insamlade empiriska material har vi färgkodat och delat upp efter utvalda kategorier för 

att få en överblick samt på ett tydligt sätt kunna koppla ihop det insamlade materialet 

med vår teoretiska grund för att kunna genomföra vår analys.  

 

Tabell 8. Analysmodell 
 

Indikatorer  

Maktdistans • Försöker äldre människor se yngre ut?  
• Hur klär sig människorna i bilden? 
• Använder människorna smycken?  
• Beskriv relationen mellan barn och vuxna? 
• Är språket i texten anpassat?  
• Ses social status i bilden? Hur?  
• Kan en se tecken på att fritidsaktiviteter utövas?  

Osäkerhetsundvikande  • Ses tecken på säkerhetsåtgärder i bilden? 
• Kan tecken på regler ses?  
• Är människorna från ett homogent etniskt ursprung?   
• Visar människorna några känslor? Vilka? 
• Finns texten på fler än ett språk? 
• Är det fokus på information och produkten? 
• Finns det personer som en kan koppla till varumärket med i 

bilden? 
• Finns det några experter eller förtroendeingivande personer 

som uttalar sig?  
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• Finns det tecken som visar på sport och fitness?  
• Hur ter sig inställningen till renlighet i bilden?  
• Finns det några tecken som tyder på bekvämlighet i bilden?  
• Ses nya innovationer eller teknologier i bilden? 
• Hur ser inställningen ut rörande hushållssysslor? Gör en saker 

själv eller anlitar en experter?  

Individualistism/Kollektivism • Beskriv familjekonstellationen?  
• Är människorna sminkade?  
• Visar människorna känslor? 
• Tilltalar reklamen individen eller gruppen? 
• Känns reklambilden relationsbyggande eller säljande? 
• Är kommunikationen direkt eller indirekt? 
• Fokuserar bilden på samstämmighet och harmoni?  
• Betonar bilden personliga preferenser?  
• Kan bilden konnoteras till att en söker efter tillfredsställelse och 

spänning?  
• Kan en se många elektronikprodukter?  

Maskulinitet/Femininitet • Hur klär sig människor i bilden?  
• Finns det några tecken på att människorna är 

omhändertagande?  
• Kan se några tecken på ekologiskt tänk?  
• Finns det statussymboler i bilden?  
• Finns det män som gör typiska kvinnosysslor? 
• Ses en skillnad mellan könsrollerna?  
• Hur ser relationen ut mellan människorna?  
• Porträtteras män och kvinnor på samma sätt? 
• Ses några tecken på hur fritid kontra pengar värderas?  

Kortsiktig inriktning/Långsiktig 
inriktning  

• Hur ser familjekonstellationen ut?  
• Finns det något som hänvisar till sparande?  
• Finns det tecken på fritidsaktiviteter?  
• Ses några traditionella inslag i bilden? 
• Ses några tecken på att god service är viktigt? 
• Kan materiella ting förknippas med lycka i bilden?  
• Hur porträtteras könsrollerna?  
• Ligger familjeliv i fokus i bilden, eller är de materiella aspekterna 

mer framstående?  
• Finns det tecken på folklig visdom eller övernaturliga ting?  

Eftergivenhet/Återhållsamhet • Ler människorna i bilden?  
• Ser människorna lyckliga ut?  
• Hur ser de sociala relationerna ut i bilden, vilka är 

representerade?  
• Hur ser könsrollerna ut?  
• Visar bilden att det är ok att njuta av livet och ha kul? 
• Ses några tecken på hur matvanorna ser ut? 
• Ses några tecken på fritidsintressen? 

 
3.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet kan definieras som tillförlitlighet vilket innebär att mätningarna är korrekt 

gjorda. Det är här av intresse att säkerställa att studien har genomförts med ett 

representativt urval av personer, som exempelvis att en har räknat rätt (Thurén, 2007). 

Om undersökningen får samma resultat om den genomförs flera gånger är reliabiliteten 
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god. Detta är mest relevant inom kvantitativa studier där det är av vikt att måtten som 

används är tillförlitliga (Bryman & Bell, 2005). I och med att vi gör en kvalitativ studie 

där vårt empiriska material samlas in genom semiotiska analyser av reklam är det svårt 

att avgöra reliabiliteten i och med att vår förförståelse och tolkning spelar in i analysen. 

Vi bifogar vårt analysschema vi använde oss av i vår semiotiska analys för att öka 

tillförlitligheten och för att studien ska kunna göras om av någon annan.  

 

Intersubjektiv testbarhet betyder att det öppet redovisas hur studien är gjord så att 

resultaten kan motiveras. Studien ska kunna göras om av någon annan och ska om den 

görs igen leda till samma resultat som tidigare, det visar på intersubjektiv testbarhet. Det 

är viktigt att kontexten kontrolleras och att de som utför studien inte påverkar resultatet 

till följd av olika åsikter eller personligheter. Thurén, 2007 skriver att det inte är 

intersubjektivt testbart med känslor och upplevelser. Vi ser problematiken med att göra 

denna studie igen med samma resultat då den är baserad i våra tolkningar, förförståelse 

samt känslor, något som skiljer människor från varandra och hur de ser på världen. Vi 

har däremot redovisat hur vi genomfört vår studie med empirisk datainsamling vilket 

innebär att någon annan kan göra den igen, dock så kan tolkningarna utav empirin skilja 

sig åt.  

  

Validitet betyder att en har undersökt det en hade för avsikt att undersöka. En studie 

saknar validitet om det en undersöker är irrelevant. ”Intelligenstest mäter intelligens och 

inget annat” (Thurén, 2007). Validitet innebär att de slutsatser som dras hänger ihop 

med undersökningen som har gjorts (Bryman & Bell, 2005). Inom kvalitativa studier är 

det som tidigare nämnt svårt med reliabilitet och validitet då dessa begrepp passar bättre 

för kvantitativa studier, därför kan en istället fokusera på andra begrepp såsom 

tillförlitlighet vilket i detta sammanhang står för att de beskrivningar som görs är 

trovärdiga samt att skapa en tillförlitlighet i resultaten (Bryman & Bell, 2005). Vår 

validitet, eller tillförlitlighet ökar i och med att v i redovisar vårt analysschema för 

semiotisk analys samt operationaliseringsmodell så att läsaren tydligt kan se att vi har 

undersökt det vi hade för avsikt att undersöka samt att våra slutsatser grundar sig i det vi 

fått fram genom går undersökning.  
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3.8 Förförståelse  
Förförståelse är viktigt då det påverkar vår uppfattning av nästintill allt vi hör, ser, 

tänker och tycker. De intryck vi tar in påverkas av vår tolkning, det är inte enbart genom 

våra sinnen vi uppfattar verkligheten och det är det som är förförståelse, det som präglar 

våra intryck och vårt sätt att se på saker. Förförståelse är inte någonting negativt, 

förförståelse behövs för att vi ska förstå saker men man ska inte tro att sin egen 

förförståelse alltid är den rätta (Thurén, 2007). Vår studie påverkas givetvis av våra 

förförelser då våra tolkningar och förförståelser spelar in i det resultat vi får fram i de 

analyser vi gör av reklambudskapen.  

 

Vi har med oss mycket vi lärde oss som barn, det är därför vi tycker att vissa saker är så 

självklara. Vi har lärt oss att uppfatta saker och ting på ett sätt som stämmer överens 

med hur dessa saker ska uppfattas med vår kultur. Samma sak kan uppfattas på ett helt 

annat sätt i andra kulturer. Även inom samma kultur kan förförståelse skilja i olika 

samhällsklasser, olika ideologier samt inom olika vetenskapliga teorier. När vi skapar 

nya erfarenheter och lär oss nya saker kan vår förförståelse förändras (Thurén, 2007). I 

och med att vi analyserar reklambudskap från IKEA, som är ett svenskt varumärke vi 

haft med oss i genom våra liv är det vi ser i reklambudskapen väldigt bekanta för oss, 

medan någon från en annan kultur kanske hade sett på dessa bilder med andra ögon och 

fått helt andra intryck. Vissa saker i bilderna, exempelvis matlagningsprodukter känner 

vi igen vad det är för produkter och känner igen vissa märken på konserver och oljor, 

medan någon från en annan kultur kanske aldrig har sett dessa tidigare och inte vet vad 

förpackningarna innehåller. Detta påverkar också vår tolkning av reklambudskapen. Ett 

argument för kunskapsrelativismen är förförståelsens stora betydelse (Thurén, 2007).   

 

Ännu en förförståelse att ta i beaktning i denna studie är språket. Då IKEAs produkter 

har svenska namn, även i de andra länderna vilket gör att vi har en viss förståelse för 

vad det står i texterna, även att vi inte förstår språket i landet där reklambilden visas. Att 

vi kan engelska gör även att vi förstår texterna i USA och Australien men inte i övriga 

länder vilket kan påverka vår tolkning. 

 

Konsekvenserna utav vår förförståelse blir att våra tolkningar är påverkade utav 

denna, vilket leder till att vi tolkar de tecken som ses utifrån våra referensramar. Detta 

leder i sin tur till att vi ser dessa på ett visst sätt men kan även innebära att vi förbiser 
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andra tecken som vi inte har någon förförståelse för. Detta innebär således att 

tolkningarna vi gör baserade i vår förförståelse blir individuella, och det är svårt för 

någon annan att göra om dessa med samma resultat, vilket påverkar vår intersubjektiva 

testbarhet negativt.  

  



  
 

 

42 

4 Empiri  
I detta kapitel presenteras semiotiska analyser av reklambilder från IKEAs katalog. 

Dessa semiotiska analyser utgör för det empiriska materialet. 

 

4.1 Yttre kontext  
Den yttre kontexten är till viss del densamma för samtliga bilder vi valt att analysera. 

De är alla tagna från IKEAs senaste katalog, som ligger uppe på IKEAs hemsida för 

respektive land. Hemsidan som helhet och även resten av katalogen kan ses som en yttre 

kontext. En yttre kontext är även de val som finns när en ser katalogen online såsom att 

dela informationen på sociala medier och att öppna upp nya flikar med produkterna från 

uppslaget. Vi har valt att i våra analyser fokusera på den yttre kontexten i uppslaget där 

bilden finns, då vi anser att dess närhet gör att denne påverkar budskapet mest. Därför 

kommer vi fortsättningsvis enbart beskriva detta som yttre kontext, för att undvika 

upprepning.  

 

4.2 Australien  
4.2.1 Kontext  
Denna bild (se bilaga 2.1) är publicerad i IKEAs katalog som finns upplagd på IKEAs 

hemsida för Australien - Canberra. Vi väljer här att fokusera på den yttre kontext som 

finns närmast bilden vi analyserar då vi anser att denna påverkar budskapet mest då 

bilden uppfattas i samband med denna text. Detta är en kolumn till vänster innehållande 

text samt ett svartvitt fotografi avbildande en medelålders man i en stickad tröja med 

krage som är aningen uppknäppt. Glasögonen han bär på näsan är svarta. Han sitter vid 

ett mörkt bord med händerna knäppta och tittar ut till höger, vilket även är mot köket, 

samt bilden vi kommer att analysera. Det ser ut som att han tittar på reklambilden. Ovan 

bilden ligger ett citat med undertecknat Anthony Smith, product development engineer. 

Texten ovan bilden på mannen är i svart och orange, under bilden kan även text ses, här 

är dock denna i mindre teckenstorlek och enbart i svart.  

