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Abstract 

This study aims to show how Spendrups Bryggeri AB:s brands Norrlands Guld and 

Mariestads reproduce Swedishness through advertising and packaging design. For that 

purpose, this study employs a semiotic method to identify the underlying meanings and the 

myths embedded in the material. The findings demonstrate that Swedishness is primarily 

reproduced through signs of nature which relate directly to Sweden. The brands reproduce an 

image of the swede as a nature-lover, which is what many of the myths identified in the 

empirical material also regards. Furthermore, the analysis also show that the main characters 

in the advertisements have ascribed characteristics that associate with the swedes.   
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1. Inledning 

Vi möter reklam varje dag i vår vardag, oberoende av var vi är. Reklamen syftar till att sälja 

den avsedda produkten eller tjänsten, men det är däremot inte enbart detta som säljs med 

reklamen, utan även sådant som identiteter och drömmar (Hansson, Karlsson & Nordström 

2006, s. 95). Aldrig har vi tidigare, i Sverige, mött så mycket reklam om alkohol som vi gör 

idag (Elgán, Gripenberg & Jägerskog 2015, s. 6).  

 

Idag finns otaliga varumärken som producerar alkoholdrycker, vilket gör det viktigt för 

respektive varumärke att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Den visuella designen kan 

vara till hjälp för varumärken att differentiera sig från andra. Alkoholdrycker har en tendens 

att se uniforma och likartade ut, vilket gör att detta är av särskild vikt för dem (Roberts 2014, 

s. 303). Likaväl som att reklamen säljer mer än bara produkten, är produktens förpackning 

mer än bara ett emballage inom vilket produkten ryms. Förpackningen är även en symbol för 

det samhälle och den kultur inom vilka den förekommer samt ett uttryck för skaparnas ideal 

och värderingar som vävts in i den. Förpackningen säger förstås något om innehållet och 

funktionen, men den bär även kulturella budskap vilka finns där för att fånga konsumentens 

uppmärksamhet och få dem att vilja köpa produkten (Bryntorp 2005, s. 1). 

 

På olika alkoholprodukter och i alkoholreklamer möter vi bilder av skogar, sjöar och andra 

naturmiljöer. Genom detta förs tankarna vidare till den svenska naturen vilket fick oss att 

fundera närmare över vad det är i marknadsföringen som gör att vi associerar till det specifikt 

svenska och hur ett av Sveriges ledande bryggerier bidrar till att reproducera svenskhet genom 

sin marknadsföring.  

 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt ges bakgrundsinformation till Spendrups Bryggeri AB och dess varumärken 

Mariestads och Norrlands Guld följt av en bakgrund till alkohol i Sverige.  

 

1.1.1 Spendrups Bryggeri AB 

Bakom familjeföretaget Spendrups ligger en lång historia. Den har sin start år 1735 i 

Danmark och skrivs fortfarande än idag. Det var på mitten av 1800-talet som familjen 

Spendrup kom till Sverige. En av familjemedlemmarna köpte sedan Grängesbergs Bryggeri år 

1923, vilket hade varit verksamt i drygt 20 år. Mariestads Bryggeri köptes senare, år 1967, 
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och genom detta ökade företagets produktion. Det var först 1983 som Grängesbergs Bryggeri 

fick sitt namn Spendrups Bryggeri AB. Sex år senare köpte de upp Wårby Bryggeri och med 

detta följde varumärket Norrlands Guld. Hos Spendrups har sortimentet breddats med åren. 

De har bland annat investerat i läskedrycker. Några av de stora händelser som däremot skett 

på senare år är att Spendrups förvärvade Hellefors Bryggeri år 2008 och några månader 

senare trädde in som delägare i Bergstrand Kafferosteri. Året därpå tog Spendrups över 

Schweppes produktion, försäljning och distribution (Spendrups 2015a). 

 

Företaget har genom tiderna alltid varit lett av någon ur Spendrupsfamiljen. Idag är det 

Fredrik Spendrup som äger familjeföretaget. Han efterträdde sin far år 2011 och tillhör den 

fjärde generationen ur familjen som brygger öl i Sverige. Spendrups är idag en av jättarna i 

Sverige och bland deras kända varumärken återfinns bland annat Mariestads och Norrlands 

Guld (Dickson 2015). 

 

1.1.2 Norrlands Guld 

Norrlands öl, som namnet tidigare var, lanserades 1965 på Sollefteå Bryggeri. Namnbytet till 

Norrlands Guld skedde 1976 när ölet moderniserades. Då hade bryggeriet sex år tidigare 

förvärvats av Wårby Bryggerier, som då ägdes av Kooperativa Förbundet. På 1980-talet tog 

Spendrups sedan över Wårby Bryggerier och med detta tog de också över Norrlands Guld. 

Däremot ansågs inte Norrlands Guld passa in i Spendrups profil som kvalitétsöl, då detta öl 

istället var ett lågprisöl som dessutom ansågs ha en ”bonnig” image. Det fick dock kvarstå 

som sådant fram till 1996 när Spendrups bestämde att en förändring var nödvändig för att 

Norrlands Guld skulle passa in bättre. Ölet gavs en ny profil, ”en öl för bredare gemenskap” 

(Spendrups 2004). Marknadsföringen för detta utgjordes därefter av norrländska män som 

skildrades i en avspänd gemenskap som i varje ny reklamfilm utvecklades. Ölet har sitt 

genuina ursprung hos stränderna vid Ångermanälven. Det är ett ljust lageröl av typen 

Dortmunder. Spendrups själva beskriver ölets smak som typiskt svensk. Norrlands Guld är 

idag ett av landets mest igenkända varumärken som dessutom har en stor och hängiven publik 

(Ibid). 

 

1.1.3 Mariestads 

Mariestads Bryggeri grundades år 1848. Det hade vid starten namnet Mariestads Bayerska 

Bryggeri och var då ett av landets första lagerbryggerier. En ny bryggteknik hade hämtats från 
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Tyskland några år tidigare, vilken bryggeriet började nyttja. Denna teknik gav ett friskt öl, där 

de bryggde med långsam jäsning på låg temperatur. Nu kunde det gamla sura ölet bytas ut 

mot detta nya öl som även kunde lagras, det var således en lager, som fort blev populär 

(Mariestads 2015). Det var först nästan 20 år efter starten som namnet byttes till Mariestads 

Bryggeri. Året efter detta, 1967, köptes Mariestads Bryggeri AB upp av Jens Fredrik 

Spendrups och förenades med Grängesberg Bryggeri AB. Det är fortfarande idag där som 

Mariestads öl bryggs. Ölet går numera under namnet Mariestads Export, vilket är en av både 

Spendrups och Systembolagets storsäljare (Andersson 2012). Det är en lageröl av 

Dortmuderkaraktär och beskrivs som ett njutningsöl som man dricker när man vill belöna sig 

själv (Spendrups 2015b). 

 

1.1.4 Alkohol i Sverige 

I Sverige fanns tidigare motboken som införskaffades i början på 1900-talet. Denna 

begränsade svenskarnas alkoholinköp, där människors klass och yrke avgjorde mängden 

alkohol de fick inhandla. Kvinnorna fick däremot i regel ingen tilldelning. Nykterhetsrörelsen 

ville dock att alkohol skulle förbjudas helt och hållet i Sverige och därmed hölls landets första 

folkomröstning i början av 20-talet. Resultatet visade att 51 procent var emot detta förslag och 

49 procent var för förbudet. Alkoholen fick därav fortsätta säljas. Motboken fanns även den 

kvar men kom sedan att avskaffas 1955. De regionala systembolagens slogs samman och 

bildade ett statligt bolag. Det systembolag vi känner till idag skapades alltså för 60 år sedan 

(Systembolaget 2015a), som idag har monopol på försäljning av sprit, starköl och vin, vilket 

är ett försök att begränsa alkoholkonsumtionen i landet (Systembolaget 2015b).  

 

Det finns även lagar kring hur alkohol får marknadsföras. Sveriges alkohollag (SFS 

2010:1622) säger bland annat att kommersiella annonser för alkohol inte får ske i 

ljudradioprogram, tv-program eller beställ-tv. De lagar som reglerar sådan marknadsföring är 

inrättade för att värna om folkhälsan och begränsa alkoholens skadeverkningar (Elgán, 

Gripenberg & Jägerskog 2015, s. 4).  

 

Svenskarnas alkoholvanor är inte likadana idag som de tidigare har varit. Förr förtärde de 

stora mängder vid helgerna, medan de idag istället dricker ofta där konsumtionen har utökats 

till att även ske på vardagarna (Systembolaget 2015c). Intresset för öl är större i Sverige idag 

än någonsin tidigare. 62 procent av svenskarna uppger att de intresserar sig för öl och hos åtta 

procent har ölkonsumtionen dessutom ökat de senaste åren. Det alkoholfria ölet har även 
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kommit att bli populärt där nästan var tredje svensk väljer det alkoholfria alternativet minst ett 

par gånger om året (Carlsberg 2015). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att visa hur Spendrups Bryggeri AB:s varumärken Norrlands Guld och Mariestad 

reproducerar svenskhet genom reklamfilmer och produkternas förpackningar. Intresset ligger 

således inte i produkterna i sig, utan i de sätt på vilka de reproducerar svenskhet. Utifrån detta 

syfte formulerades följande frågeställningar som studien ämnar besvara: 

 Hur reproduceras svenskhet i Mariestads och Norrlands Gulds reklamfilmer och 

förpackningar? 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan Mariestads och Norrlands Guld i hur 

svenskheten reproduceras? 

 Vilka myter om svenskhet finns inbäddade i reklamfilmerna och förpackningarna? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till två varumärken från Spendrups Bryggeri AB trots att koncernen bistår 

med fler. Från dessa varumärken avgränsades studien till att enbart studera en reklamfilm och 

ölsort från respektive varumärke. Dessa begränsningar gjordes med grund i att vi utför en 

detaljerade studie vilken går in på djupet i materialet. Ölsorterna som valdes finns både på 

burk och på glasflaska. Vi avgränsade oss dock från att studera glasflaskan då burken innehöll 

samma design som etiketterna på flaskan, men fler element utöver detta att studera.  

 

Vid analysen av förpackningarna har vi vidare avgränsat oss gällande vad, på 

förpackningarna, som ska analyseras. Vi har där valt att inte studera innehållsförteckning, 

streckkod, varningar för att nyttja alkohol i samband med trafik, pantsymbol, bäst föredatum 

eller konsumentkontakt. Detta då vi känner att dessa är sådana som måste vara med för att 

upplysa konsumenterna och att det således inte handlar om samma designval som i övrig 

design på förpackningen.  