 

Den inre kontexten är bilden vi valt att analysera som tillsammans med den tidigare 

beskrivna yttre kontexten utgör uppslaget vi tittar på i IKEA-katalogen. Det är ett 

fotografi och det är kärnan i vår analys.  
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4.2.2 Denotativ nivå 
Bilden är ett fotografi av ett ljust kök innehållande Abstrakt köksluckor och även 

Sofielund köksluckor. Vi ser i bilden ett kök bestående av en diskho i rostfritt stål, ett 

upphängt diskställ på väggen till höger om diskon, induktionshäll, en inbyggd ugn samt 

ett antal lådor och skåp. Över arbetsbänken hänger knivar och på bänken står en 

vattenkokare, fem skålar, en skärbräda och en kniv. Väggen i köket består av vitt kakel 

och golven är gråa. Rummet har två fönster samt en glasdörr. I rummet kan vi även se 

en hylla på vänster sida, fylld av glas och under denna hylla ett väggfast vitt bord med 

en träpall. På andra sidan rummet är glasdörren öppen som leder till ett annat utrymme 

där vi kan se en hylla fylld med krukor och ovanpå växter. Solen lyser in i rummet och 

ger ett ljust sken över hela bilden.  

 

Ovanpå bilden nere i vänstra hörnet ligger en liten ruta där rummets planlösning samt 

priser och varunamn finns presenterade. Över diskon finns också ett pris, detta i större 

teckenstorlek och i svart. Det står också en liten text med en pil mot ett handtag.  

 

Färgerna i bilden vi ser är: vitt, grönt, beige och svart. Färgerna i bilden är ljusa och 

fotografiet har hög ljusstyrka. 

 

4.2.3 Konnotativ nivå 
Vi kan genom detta foto tolka att det är ett ensamstående som bor här då det är ett litet 

matbord med endast en sittplats, detta stärks även genom den lilla rutan i vänstra hörnet 

där vi på planlösningen kan se att köket endast är sex kvadratmeter stort vilket gör att vi 

förstår att det inte bor fler i detta hem. Vi ser i bilden att det är nyligen städat och att all 

disk är diskad vilket gör att vi får uppfattningen om att personen som bor här är mån om 

renlighet och att ha ordning och reda i sitt hem. Disken i diskstället innehåller enbart 

redskap för att äta inte för att laga mat vilket vi tolkar som att personen har ätit men ej 

lagat maten, något vi tolkar som att denne har köpt hem mat alternativt värmt redan 

tillagad mat. Vi ser dock en visp, som har sin plats på en krok vilket visar på ett intresse 

för matlagning eller bakning. Vi ser att krukorna och växterna visar på att personen som 

bor här har ett intresse för växter. I och med att flera av krukorna är tomma planerar 

denne att planera mer inom en snar framtid. Växtligheten tolkar vi även som en symbol 

för liv och omhändertagande.  
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4.2.4 Retorik, metafor - och metonymibildning  
Vi ser mannen i den yttre kontexten som en person av auktoritet. Han har en 

förtroendeingivande titel som produktutvecklande ingenjör och han ser ut över köket 

med ett leende på läpparna vilket vi ser som ett uttryck för att han är nöjd med det han 

ser, vilket i bilder ser ut som köket som är vår inre kontext. Detta ser vi som ett retoriskt 

grepp för att påverka trovärdigheten. Vi ser även metonymibildning i form av att vi ser 

en liten del av ett annat rum och detta gör att vi får bilden av att det är en balkong. 

Genom att se en del av köket får vi även en uppfattning om hur resten av köket och till 

och med resten av hemmet ser ut, därav är delen av köket en metonymi.  

 

4.2.5 Övergripande tolkning  
Vi tolkar det som att bilden avbildar ett ensamhushåll. Personen som bor där inte har 

lagat sin egen mat då bilden är tagen, då det inte finns någon disk som visar på detta. 

Enbart tallrikar samt koppar som visar på att personen inte lagat maten själv. Däremot 

kan ett intresse för matlagning finnas då vi ser en visp samt att köket är utrustat med 

både häll, ugn samt vattenkokare. Personen är hemmastadd i lägenheten och den är 

ombonad då vi ser tre växter, men även tomma krukor som kan tolkas som att personen 

själv planterat de redan existerande växterna. Att de är gröna och vid liv innebär även 

att människan är hemma relativt ofta och har chansen att vattna växterna.  

 

4.3 Dominikanska Republiken  
4.3.1 Kontext  
Denna bild (se Bilaga 2.2) är publicerad i IKEAs katalog som finns upplagd på IKEAs 

hemsida, denna för Dominikanska Republiken. Vi väljer här att fokusera på den yttre 

kontext som finns närmast bilden vi analyserar då vi anser att denna påverkar budskapet 

mest då bilden uppfattas i samband med denna text. Den yttre kontexten i denna bild är 

en kolumn i vänstra kanten som består av en vit textruta, med IKEAs logga uppe i 

vänstra hörnet, Orange text i ett stycke upptill samt svart text av mindre teckenstorlek i 

nederkanten.  

 

Den inre kontexten består av ett fotografi av ett kök som tillsammans med den vänstra 

spalten bildar ett uppslag i katalogen.  

 

4.3.2 Denotativ nivå 
Vi ser ett fotografi av ett kök. Ovanpå fotot finns i nedre vänstra hörnet en ruta 

innehållande en planlösning, information och priser. Köket består av diskmaskin, häll, 
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ugn och fläkt vilket utgör vitvarorna i bilden. Köket består av två arbetsbänkar av svart 

sten där den längsta har en diskho, där står även en text med en pil riktat mot diskhon. 

Till vänster på denna bänk finns en träbehållare med en stekspade och en slev. På denna 

arbetsbänk står även fyra skärbrädor i trä, lutade mot väggen som består av vitt tegel. På 

bänken står även en liten bricka med en silvrig flaska, en vit tvål samt stålull. Över 

denna arbetsbänk är ett stort fönster. Vid fönstret står en stor samt tre mindre växter, där 

de tre mindre växterna är placerade i glasvaser. På den andra arbetsbänken som är något 

kortare finns hällen. På hällen står en stekpanna med en stekspade och vid sidan av en 

skål. Till höger om hällen står en växt och några behållare i metall. Det finns även en 

hängare för köksredskap till höger om spisen. Köket är öppet mot nästa yta i hemmet 

och där ser vi ännu ett fönster, fyllt av växter samt några vaser som står under. Det finns 

även en gammaldags våg.  

 

Bilden är främst vit och svart, men det finns även inslag av grönt och grått.  

 

4.3.3 Konnotativ nivå 
 I och med att stekpannan står på spisen tolkar vi det som att någon lagar mat i samma 

stund som bilden är tagen. Vi ser ingen disk trots att matlagningen är i gång vilket gör 

att personen måste ha lagt in redskapen som hittills använts i diskmaskinen. Växterna 

till höger om spisen tror vi är kryddor och dessa tillsammans med redskap som står 

framme tror vi att det lagas mat ofta i detta kök, det ser ut att finnas ett intresse för 

matlagning och kanske även bakning i och med att redskap och tillbehör är 

lättåtkomliga. 

 

Vi tolkar den stora öppna ytan som att det är ett relativt stort kök, vilket gör det en plats 

där flera personer kan vistas. Stor yta tillsammans med matlagningintresse gör att vi 

tolkar det som att det bor flera personer här, förmodligen ett par eller en barnfamilj. Det 

finns många växter både i köket och i nästa rum vi kan skymta, detta tror vi beror på att 

någon i familjen har ett intresse för växter samt vill ha ett ombonat hem. Detta ser vi 

som ett tecken på en omtänksamhet.  

 

Det finns inget diskställ i köket vilket vi tolkar som att människorna som bor i 

lägenheten inte diskar för hand, vilket vi tolkar till att de lever en stressad livsstil där de 

vill ta till vara på den tid de har tillsammans med sin familj och inte utföra 

hushållssysslor som går att ersätta med teknik. Köket är i vitt och svart med vitvaror i 
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stålliknande material. Det finns inte så mycket onödiga attiraljer i hemmet, vilket vi 

tolkar är med avsikt då det ska vara lätt att hålla rent om det ofta lagas mat.  

 

4.3.4 Retorik, metafor - och metonymibildning  
Vi ser att den del vi ser av detta kök är en metonymibildning då detta ger oss en bild av 

hur resten av köket samt hemmet ser ut.  

 

4.3.5 Övergripande tolkning  
Vi tolkar att denna bild visar ett kök som tillhör en familj. De lagar ofta mat i köket, 

vilket vi ser genom att det finns gott om redskap. Vi får ett intryck av att de som bor här 

har det ganska välställt och de tycker om att göra vardagen enklare genom elektroniska 

hjälpmedel såsom diskmaskin, som ger dem mer tid till deras fritidsintressen. Någon, 

eller några i familjen tycker om växter och att se om dessa samt familjen.  

 

4.4 Japan 
4.4.1 Kontext  
Denna bild (se Bilaga 2.3) är publicerad i IKEAs katalog som finns upplagd på IKEAs 

hemsida för Japan. Vi väljer här att fokusera på den yttre kontext som finns närmast 

bilden vi analyserar då vi anser att denna påverkar budskapet mest då bilden uppfattas i 

samband med denna text. Den yttre kontexten i bilden är en vit kolumn innehållande 

text, där texter upptill är orange och den nertill är svart i mindre teckensnitt. Denna 

finns till vänster om bilden vi avser analysera som inre kontext.  

 

Den inre kontexten avbildar ett fotografi av ett kök.  

 

4.4.2 Denotativ nivå 
Vi ser en del av ett kök där skåpsluckorna är röda. Det finns en stor arbetsbänk 

innehållande ugn, gasspis samt diskho i stål samt att bänken innehåller många 

förvaringslådor. Tillhörande diskhon ses en hög kran i stålliknande material. På 

arbetsbänken finns en skärbräda med två röda paprikor och vid sidan av dessa ses två 

konservburkar. På gasolspisen ses en wokpanna med en stekspade i. På väggen vid 

spisen finns en hängare där redskap i form av en tång och två slevar är upphängda. Det 

finns även en liten hylla där olja samt soja står uppställda. Vid dessa står även 

ytterligare en flaska som vi inte kan avgöra innehållet i. På väggen ovan arbetsbänken 

hänger en magnetskiva där fem knivar är upphängda. På tre ställen kan vi se tre korta 

textstycken med siffror. I högra hörnet ses även två svarta rutor där det i den övre står 
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25 och i den undre 10. Bredvid dessa ses japanska tecken i liten teckenstorlek. Över 

denna arbetsbänk hänger den vita köksfläkten samt tre vita lampor. Väggen består av 

vita kakelplattor, vilket även golvet gör fast dessa är i större storlek.  

 

Mitt emot denna arbetsbänk ses ytterligare en arbetsbänk som överlappas av en vit 

textruta innehållande planlösning samt priser. Mellan arbetsbänkarna ses vi ett fönster 

och under fönstret hänger en stång där det hänger tre vita krukor innehållande gröna 

växter samt en vit kökshandduk. Fönstret släpper in solljus men har en svart rullgardin 

nerdragen ungefär till en tredjedel av fönstret. Vi ser genom fönstret en stad i form av 

höghus. 

 

4.4.3 Konnotativ nivå 
De röda skåpsluckorna signalerar att det bor en person som inte är rädd för att uttrycka 

sig själv eller för vibranta färger. Vi tolkar det som att denna är vågad och inte är rädd 

för att testa nya trender.  

 

Vid första anblick ses köket litet ut men trots detta ser vi att det är välutrustat med 

redskap samt ingredienser till matlagning. Exempel på detta ser vi som olivoljan, sojan, 

växterna som vi tolkar som kryddor men även baserat på de konservburkar samt 

paprikor som ligger på arbetsbänken. Att detta ligger framme tolkar vi som att 

matlagningen pågår när bilden är tagen. Vi ser att varorna på arbetsbänken kan 

konnoteras till en hälsosam livsstil då det är färska grönsaker samt bönor. Växterna i 

köket får vi konnotationen är planterade i syfte att användas i matlagningen vilket vi ser 

hänger ihop med ett intresse för matlagning samt hälsa. Vi ser att det finns; fem knivar, 

två slevar, en tång samt en visp framme i köket, men trots detta är det mycket rent och 

ingen disk kan ses. Vi ser inget diskställ eller diskmaskin på bilden vilket vi tolkar som 

att personen är renlig och diskar samt torkar sin disk direkt.  

 

Detta kök är 6 kvm, som vi kan se i planlösningen som är en del av bilden. I och med att 

köket innehåller mycket redskap samt att vår tolkning är att det känns ombonat tolkar vi 

det som att köket tillhör ett par. Utanför fönstret ser vi en stadsbild som kan tolkas som 

att bilden är tagen i en storstad i och med att huset utanför ter sig vara ett höghus.  
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4.4.4 Retorik, metafor - och metonymibildning  
Vi ser att bilden är en metonymi av resterande del av köket men även av hela 

lägenheten där bilden är tagen. Vi kan få en känsla av hur lägenheten ser ut i en helhet 

men även en känsla av vem personen som bor i lägenheten är. Så, vi kan även säga att 

denna bild kan ses som en metonymi för ägaren.  

 

Vi ser symbolerna för 10- respektive 25-års garanti som ett retoriskt grepp då dessa ökar 

förtroendet för kvalitén för köket samt motiverar till köp.  

 

4.4.5 Övergripande tolkning  
Vi ser i denna bild ett färgglatt och personligt kök där vi tror att det bor en ung person 

som vågar sticka ut samt har ett intresse för mat och hälsa. Vi tror att personen är i 

början av sin karriär och tycker att det är viktigt med status. Detta tror vi då redskap för 

matlagning och färska grönsaker och kryddor tyder på ett intresse för hälsa och det 

vågade och moderna köket får oss att tro att personen i fråga har ett intresse för trender 

och heminredning.  

 

4.5 Kina  
4.5.1 Kontext  
Bilden (se Bilaga 2.4) vi valt att titta på är publicerat på IKEAs katalog på deras 

hemsida för Kina. Det vi väljer att beakta som yttre kontext i denna bild är den vita 

textkolumn till vänster om bilden då denna påverkar hur en uppfattar budskapet direkt i 

och med att den ses i samband med vår inre kontext. Kolumnen innehåller ett svartvitt 

fotografi föreställande en medelålders man iklädd en stickad tröja med en krage som är 

uppknäppt en liten bit. Mannen bär svarta glasögon. Han sitter vid ett mörkt bord och 

händerna håller han knäppta. Han blickar ut möt höger, vilket leder till att det ser ut som 

att han tittar på bilden vi kommer att analysera. Ovan bilden finns en text i orange, i 

bilden finner vi även text, denna är dock i vitt och under texten finns text i svart, av 

mindre teckensnitt.  

 

Den inre kontexten är ett fotografi föreställande ett kök, som är bilden vi valt att 

analysera. Tillsammans med den yttre kontexten utgör den inre det uppslag i IKEA 

katalogen vi valt att analysera.  
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4.5.2 Denotativ nivå 
Bilden är ett fotografi av en del av ett kök. Köket är ljust med vita luckor och vit 

arbetsbänk. Arbetsbänken går över två väggar. Bänken har sju förvaringslådor vi kan se, 

en diskho i rostfritt stål. Till höger om arbetsbänken finns ett upphängt diskställ 

innehållande disk samt en hängare, på krokarna på den väggfästa hängaren hänger inga 

redskap. Ovanför arbetsbänken finns en magnet upphängd där det hänger tre knivar. 

Under denna finns en skärbräda med ett bröd och en kniv. Spisen som är monterad på 

bänken är en gasolspis och på arbetsbänken står en vattenkokare. Till vänster i bilden 

ses en del av ett kylskåp, bredvid detta ses en väggfäst hylla innehållande glasföremål. 

Under hyllan finns ett väggfäst vitt bord. På bordet står en kaffekopp på en assiett med 

en tillhörande sked samt en tidning. Vid bordet står två pallar i trä. På andra sidan 

rummet ses en vidöppen glasdörr ledande till ett annat utrymme. I detta utrymme kan en 

möbel med tre hyllor i metalliknande material ses. På nedersta hyllan ses ett vitt 

plastföremål med ett rör. På mellersta hyllan ser vi krukor i tre olika storlekar samt två 

spadar. På översta hyllan ses två krukor fyllda av gröna växter. Vi ser även en liten växt 

till vänster om hyllan samt gröna kvistar genom fönstret som vätter ut från köket. 

Utanför fönstret ses en svag stadsbild, dock går det ej att urskilja typen av byggnader. 

Golvet är gråmelerade både i kök som i det andra rummet som syns i bilden.  

 

Ovanpå bilden i det vänstra hörnet ligger en vit textruta innehållande planlösning, 

produktnamn och pris. Över diskhon finns även ett textstycke med siffror samt 

bokstäver. I det nedre högra hörnet finns en svart ruta där det står “25”. 

 

Färgerna i bilden vi ser är: vitt, grönt, och svart. Fotot har hög kontrast vilket gör att 

färgerna blir tydliga.  

 

4.5.3 Konnotativ nivå 
Vi tolkar att trots att köket ser litet ut så ser det ut som att det är fler än en person som 

bor här då matbordet är förberett med två pallar. Det ser ut som att en av personerna 

precis ska äta frukost då kaffekoppen står på bordet och brödet ligger på arbetsbänken, 

redo att skäras upp samt att dagstidningen ligger på bordet. I diskstället står två koppar, 

vilket även kan tolkas som att det är fler än En person som bor i hushållet.  
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Köket och dess renhet kan konnoteras till att det är ordningsamma personer som bor i 

lägenheten då allt är rent och iordningställt och disken diskad. Vi får även känslan av att 

minst en av personerna omhändertagande och har ett växtintresse då de tomma krukorna 

och spadarna konnoterar vi som att personen själv har planterat de växter som finns i 

lägenheten men även att personen planerar att plantera mer.  

 

På bilden av köket ser vi ingen ugn då vi enbart ser en gasspis. Detta leder även till att 

vi tolkar det som att brödet som står på arbetsbänken inte har bakats själv, då det inte 

ses någon ugn. Kaffekoppen som står på bordet kan konnoteras till att personerna 

dricker antingen té eller snabbkaffe då vi inte ser någon kaffekokare. På krokarna på 

den väggfästa hängaren hänger inga redskap vilket vi tolkar som att personerna som bor 

i lägenheten inte lagar mat så frekvent, vilket vi konnoterar till en stressig livsstil.  

 

4.5.4 Retorik, metafor - och metonymibildning  
Vi ser mannen i den yttre kontexten som ett retoriskt grepp då han inger en känsla av 

förtroende. Han ser ut över köket med ett leende på läpparna vilket gör att vi antar att 

han är nöjd över det han ser. Vi tycker att han ser ut att ha auktoritet och därför medför 

han trovärdighet till bilden. Rutan i högra hörnet med 25 i förstår vi är garanti på köket 

vilket även det kan ses som ett retoriskt grepp då detta ökar trovärdigheten samt att en 

får en uppfattning om att köket är av god kvalitet.  

 

Delen vi ser av köket kan ses som en metonymi av resten av köket och även resten av 

hemmet, då det ger oss en bild av hur helheten ser ut. Det lilla vi ser av nästa rum är 

även det en metonymi då det ger oss en bild av detta utrymme som helhet.  

 

4.5.5 Övergripande tolkning  
Denna bild visar oss ett kök som är vitt, rent och fräscht. När bilden tas håller någon på 

att förbereda frukost, något vi ser genom att kaffekoppen väntar på bordet tillsammans 

med en morgontidning och brödet ligger på skärbrädan för att skäras upp. Vi tolkar 

bilden som att det bor flera personer i lägenheten, då det finns två sittplatser och det har 

använts flera koppar och tallrikar, som syns i diskstället.  
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4.6 USA 
4.6.1 Kontext 
Den yttre kontexten utgörs av att bilden vi valt att analysera finnes på IKEAs hemsida 

för USA (se Bilaga 2.5), i deras katalog som en kan hitta på denna. Det vi beaktar som 

yttre kontext i bilden är den vita kolumn till vänster om vår inre kontext. Den vita 

kolumnen innehåller orange text uppe i kolumnen och svart text av mindre teckensnitt 

längre ner i den. Vi beaktar denna kolumn som den del av den yttre kontexten i och med 

att den kan ses samtidigt som när en tittar på den bild vi kommer att analysera, även 

kallad den inre kontexten. Den inre kontexten föreställer ett fotografi avbildande ett 

kök.  

 

4.6.2 Denotativ nivå 
På bilden ser vi ett ljust kök. Köket är uppbyggt av två arbetsbänkar bestående av svarta 

stenskivor och vita högblanka luckor. Vitvarorna i köket är i någon form av rostfritt stål 

och vi kan se en ugn, en köksfläkt och en diskmaskin i detta material.  

 

På arbetsbänken närmast fönstret i bilden ses en diskho, även en träbehållare med 

köksredskap däribland en slev ses. På bänken finns även en bricka med en vit tvål, 

stålull och en silvrig behållare. Mot den vita tegelväggen står fyra skärbrädor lutade. 

Ovanför denna bänk ses ett fönster, i fönstret står en stor krukväxt samt tre mindre, de 

tre mindre växterna är placerade i glasvaser. Vid den andra arbetsbänken till höger i 

bilden ses både ugn samt induktionshäll. På induktionshällen står en stekpanna med en 

stekspade i. Vid sidan av spisen står fem glas staplade i varandra. Till höger om spisen 

står även tre flaskor med okänt innehåll samt en grön växt. Bakom dessa skymtas fem 

tallrikar på varandra. Till vänster, på andra sidan om spisen på står en hamburgare samt 

en skål med en vit crème. Vid detta står en man i en böjd, i en böjd position och äter av 

maten. Mannen har mörkt hår, en grå tröja och han ler mot en kvinna som står mot den 

andra arbetsbänken och dricker ur en kopp. Hon är klädd i vita byxor samt en beige 

tröja. Hon har axellångt brunt hår. Hon ler tillbaka mot mannen. Bortom denna 

arbetsbänk till höger i bilden ses ett fönster, i detta fönster står två växter i svarta krukor 

samt en mindre växt i den högra delen av fönstret. Nedanför fönstret står en glasvas, en 

gammaldags våg, en skål samt en lampa med svart lampskärm.  
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I det vänstra nedre hörnet finns en vit textruta där vi ser text samt en liten svartvit bild 

avbildande kökets planlösning och pris. Även vid köksfläkten finns ett textstycke 

innehållande pris, skrivet i svart.  

 

Bilden är främst vit och svart, men det finns även inslag av grönt, grått och beige.  

 

4.6.3 Konnotativ nivå 
I bilden ses två personer, en man och en kvinna och vi tolkar deras avslappnade 

positioner som att de bor i hemmet. Sättet de tittar på varandra gör att vi kan tolka att de 

tycker om varandra. Vi tolkar det som att dessa tillhör samma familj då de bor i samma 

kök och verkar ha en avslappnad relation. Vi är dock osäkra på om det handlar om en 

mamma och hennes tonårsson eller om det är ett kärlekspar. Mannen i bilden har precis 

lagat hamburgare och vi kan ana en liten bit hamburgare i hans hand, vilket vi tolkar 

som att han precis har ätit upp en men har ytterligare en hamburgare att avnjuta. 

Kvinnan verkar inte vara hungrig då hon enbart står med en kopp i handen. Vi tolkar det 

som att det lagas mat frekvent i detta kök då det är välutrustat gällande vitvaror samt 

redskap. Vi konnoterar växten till höger om spisen till att det rör sig om en krydda, 

vilket även det bekräftar vår tolkning om matlagning.  