 

Vidare har vi valt att avgränsa oss till att enbart studera varumärkenas reklam i form av rörlig 

bild. Vi har således valt att inte studera reklam i andra kanaler, så som trycka annonser. Detta 

då vi intresserar oss för just den rörliga bilden, med grund i att den ökar och även förväntas 

fortsätta i den riktningen (Anshelm 2012, s. 11).  
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Vi har också valt bort andra kvalitativa metoder så som intervjuer, enkäter eller 

receptionsanalys. Detta då vi inte intresserar oss för hur reklamerna, etiketterna och 

förpackningarna upplevs av konsumenterna. Att enbart utföra något av de nämnda metoderna 

ger oss inte heller möjlighet att gå in på djupet i empirin och nå de underliggande 

betydelserna, vilket semiotiken gör och därmed är av hög relevans för oss.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Studiens första kapitel inleds med en problemformulering. Efter detta ges en bakgrund av 

Spendrups, Mariestads, Norrlands Guld och alkohol i Sverige. Detta följs av syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas sedan med vilka avgränsningar som gjorts och vilken 

disposition som studien tillämpar. Det andra kapitlet utgörs av en redogörelse för tidigare 

forskning på området av nationell identitet i reklam och förpackningsdesign samt svenskhet, 

det först ges en beskrivning av fältet och sedan en djupare redogörelse för relevanta studier. 

Kapitel tre består av studiens teoretiska ramverk, vilket består av teorier om marknadsföring 

och reklam, semiotik, nationell identitet samt svenskhet. Kapitel fyra har ett avsnitt gällande 

studiens material och urval, vilket följs av en presentation av studiens metod och en 

diskussion kring vilka metodproblem som medföljer. Till detta diskuteras även studiens 

giltighet, tillförlitlighet och interna reliabilitet. Kapitel fem består av analysen och resultaten 

till vilken en diskussion sker löpande. Kapitlet utgörs först av ett avsnitt om 

förpackningsdesignerna följt av ett om reklamfilmerna, vilka båda avslutas med en 

redogörelse för myterna och en jämförelse mellan varumärkena. I det sjätte kapitlet redogörs 

för vilka slutsatser som dragits och en slutdiskussion förs. Avslutningsvis finns en 

sammanfattning av studien, följt av källförteckning samt bilagor. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel berörs tidigare forskning på området. Inledningsvis ges en övergripande 

redogörelse för forskningsläget följt av en grundligare redovisning av de studier av högst 

relevans för denna studie, vilka ligger nära genom syfte och studieobjekt. Den tidigare 

forskningens vikt för denna studie ligger i att de ger en förståelse för hur nationell identitet på 

olika sätt kommer till uttryck i reklam och förpackningsdesign, vilket är av relevans för vår 

studie då vi vill visa hur två varumärken reproducerar svenskhet genom just sådan 

marknadsföring. Den forskning som presenteras här utförs främst på andra nationella 

identiteter än den svenska, men är ändå relevant som kunskapsgrund. Kapitlet avslutas med en 
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diskussion kring den tidigare forskningens vikt för denna studie och vad denna studie bidrar 

med på området.  

 

2.1 Forskningsläget 

Forskning kring nationell identitet i marknadsföring är tämligen begränsad och således av stor 

relevans att utföra (Prideaux 2009, s. 616). De studier som tidigare utförts på vårt område, 

nationell identitet i reklam och förpackningsdesign, har utförts i andra länder. Vi har däremot 

inte sett någon kombination av dessa två studieobjekt, något som vi tillämpar.  

 

I studierna finner vi att intervjuer och fokusgrupper är de dominerande metoderna (Bulmer & 

Buchanan-Oliver 2010, s. 199; Hogan 2005, s. 193; Roberts 2014, s. 299; Wigerfelt 2012, s. 

3). Dessa har även kombinerats med den semiotiska metoden (Roberts 2014, s. 297), vilken 

även tillämpats enskilt (Subramanian 2013, s. 364). Hur studierna intresserar sig för nationell 

identitet skiljer sig åt. Bland annat har man intresserat sig för diskurser om nationell identitet i 

reklam (Hogan 2005, s. 193), hur nationalitet tillämpas i reklam för att skapa 

varumärkesidentitet (Subramanian 2013 s. 363), hur nationell identitet upplevs i reklam 

(Bulmer & Buchanan-Oliver 2010, s. 199) samt huruvida företag använder nationalism på 

olika sätt och varför de anspelar på nationell identitet (Prideaux 2009, s. 616; 633). Negra 

(2001) utförde en studie på irländskhet i amerikanska reklamer (s. 76), och denna skiljer sig 

således från de andra.  

 

Studierna visar att reklamerna innehöll många representationer, tecken eller symboler av 

nationell identitet (Hogan 2005, s. 197; Subramanian 2013, s. 401; Özkan & J. Foster 2005) 

och att förpackningsdesigner ofta pryds av bilder associerade till sådan identitet (Roberts 

2014, s. 309). Studierna belyser även att det finns olika strategier som nyttjas när nationell 

identitet används i reklam (Hogan 2005, s. 197; Prideaux 2009, s. 633; Özkan & J. Foster 

2005), där Prideaux (2009) studie visade att huruvida företag är etablerade som nationalistiska 

eller inte påverkar valet av strategi (s. 623; 627-628). Vidare genererades slutsatserna om att 

nostalgiska bilder uppfattades vara mest inhemska av fokusgrupperna (Hogan 2005 s. 203; 

206) och att varumärken via reklam kan påverka människors känsla av tillhörighet till ett 

nationellt samhälle (Bulmer & Buchanan-Oliver 2010, s. 204). Carvalho och Luna (2014) 

framhöll att ett ökat framträdande av människors nationella identitet ger positiva reaktioner på 

annonser associerade med denna identitet. Negras (2001) studie framvisar att reklamer 
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besitter potentialer att kunna skapa diskursiva förändringar i enlighet med den då aktuella 

förståelsen av irländskhet, således nationell identitet (s. 93). Vidare såg en studie att 

nyttjandet av nationell identitet främjar företags differentiering på den globala marknaden 

(Wigerfelt 2012, s. 33).  

 

Mot denna bakgrund kan vi se att det finns ett gap i forskningen då den svenska studie vi 

funnit har fokus på andra studieobjekt och resterande studier är utförda i andra länder. Det är 

även endast en av studierna som intresserar sig för alkohol (se Roberts 2014). Vi finner 

därmed att det finns en hög relevans i att utföra denna studie, vilken då bidrar med en 

förståelse över hur svenskhet reproduceras i svenska alkoholvarumärkens reklam och 

förpackningsdesign. 

 

2.2 Nationell identitet i tv-reklam 

Hogan (2005) belyser att nationell identitet kan användas på olika sätt i reklam (s. 197). Hon 

bidrar med en studie om diskurser om sådan identitet i tv-reklam. Intresset ligger i hur 

australienskhet och japanskhet representeras, men också i hur genus och etnicitet framställs 

inom dessa diskurser. Detta undersöks med både innehållsanalys och fokusgrupper (Ibid, s. 

193). Sammantaget visar resultatet att 114 av de 250 australienska reklamerna och 185 av de 

466 japanska reklamerna innehöll representationer av nationell identitet. I reklamen 

identifierar Hogan (2005) fyra diskurser om nationell identitet: sociala relationer och social 

etik, materiell och symbolisk kultur, miljö samt fritidsaktiviteter. De sätt på vilka respektive 

nation försökte framkalla känslor av nationell identitet var likartade, däremot skiljde det sig 

hur ofta det skedde. Även inom vilka diskurser australienskhet och japanskhet presenterades 

skiljde sig åt. Det förstnämnda skildrades främst i bilder av fritidsaktiviteter, vilket Hogan 

(2005) anser är i enlighet med hur diskurser tidigare konstruerar australiensare som 

fritidsälskande människor. Likaså var bilder av miljö vanligare här än vid representationen av 

japanskhet som främst skedde genom bilder av sociala relationer och social etik. Detta tycker 

författaren tyder på att den japanska sammanhållningen ses som en nationell funktion (Ibid, s. 

196-198). Resultaten från fokusgrupperna visade att det var nostalgiska bilder som 

uppfattades mest australienska och japanska (Ibid, s. 203-206).  

 

I likhet med Hogan (2005) menar Prideaux (2009) att företag tillämpar olika strategier när de 

använder nationalism i reklam (s. 633). Prideaux (2009) framhåller att reklam skapar 
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igenkänning av varumärken som symboler för landet om nationalism nyttjas. Hon har 

undersökt hur detta används i australiensk reklam och varför man, i denna globaliserade värld, 

väljer att anspela på något så lokalt (Ibid, s. 616-618). Prideaux (2009) förklarar att företag 

som inte har etablerat sig som nationalistiska ofta använder en strategi med explicita 

nationalistiska bilder och diskurser Detta har hon identifierat i sitt analysmaterial i form av 

exempelvis den australienska flaggan. Andra element som syns i reklamerna, vilka associeras 

med nationalitet, är ikoniska figurer och landmärken. Företag som lyckats etablera sig och 

innehar en ikonisk status tillämpar en annan strategi. De försöker snarare anspela på sitt 

varumärkes härstamning för att stärka sin ikonstatus (Ibid, s. 623-628).  

 

Några år senare utförde Subramanian (2013) en studie av hur nationalitet används för att 

skapa varumärkesidentitet i kontexten av indisk tv-reklam (s. 363; 372). Utifrån analysen 

konstaterar hon att det är relativt vanligt att tecken och symboler används för att förmedla 

nationalitet (Ibid, s. 401). Hon påvisar detta genom exempel från de reklamer som analyserats. 

I en bilreklam förklarar hon att nationell identitet anspelas på genom skildringen av 

människor från landet som kör den bil som reklamen avser. I reklamen porträtteras således 

olika människor men även olika platser vilket Subramanian (2013) menar bidrar till att 

reklamen omsluter varje indier. Utifrån det hon ser i reklamen drar hon slutsatser om 

varumärkesidentitet, vilken hon i detta fall anser är en sådan som identifierar sig med alla och 

kan associeras med indiska värderingar (Ibid, s. 372). Vidare identifieras flertalet sätt på 

vilken nationalitet återfinns i reklamerna. Exempelvis genom medverkandet av en indisk 

filmikon, nyttjandet av idrotts- och bollywoodstjärnor, en kvinna klädd i traditionell klänning 

men likaså musik (Ibid, s. 376-379; 398) och yttranden (Ibid, s. 387). Subramanian (2013) 

förklarar vidare att även kontexter konnoterar indiskt, och i reklamerna syns stunder där 

människor delar godis med varandra vilket representerar indisk tradition samt indisk 

matlagning (s. 395-398).  