 

I och med att vi ser växter i alla fönster, samt på arbetsbänken får vi känslan av att 

någon i hemmet är omtänksam och mån om att hemmet är ombonat. Hamburgaren 

tolkar vi som att de inte är så medvetna rörande kost utan mer hedonistiska i sin 

konsumtion. Köket uppfattas av bilden som städat, men i och med att det finns växter, 

en hamburgare, en skål innehållande crème, stålull, vit tvål, små växter i vaser m.m. så 

får vi uppfattningen att hemmet känns levande och att köket är en plats där en umgås, 

vilket även bekräftas genom att vi ser de två personerna leendes mot varandra i bilden.  

 

4.6.4 Retorik, metafor - och metonymibildning  
Köket som ses i bilden kan vara en metonymi för resten av lägenheten/huset då vi 

enbart ser en liten del. Men, metonymin kan även vara för resterande del av köket.  

 

De två personerna, om en väljer att se mannen och kvinnan som i en relation så kan de 

tolkas som en metafor för kärlek och familjeliv. Samtidigt som de kan ses som ett 

retoriskt grepp då lyckan som de uttrycker i köket på bilden kan överföras till det 

materiella i köket. Att om en köper detta kommer denne att bli lycklig.   
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4.6.5 Övergripande tolkning  
Vi ser i denna bild en man och en kvinna som vi tror tillhör samma familj. De ler mot 

varandra samtidigt som mannen äter hamburgare han precis har lagat och kvinnan 

dricker kaffe. Vi tror att det bor fler människor där som även de tillhör samma familj. 

Vi får en känsla av att familjen gärna umgås i köket och att de gillar bekvämligheter och 

att njuta av vardagen. De sparar gärna tid föra att kunna umgås och ägna sig åt 

fritidsaktiviteter istället för att exempelvis diska.  
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5 Analys   
5.1 Australien  
Den yttre kontexten, innehållande en man sittande vid ett bord kan vi utifrån den tolka 

som att han inte försöker påvisa att han är från ett högre skikt inom en hierarki i och 

med att vi inte ser att han är iklädd kavaj eller liknande kläder som kan konnoteras till 

detta. Detta ser vi hör ihop med dimensionen maktdistans där man menar på att 

hierarkiska skillnader är accepterade (Hollensen, 2007) och reklam bör fokusera på den 

sociala statusen (Mooij & Hofstede, 2010). Hans avslappnade position visar även på att 

han inte försöker sätta sig över andra samt att han med sitt leende ansiktsuttryck inte 

konnoterar överordning. Vi kan analysera detta till att bilden är anpassad till en kultur 

där maktdistansen är låg, detta då vi även ser en avsaknad av klocka, detta till trots att vi 

inte ser hans vänstra arm, där en i vanliga fall bär denna på. Lyxvaror och 

statussymboler ses ofta i länder med hög maktdistans, just för att dessa skall visa var 

man befinner sig i hierarkin (Mooij & Hofstede, 2010).  

 

Kulturer där auktoriteter är accepterade är av hög maktdistans (Mooji, 2004) och vi kan 

tolka att denna bild är av låg maktdistans. Bilden är svartvit, vilket kan analyseras som 

att det rör sig om att IKEA inte vill att bilden skall sticka ut för mycket och påverka 

mottagaren, vilket tillsammans med maktdistansen även kan tolkas till att den i det 

givna landet är låg, då mannen på bilden är produktutvecklande ingenjör vilket man 

hade kunnat trycka på mer. Dock så kan vi se att mannen är välrakad, maktdistans i 

samband med högt osäkerhetsundvikande konnoterar till att befolkningen känner en 

större press på sitt utseende (Mooij & Hofstede, 2010), dock i samband med att han inte 

är just iklädd kostym eller klocka så analyserar vi att det rör sig om en låg maktdistans. 

Att vara mån om sitt utseende och vårda det tyder också på ett starkt 

osäkerhetsundvikande. Ett starkt osäkerhetsundvikande kan även kopplas till att renhet 

är viktigt (Mooji, 2004) något vi ser speglas i bilden då det är ordning och reda, det är 

städat och finns ingen smutsig disk. Att hans titel är inskriven vid bilden kan även 

tolkas som att bilden är publicerad i en maskulin kultur då det i maskulina kulturer som 

även visar på hög individualism trycks på framgång mer i reklam (Mooij & Hofstede, 

2010).   

 

Att mannen ler kan tolkas till att bilden visas i ett land med högt osäkerhetsundvikande, 

dock så skall känslorna vara av det positiva slaget (Hofstede, 2010). I kulturer av hög 
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eftergivenhet är normen att le. I både individualistiska och kollektivistiska kulturer är 

det uppmanat att visa glädje, i kollektivistiska kulturer uppmanas att visa alla känslor 

medan det i individualistiska kulturer endast uppmanas till att visa positiva känslor 

(Hofstede, 2010) vilket gör att mannens leende passar in både i en individualistisk och 

kollektivistisk kultur. Bilder på en ensam människa, som i denna bild är ovanligt i 

kollektivistiska kulturer (Mooji, 2004) vilket gör att vi kan koppla mannen på bilden till 

en individualistisk kultur. Att vi tolkar boendet i bilden som ett ensamboende styrker 

våra tankar om att det är en individualistisk kultur, då det inom dessa kulturer till låg 

grad är beroende av någon annan (Hollensen, 2007).  

 

Vi tolkar genom detta fotografi att personen som bor där har ett intresse för matlagning 

och/eller bakning samt för växter, något vi tolkar kan påverkas av kulturen. Inom 

kulturer som visar på hög eftergivenhet är fritidsintressen av vikt, det är det även inom 

individualistiska kulturer samt inom kortsiktiga inriktade kulturer (Hofstede, 2010). 

Växterna tolkar vi även kan påvisa ett omhändertagande och sympatiskt 

personlighetsdrag hos personen vilket kan kopplas till en feminin kultur (Hofstede, 

2010).  

 

5.1.1 Analys inklusive index 
Vi ser i Hofstedes (2010) index att Australien (se Bilaga 3.2) har en låg maktdistans på 

talet 36 vilket talar för det vi funnit i vår analys av detta fotografi där vi ser att auktoritet 

och statussymboler inte verkar viktigt. Australien är en individualistisk kultur med talet 

90 (Hofstede, 2010) vilket även detta speglas på ett tydligt sätt i denna bild, då mannen 

porträtteras ensam, vilket är ovanligt i kollektivistiska kulturer (Mooji, 2004). Att det är 

ett ensamboende anser vi förmedlar att målgruppen reklambudskapet är riktat till inte i 

stor mån är beroende av andra. Enligt Hofstedes (2010) Index är Australien en mer 

maskulin än feminin kultur med siffran 61, något vi inte kan urskilja i denna reklambild. 

Vi har tolkat det som att det signalerar fritidsintressen och att personen som bor i detta 

hem har en omhändertagande personlighet vilket kan kopplas till en feminin kultur. Vi 

kan dock se att mannen i den yttre kontexten kan kopplas ihop med en maskulin kultur 

då hans titel finns presenterad och det i maskulina kulturer är viktigt med prestation och 

framgång (Hofstede, 2010). Att det är viktigt med framgång tillhör även 

individualistiska kulturer (Mooji & Hofstede, 2010), vilket alltså stämmer överens med 

denna reklambild. Australien har ett medeltal på skalan för osäkerhetundvikande, på 

talet 51 (Hofstede, 2010). I bilden ser vi tecken på högt osäkerhetsundvikande i och 
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med att vi ser tydliga tecken på renlighet vilket är viktigt i kulturer av hör 

osäkerhetsundvikande, även ler kan påvisa ett högt osäkerhetsundvikande (Hofstede, 

2010). Australien påvisar i Hofstede (2010) index på en kortsiktig inriktning på 21, 

något vi kan se då fritidsintressen verkar prioriterade, i denna bild i form av matlagning 

och växter. I Hofstedes (2010) index ser vi även att Australien på talet 71 är en kultur av 

eftergivenhet vilket vi i detta reklambudskap kan se genom att mannen ler samt att 

fritidsintressen ges utrymme.  

 

5.1.2 Summering Australien  
Australien har låg maktdistans, vilket vi hittar anpassning på. Australien är 

individualistiskt vilket vi även hittar anpassningar på. Kulturen i Australien är maskulin 

vilket vi hittar anpassning till, men vi finner även feminina anpassningar i reklambilden. 

I reklambilden hittar vi anpassningar till ett högt osäkerhetsundvikande, fastän 

Australien har ett medeltal på denna dimension. Australien har en kultur av kortsiktig 

inriktning vilket vi ser anpassning på. Australien har en kultur av eftergivenhet vilket vi 

även det hittar anpassning till.  

 

5.2 Dominikanska Republiken  
I bilden (se Bilaga 2.2) analyserar vi att det finns ett intresse för matlagning då det står 

mat på spisen samtidigt som köket är välutrustat med många redskap. Detta kan vara 

tecken på att bilden är publicerad i ett land med hög rankning rörande individualism, 

kortsiktig inriktning samt i en feminin kultur då fritidsintressen är av vikt i dessa 

(Hofstede, 2010). Bekvämligheten kan vi se i och med att det finns en diskmaskin med i 

bilden men inget diskställ, som visar på svagt osäkerhetsundvikande där bekvämlighet 

är viktigare än renlighet (Hofstede, 2010).  

 

I och med att vi ser diskmaskinen så tolkar vi att personerna som bor i hushållet 

värderar tid högt, då diskmaskin kan ses som ett redskap för att kunna spara tid till 

familj och fritidsaktiviteter vilket vi tolkar som att en vill njuta av livet och ha kul, 

något som är en del av dimensionen eftergivenhet (Hofstede, 2010). I köket kan vi se 

många växter, något som tolkas till omtänksamhet, som vi kan se i dimensionen 

femininitet, då detta är ett drag i de feminina kulturerna (Hofstede, 2010). 



  
 

 

57 

 
5.2.1 Analys inklusive index 
I Hofstedes (2010) index ser vi att kulturen i Dominikanska republiken (se Bilaga 3.3) 

är över medel på talet 65 på dimensionen maktdistans. I denna reklambild kan vi inte se 

några tecken som speglar maktdistans. Det är en kollektivistisk kultur som råder i 

Dominikanska Republiken, då de i Hofstedes (2010) index för Individualism endast har 

siffran 30. Detta kan vi inte heller hitta något som speglar i detta reklambudskap.  

Dominikanska Republiken har en maskulin kultur med ett index på 65 (Hofstede, 2010). 

De tecken vi hittar i reklambilden associerar vi dock snarare till en feminin kultur då vi 

ser tecken på omhändertagande, som kan vara ett tecken för femininitet (Hofstede, 

2010) i form av växter, även fritidsintressen kan påvisa en feminin kultur (Hofstede, 

2010) vilket vi ser i form av både ett matlagningintresse och ett intresse för växter. 

Dominikanska republiken uppnår ett index på 45 gällande osäkerhetsundvikande vilket 

innebär att de är svagt osäkerhetundvikande, men nära ett medeltal. Detta kan ses i och 

med att de har en diskmaskin men inget diskställ som tyder på att bekvämlighet är 

viktigare än renlighet, något som kännetecknar en kultur av låg osäkerhetsundvikande 

(Hofstede, 2010). Det råder en kultur av kortsiktig inriktning i Dominikanska 

Republiken, då de uppnår talet 13 på Hofstedes (2010) index för långsiktig inriktning. 

Detta ser vi tecken på i detta reklambudskap då kulturer av kortsiktig inriktning värderar 

fritidsintressen högt (Hofstede, 2010) vilket vi ser i form av tecken som signalerar ett 

intresse för matlagning och även för växter. Kulturen i Dominikanska Republiken är lite 

mer eftergiven än återhållsam, med ett tal på 54 på Hofstedes (2010) index. Detta visar 

sig i reklambudskapet i och med att det är viktigt att spara tid, genom att exempelvis 

använda sig utav diskmaskin, för att ha tid att umgås med familj, vänner och ägna sig åt 

fritidsaktiviteter, något vi tolkar som att njuta av livet och ha kul, vilket hör till en 

eftergivenhet i kulturen (Hofstede, 2010).  

 

5.2.2 Summering Dominikanska Republiken  
Dominikanska Republiken har en hög maktdistans, vi kan dock inte se några 

anpassningar på maktdistans i reklambilden. Dominikanska Republiken är 

kollektivistiskt, något vi inte heller kan se några anpassningar på. Dominikanska 

Republiken har en maskulin kultur, vi kan inte se några anpassningar på detta men vi 

ser feminina anpassningar i reklambudskapet. Dominikanska Republiken är svagt 

osäkerhetsundvikande, något vi finner anpassning på. Vi kan även se anpassningar 

gjorde passande deras kortsiktiga inriktning och deras kultur av eftergivenhet. 
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5.3 Japan  
Vi tolkar denna reklambild (se Bilaga 2.3) som att det bor en person här som inte är 

rädd för att sticka ut, detta kan vi koppla till en individualistisk kultur där människor vill 

skilja sig från mängden och det är tilltalande med människor som bryter mot normen 

(Mooji, 2004). Köket tolkar vi i detta fall som en statussymbol, i och med att det är så 

uppseendeväckande. Att konsumera statussymboler kan tyda på en maskulin kultur 

(Mooji, 2004). Vi tror inte att personen som bor här är rädd för förändring, vilket vi 

tolkar genom de djärva färgvalen, detta är något som kan tyda på en långsiktig 

inriktning i kulturen, där förändring är välkommet (Mooji, 2004)  

 

Vi ser tecken på att personen som lever här lever en hälsosam livsstil baserat på de 

ingredienser som används i matlagningen som är färska grönsaker i form av paprikor 

samt kryddor som ses i bilden. Att använda sig av färsk mat kan ses ha ett samband med 

Hofstedes (2010) dimension återhållsamhet som menar på att man i återhållsamma 

kulturer äter mer fisk och dricker mindre öl (Hofstede, 2010), detta tolkar vi som att 

man äter mer nyttig mat och fokuserar mer på näringen i maten än den hedonistiska 

aspekten. Däremot så kan man tolka detta som att människan har ett intresse för mat, 

och fritidsintressen och vikten av detta betonas i dimensionen eftergivenhet (Hofstede, 

2010) men även i dimensionerna individualism samt kortsiktig inriktning. I och med 

detta ser vi både tecken för eftergivenhet som återhållsamhet i bilden.  

 

Vi ser i bilden ingen diskmaskin eller något diskställ. Trots detta finns det ingen 

smutsig disk, detta tolkar vi som att personen som bor där diskar sin disk direkt, vilket 

vi konnoterar till att renlighet är viktigt, vilket hör till en kultur av starkt 

osäkerhetsundvikande (Mooji, 2004). Inom kulturer av starkt osäkerhetsundvikande hör 

även en tro på experter samt att konsumenterna bryr sig om hur en produkt fungerar 

(Mooji, 2004), detta kan vi hitta kopplingar till då vi ser att symbolerna för 10- samt 25-

års garanti vilket bekräftar produkternas funktion och kvalitet samt att IKEA är experter 

på kök.  

 

5.3.1 Analys inklusive index 
Japan visar på Hofstedes (2010) index (se Bilaga 3.4) rörande maktdistans en medelhög 

siffra på 54, detta kan man se genom att språket i bilden är anpassat till Japanska tecken 

utöver de svenska produktnamnen som kan länkas ihop med PD (Nacar & Burnaz, 
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2011), denna aspekt kan även kopplas till länder som rankas högt gällande 

osäkerhetsundvikande där Nacar och Burnaz (2011) skriver att i länder som rankas högt 

gällande UAI bör mer än ett språk erbjudas i budskapet, något som vi ser i denna bild. 

Japan rankas högt gällande osäkerhetsundvikande där de har en siffra på 92 (Hofstede, 

2010), vilket stämmer samman med våra fynd.  

 

Den röda färgen på köket analyserar vi som att personen som bor i köket är 

individualistisk och värderar de personliga preferenserna högt, vi kan tolka att denne 

vill skilja sig från mängden och detta är det som beskrivs under dimensionen 

individualism där det är tilltalande att bryta sig ut från normen (Mooij, 2004). Japan har 

en siffra på 46 gällande individualism, vilket gör att de är under. Detta gör att det talar 

emot våra fynd aningen då tecknen vi hittat mer talar för en individualistisk kultur än 

kollektivistisk kultur. Även fritidsintressen tyder på en individualistisk kultur (Hofstede, 

2010) något som vi ser i form av ett matlagnings- och hälsointresse i bilden, således 

talar även dessa fynd emot Hofstedes index av Japan gällande individualism. 

Fritidsintressen kan även signalera att det rör sig om en feminin kultur (Hofstede, 

2010), och Japan har siffran 95 gällande maskulinitet. Maskulinitet kan vi dock 

analysera utifrån att köket är uppseendeväckande och vi ser det som en statussymbol 

vilket kan analyseras som att det handlar om en maskulin kultur.  

 

Japan rankas högt gällande osäkerhetsundvikande med en siffra på 92 på Hofstedes 

(2010) index. Detta kan vi se bevis på i och med att det inte finns en diskmaskin eller 

diskställ vilket vi tolkar till att personen i hushållet diskar sin disk direkt och är således 

renlig. Renlighet är en aspekt som väger tungt i osäkerhetsundvikande kulturer 

(Hofstede, 2010), något som talar för att detta stämmer in på våra fynd. Vi kan även se 

ett osäkerhetsundvikande i symbolen gällande att det är 25 års garanti på köket något 

som bekräftar produkternas funktion och kvalitet, något som är av vikt inom kulturer 

med högt osäkerhetsundvikande (Mooij, 2004).  

 

Japan har siffran 88 gällande långsiktig tidsorientering vilket vi kan se stämmer överens 

med våra fynd i och med att den djärva färgen på köket talar för att personen inte är 

rädd för förändring, vilket är ett drag som ses i långsiktigt orienterade kulturer (Mooij, 

2004). Däremot ser vi tecken på fritidsintressen i form av matlagning i bilden vilket 

enligt (Hofstede, 2010) menar på är ett tecken på att en kultur är kortsiktig. Men, vi ser 
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det som att detta intresse för matlagning även kan tolkas till dimensionerna 

eftergivenhet samt individualism (Hofstede, 2010), så kan denna del korreleras till dessa 

dimensioner och inte till kortsiktig inriktning.  

 

Vi ser att maten i bilden, som vi tolkat som nyttig kan korreleras till Japans siffra 

gällande återhållsamhet där de har siffran 42 (Hofstede, 2010). Att äta nyttigt kan ses 

som en del av återhållsamhet (Hofstede, 2010) men, däremot kan tecken på 

eftergivenhet ses i bilden i och med vi ser tecken på fritidsintressen, men detta kan även 

tolkas till individualism och kortsiktig inriktning (Hofstede, 2010), men som tidigare 

nämnt har vi valt att inte se denna dimension som korrelerande till kortsiktig inriktning i 

och den inte heller stämmer samman med återhållsamhet så väljer vi att tolka 

fritidsintressen som en del av dimensionen individualism.  

 

5.3.2 Summering Japan 
Japan har en hög maktdistans något vi kan se anpassning av i reklambudskapet. Den 

rådande kulturen i Japan är kollektivistisk, vi finner dock enbart anpassningar till en 

individualistisk kultur. Japan har en maskulin kultur, vi kan vi reklambilden både finna 

maskulina och feminina anpassningar. Japan är högt osäkerhetsundvikande, detta ser vi 

3 anpassningar på. Vi kan även finna anpassningar rörande deras långsiktiga inriktning 

en även till en kortsiktig inriktning. Japans kultur präglas av en återhållsamhet, i bilden 

finner vi anpassningar både till återhållsamhet och eftergivenhet. 

 

5.4 Kina  
I denna bild (se bilaga 2.4) ser vi samma man som vi såg i reklambilden i Australiens 

IKEA katalog. Även här ser vi att mannen inte försöker visa på att han tillhör ett högre 

skikt inom en hierarki, i och med att hans klädsel analyseras av oss som avslappnad, 

likaså hans framåtlutade hållning. Detta kan analyseras till att bilden befinner sig i en 

kultur med låg maktdistans enligt Hollensen (2007) som menar på att hierarkier är 

accepterade i kulturer där maktdistansen är hög. Mooij och Hofstede (2010) menar även 

på att reklamen som tilltalar kulturer av hög maktdistans bör påvisa människors sociala 

status. Något som vi inte anser att denna reklambild gör. Vi ser även här att mannen inte 

bär någon form av attiralj som signalerar lyx eller status, som även det är en del som 

Mooij och Hofstede (2010) menar på används i länder med hög maktdistans för att 

signalera var man befinner sig i hierarkin.  
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Att även denna bild, precis som i Australien är i svartvitt tror vi även här kan visa på att 

IKEA inte vill att den skall sticka ut för mycket i samband med att mottagaren tittar på 

bilden med köket, detta tolkar vi även här tyder på att landet där bilden är publicerad har 

en låg maktdistans. Vi kan även i denna bild se att mannen är välrakad vilket vi 

analyserar har med osäkerhetsundvikande att göra då länder med högt 

osäkerhetsundvikande tenderar att känna en större press rörande sitt utseende (Mooij & 

Hofstede, 2010), men vi ser även här att i och med att han inte är iklädd kostym eller 

klocka, som kan signalera en hög maktdistans rör det sig inte om det.  Däremot är det av 

vikt att vara renlig i länder där det råder starkt osäkerhetsundvikande (Mooij, 2004), 

något som vi ser både i mannens utseende men även i det renliga köket. 

 

Att mannen har ett leende på läpparna kan även det kopplas till högt 

osäkerhetsundvikande då en i länder med hög rankning gällande detta enbart skall visa 

känslor av positiv karaktär (Hofstede, 2010). Mannens leende kan även tyda på att 

bilden är publicerad i ett land med hög eftergivenhet, där normen enligt Hofstede (2010) 

är att le. Att mannen är ensam i bilden talar även för att den är publicerad i en 

individualistisk kultur i och med att Mooij (2004) menar på att bilder på ensamma 

människor är sällsynta inom kollektivistiska kulturer.  

 

Köket i bilden uppvisar en renlighet och ordningssamhet då allt är rent och det finns 

ingen smutsig disk eller överflödiga prylar framme, vi tolkar att detta reklambudskap 

tillhör en kultur av starkt osäkerhetsundvikande, där renlighet är viktigt (Mooji, 2004).  

 

Vi tror att minst en av personerna som bor i lägenheten har omhändertagande drag, då 

vi ser tecken på att någon planterar och tar hand om växter. Omhändertagande kopplas 

ofta till feminina kulturer (Hofstede, 2010). Växterna kan vi även tolka som ett 

fritidsintresse vilket även det kan vara ett tecken på en feminin kultur där 

fritidsintressen är viktigare än pengar (Hofstede, 2010). Även i kulturer av 

Eftergivenhet och Individualism är fritidsintressen högt värderade (Hofstede, 2010).  

 

Vi tolkar genom bilden att brödet är färdigköpt och att personen som förbereder sin 

frukost dricker snabbkaffe/ té i och med att kaffebryggare saknas, detta i samband med 

få köksredskap tolkar vi som att det inte ofta lagas riktig mat i lägenheten. Detta kan 

bero på att personen som bor där har en stressig livsstil, men även att man uppskattar 
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bekvämligheter vilket kan vara ett tecken för svagt osäkerhetsundvikande (Hofstede, 

2010). Detta säger dock emot symbolen för 25-års garanti vilket vi tolkar som ett tecken 

för starkt osäkerhetsundvikande då det inom dessa kulturer är viktigt med produktens 

funktioner (Hofstede, 2010). Vi ser garantin som ett bevis på att produkternas 

funktioner är bra och att de är av god kvalitet.  