 

Bulmer och Buchanan-Oliver (2010) belyser den betydelse som meningsfyllda berättelser i 

reklam har för konsumenterna (s. 204). Författarna studerar tv-reklam i Nya Zeeland och med 

hjälp av intervjuer undersöker de hur varumärken bidrar till att människor känner tillhörighet 

till den nationella identiteten och hur de upplever denna i reklamerna. Intervjuerna gav en 

insikt i vilka varumärken som påverkar identiteten (Ibid, s. 199) och varför samt vilka teman 

som finns i reklamerna som kan associeras med den nationella identiteten. Teman som 

identifierades var bland annat vikten av strand, humor och sport. Varumärken som får 
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människor att känna som de gör om den nationella identiteten var framförallt sådana 

varumärken som respondenterna växt upp med. Något som förvånade författarna var att 

respondenterna även talade om bland annat Adidas och McDonalds som varumärken som får 

dem att känna nationell tillhörighet till Nya Zeeland, även om dessa varumärken 

ursprungligen inte är därifrån. De ansåg att Adidas präglas av aspekter från den Nya 

Zeeländska identiteten så som enkelhet och passion för sport och att McDonalds reklam, trots 

association med USA, gav dem berättelser om Nya Zeeland. Andra varumärken som 

respondenterna angav var sådana som varit etablerade och lokala en längre tid, oberoende av 

om de hade mycket eller lite mediestöd. Författarna skriver att den nationella identiteten 

genomsyrar varumärkesreklam. De menar på att människor upplever denna identitet genom 

bilder och ljud som präglas av ikoniska platser och myter (Ibid, s. 202-204).  

 

2.3 Nationell identitet i förpackningsdesign 

Roberts (2014) undersöker i sin studie hur förpackningsdesign, i det postsovjetiska Ryssland, 

används för att bygga varumärkesidentitet. Studien ämnade besvara varför bilder som 

associeras med nationell identitet används, om detta är specifikt för Ryssland och vilka bilder 

som är mest framträdande samt varför. Analysmaterialet bestod av förpackningar och etiketter 

för vodka och choklad. Studiens metodik utgår från idén att icke-verbala tecken bär minst lika 

stor mening som de verbala. I analys används en semiotisk modell för varumärken och det 

hålls intervjuer, vilka kompletterades med internetsökningar, om analysmaterialet med ryska 

studenter, fokusgrupper av konsumenter och ryska kollegor (Ibid, s. 295-299). 

 

Studiens resultat visar att de varumärken som analyserades försöker koppla sin identitet med 

nationell identitet. Det var dessutom mycket vanligt med bilder som associerades till en sådan 

identitet (Roberts 2014, s. 306-309). På chokladförpackningarna syntes flera gånger bilder av 

byggnader och porträtt av olika ryska kejsare. Vodkaflaskorna porträtterade olika tsarer och 

på flera av dem skildrades en dubbelhövdad örn (Ibid, s. 299-305). Roberts (2014) framhäver 

att detta reproducerar och främjar myten om det stora Rysslands förflutna och att de myter 

som genereras berör både varumärket, Ryssland och ryskhet. Han kunde identifiera temat av 

myter framförallt hos de vodkavarumärken som tillhör premiumsektionen och han såg en 

likhet med detta i chokladkategorin där sådant tema, hos den ledande konditorn, förbehölls de 

större och dyrare chokladaskarna. Författaren förklarar att förpackningarna söker att få 

emotionellt engagemang från konsumenter. Genom utformningen ger de också en nostalgisk 
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känsla och han beskriver dem som mytiska (Ibid, s. 306-309). 

 

2.4 Svenskhet inom IKEA 

Wigerfelt (2012) har i sin fallstudie undersökt representation av mångfald och svenskhet inom 

IKEA (s. 3). Vi intresserar oss för hans analys av svenskheten, snarare än av mångfald. 

Empirin utgörs av material från intranätet och intervjuer med chefer inom de länder, Sverige 

och Kina, som studien avser. Författaren formulerar ett flertal frågeställningar, bland annat 

hur representation av svenskhet konstrueras inom IKEA och varför svenskhet är viktigt för 

dem (Ibid, s. 6-7).  

 

Författaren för en diskussion kring svenskheten och dess vikt inom IKEA. I materialet från 

hemsidan finns bilder som skildrar sådant som röda stugor, björkskogar och lantgårdar med 

svenska flaggor, vilka kan konnotera svenskhet där naturen utgör en del av denna känsla av 

nationalism. Likaså anspelar texten på nationalism genom att handla om exempelvis det 

småländska landskapet (Wigerfelt 2012, s. 11-12). Wigerfelt (2012) förklarar också att, sedan 

IKEA för drygt 30 år sedan expanderade globalt, svenskheten representeras genom 

användningen av de blå och gula färgerna hos varuhusen, försäljning av svenska produkter 

som Kalles kaviar (s. 5) och att produktnamnen kvarstår som svenska i andra länder. I 

diskussionen kring Kina menar han på att varuhusen reproducerar svenskhet genom firandet 

av svenska traditioner, nyttjandet av stereotypen av svensken och reklam som på skämtsamma 

sätt anspelar på svenskhet. Dessutom ges personalutbildningar kring svenskhet. Utöver detta 

återfinns även svenska flaggan och servering av svensk mat i varuhusen världen över (Ibid s. 

10-14). Sammantaget konstaterar Wigerfelt (2012) att svenskhet är viktigt för IKEA, främjar 

deras differentiering på den globala marknaden och är en grundsten i deras marknadsföring (s. 

33).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande kapitel redovisas det teoretiska ramverk som denna studie tar utgångspunkt i. 

Inledningsvis redogörs för marknadsföring och reklam. Detta följs av en beskrivning av 

semiotiken och några av de nyckelbegrepp som finns inom teorin, vilka kommer användas i 

denna studie. Efter detta följer en beskrivning av nationell identitet och därefter av svenskhet. 

Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning och diskussion kring dessa teorier. 
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3.1 Marknadsföring och reklam 

3.1.1 Marknadsföring 

Marknadsföring avser mer än bara försäljning och reklam. Kotler (2010) skriver att 

marknadsföring handlar om att hantera goda kundrelationer (s. 28). Han beskriver att 

marknadsföring är “the art and science of choosing target markets and getting, keeping and 

increasing customers through creating, managing, communicating and delivering superior 

customer value” (Kotler 2009, s. 7). 

 

Marknadsföringen finns hela tiden runt om oss och i de mesta vi gör. Det finns i annonser, 

tidningen och på tv-skärmen och det dimper även ner reklam i brevlådan. De som arbetar med 

marknadsföring har börjat använda sig av fler strategier så som hemsidor, mobiltelefoner och 

sociala medier för att nå människor på en personlig nivå och bli en del av deras liv. Det 

handlar dock om mer än det som människor ser framför sig. Marknadsföring är ett enda stort 

nätverk av människor och verksamheter som konkurrerar om att väcka konsumenternas 

uppmärksamhet och få dem att välja just deras produkt. Det måste förstås utifrån viljan att 

uppfylla kundens behov. Utvecklas och anpassas produkterna efter konsumentbehoven så 

kommer de att sälja. Marknadsförare använder olika verktyg, som försäljning och reklam, för 

att kunna tillgodose dessa behov och skapa en relation till kunderna (Kotler 2010, s. 29). För 

företag är marknaden idag otroligt konkurrensutsatt, vilket gör marknadsföringen till något av 

stor vikt. Huruvida ett företag blir framgångsrikt är till stor del ett resultat av dess 

marknadsföring (Kotler 2009, s. 4). 

 

3.1.2 Reklam 

Idag är reklamen en professionaliserad verksamhet (Korpus 2008, s. 40), vilken är en 

integrerad del i det svenska samhället, såväl som i många andra. Den moderna reklamen 

uppkom i Sverige under den senare delen av 1800-talet. Förutsättningarna för denna kom när 

möjligheterna till att massproducera växte fram. Det finns emellertid delade meningar 

gällande vad reklam faktiskt är, något som däremot ofta beror på vilken synvinkel som antas 

och när definitionen görs. Reklam förklaras som en verksamhet (Ibid, s. 14-17) vilken skapar 

sitt eget genresystem, sin egen diskurs och sin egen terminologi (Ibid, s. 39). Den tar sig en 

rad uttryck, vilket bland annat kan vara annonser (Ibid, s. 15). I denna studie är det istället i 

rörlig bild.  
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Carlsson och Koppfeldt (2008) diskuterar kring reklambilder. De tydliggör att dessa är vad 

som finns i bland annat annonser och reklamfilmer, vilka har sin egen genre. De återfinns på 

betalda och väl angivna reklamplatser, associeras med produkten som avses och de ska 

dessutom framkalla känslor och intresse hos konsumenterna. Reklamen har som uppgift att få 

människor att känna sig tilltalade av den, känna ett behov av att ha produkten och leda till ett 

köp. För att lyckas med detta nyttjas strategier i reklamen, som exempelvis att överraska 

konsumenterna (Ibid, s. 52-54). Reklamen producerar ytterligare mening utöver vad som 

marknadsförs då även identitet inom kulturella diskurser förmedlas. Reklambilden kan, trots 

att den endast är en konstruktion med intentionen att sälja, med hjälp av bland annat 

fotografiets realism förmedla simuleringar av verkligheten som både är kraftfulla och 

övertygande (Ibid, s. 76).  

 

3.2 Semiotik 

Semiotiken kan kort definieras som studiet av tecken (Chandler 2002, s. 1; Fiske 1997, s. 61; 

Lindgren 2009, s. 62). Tecken är, inom semiotiken, allt som är tolkningsbart och hur tecken 

tolkas beror på sammanhanget i vilket de förekommer, samma tecken kan alltså få olika 

betydelser i olika kontexter (Ekström & Moberg 2008, s. 17-18). Lindgren (2009) beskriver 

det som att tecken är vad som står för något annat och som har betydelse (s. 63).  

 

Semiotiken studerar tecknet. Till detta hör också att studera de sätt på vilka tecken förmedlar 

betydelse och tecknets relationer till användarna av det. Vidare studeras de koder som tecken 

organiseras inom samt den kultur där dessa tecken och koder existerar. Inom semiotiken talar 

man om läsare, snarare än mottagare. Detta då det innebär en aktivare roll, där läsarens 

attityder, erfarenheter och känslor påverkar texten och läsaren således är med och skapar dess 

betydelse (Fiske 1997, s. 61-62).  