 

 5.4.1 Analys inklusive index 
Kina uppvisar i Hofstedes (2010) index (se Bilaga 3.5) en hög maktdistans med siffran 

80. Vi har dock tolkat att mannen i den yttre kontexten visar på en låg maktdistans då 

han klär sig vardagligt, har en avslappnad hållning och ansiktsuttryck vilket enligt oss 

inte känns som ett tecken på hög maktdistans. Hade denna bild anpassats till en kultur 

av hög maktdistans, såsom Kina, tror vi att han hade varit klädd i exempelvis kostym, 

haft en fin klocka och fotas i en position där han inger mer makt. Kina har en 

kollektivistisk kultur med ett index på 20 på Hofstedes (2010) skala för individualism. 

Däremot ser vi i reklambudskapet tecken på individualism, då mannen är fotad ensam 

vilket är ovanligt i kollektivistiska kulturer (Mooji, 2004). Även att det tyder på att det 

finns ett intresse för växter, som vi tolkar som ett fritidsintresse kan även vara tecken på 

en individualistisk kultur (Mooji, 2004).  

 

Kina är en maskulin kultur med ett index på 66 (Hofstede, 2010) detta kan vi dock inte 

se några tecken på i detta reklambudskap där vi snarare hittar egenskaper kopplade till 

en feminin kultur, exempelvis personlighetsdrag av omhändertagande samt 

fritidsintressen. Kina är enligt Hofstedes (2010) index en kultur av lågt 

osäkerhetsundvikande med siffran 30. I denna reklambild ser vi dock att mannen verkar 

mån om sitt utseende vilket enligt (Mooji & Hofstede, 2010) är ett tecken för starkt 

osäkerhetsundvikande vilket även hans leende kan vara enligt Hofstede (2010). Även 

renligheten kan vara ett tecken för starkt osäkerhetsundvikande och det kan även 

omtanken om hur produkternas funktion vara (Mooji, 2004). Vi ser dock en avspegling 

av en svagt osäkerhetsundvikande och det är att personen som bor där verkar uppskatta 

bekvämligheter som det färdiga brödet samt att vi tolkar att de dricker snabbkaffe som 

är ett tecken för svagt osäkerhetsundvikande (Hofstede, 2010). 

 

Kina har en kultur som är av långsiktig inriktning med ett tal på 87 (Hofstede, 2010) 

detta kan vi dock inte hitta några tecken på i reklambudskapet. Kinas kultur är 
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återhållsam med ett index på 24 på Hofstedes (2010) skala för eftergivenhet. Mannens 

leende i fotot kopplas till eftergivenhet, det är enligt Hofstede (2010) normen inom 

eftergivenhet att le, men är inom återhållsamma kulturer misstänksamt. Även 

fritidsintressen kan tyda på eftergivenhet enligt Hofstede (2010).  

 

5.4.2 Summering Kina 
Kina har en hög maktdistans, detta ser vi ingen anpassning på vi ser dock anpassning 

för en låg maktdistans. I Kina råder en kollektivistisk kultur, detta kan vi inte se några 

anpassningar till i reklambudskapet men vi hittar anpassningar för en individualistisk 

kultur. Vi hittar heller inga anpassningar för Kinas maskulina kultur, men vi hittar 

anpassningar till en feminin kultur. Vi hittar anpassningar till svagt 

osäkerhetsundvikande kulturer, som Kina är men vi hittar även anpassningar för högt 

osäkerhetsundvikande kulturer. Kina är av långsiktig inriktning, detta ser vi inga 

anpassningar på. Kina har en kultur av återhållsamhet, vilket vi inte heller ser några 

anpassningar på i reklambudskapet, vi hittar däremot anpassningar för eftergivenhet. 

 

5.5 USA  
I bilden som visar köksluckorna Abstrakt i IKEA-katalogen för USA (se Bilaga 2.5) ser 

vi två personer vi tolkar tycker om varandra och som tillhör samma familj, vi ser att 

dessa två kan tolkas som en metafor för kärlek och familjeliv. Vi tolkar även att det bor 

fler personer i hushållet, i och med att vi har svårt att tolka om det rör sig om att det är 

en mor och son som är i köket eller om det rör sig om ett kärlekspar påverkar det vår 

uppfattning om bilden behandlar en kultur av hög eller låg maktdistans. Om det rör sig 

om att det är en son och mor som avbildas så är maktdistansen låg, detta ser vi genom 

att Hofstede (2010) menar på att barn inte är lika beroende av föräldrar i kulturer med 

låg maktdistans. Men, tolkar vi att det rör sig om ett par och det är mannen i hushållet så 

tar vi för givet att han även lagar mat till sina barn då det står fem tallrikar samt fem 

glas framme, detta kan tolkas som att barnen är beroende av sina föräldrar.  

 

I och med att vi inte kan avgöra huruvida det rör sig om en mamma och hennes son eller 

ett kärlekspar kan vi tolka det som att det kan röra sig om dimensionen maktdistans, där 

smink används för att de ung ut i länder med hög sådan (Mooij, 2004), något som vi kan 

tolka om det faktiskt rör sig om att det är en mamma och son på bilden. Vi kan även 

göra en tolkning rörande att mamman försöker se ung ut rörande svagt 

osäkerhetsundvikande då en även här sminkar sig för att se yngre ut (Mooij, 2004). Att 
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de båda ser välvårdade ut get oss intrycket att de är måna om sitt utseende vilket enligt 

Mooij (2004) är ett tecken på starkt osäkerhetsundvikande.  

 

I kollektivistiska kulturer ser man sällan bilder av ensamma människor (Mooij, 2004) 

vilket gör att detta kan vara en bild som ses i en kollektivistisk kultur. Inom dessa är 

harmoni även en viktig del (Mooij, 2004) vilket vi kan analysera utifrån att de två 

personerna ler och ser avslappnade ut. I kollektivistiska kulturer uppmanas man att visa 

alla känslor, medan man i individualistiska kulturer uppmanas att visa positiva känslor, 

men inte sorg (Hofstede, 2010) vilket vi ser att dessa människor gör, vilket även här 

visar på att bilden kan spegla en individualistisk eller kollektivistisk kultur. Vi kan även 

tolka att relationen är bra mellan de två personerna, i och med deras kroppsspråk 

gentemot varandra. Att relationer är bra är viktigt inom feminina kulturer (Hofstede, 

2010) vilket även visar på att bilden är från en feminin kultur. I feminina kulturer kan 

män göra typiska kvinnojobb (Mooij, 2004), könsrollerna kan överlappa varandra vilket 

inte ok inom maskulina kulturer (Hofstede, 2010) vilket vi ser i bilden i och med att det 

är mannen som lagar mat. Maten som han lagar, nämligen hamburgare ser vi som ett 

tecken på eftergivenhet där man enligt Hofstede (2010) äter mindre fisk och dricker mer 

öl, vi tror att även hamburgare passar in i den kategorin. Eftergivenhet i kulturer kan 

även yttra sig i lösa könsroller och det är viktigt med jämnliket i hushållssamhället 

(Hofstede, 2010) vilket vi ser genom att det just är mannen som lagar maten. Eftergivet 

kan vi även se i bilden genom att de båda ler och verkar ha en bra relation då en positiv 

attityd och att man är nöjd med sin relation är aspekter som är viktiga inom kulturer 

som har en hög rankning gällande eftergivenhet (Hofstede, 2010). 

 

I köket ses en diskmaskin vilket vi tolkar att de vill spara tid och spendera denna på 

annat sätt, som till exempel fritidsaktiviteter eller familjetid, även detta är tecken på 

eftergivenhet i kulturer då det i dessa är viktigt att njuta av livet och ha kul samt betonas 

vikten utav fritid. Fritid är dock även viktigt inom individualistiska kulturer samt inom 

kulturer med kortsiktig inriktning. Även inom feminina kulturer är fritid viktigt 

(Hofstede, 2010). Växterna i bilden analyserar vi som att någon i familjen vill att 

hemmet skall vara ombonat men även att den är omhändertagande, något som visar på 

en feminin kultur enligt Hofstede (2010).  
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5.5.1 Analys inklusive index 
USA uppvisar på Hofstedes (2010) index (se Bilaga 3.6) en siffra på 40 rörande 

maktdistans vilket leder till att maktdistansen är relativt låg. I bilden kan vi se två 

tolkningar rörande detta beroende på om det är en mamma och son eller ett kärlekspar i 

bilden, vilket gör det svårt för oss att analysera hur maktdistansen ter sig just ur denna 

aspekt. Samma gäller även denna dimension och huruvida kvinnan använder smink för 

att se yngre ut, som även är ett tecken på hög maktdistans enligt Mooij (2004).  

 

I och med att USA uppvisar en siffra på 91 rörande individualism så är det en väldigt 

individualistisk kultur. I bilden däremot ser vi två personer, och Mooij (2004) menar på 

att man oftast inte ser ensamma människor i kollektivistiska kulturer. Däremot säger 

hon ingenting rörande hur många människor man ser i individualistiska kulturers 

reklam vilket gör att denna bild kan ses som både kollektivistisk samt individualistisk. 

Detta kan vi även se genom att de visar känslor och ler i och med att man i 

individualistiska kulturer visar känslor och ler i och med att positiva känslor uppmanas i 

individualistiska kulturer medan man uppmanar alla känslor inom kollektivistiska 

kulturer (Hofstede, 2010) vilket leder till att denna bild kan ses vara tagen ur en 

kollektivistisk som individualistisk kultur.  

 

Paret verkar utifrån bilden och vår analys ha en bra relation vilket är viktigt inom 

feminina kulturer, USA har en siffra på 62 rörande maskulinitet (Hofstede, 2010) vilket 

gör att kulturen är aningen maskulin vilket talar emot vårt fynd rörande deras positiva 

relation. I och med att mannen i bilden lagar mat kan vi se ett tecken på femininitet då 

könsrollerna överlappar varandra inom dessa kulturer samt att män kan göra typiska 

kvinnosysslor (Hofstede, 2010) vilket även här gör att USAs rankning gällande 

femininitet inte stämmer samman med de fynd vi hittar i bilden. Inom feminina kulturer 

är fritid utav vikt men även omhändertagande är tecken man kan se inom feminina 

kulturer (Hofstede, 2010) något som vi kan se i bilden genom att det verkar finnas en 

vilja att spara tid genom att man har en diskmaskin.  

 

Vi hittar inga tecken på osäkerhetsundvikande i bilden utöver det ovan nämnda 

argumentet med att kvinnan försöker att se yngre ut om det rör sig om att det är en 

mamma och hennes son då även detta är ett tecken på osäkerhetsundvikande enligt 

Mooij (2004). USA har siffran 46 rörande osäkerhetsundvikande vilket är en 

medelsiffra vilket kan vara anledningen till att en anpassning inte gjorts rörande detta. 
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USA har siffran 26 rörande långsiktig tidsorientering (Hofstede, 2010), vilket är väldigt 

lågt och gör det till en kortsiktig kultur. Det vi hittar som visar på denna dimension är 

fritidsintresset (Hofstede, 2010).  

 

Enligt Hofstedes (2010) index har USA siffran 68 på eftergivenhet vilket innebär att de 

har en eftergivenhet i kulturen. Detta kan vi se i denna reklambild då hamburgaren 

signalerar till oss att bilden är från en kultur med hög eftergivenhet då Hofstede (2010) 

menar att i dessa kulturer äter man mindre fisk och dricker mer öl, något vi tolkar som 

samstämmigt med det vi ser i bilden. Hög eftergivenhet visas även i form av att vi i 

bilden ser lösa könsroller och en jämlikhet i hushållssysslorna vilket är viktigt i kulturer 

av hög eftergivenhet (Hofstede, 2010) detta ser vi i bilden i form av att mannen lagar 

mat som annars kan ses som en typisk kvinnosyssla. Hög eftergivenhet tolkar vi även då 

man i bilden ser en diskmaskin vilket vi anser är ett tecken på att man gärna spenderar 

tid på annat än hushållssysslor exempelvis att umgås med familj eller ägna sig åt 

fritidsaktiviteter vilket även det är ett tecken på hög eftergivenhet (Hofstede, 2010).  

 

5.5.2 Summering USA 
USA har en låg maktdistans, detta ser vi inga tydliga anpassningar på, då det vi finner 

kan tyda på både hög såväl som låg maktdistans. USA har en individualistisk kultur, 

detta ser vi inte heller några tydliga anpassningar på, då det vi finner även här kan tyda 

på både kollektivistisk såväl som individualistisk kultur. USA har en maskulin kultur, 

detta ser vi inga anpassningar på men vi ser anpassningar för en feminin kultur i 

reklambudskapet. USA har en svagt osäkerhetsundvikande kultur, detta ser vi inga 

tydliga anpassning på, då det vi finner kan tyda på både högt som lågt beroende på 

tolkning. USA är av kortsiktig inriktning, detta ser vi anpassning på, vi ser även 

anpassningar för deras kultur av eftergivenhet. 

 

5.6 Jämförelse mellan reklambilder  
Om man jämför bilderna mellan länderna USA och Dominikanska republiken (se Bilaga 

2.2 & 2.5) så ser man vid första anblick att det rör sig om samma kök men att det är 

saker och ting som skiljer sig därför har vi valt att jämföra dessa med varandra. De 

anpassningarna som har gjort vi kan se och analysera att människorna i Dominikanska 

republiken tagits bort, detta kan vi se då de båda köken för övrigt är identiska. Att vi vet 

att människorna redigerats bort och inte klistrats in beror på att vi kan skymta en del av 

skål som finns i USAs bild. En annan skillnad mellan de två är även att det finns en 
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hamburgare i den Amerikanske bilden som inte finns i bilden för Dominikanska 

republiken. Vi ser även fem tallrikar samt fem glas som inte finns i Dominikanska 

Republikens bild. Det Amerikanska köket känns mer levande i och med att vi ser 

människorna samt att det finns mer saker i detta kök just i form av dessa tallrikar, glas 

samt hamburgare.  

 

Om vi tittar på de anpassningarna som har gjorts mellan dessa bilder (se tabell 9) så kan 

vi se anpassningar till femininitet samt eftergivenhet där USA har betydligt fler 

anpassningar gjorda till dessa. Vi tror att detta grundar sig i att det finns människor i 

den amerikanska bilden som inte finns i Dominikanska Republikens bild.  

 

Bilderna avbildande köket Abstrakt i Kina och Australien (se Bilaga 2.1 & 2.4) är även 

de identiska om man bortser från köksluckorna till de nedre lådorna i Australien. 

Färgtonen i fotografierna skiljer sig även åt där Kinas bild är av högre kontrast än 

Australiens, vilket gör att vi får uppfattningen att Kinas bild är mörkare och Australiens 

är ljusare. Ytterligare skillnader vi ser i anpassningen är att man i den kinesiska bilden 

kan se två pallar vid matbordet istället för en, som vi ser i Australiens bild vilket vi 

kopplar till att Australien är individualistisk vilket Kina inte är (se bilaga 3.1). På 

matbordet i den kinesiska bilden ser vi en kaffekopp med assiett samt en dagstidning 

och på arbetsbänken finns även en limpa som inte finns i den australiensiska bilden. I 

denna bild kan vi däremot inte avgöra huruvida föremålen klistrats in eller redigerats 

bort i efterhand. I denna bild, både i Australien som Kina finns även mannen i den yttre 

kontexten som inte finns i de andra bilderna vi tittat på. Dörren till det andra utrymmet 

är mer öppen i bilden för Kina än för Australien, samt att man i Kinas bild skymtar ett 

kylskåp som man inte kan se Australiens bild.  

 

Kina och Japan (se Bilaga 2.3 & 2.4) är de enda länderna som i sina bilder har symboler 

för garanti. Den japanska bilden föreställande köket Abstrakt skiljer sig även från 

resterande bilder då färgen på köket är röd, medan färgerna i resterande länder är i 

nedtonade färger. Mat kan ses i köken avseende alla länder förutom i den 

australiensiska bilden.  
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Tabell 9.  Summering av anpassningar 
Anpassning Australien  Dominikanska 

Republiken  
Japan Kina USA 

PD 
Hög/ 
 
 
Låg: 

- 
 
 
 
Mannens 
utseende 

- 
 
 
 
- 

Anpassning av 
språk 
 
 
- 

- 
 
 
 
Mannens 
utseende  

- 
 
 
 
- 

INV 
Hög/ 
 
 
 
 
 
Låg 

Mannen 
porträtteras 
ensam  
Ensamboende  
Mannens titel 
Fritidsintressen: 
växter 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

Röda färgen 
Fritidsintressen: 
mat, hälsa 
 
 
 
 
- 

Mannen 
porträtteras 
ensam 
Fritidsintressen: 
växter 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

MAS 
Hög/ 
 
Låg 

Titeln 
 
 
Fritidsintressen 
Leende 
Omhändertagande 

- 
 
 
Omhändertagande  
Fritidsintressen 

Statussymbol 
 
 
Fritidsintressen 

- 
 
 
Fritidsintressen: 
växter 
Omhändertagande 
Leende 

- 
 
 
Bra relation  
Könsroller överlappar 
varandra 
Diskmaskin = Fritid  

UAI  
Hög/ 
 
 
 
 
 
Låg 

Renlighet 
Leende 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
Bekvämlighet 

Anpassning 
av språk 
Renlighet 
25-års garanti 
 
 
 
- 

Mannens 
utseende  
Leende 
Renlighet 
Garanti 
 
 
Bekvämlighet: 
snabbkaffe, bröd 

- 
 
 
 
 
 
 
Bekvämlighet 

LTO  
Långsiktig 
(Hög 
 
Kortsiktig 
(Låg) 

- 
 
 
 
Fritidsintressen 

- 
 
 
 
Fritidsintressen 

Färgen - 
förändring  
 
 
Fritidsintressen 

- 
 
 
 
Fritidsintressen 

- 
 
 
 
Fritidsintressen 

IND 
Eftergivenhet 
(Hög) 
 
 
 
Återhållsamhet 
(Låg) 

Leende  
 
 
 
 
 
- 

Diskmaskin= 
Fritid 
 
 
 
 
- 

Fritidsintressen 
 
 
 
 
 
Nyttig mat  

Fritidsintresse 
Mannens leende  
 
 
 
 
- 

Hamburgare 
Fritidsintressen 
Lösa 
könsroller/Jämlikhet 
 
 
- 
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6 Slutsats 
Detta är en kvalitativ fallstudie av IKEAS katalog, där vi undersökt anpassningen av 

kulturella aspekter och hur detta ter sig i reklambilder avseende köksserien Abstrakt. 

Det empiriska materialet är insamlat genom semiotiska analyser och har sedan 

analyseras med hjälp av vår teoretiska grund som till stor del består av kulturteori vilket 

har varit vårt verktyg genom operationalisering såväl som analys. 

 

Genom denna studie har vi kommit fram till att maktdistans är den dimension som 

speglas minst i reklambilderna vi analyserat, att individualism är den dimension där vi 

hittar flest anpassningar till oberoende av om kulturen är individualistisk eller 

kollektivistisk. Anpassningen till en kultur som är maskulin kan innehålla feminina 

tecken i och med att denna anpassning kommer att tilltala den kvinnliga befolkningen 

av kulturen oavsett. Budskap anpassade till högt osäkerhetsundvikande kan ses positivt 

oberoende av om det rör sig om en starkt eller svagt osäkerhetsundvikande kultur, vilket 

gör att vi drar slutsatsen om att tecken på osäkerhetsundvikande kan användas i 

anpassning i starkt eller svagt osäkerhetsundvikande kulturer. Vår slutats rörande kort- 

och långsiktig inriktning är att den är svår att tolka utifrån de bilder vi beaktat. Tecken 

på eftergivenhet kan vi dra slutsatsen kan ses i såväl eftergivna som återhållsamma 

kulturer i och med att vår analys är att de kan förknippas med positiva konnotationer.  

 

I vår studie kunde vi hitta anpassningar som IKEA gjort rörande sin marknadsföring 

vilket talar för att de på något plan har beaktat huruvida de ska anpassa eller 

standardisera katalogen och kommit fram till att fördelarna med anpassningen varit 

övervägande. I vår studie har vi funnit vissa dimensioner mer explicit i budskapen samt 

att vi har kunnat se ett samband mellan att vissa av polerna i dimensionerna är mer 

frekvent använda än andra, vilket i sin tur talar för att en standardisering hade kunnat 

vara möjlig just avseende detta. Som vi nämnde i problemdisskussionen så innebär 

anpassning av reklambudskap högre kostnader (Hollensen, 2007). Våra fynd visar 

således att anpassning inte tvunget behöver innebära dramatiskt förhöjda kostnader i 

och med att vissa anpassningar kan användas och fungera bra i alla kulturer.  

 

Vår forskningsfråga som är Hur anpassas internationella reklambudskap till olika 

kulturella kontexter? besvaras genom att vi finner skillnader i samtliga reklambudskap 

som vi kan se en koppling till deras kultur. Vår huvudsakliga slutsats är att man i 
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anpassning av reklambudskap internationellt kan se ett samband till de kulturella 

dimensionerna, men att vissa speglas tydligare än andra. Vi har kommit fram till att 

anpassning till femininitet, högt osäkerhetsundvikande och eftergivenhet kan användas i 

båda polerna, då vi anser att dessa justeringar inte har en negativ inverkan om de finns i 

reklambudskap och kan därför vara en bra grund. Därav kan vi dra slutsatsen att dessa 

anpassningar kan vara genomgående och att man kompletterar med anpassningar till 

motpolerna till dessa samt de övriga dimensionerna. Vårt syfte var att undersöka denna 

företeelse för att skapa djupare förståelse för hur kulturella aspekter kan speglas i 

reklambudskap, något vi med denna studie har uppnått.  

 
 
6.1 Förslag till framtida forskning 
Vi har valt att göra en fallstudie om IKEA och deras reklam som används i anpassade 

versioner på flera marknader. Vi är medvetna om att en fallstudie inte är representativ i 

den mån att våra resultat kan tillämpas fullt ut på andra organisationer (Bryman & Bell, 

2005), men vårt syfte är att undersöka fenomenet anpassning av reklam internationellt. 

Vi ser därför ett intresse för framtida forskning att göra liknande studier på fler 

organisationer och även i andra branscher för att fortsätta fylla detta kunskapsgap. Vi 

har avgränsat oss till att studera IKEAs reklam och deras katalog då det är en av de 

traditionella kanalerna för marknadsföring och den passar vår studie, vi ser dock ett 

intresse för framtida studier att även undersöka andra typer av 

marknadskommunikation. Enligt Nakata (2009) är det ovanligt att teorier rörande kultur 

tas i beaktning vid forskning rörande internationell marknadsföring. I denna studie har 

vi använt oss av kulturteori som ett verktyg när vi studerat reklambudskap, vilket visade 

sig vara väldigt intressant. Vi anser därför att kulturteorier bör användas i högre grad i 

studier rörande internationell marknadsföring. 