 

Den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce och den schweiziske lingvisten Ferdinand 

de Saussure ses båda som grundare av semiotiken. Hur de ser på tecken skiljer sig emellertid 

till viss del åt. Saussure ser på dem som tvådelade, där de består av det betecknande och det 

betecknade, och han fann intresse i hur tecken relaterar till andra tecken. Peirce menar att 

tecknet, vad det betecknar och dess användare har ett samband med varandra och enbart kan 

förstås i relation till varandra (Fiske 1997, s. 62-66). Nedan redogörs för hans teckentriad, 

vilken är den definition av tecken vi utgår från. 
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3.2.1 Ikoner, index och symboler 

Peirce delade upp tecken i tre kategorier: symbol, ikon och index (Ekström & Moberg 2008, 

s. 22). Dessa skiljer sig åt i vilket förhållande som finns mellan tecknet och objektet (Fiske 

1997, s. 69). Symboler saknar samband och likhet med vad de representerar. Det finns istället 

en överenskommelse över vad symboler betecknar och innebörden av symbolerna måste läras 

in (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 33). Ett exempel på detta är färger, där rött i kontexten av 

slalombackar symboliserar en medelsvår nedfart men i en annan kontext kan symbolisera 

sådant som kärlek (Ekström & Moberg 2008, s. 22). Andra symboler är ord och siffror (Fiske 

1997, s. 71). Till skillnad från symbolen har både ikoner och index naturliga relationer till vad 

de representerar, vilka även är motiverade då det är tydligt varför de hör samman med det 

betecknade (Ekström & Moberg 2008, s. 22). Ikonen avbildar och liknar vad den 

representerar, vilket kan vara sådant som ett fotografi. Indexet har ett orsakssamband mellan 

tecknet och objektet. Ett exempel är fotspår i snön som då antyder på att någon gått där 

(Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 33), och vi kan då dra slutsatser om något som inte är 

närvarande (Nordström 1986, s. 98).  

 

3.2.2 Denotation och konnotation 

Fiske (1997) förklarar att på den denotativa nivån betecknar ett fotografi av en gata just en 

gata. Två fotografier av denna gata som fotograferats på olika sätt, exempelvis ett i färg och 

ett i svartvitt, vid samma tidpunkt har därmed samma denotativa betydelse. Det som skiljer 

dem åt är deras konnotativa betydelser (Ibid, s. 118).  

 

Inom semiotiken skiljer man alltså mellan två olika meningsnivåer, denotation och 

konnotation. Det förstnämnda avser den uppenbara meningen och det sistnämnda avser den 

underliggande meningen i bilden (Wærn, Pettersson & Svensson 2004, s. 38). Chandler 

(2002) tydliggör att denotation, den uppenbara och bokstavliga meningen, när det gäller 

språkliga tecken, är vad ordboken försöker tillhandahålla. Han förklarar vidare att 

konnotationen åberopar sociokulturella och personliga associationer, så som ideologiska och 

känslomässiga. Dessa är i sin tur relaterade till läsarens etnicitet, kön och ålder (Ibid, s. 140).   

 

3.2.3 Myter 

I boken Mytologier framhåller Barthes (2007) myten som ett yttrande och ett 

kommunikationssystem. Han menar att myten är “ett sätt att ge betydelse åt något” (Barthes 
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2007, s. 201) och att vad som definierar myten är inte dess innehåll, utan hur den uttrycks 

(Ibid, s. 201). Myten återfinns på konnotationsnivån (Lindgren 2009, s. 84), och beskrivs som 

en berättelse som en kultur kan använda för att förklara eller förstå någon aspekt av 

verkligheten eller naturen (Fiske 1997, s. 121). 

 

Myten som yttrande menar Barthes (2007) är ett meddelande, vilken kan ske på olika sätt. 

Dels kan det alltså vara oralt och dels kan det vara genom skrift eller ett sätt att framställa 

något så som fotografi, film och reklam (Ibid, s. 202). Myten utmärks av att den omvandlar en 

mening till form (Ibid, s. 225). Myterna är också föränderliga där vissa av dem hastigt 

förändras för att kunna möta kulturens nya behov och värderingar (Fiske 1997, s. 125) I första 

hand framställer myten historien som naturlig, enligt Barthes. Han anser att myterna är 

produkter av en samhällsklass som blivit dominerande och att de i sina betydelser måste bära 

med sig sin historiska grund. Myter vill däremot inte påskina att de är historiskt eller socialt 

betingade, utan försöker istället förneka detta och framställa betydelserna som naturliga 

(Fiske 1997, s. 122). 

 

Det finns vidare olika typer av myter. De primitiva myterna utgör sådana som handlar om 

exempelvis livet och döden och de sofistikerade myterna handlar om bland annat manlighet 

och kvinnlighet. En av de myter som finns är att kvinnan är bättre lämpad att vårda och fostra 

än mannen och att hemmet därmed är kvinnans naturliga plats. Mannens roll är, lika naturligt, 

som försörjare (Fiske 1997, s. 121-122). Myten upprätthåller alltså samhällets maktordningar 

och får dem att framstå som naturliga och självklara (Ekström & Moberg 2008, s. 25). 

Myternas historiska bakgrund undanskyms när betydelser framstår naturliga vilket då gör att 

de framstår som rättvisa. När det gäller denna myt om manligt och kvinnligt framstår myten 

således som främjande för båda kön. Myten fungerar bäst när den visar på ett samband med 

något som verkar vara naturligt, vilket kan vara att det just är kvinnan som föder barn. Detta 

kan användas för att få betydelser att kännas naturliga (Fiske 1997, s. 122-123). 

 

Inom bland annat reklamen är myten användbar då människor använder och tänker genom 

dem. Även om det är känt att vissa bilder, som den röda stugan med vita knutar som solen 

ständigt skiner på, inte visar verkligheten är det ändå få som ifrågasätter dem. Myten skapar 

en sorts förståelsegemenskap vilken alltså kan nyttjas i kontexten av då exempelvis reklam 

(Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 27). 
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3.3 Nationell identitet 

Anderson (1993) definierar nationen som en föreställd politisk gemenskap. Han skriver att 

den är föreställd genom att medlemmarna av nationen ser sig som en del av en gemenskap 

trots att de aldrig kommer att komma i kontakt med fler än en liten del av nationens alla 

medlemmar (Ibid, s. 21). Ehn, Frykman och Löfgren (1993) förklarar att det nationella, såväl 

som etnicitet, handlar om kollektiva vi-känslor och tar sig uttryck genom symboler och sådant 

som språk, klädsel och musik som också är kulturellt laddade (Ibid, s. 13). 

 

Politisk gemenskap är en känsla som återfinns i den nationella identiteten. Smith (1991) anser 

att detta tyder på att det i samhället finns gemensamma institutioner samt rättigheter och 

skyldigheter för människorna som är en del av det. Vidare anser han att detta även tyder på att 

människorna har ett bestämt socialt utrymme vilket de känner tillhörighet till (Ibid, s. 9).  

 

Andersson (2009) framhåller att den nationella identiteten handlar om mer än bara 

geografiska gränser och etniska folk. Hon anser att det i föreställningar om länder ingår 

symboler, bilder och berättelser om nationen som är viktiga delar av den nationella 

identiteten. Materiella symboler, som flaggor, menar hon är en del av det som sammanbinder 

medlemmarna av en nation. Den nationella identiteten är den som Smith (1991) beskriver som 

den mest fundamentala och inkluderande av de olika kollektiva identiteter som människor 

idag delar (s. 143). Vi glömmer inte heller bort vår nationella identitet då den ständigt flaggas 

och vi dagligen blir påminda om att vi lever i en nation (Billig 1995, s. 93). 

 

3.4 Svenskhet 

Det finns ingen enkel definition av svenskhet (Andersson 2009). Flera forskare har dock tagit 

sig an att försöka få fram en sådan. Gaunt och Löfgren (1985) skriver att “svenskheten är 

främst en tankekonstruktion” (s. 124). De förklarar att många myter kring svensken figurerat 

genom åren och att fler sådana kommer att genereras, där karaktären av dem kommer variera 

utifrån skaparen och användningen (Ibid, s. 7). Vidare framhåller Ehn, Frykman och Löfgren 

(1993) att definitionen av vad som är svenskt, såväl som den svenska vardagen och svenska 

kulturmönster, ständigt kommer att förnyas och produceras så länge det finns ett svenskt 

samhälle. De anser att människor lär sig vara svenska och att människor då genom 

vardagslivet blir det, även om det inte sker medvetet (Ibid, s. 14-16).  
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Herlitz (2003) lyfter fram att protestantismen, klimatet och socialdemokratin har haft 

påverkan på det svenska sättet. Det förstnämnda påverkade synen på arbete och det 

sistnämnda lärde svenskarna en relation till staten som varit betydande för människors behov 

att ha relationer till sina närstående. Klimatet har framkallat en viss naturromantik men kylan 

har försvårat människors utomhusvistelser under vintertid såväl som det gjort att människor 

måste spara och planera då det under sådana kyliga omständigheter är omöjligt att odla (Ibid, 

s. 9-10).  

 

Svenskheten förknippas med modernitet (Daun 1998, s. 173). Daun (1998) framhåller just att 

Sverige är ett modernt samhälle. Han anser att om man ska kunna uttala sig om kärnan i 

nationell svensk identitet vore det föreställningen om modernitet. Han belyser att det 

perspektiv som svenskar har på omvärlden i många fall är influerat av föreställningen att 

många andra länder inte har kommit lika långt gällande detta. Svenskarnas förhållande till det 

förgångna är ett avspänt sådant där de tycker att det är roligt med midsommarfirande, men att 

det är ganska betydelselöst. Det gamla bondesamhället med sina sedvänjor hör med andra ord 

till det förflutna. Svenskarna har inte längre ett traditionellt tänk, de går inte längre i kyrkan 

och tror inte längre på skrock (Ibid, s. 173-174). 

 

När människor blir ombedda att beskriva det typiskt svenska uppger de sådana exempel vilka 

bär hög kulturell specifik vikt, där något vardagligt blir symbolladdat. Detta kan vara sådant 

som barfotafötter på en sommaräng eller att sörpla på kräftor i augusti (Ehn, Frykman & 

Löfgren 1993, s. 16). Löfgren (1993) tar i boken Försvenskningen av Sverige upp en 

internationell jämförelse som syftade till att se vad unga människor känner mest stolthet över i 

sina länder. Flera länder satte sin historia högst men hos svenskarna var det istället naturen. 

Han påtalar att detta inte är en tillfällighet då många av Sveriges nationalmonument består av 

exempelvis skogar och fjäll. Han skriver att nationen får ta plats när landskap växer fram som 

nationella och att det på dessa arenor finns olika stämningar, minnen och myter. Här skapas 

då, enligt honom, en kulturell förtäring av det nationella (Ibid, s. 90). 

 

De landskapstyper som förknippats med svenskheten har skiftat under åren. Barrskogstäckta 

landskap framstod som de mest svenska under lång tid, som under 1900-talet sedan blev 

ackompanjerade av sjöar och kustlandskap (Werner 2014, s. 108). Barrträden har dock inte 

alltid associerats med något positivt, istället finns det i den svenska litteraturen många tirader 

om de mörka granskogarna och fula tallarna. Barrskogens association med Sverige hör 
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samman med att Värmland och Dalarna sedan länge har uppfattats som ursvenska områden 

(Ibid, s. 116-118). I den mentala bilden av Sverige kom fjällvärlden in sent, vilken länge sågs 

som samernas territorium. Sådana områden blev dock senare av intresse att försvenska, då 

man inte ville att svenskheten skulle försvinna om man rörde sig från centrum (Ibid, s. 110). 

 

Gaunt och Löfgren (1985) skriver att man “vet” hur svenskar är. Svenskar beskrivs bland 

annat som naturälskare med egenskaper som tystlåtna och skötsamma. De är också är duktiga 

på att kritisera sig själva men ogillar när utländska människor uttalar sig liknande (Ibid, s. 7). 

Svensken håller även främmande människor på avstånd och får frågande blickar om de, trots 

att det finns lediga platser, sätter sig bredvid någon annan (Ibid, s. 47). Herlitz (2003) 

diskuterar vidare kring hur svenskar är. Han har frågat svenskar om deras syn gällande det 

typiskt svenska. Där uppgavs bland annat sådant som att svensken är tyst, lagom, avundsjuk 

och blyg. Han kunde därmed också konstatera att svenskar beskriver sig själva i negativa 

termer, snarare än positiva (Ibid, s. 19-20). Vidare berättar han om en undersökning i vilken 

icke-svenskar angav sin syn på svenskarna i arbetslivet. Där fick man fram att svenskar anses 

vara bland annat pålitliga och goda lyssnare men även att de är konflikträdda och har ett 

begränsat kroppsspråk. Svensken håller inte gärna öppet med om de positiva omdömena för 

att inte framstå som självgod, men istället håller han eller hon med om dem i de privata 

samtalen (Ibid, s. 22-23). 

 

Något som också diskuterats gällande svenskar är deras strävan efter ensamhet (Daun 1994; 

Herlitz 2003). Svenskarna finner en lättnad och befrielse i att vara för sig själva. Ensamheten 

ger dem en möjlighet att fly undan de förväntningar som den sociala samvaron framkallar. 

Det är också, delvis, mot denna bakgrund som svenskarna finner en förnöjelse i att 

exempelvis ensamma vandra omkring i skogen (Daun 1994, s. 78). Det finns vidare en rad 

olika uttryck som genom historien har etablerats i Sverige, vilka glorifierar den ensammes 

kamp, så som att ensam är stark och själv är bäste dräng. Ett typiskt uttryck för svenskarnas 

kärlek till att få vara ensamma är “att få vara ifred” (Herlitz 2003, s. 55-57). 

 

Werner (2014) diskuterar kring hur svensken ser ut. Han funderar över om det följer den 

idylliska bilden av att svenskarna är blonda och blåögda, där han konstaterar, efter en 

promenad på Stockholms gator, att det verkar vara så att svenskarna idag till och med har 

ljusare hår och blåare ögon (Ibid, s. 32). Han menar vidare att det i utseendet finns visuella 

egenskaper som ses som tecken på svenskhet. Det är sådant som en rak kroppsform, särskilt 
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hos kvinnorna, men även en rak näsa, en smal mun och omarkerade kindben. På bild och i 

film markeras att någon är svensk genom betoning på de visuella egenskaperna, så som färgen 

på ögonen eller formen på näsan. Vi lär oss känna igen vem som är, och vem som inte är, 

svensk genom de koder som den visuella kulturen har. De olika visuella egenskaperna 

tillskrivs olika betydelser (Ibid, s. 44-46).  

 

Det finns dock en befogad invändning mot de påståenden som finns om svenskhet, poängterar 

Daun (2005). Denna invändning avser att det finns skillnader mellan olika kategorier av 

befolkningen, även om den är mycket homogen. Dessa skillnader återfinns framförallt mellan 

samhällsklasser, kön, åldersgrupper, land och stad. Sverige är numera ett multikulturellt land 

med flera ideologier och livsstilar. Det blir således svårt att tala om något typisk svenskhet 

(Ibid, s. 9).  

 

Genom detta kan vi konstatera att, trots att det inte finns någon hel och definitiv definition av 

svenskhet, det finns sådant som anses utmärkande för svenskarna. Utifrån det författarna ovan 

skriver har vi härlett det vi ser som kärnan av svenskhet. Just moderniteten framstår, utifrån 

det Daun (1998) skriver, som en betydande del (s. 173). Werners (2014) resonemang kring 

hur svensken ser ut visar på att det tycks vara så att det framförallt är det blonda håret och de 

blå ögonen som förknippas med svenskarna (s. 32). Utifrån teorin ges en inblick i vilka 

egenskaper som svenskarna till synes bär på. Utifrån diskussionerna som de för kan vi dra 

slutsatsen om att svensken bland annat är ganska återhållsam (Herlitz 2003, s. 22). Vi kan 

också se att naturen fått en stor del i försöket att definiera vad som är svenskt. Svenskarna är 

ett mycket naturälskande folk (Gaunt & Löfgren 1985, s. 7), där olika naturmiljöer står dem 

varmt om hjärtat. Till detta kan vi då se, som Werner (2014) skriver, att det finns olika 

landskapsmiljöer som framstår lite mer svenska än andra (s. 108).  

 

3.5 Sammanfattning av teorierna samt diskussion 

De teorier som ovan presenterats bär med sig förtjänster såväl som brister. I detta avsnitt för 

vi en diskussion kring detta samt hur teorierna tillämpas, där vi också sammanfattar de 

centrala teoretiska utgångspunkterna. 

 

Marknadsföring och reklam har fått ta plats i det teoretiska ramverket med grund i att 

huvuddimensionen av denna studie utgörs av analys av reklamfilmer. Reklamen syftar till att 
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skapa en relation till öldrickarna och sälja sin produkt, i vilket marknadsföring och reklam 

träder in. Det är således av vikt för oss att ha en förståelse för dessa när vi analyserar 

reklamen. 

 

Semiotiken ger oss en begreppsapparat för att nå de underliggande betydelserna, vilket 

motiverar varför semiotiken finns med i det teoretiska ramverket. Semiotikens brist ligger i att 

analysen kan bli för subjektiv, något som diskuteras vidare under 4.3 Metodproblem. De 

utgångspunkter som vi hämtar från semiotiken som vidare nyttjas i analysen är dels de två 

olika meningsnivåerna semiotiken skiljer på, denotation och konnotation. Dels myter, där vi 

framförallt inspirerats av Barthes men också Peirces teckentriad vilken består av ikoner, index 

och symboler.   

 

Teorin om nationell identitet ger oss en förståelse över vad detta innebär som är viktig när vi 

undersöker den svenska nationella identiteten. En brist vi kan tänka oss med teorin är att 

människorna i en nation inte är en homogen grupp och då blir inte en nationell identitet 

representativ för alla medlemmarna av nationen. 

 

Det ovan gör att teorin om svenskhet blir av stor vikt. Dess största brist är att det inte finns 

någon enkel definition av vad svenskhet är (Andersson 2009). Teorin tillhandahåller dock en 

förståelse för vad som kan framhållas som svenskhet, vilket är relevant för oss vid vår analys 

då vi ämnar identifiera hur detta reproduceras i materialet. De centrala utgångspunkterna 

denna teori ger oss om vad som kan ses som typiskt svenskt berör framförallt naturen och hur 

svensken är. 

 

4. Material och metod 

I detta kapitel redovisas inledningsvis studiens empiriska material och den urvalsprocess som 

användes för att samla in materialet. Efter detta följer en redogörelse över den metod och det 

tillvägagångssätt som tillämpats. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring 

metodproblem samt studiens giltighet, tillförlitlighet och interna reliabilitet.  

 

4.1 Urval och material 

I denna studie studeras hur svenskhet reproduceras hos Spendrups Bryggeri AB:s varumärken 

Mariestads och Norrlands Guld. Studiens empiriska material består av en reklamfilm och en 
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förpackning för respektive varumärke. De reklamfilmer som ligger till grund för denna studie 

är 2015 års livsnjutare: Björn Frantzén från Mariestads och Run Linkan Run från Norrlands 

Guld. Förpackningarna som analyseras är Mariestads Export och Norrlands Guld Export på 

burk. 

 

Öl valdes strategiskt, där det är den alkoholsort som under det senast avslutade kvartalet, 

kvartal tre 2015, sålde mest beräknat i kronor (Systembolaget 2015d). Övriga urval var 

målstyrda, vilket är ett icke-sannolikhetsurval med syfte att få fram ett material som är 

relevant för undersökningens forskningsfrågor (Bryman 2011, s. 392). Således valdes 

Mariestads och Norrlands Guld som tillhör Spendrups Bryggeri AB. Spendrups är ett av 

Sveriges ledande bryggerier (Systembolaget 2014) och bistår med åtta varumärken, bland 

vilka dessa två ansågs vara relevanta och intressanta för denna studie, vilka också tidigare 

fångat vår uppmärksamhet genom deras marknadsföring. De förpackningar som utgör 

materialet är de som ansågs passa studien bäst, med utgångspunkten i att det inte skulle vara 

några specialutgåvor, vilka är Mariestads Export och Norrlands Guld Export på burk. 

Glasflaskan avgränsade vi oss från då burken innehöll mer att studera genom att flaskan 

enbart har en mindre etikett. Reklamfilmerna som studeras går vi djupare in på här nedan, där 

vi även redogör för förpackningarna.  

 

Reklamfilmerna hämtades in från Youtube. Mariestads film fanns tillgänglig på deras egen 

kanal, vilken fanns länkad från deras hemsida, och genom det anser vi att källan är tillförlitlig. 

I början av detta år, 2015, ändrade Norrlands Guld sin kommunikationsstrategi till att satsa på 

en webb-tv-serie (Wisterberg 2015) och på deras Youtubekanal kunde vi endast finna filmer 

av denna karaktär. Istället fick vi söka efter reklamfilmer via andra källor där vi genom 

internetsökningar fann en tidningsartikel från Dagens Media som skrev att Run Linkan Run 

tillhörde Norrlands Guld (Thomsen 2014). Vi sökte sedan efter denna och fann den via 

Orange Films Youtubekanal. Vi menar att tidningsartikeln styrker att filmen tillhör Norrlands 

Guld och efter att ha granskat vilka Orange film är finner vi att de står som Production 

Service för filmen (Production Service Network 2015). Filmen finns också länkad via deras 

hemsida (Orange Films 2015) och vi känner att deras Youtubekanal är en tillförlitlig källa att 

hämta reklamfilmen från.  