 

I och med det teoretiska gap vi fann rörande kvalitativa studier då de kvantitativa 

studierna enbart kartlagt fenomenet internationell anpassning av reklam och inte 

beskrivit det, något som vi försökt göra i denna studie genom att analysera IKEAs 

anpassade budskap djupgående för att kunna få en mer mångfasetterad bild av hur dessa 

anpassningar de facto ser ut. Vår studie grundar sig även i samtliga utav Hofstedes 

kulturella dimensioner, något som vi även i insamlingen av teoretiskt material fann vara 

en brist inom fältet, där de studier vi beaktade enbart använde sig utav en eller två utav 

dimensionerna. Detta gjorde vi då vi fann det intressant att skapa en helhetsbild för 



  
 

 

71 

varje reklambudskap och inte enbart undersöka vissa delar. Vi fann de nya 

dimensionerna svårare att arbeta med då det finns en begränsad information om dem då 

man inte hunnit genomföra så många studier rörande dessa, vilket gav oss en mindre 

teoretisk grund som gjorde det svårare när vi genomförde analyserna. Därför ser vi ett 

intresse av att fler studier görs som inkluderar dessa dimensioner, för att det finns ett 

behov av mer information.  

 

Som vi beskrev i inledningen betonade Nakata (2009) att det uppkommit en ny global 

identitet som en effekt av globaliseringen. Denna innefattar draget utav individualism 

världen över (Nakata, 2009). Detta kan vi se bevis på i vår studie där anpassningar till 

en individualistisk kultur var förekommande medan vi inte fann några anpassningar till 

kollektivistiska kulturer trots att flera länder i vårt urval var detta. Detta kan innebära att 

Nakata (2009) har rätt angående den globala identiteten. Något som vi tycker borde 

uppmana forskare till att göra fortsatta studier rörande denna dimension och hur den ser 

ut i olika länder. Detta då denna dimension kan behöva uppdateras i och med att 

individen blir mer i fokus även i kollektivistiska kulturer.  

 

Vi ser att det hade varit utav intresse att ta andra kulturteorier i beaktning, inte minst 

The Globe (2004) som tittar på kluster istället för kultur i form av nationella gränser, 

just för att undvika det fenomen som beskrivits där nationella gränser suddas ut som en 

effekt av globalisering (Briley, 2009).   

 
6.2 Rekommendationer till praktiker 
Vi har i denna studie använt oss av Hofstedes (2010) kulturella dimensioner samt index 

för att identifiera hur kulturella skillnader speglas i anpassning av reklambudskap 

internationellt. Vi ser Hofstedes dimensioner och index som ett bra verktyg i studier 

rörande marknadsföring där man inkluderar kultur och därav vill vi rekommendera 

praktiker att även använda dessa verktyg i anpassningen av reklam, då det i tidigare 

studier visat sig att det många gånger är av vikt att anpassa reklam till den rådande 

kulturen. 

 

Vi har kommit fram till att anpassningar till femininitet, högt osäkerhetsundvikande 

samt eftergivenhet är positivt för båda poler vilket gör att vi kan rekommendera 

praktiker till att göra anpassningar i enighet med dessa oavsett hur den rådande kulturen 

ser ut. På så sätt kan man anpassa sina reklambudskap och enbart göra ett fåtal 
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anpassningar till varje kultur, vilket gör att man kan anpassa sina reklambudskap, vilket 

ger fördelar hos målgruppen samtidigt som det är relativt kostnadseffektivt.  
 

 
 

 

 

 

 

     

  



  
 

 

73 

Referenser  
Adair, W. Buchan, N. Chen, X. (2009). Beyond Hofstede: culture frameworks for 
global marketing and management. Nakata. Red, Conceptualizing Culture as 
Communication in Management and Marketing Research. (p. 146-181). Basingstoke: 
Palsgrave Macmillan. 
 
Alvesson, M., Kärreman, D. (2011). Qualitative Research and Theory Development. 
London: Sage Publications. 
 
Baack, D. W. Singh, N. (2007) Culture and web communications. Journal of Business 
Research. Volume: 60.  
 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Beasley, R., Danesi, M. (2002). Persuasive Signs: The Semiotics of advertising. Berlin: 
Mouton de Gruyter. 
 
Briley, D. (2009). Beyond Hofstede: culture frameworks for global marketing and 
management. Nakata. Red, Cultural influence on consumer motivations: a dynamic 
view (p. 191-201). Basingstoke: Palsgrave Macmillan. 
 
Briley, D., Brislin, R., Jenner, S., MacNab, B., Worthley, R. (2008). Cultural Change 
and marketing. Journal of Global Marketing, vol 21. 
 
Bryman, A., Bell, E. & Nilsson, B. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. 
uppl. Malmö ̈: Liber ekonomi.  
 
Daechun, A. Sanghoon, K. (2007) Relating Hoftede’s masculinity dimension to gender 
role  portrayals in advertising. A cross- cultural comparison of web advertisements. 
International Marketing Review. Vol. 24. Issue: 2.  
 
Dubois, A., Gadde L-E. (2002). Systematic combining: an abductive approach to case 
research. Journal of Business Research 55.  
 
Ejvegård, R. (1998). Vetenskaplig metod för projektarbete. 2:1 uppl. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: 
Norstedts juridik.  
 
Fill, C. (2011). Essentials of marketing communications. Harlow: Financial Times 
Prentice Hall/Pearson.  
 
Gentry, J. W., Holland, J. L. (1997). The impact of cultural symbols on advertising 
effectiveness: A theory of intercultural accommodation. Advances in consumer 
research, vol 24.  
 
Grönroos, C. (1998). Marknadsföring i tjänsteföretag. 3. uppl. Malmö: Liber Ekonomi.  
 



  
 

 

74 

Hall, E.D. (1988). The Hidden Dimension.Bantam Doubeday Dell Publishing Group: 
US.   
 
Hansson, H., Karlsson, S. G., Nordström, G. Z. (2006). Seendets språk - exempel från 
konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori. Lund: Stuentlitteratur. 
 
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. 
Online reading in psychology and culture. Article 8.  
 
Hofstede G., Hofstede G. J. and Minkov M. (2010). Cultures and organizations: 
software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival, 3rd ed., 
New York: McGraw Hill.  
 
Hofstede, G. Hofstede,J. Minkov, M. (2010). Organiationer och Kulturer. New York: 
McGraw-Hill.  
 
Hofstede, G. Minkov, M. (2010). Long- versus short-term orientation: new 
perspectives. Asia Pacific Business Review. Vol: 16. Issue: 4.  
 
Hollensen, S. (2007). Global Marketing: a descision-oriented approach. 4th ed. 
England: Essex. Pearson Education Limited. 
 
House, R.J. (2004). Culture, leadership and organizations. The Globe study of 62 
societies. House Red,. Thousand Oaks, CA; Sage Publications.  
 
Häger, B. (2007). Intervjuteknik. 2.,[omarb. och uppdaterade] uppl. Stockholm: Liber.  
Kale, S. (1995) Grouping Euroconsumers: A culture-based  Clustering Approach. 
Journal of International Marketing. Vol: 3. Issue: 3.  
 
Kale, S. (1995) Grouping Euroconsumers: A culture-based  Clustering Approach. 
Journal of International Marketing. Vol: 3. Issue: 3.  
 
Kapferer, J. (2012). The new strategic brand management: advanced insights and 
strategic thinking. 5. ed. London: Kogan Page.  
 
Koeman, J. (2007) Cultural values in commercials: Reaching and representing the 
multicultural market? Communications: the European journal of communication 
research, vol:32 issue:2 
 
Kluchohn, F.R. Strodtbeck, F.L. (1961). Variatons in value orientation. Evenston,:Row, 
Peterson. 
 
Kluckhohn, C. Kroeber, A. L. (1952). Culture: a critical review af concepts and 
definitions. Peabody museum of archeology and ethnology, Harvard University. 
 
Lam, D. Lee, A. Mizerski, R. (2009). The effects of cultural values in Word-of-Mouth 
Communication. Journal of International Marketing. Vol: 17. Issue: 3. 
 
Lindgren, B., Nordström, G. Z. (2009). Det kreativa ögat: om perception, semiotik och 
bildspråk. 1:1 uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 



  
 

 

75 

Maleki, A. Jong, M. (2014). A Proposal for Clustering the Dimensions of National 
Culture. Cross-Cultural Research.Volume: 48. Issue:2.  
 
McDaniel, E. R., Porter, R. E., Samovar, L. A. (2012). Intercultural Communication. 
13th ed. Boston: Wadsworth. 
 
Mooji, M. (2013). Global Marketing and Advertising. 4de upplagan. Sage Publications.  
 
Mooij, M. (2004). Consume Behavior and the culture. Consequences for Global 
Marketing and Advertising. London. Sage Publications.  
 
Mooij, M. Hofstede, G. (2010).  The Hofstede model. Applications to global branding 
and advertising strategy and research . Intemational Journal of Advertising, Volume: 
28. Issue: 1.  
 
Möller, J. Eisend, M. (2010). A Global Investigation into the Cultural and Individual 
Antecedents of Banner Advertising Effectiveness. Journal of International Marketing. 
Volume: 18. Issue: 2. 
 
Nacar, R. Burnaz, S. (2011) A cultural content analysis of multinational companies web 
sites. Qualitative Market Research: An International Journal. Vol. 14 Issue: 3.  
 
Nakata, C. (2009). Beyond Hofstede: culture frameworks for global marketing and 
management. Nakata Red,. Culture Theories in Global Marketing: A Literature-Based 
Assessment (p.61-81). Basingstoke: Palsgrave Macmillan. 
 
Pallab, P. Abhijti, R. Kausiki, M. (2006). The Impact of Cultural Values on Marketing 
Ethical Norms: A Study in India and the United States. Journal of International 
Marketing, vol 14. Issue 4.  
 
Piepenburg, K. (2011). Critical analysis of Hofstede´s model of cultural dimensions: To 
what extentt are his findings reliable, valid and applicable to organisations in the 21st 
century?. Germany: GRIN Verlag.  
 
Samaha, S. Beck, T. Palmatier, R. (2014) The role of culture in International 
Relationship Marketing. Journal of Marketing, vol. 70 issue, 5. 
 
Samli, A. Coskun. (2013). International Consumer Behavior in the 21st Century: 
Impact on Marketing Strategy Development. New York, NY. Springer.  
 
Schwartz, S.H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online 
readings in psychology and culture, 2(1).    
 
Svensson, C. A. (2010). Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Uppl 15:1. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber. 
 
Unusier, J. Lee, A. (2013). Marketing across cultures. 6e uppl. Harlow: Prentive Hall 
Europe.  
 



  
 

 

76 

Triandis, H. (1994). Culture and social behavior. New York: McGraw-Hill.  
 
Trompenaars, F. Hampten-Turner, C. (2012). Riding the waves of culture: 
understanding diversity in global business. 3rd ed. New York: McGraw-Hill. 
 
 

Elektroniska källor: 

www.ikea.se  (2015-05-18)



  
 

 

1 

Bilagor 

1 Information om IKEA 

IKEA grundades av Ingvar Kamprad och hans Initialer IK tillsammans med första 

bokstaven i namnet på gården och byn han växte upp, Elmtaryd och Agunnaryd bildar 

företagsnamnet IKEA.  

 

”Att skapa en bättre vardag för de många människorna” är IKEAs vision och de arbetar 

för att skapa ett brett sortiment av inredningsartiklar och erbjuda detta till ett så lågt pris 

så att många har råd att köpa, då de vill göra hemmet till en bättre plats och skapa en 

bättre vardag för deras kunder.  

 

IKEA arbetar med att optimera deras arbetsprocesser, bygga upp långvariga 

leverantörer och tillverka stora volymer för att kunna erbjuda ett lågt pris till sina 

kunder.  

 

IKEA har i sin koncern 315 varuhus utspridda i 27 länder (IKEA, 2015). 
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2 Reklambilder  
2.1 Australien  

 
2.2 Dominikanska Republiken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

3 

 
 
2.3 Japan  
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2.5 USA 
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3 Hofstede (2010) Index över de kulturella dimensionerna  
 
3.1 Hofsedes Index över samtliga analysländer 
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