 

De valda förpackningarna samlades in genom att inhandla dem på Systembolaget. Detta för 

att säkerställa att det är de aktuella och korrekta förpackningarna samt för att inte missa någon 
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del av designen som kanske inte hade synts på de bilder som finns att tillgå på Internet.  

 

4.1.1 Norrlands Guld: reklamfilm och förpackning 

Norrlands Gulds traditionella tv-reklam byttes år 2015 ut till en satsning på en webb-tv-serie, 

vilken syftar till att människor ska uppskatta kall öl (Wisterberg 2015). I och med detta har vi 

fått gå tillbaka i tiden och välja en reklamfilm som inte står lika nära i aktualitet, då vi söker 

att analysera Norrlands Gulds mer klassiska reklamfilmer. Året innan hade Norrlands Guld en 

reklamfilm som då vann Årets reklamlåt 2014. Det är också kring just musik som själva 

reklamfilmen kretsar (Sköld 2014). Just på grund av detta fokus på musiken, och att reklamen 

inger en känsla av att vara en musikvideo, valdes denna således bort. Istället har vi backat 

ytterligare ett år, och valt reklamfilmen Run Linkan Run. Reklamen beskrivs som 2013 års 

sommarplåga, vilken är framtagen av reklambyrån Planet of the Silver Ape. Regissören 

bakom filmen är Jesper Kouthoofd (Thomsen 2014). Vi är medvetna om att denna inte är 

Norrlands Gulds senaste, men vi menar att denna reklamfilm är mer lämpad för denna studie. 

Trots att den alltså är från 2013 anser vi att den är av intresse att undersöka, eftersom den 

tidigare varit aktuell och exponerats för människor.  

 

Hos Norrlands Guld valdes deras Exportöl. De bistår sammantaget med fyra ölsorter på burk, 

vilka är desamma som finns på glasflaska men den förpackningssorten har vi, som nämnt, valt 

bort. De ölsorter som Norrlands Guld har är Dynamit, Export, Ljus och Ljus Eko. Den 

förstnämnda är till utseendet lik Export men med en svart bakgrund istället för en guldig, 

vilket gjorde att vi fann Exportölen mer intressant att undersöka då den direkt gav oss känslor, 

genom färger och motiv, kopplade till Sverige och kändes mest lämplig för studien. De två 

sistnämnda uteslöts då vi ansåg att de inte hade lika många relevanta element att studera 

utifrån studiens syfte.  

 

4.1.2 Mariestads: reklamfilm och förpackning 

I marknadsföringen för Mariestads öl syns olika människor, vilka beskrivs som livsnjutare, 

som representanter för ölen. I tidigare reklamfilmer medverkar bland andra Peter Stormare 

och Per Morberg. I den reklamfilm som utgör en del av vårt empiriska material ser vi istället 

stjärnkocken och krögaren Björn Frantzén, vilket reklamfilmens titel, 2015 års livsnjutare: 

Björn Frantzén, avslöjar. Reklamfilmen ingår i en kampanj som togs fram i samarbete med 

Stefan Öström från reklambyrån Apans planet. I kampanjen ingår programserien Den stora 
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smakresan (Djerf 2014). Avsnitten från denna programserie har valts bort då de inte är av den 

klassiska karaktär vi söker utan mer ger en känsla av att vara avsnitt ur en dokumentärserie. 

Trots att den valda reklamfilmen sänds på webben och inte på TV har den ändå den karaktär 

vi söker för vår studie.  

 

Av Mariestads olika ölsorter finns tre av dem på burk. Dels Export, den som är en del av 

studiens material och dels deras Julebrygd och deras Old Ox. Den förstnämnda är 

utseendemässigt lik Export, men med inslag av julens röda färger vilken då valdes bort. Den 

sistnämnde tyckte vi skildrade många liknande element som Export, om än i olika utformning, 

men sammantaget innehöll Export fler element som vi kände vore intressanta att analysera 

och då valdes även Old Ox bort. Den förpackningsdesign som pryder Mariestads Export 

skapades 2014. För många människor i Sverige är Mariestads känt för sina guldburkar. Det är 

även det ölvarumärke som främst arbetar med just guld i sin marknadsföring (Mossvall 2015-

12-08)1. 

 

4.2 Metod 

4.2.1 Metod 

Studiens metod utgörs av en kvalitativ semiotisk analys. Den kvalitativa metoden, som 

intresserar sig för ord snarare än kvantifiering, beskrivs som induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk (Bryman 2011, s. 340). Den handlar om djup och inte bredd (Ibid, s. 355), 

vilket gör denna metod relevant för oss. Inom kvalitativa undersökningar är det mer 

begränsade aspekter av social verklighet som undersöks och man vill skapa en förståelse för 

beteenden, värderingar och åsikter utifrån kontexten i vilken man undersökt (Ibid, s. 372).  

 

Semiotik studerar tecken (Fiske 1997, s. 61). Den semiotiska metoden valdes då vi vill få en 

djupare förståelse för empirin. Materialet har med hjälp av semiotiken studerats ingående för 

att se vilka betydelser som tecken kommunicerar (Ekström & Moberg 2008, s. 17). 

Semiotikens olika meningsnivåer, denotation och konnotation, gör det möjligt för oss att hitta 

både de uppenbara och de underliggande betydelserna (Wærn, Pettersson & Svensson 2004, s. 

38). Med semiotiken kan vi dessutom studera myterna i materialet för att kunna visa hur olika 

föreställningar reproduceras (Lindgren 2009, s. 85).  

 

                                                           
1 Mikael Mossvall, Produktchef Mariestads & Melleruds, telefonsamtal den 8 december 2015 
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4.2.2 Tillvägagångssätt  

Analysen av förpackningsdesignerna och reklamfilmerna utfördes med hjälp av semiotiska 

verktyg. Den inleddes med att skapa en grundlig beskrivning av den denotativa meningsnivån 

hos materialet. Detta utförde vi separat för att sedan gå igenom tillsammans och säkerställa att 

inget utelämnats. När den denotativa nivån klarlagts analyserades den konnotativa nivån på 

samma sätt som ovan. Därefter sammanställdes tolkningarna för att säkerställa att materialet 

tolkats och analyserats likadant men även för att undvika allt för stor subjektivitet i 

tolkningarna. Detta tillvägagångssätt upprepades sedan för båda studieobjekten för att se om 

vi kunde finna några nya betydelser. Sedan analyserades materialet ytterligare en gång, denna 

gång för att identifiera vilka myter som fanns inbäddade. Efter denna del av analysen 

genomfördes även en jämförande analys för att finna likheter och skillnader i hur 

varumärkena reproducerar svenskhet.  

 

4.3 Metodproblem 

Semiotiken valdes då den var lämpligast för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Studien är kvalitativ och detta medför emellertid problem som här kommer 

belysas och diskuteras.  

 

En kritik som riktas mot kvalitativa undersökningar är att de brukar kunna bli för subjektiva. 

Detta då resultaten påverkas av forskarens egna tankar om vad som är av vikt och betydelse 

(Bryman 2011, s. 368). I denna studie har vi tolkat och analyserat det empiriska materialet 

separat för att sedan para ihop de tolkningar som gjorts för att säkerställa att det finns en 

överensstämmelse och på så vis undvika att våra tolkningar är allt för subjektiva.  

 

Ett annat problem med att utföra en kvalitativ undersökning är dess generaliserbarhet 

(Bryman 2011, s. 369). Resultaten som framkommit ur denna studie kan alltså inte 

generaliseras till varumärkenas alla reklamfilmer och förpackningar. Men all vetenskap syftar 

till generell kunskap och den kunskapen ska kunna tillämpas utöver det enskilda fallet. 

Genom att vi relaterar till andra fallstudier i tidigare forskning kan vi bidra till teoriutveckling 

rörande kommunikation, sociala strukturer och socialt handlande (Ekström & Larsson 2010, s. 

48-49). 

 

Det finns dessutom svårigheter i att replikera en kvalitativ undersökning. Detta genom att 
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analysen präglas av forskarens intressen och undersökningen kan påverkas av forskarens kön, 

ålder och personlighet. Kvalitativa studier brister även ofta i transparens då redogörelsen för 

hur studien genomförts inte är tillräckligt tät, det vill säga att det inte tydligt syns hur urval 

och analys genomförts eller hur slutsatser kunnat dras (Bryman 2011, s. 368-370). För att 

undvika problemen med transparens har vi redogjort för insamlingen av materialet och tydligt 

beskrivit det tillvägagångssätt som tillämpats. Det sistnämnda beskrivs så noggrant som 

möjligt för att öka replikeringsmöjligheterna, men det finns ändå svårigheter med att replikera 

denna studie då den bygger på våra subjektiva tolkningar.  

 

Kritiken som riktats mot semiotiken i sig gäller att analyser ofta presenteras som objektiva. 

Detta bör de alltså inte göra då de snarare är subjektiva tolkningar som många gånger bygger 

på tillfälliga intryck (Ekström & Moberg 2008, s. 37). Då vi är medvetna om att vår analys 

inte är objektiv försöker vi inte heller presentera den som det, utan snarare tydligt visa på att 

det är våra tolkningar och förklara hur de uppkom.  

 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet och giltighet är begrepp som motsvarar reliabilitet och validitet. Argumenten i 

en forskning behöver kunna visa på giltighet och tillförlitlighet för att kunna underbygga de 

påståenden man gör och de slutsatser man drar. Giltighet når man genom att argumentet har 

med saken att göra och tillförlitlighet nås om det man anger är riktigt (Ekström & Larsson 

2010, s. 14-15). Vi menar att studiens tillförlitlighet stärks genom att det empiriska materialet 

bifogats. Då kan läsaren ta del av vad som refereras till och se vad det är slutsatser och 

argument härrör ifrån. Läsaren kan då se att det vi anger är riktigt. Vi menar även att studien 

uppnår giltighet då vi genom arbetet hållit oss inom ramarna för studiens syfte och 

frågeställningar för att säkerställa att argument och slutsatser har med saken att göra.  

 

Bryman (2011) talar om internbedömarreliabilitet inom den kvantitativa forskningen. Detta 

begrepp handlar om att det ska finnas en överensstämmelse mellan olika observatörer när det 

gäller bedömningar (Ibid, s. 160). Den motsvarigheten som finns inom den kvalitativa 

forskningen kallar han för intern reliabilitet, och han förklarar att det avser att de som ska 

tolka något ska komma överens om hur de ska tolka vad som syns och hörs (Ibid, s. 352). 

Detta har vi förhållit oss till genom att innan analysen diskutera kring och bestämma över hur 

materialet skulle tolkas. Vi har också sett till att båda har haft samma förståelse och fördjupat 
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oss i de teorier som finns inom studiens teoretiska ramverk för att se till att materialet tolkas 

på samma sätt.  

 

5. Resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras studiens analys och resultat. Inledningsvis redovisas varumärkenas 

förpackningar och därefter reklamfilmerna. Denotation och konnotation presenteras 

tillsammans istället för enskilt. Redovisningen för reklamfilmerna presenteras utifrån en 

tematisk disposition. Båda dessa delar av analysen, förpackningar och reklamfilmer, avslutas 

med en redogörelse av de inbäddade myterna följt av en jämförelse mellan varumärkena. En 

diskussion förs också löpande genom kapitlet.  

 

5.1 Förpackningsdesign 

I denna del av analysen, vilken rör förpackningsdesign, har avsnittet delats upp mellan 

varumärkena. 

 

5.1.1 Norrlands Guld Export

 

Bild 1: Framsidan av Norrlands Gulds Export. 

Bild 2: Baksidan av Norrlands Gulds Export. 
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På den denotativa nivån syns det att Norrlands Gulds Exportöl på sin förpackning har 

Ångermanlands landskapsvapen både på framsidan och på baksidan. På framsidan är den 

placerad i toppen av en vapensköld. Landskapsvapnet har en blå sköld inom vilken det finns 

tre grå laxar, med röda fenor, staplade ovan varandra. Ovan vapnet syns en krona och bredvid 

vapnet syns en älg på respektive sida, båda med ansiktet mot vapnet och porträtterade ur 

profil. På burkens baksida är landskapsvapnet större och skildras utan vapenskölden. Älgarna 

finns även här med men nu har de båda ansiktena vända åt vänster. På den konnotativa nivån 

konnoterar landskapsvapnet något provinsiellt genom att beteckna ett av Sveriges landskap, 

Ångermanland, och således förs tankarna dit. Både detta landskapsvapen och namnet, 

Norrlands Guld, som syns i vapenskölden, associeras till det norrländska landskapet. Namnet 

åstadkommer detta genom en explicit hänvisning och vapnet genom att Ångermanland tillhör 

Norrland. Genom detta förankras produkten i det lokala, det vill säga denna landsdel, och 

denna förankring stärks ytterligare genom den text som syns på förpackningens baksida. Där 

återfinns textraden Det här ölet är precis som Norrland vilket gör det tydligt att Norrlands 

Guld här hänvisar till Norrland, vilket gör att hos betraktaren skapas det mentala bilder av 

denna landsdel.  

 

De konnotationer till Norrland som framkommit från det ovan nämnda förstärks av det 

landskap som framställs på förpackningen. Illustrationen av detta landskap hittas längst ned 

på förpackningen. Den utgörs av en mörkt blå granskog vilken är placerad i förgrunden. 

Bakom denna syns en sjö i både silver och klarblått, vilken mynnar ut bland de berg som är 

placerade i bakgrunden av denna illustration. Bergen består av två olika klarblåa nyanser och 

topparna är vita. Illustrationen syns runt hela förpackningen. Granskogen är den landskapstyp 

som först ansågs vara äktsvensk och som följaktligen har gjort det under lång tid (Werner 

2014, s. 116). Genom skildrandet av denna skapas associationer till Sverige. Bergen i 

bakgrunden har vita toppar vilket kan vara ett ikoniskt tecken för att de är snötäckta. Detta 

skapar i sin tur associationer till fjällen, som numera dessutom kan ses som ett svenskt 

landskap (Ibid, s. 110). Vidare konnoterar dessa berg även till Norrland. Genom att det 

skildras flera berg kan det ses som ett indexikalt tecken på att det är en bergskedja, vilket då 

för tankarna till Kebnekaise som är en del av den långa bergskedja som formar en naturlig 

gräns mot Norge. Detta berg är Sverige högsta och finns beläget i Norrland (Rosen Svensson 

2011, s. 8), vilket gör att konnotationer dit skapas. Det vatten som syns i illustrationen ser ut 

att vara en älv, något som kan förknippas med det norrländska landskapet. I och med att 

Ångermanlands landskapsvapen finns placerat ovan detta ger denna älv en konnotation till 
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den stora Ångermanälven som flyter genom Norrland. Denna association förstärks av att, som 

nämnt vid bakgrundsinformationen, se rubrik 1.1.3 Norrlands Guld, att Norrlands Guld har 

sitt ursprung vid just denna älv.  

 

I denna illustration syns också två människor i skogen. De sitter mitt emot varandra och syns 

ur profil. Bakom båda personernas ryggar finns några av skogens granar. Genom detta 

reproduceras bilden av att svenskar finner glädje i att spendera tid i, och vill vara i, skogen 

(Herlitz 2003, s. 66).  

 

På förpackningen porträtteras sammanlagt sex ikoner föreställande älgar. En av dem står i den 

illustrerade skogen, en annan återfinns i en cirkel som finns framför illustrationen, där texten 

När älgen blir blå är ölen kall syns och resterande älgar återfinns vid landskapsvapnens sidor. 

Vi förknippar älgen med den svenska naturen och älgen är, som Werner (2014) skriver, ett 

djur som i den visuella kulturen kan förknippas med det svenska (s. 140). Norrlands Guld 

nyttjar ett djur som kan förknippas med Sverige snarare än ett djur som kunnat bära på en 

annorlunda association. Hade det istället synts ett lejon, eller något annat, för oss svenskar, 

exotiskt djur hade inte förpackningen lika tydligt reproducerat svenskhet.  

 

Även den färgskala som klär förpackningen skapar associationer till Sverige. Landskapet 

skildras i en mörkt blå färg, följt av ytterligare nyanser av blått i sjön och på bergen. Detta 

övergår sedan i en guldig himmel och denna guldfärg utgör sedan bakgrunden av resten av 

förpackningen. Det guldiga kan tänkas representera guld och tillsammans med det blå skapas 

en konnotation till den svenska fanan. Flaggan är, som Andersson (2009) skriver, en symbol 

som kan kopplas till nationell identitet. Norrlands Guld har här valt färger som tydligt kan 

skapa dessa associationer till den svenska flaggan och således reproduceras svenskhet genom 

färgvalen på förpackningen. Flaggan bär på en stor emotionell kraft och kan framkalla 

flertalet olika känslor. Det kan bland annat vara glädje, gemenskap eller stolthet (Ehn, 

Frykman & Löfgren 1993, s. 15). Vi tänker att detta valts för att, i likhet med Roberts (2014) 

slutsats kring de ryska förpackningarna som använde bilder vilka tydligt konnoterade 

nationell identitet (s. 397), skapa ett emotionellt engagemang från konsumenterna. Detta går 

att förstå utifrån teorin om marknadsföring och reklam, att Norrlands Guld här försöker 

tillgodose sina kunders behov och skapa en relation till dem (Kotler 2010, s. 29). Reklam 

syftar till att framkalla känslor hos konsumenterna och få dem att känna sig tilltalade 

(Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 52) vilket Norrlands Guld här kan åstadkomma genom att 
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anspela på den svenska gemenskapen. 

 

I Prideaux (2009) studie av reklam i den australienska kontexten diskuterar hon kring hur 

företag använder olika strategier gällande nationell identitet i marknadsföring. Hon förklarar 

att vissa företag nyttjar bilder som väldigt tydligt är nationalistiska, och ger exempel på den 

australienska flaggan för detta (Ibid, s. 623-624). Vi finner en likhet i detta med hur Norrlands 

Guld reproducerar svenskhet på sin förpackning. Trots att bilderna av landskapet och älgarna 

eller färgvalen inte lika explicit uttalar nationell identitet som ett symboliskt tecken som en 

flagga hade gjort, menar vi att dessa ändå tydligt konnoterar svenskhet.  

 

5.1.2 Mariestads Export  

 

Bild 3: Framsidan av Mariestads Export. 

Bild 4: Baksidan av Mariestads Export. 

 

På baksidan av ölburken från Mariestads Export finns en illustration av Mariestad, som binder 

samman ölen med staden och väcker associationer till denna svenska stad. Även 

varumärkesnamnet Mariestads, som syns på flera ställen på förpackningen, och texten 1878 

Silfvermedalj Mariestads, som finns ovan medaljen på vapensköldens högra sida, bidrar till 

dessa konnotationer.  
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Ölförpackningens design framkallar en känsla av historia, nostalgi och tillbakablickande 

genom färg och typsnitt samt användningen av ikoner och symboler. Samspelet mellan dessa 

tecken ger även helheten av ett gammaldags uttryck. En symbol som framhäver denna känsla 

är 1848, som återges ett flertal gånger på förpackningen, vilket är året när Mariestads 

Bryggeri grundades (Mariestads 2015). Inom vapenskölden, som är en ikon och det centrala i 

designen, finns medaljer och en murkrona som kan tänkas antyda på att Mariestads försöker 

anspela på historia. I denna sköld skildras även årtalet 1848 och texten Hantverk och 

tradition, där de båda återfinns på baksidan av förpackningen. Att Mariestads använder sig av 

dessa ord och siffror på förpackningen kan bero på den positiva förnimmelse som tradition för 

med sig i dagens Sverige (Gaunt & Löfgren 1985, s. 14) och genom marknadsföringsteorin 

kan detta tänkas ha grund i att Mariestads vill, genom att tillhandahålla det bästa kundvärdet 

på marknaden, få fler kunder och behålla de befintliga (Kotler 2009, s. 7). Tradition handlar 

idag mycket om just konsumtion och marknadsföring (Gaunt & Löfgren 1985, s. 24).  

 

Ikoner som kan associeras med historia är guldmedaljerna som finns längst ned på 

vapenskölden. Det finns en medalj i respektive nedre hörn, som återger framsida och baksida, 

och motiven på dem kan på olika sätt förknippas med Sverige. Medaljen i det vänstra hörnet 

är från den Allmänna konst- och industriutställningen. På framsidan skildras årtalet 1897 

tillsammans med något som dock inte går att tolka. Genom den tillhörande texten Stockholm 

guldmedalj 1897, som står skrivet över medaljen, så associeras den till Sverige genom denna 

tydliga hänvisning till huvudstaden. Medaljens baksida porträtterar Oscar II tillsammans med 

texten Sveriges och Norges konung vilket konnoterar till Sverige då landet nämns och genom 

att han alltså var svensk konung.  

 

På framsidan av medaljen i det högra hörnet syns texten Vestra Sveriges hushållnings sällskap 

tillsammans med en skildring av sex stycken vapensköldar. Fem av dessa skapar på olika sätt 

konnotationer till Sverige genom att likna några svenska landskapsvapen och länsvapen. Den 

sjätte väcker inga associationer då vi inte kan identifiera vad som porträtteras på den. Två av 

sköldarna för tankarna till Västergötlands landskapsvapen genom porträtteringen av ett lejon. 

Det uppkommer även associationer till Dalslands landskapsvapen genom vapenskölden med 

ett tjurliknande djur och till Värmlands landskapsvapen genom en fågel som ser ut som en 

örn. En vapensköld innehåller en borg vilken har tre kronor över sig, vilket påminner om 

Jönköpings länsvapen. De tre kronorna utgör även Sveriges heraldiska nationalsymbol och 
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således skapar konnotationer till Sverige. Samtliga landskap och län, vilka ges associationer 

till, finns belägna på västra sidan av Sverige, vilket då återkopplar till medaljen från Vestra 

Sveriges hushållnings sällskap. Dessa designelement, som här ovan diskuterats, ger 

uppfattningen om att Mariestads försöker berätta en historia genom sin förpackning och till 

följd av användandet av årtal från 1800-talet förmedlas även nostalgi. Förpackningar kan 

försöka väcka emotionella känslor hos människor (Roberts 2014, s. 307), vilket vi tänker är 

vad Mariestads vill åstadkomma genom nostalgi och historia. På baksidan av medaljen syns 

det en krans som innehåller en text vilken däremot är mycket liten och inte går att tyda.  

 

I illustrationen av staden syns det olika ikoner så som lövträd och olika byggnader i form av 

hus, industribyggnader och en kyrka. Att lövträden syns tydligt ger en uppfattning om att det 

är nära till naturen. När Mariestads har valt ut vad som ska illustreras har de valt staden 

Mariestad, men de har gjort ytterligare val gällande vad från staden det är som ska 

porträtteras. De har valt att ha med en del av staden som innehåller natur, vilket kan tänkas ha 

att göra med att naturen är något som svenskar sägs älska (Gaunt & Löfgren 1985, s. 7). De 

industribyggnader som finns i illustrationen skapar en föreställning om Sverige som ett 

industrisamhälle, vilket åberopar till förr i tiden då Sverige idag snarare är ett tjänstesamhälle. 

Detta medför att historia återigen blir en del av förpackningen. Hade Mariestads valt att enbart 

skildra byggnader, och inte någon natur, hade konnotationen om att svenskar har nära till 

naturen inte uppkommit och illustrationen hade konnoterat andra betydelser.  

 

På baksidan av förpackningen, under illustrationen av staden Mariestad, finns ett textstycke 

placerat. I detta finns explicita benämningar som skapar associationer till svenskhet och 

Sverige genom att skriva Du håller svensk hantverkstradition i din hand men också genom 

den avslutande meningen i stycket där det står Kanske är det därför den är ett av Sverige mest 

älskade öl. Här tydliggör Mariestads att ölet härstammar från Sverige och att det är älskat av 

svenskarna. Genom att detta skrivs ut skapas en gemenskap inom vilken svenskar förtär detta 

öl, och om läsaren då också förtär detta blir han eller hon en del av denna gemenskap. Denna 

är tydligt riktad till svenskarna genom dessa textrader.  

 

5.1.3 Myter i förpackningsdesignerna 

De konnotationer som förpackningsdesignerna har framkallat bidrar till olika myter om 

Sverige och svensken. Att svenskar älskar naturen och trivs som bäst när de får spendera tid i 

den är en myt. Precis som Fiske (1997) skriver framställer myter betydelser som naturliga (s. 
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122) och vi ser det som naturligt att svenskarna bär en stor kärlek till naturen. Denna myter 

lever vidare genom Norrlands Gulds förpackningsdesign för sin exportöl och kommer där till 

uttryck genom den illustration som längst ned pryder förpackningen. Denna skildrar tydligt 

natur och då dessutom granskogen som förknippas med svenskhet (Werner 2014, s. 108). I 

denna skog finns två människor porträtterade, vilket blir en del av myten om att svenskar vill 

vara i naturen. Myten syns här, med andra ord, tydligt genom det explicita framställandet av 

natur och människor i den. Denna myt finns också i Mariestads förpackningsdesign, om än 

mycket mer subtilt. Precis som vi nämnde ovan, under rubrik 5.1.2 Mariestads, finns det inte 

enbart byggnader i illustrationen på förpackningens baksida utan det har även givits plats åt 

relativt många träd. Detta kan tänkas ha grund i att svenskarna har en betagenhet för naturen 

(Gaunt & Löfgren 1985, s. 7) och att detta funnits i åtanke när designvalen genomförts. Myten 

får med andra ord även ta plats på denna förpackning genom detta. 

 

En annan myt som Mariestads ölförpackning ger stöd till är myten om svenskarnas behov av 

traditioner. I Sverige är tradition något positivt som ger känslor av äkthet kvalitet och 

ursprunglighet. Det ger också löften om kopplingar till den gamla goda tiden, till historien. 

Traditioner har idag, för många, något att göra med känslan. Minnen från traditioner gör 

människor sentimentala eller varma av tanken från det man haft gemensamt. Tradition kan 

således handla om något som delas med andra och kan genom detta då vara en betydande 

förutsättning för identitet och gemenskap (Gaunt & Löfgren 1985, s. 14-15). Denna myt 

återfinns hos Mariestads förpackning genom att det explicit står skrivet Hantverk och 

tradition flertalet gånger och i texten på baksidan står det Du håller svensk hantverkstradition 

i din hand. Utifrån teorin om marknadsföring kan denna myt medvetet finnas inbäddad i 

förpackningen då traditioner alltså är något viktigt och positivt för svenskarna.  

 

Norrlands Gulds förpackning förstärker också myten om Norrland genom både texten, skogen 

och älgarna. På förpackningens baksida syns texten Det här ölet är precis som Norrland. Det 

är friskt och fräscht. Det är inga tjafs och inga konstigheter. I slutet av denna text står det 

även Man skulle kunna säga att det är sig själv, om nu ett öl kan vara sig själv. Detta är med 

och bidrar till föreställningar om hur det är i Norrland. Där är det alltså bland annat friskt och 

fritt från tjafs. Dessutom är man sig själv i Norrland. I denna myt finns också föreställningen 

om att Norrlands vatten är naturliga och vackra, vilken reproduceras på förpackningen genom 

skildringen av det blanka, silvriga och blåa vattnet, i vad som ser ut som fjällen, i 

illustrationen. Landskapet är även med på fler sätt i myten. Genom att illustrationen visar 



32 
 

skog och berg snarare än bebyggelse bidrar det till myten om att i Norrland finns det bara 

natur och få städer. Snön på bergen bidrar vidare till föreställningen om att det alltid är kallt i 

Norrland. På dessa sätt är både texten och illustrationen med och reproducerar myten. 

 

Denna myt om Norrland stämmer däremot inte helt och hållet. Det är till exempel inte 

ständigt kallt i Norrland, men vi ifrågasätter inte detta då myten får det att framstå naturligt. 

Visserligen har Norrland långa vintrar och korta somrar, men väldigt långt norrut går solen 

inte ned på en månad under sommaren, även om den senare inte heller stiger på en månad 

under vintern. Dessutom bidrar Golfströmmen med en uppvärmning som gör att vädret är milt 

under sommaren även allra längst norrut (Rosen Svensson 2011, s. 7-8). Det är heller inte helt 

sant att de norrländska vattendragen är orörda och rena, även om det finns några som är det. 

Det finns en historisk påverkan bakom detta, som gjort att livsmiljöerna i vattendragen blivit 

mycket begränsade, nämligen timmerflottningen som under senare delen av 1800-talet ägde 

rum i norra Sverige. Vid denna flottning rensades vattnet från block och sten med bland annat 

dynamit och bandtraktorer (Fihn 2014). 

 

Älgarna som syns på Norrlands Gulds förpackning kan förknippas med den myt som figurerar 

om att norrlänningarna ofta skjuter älg då älgjakten är en viktig sysselsättning i 

skogslandskapen i Norrland. På förpackningen syns inga människor bedriva älgjakt, men 

älgarna i sig kan ses som symboler vilka reproducerar denna myt.  

 

5.1.4 Likheter och skillnader 

För att återkoppla till frågeställningen om vilka likheter och skillnader som finns mellan 

varumärkena i hur de reproducerar svenskhet diskuteras detta här. Förpackningarnas designer 

är markant olika men om vi ser till hur de reproducerar svenskhet finns både skillnader såväl 

som likheter.  

 

En tydlig skillnad är att denna reproducering sker mer subtilt och betydelserna tycks ligga 

djupare hos Mariestads Export än hos Norrlands Gulds Export vilken erbjuder tämligen 

tydliga tecken och betydelser. Förpackningarna framkallar också olika känslor. Från 

Mariestads design ges känslor av nostalgi och historia, något vi inte återfinner hos Norrlands 

Guld. Från den ges istället konnotationer till Norrland, något som alltså inte framkallas från 

Mariestads förpackningsdesign.  
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Gemensamt har ölförpackningarna att natur fått ta plats på dem, även om det sker i en mycket 

större utsträckning hos Norrlands Guld. Ytterligare likheter är att båda har namn, som skildras 

på förpackningarna, vilka explicit hänvisar till geografiska platser i Sverige. Vidare är den 

guldiga färgen något som syns hos de båda. Hos Mariestads har vi dock inte kunnat härleda 

någon betydelse i färg kopplad till svenskhet. Detta är något vi gör hos Norrlands Guld då 

denna guldfärg syns tillsammans med en blå, vilket då gav konnotationer till den svenska 

flaggan. Det finns vidare olika texter på Norrlands Guld och Mariestads förpackningar som 

ger associationer till Sverige, där de förstnämnda skriver ut Norrland och de sistnämnda 

skriver både Sverige och svensk.  

 

Vi finner också likheter från båda med Roberts (2014) studie av förpackningsdesign, vilken 

visade på att varumärken många gånger använder bilder som kan associeras till nationell 

identitet (s. 309). Dessa bilder skiljer sig emellertid åt mellan Mariestads och Norrlands Gulds 

förpackningar. Roberts (2014) fann att bilder av byggnader kunde associeras till denna 

identitet (s. 299-302), något som även återfinns på Mariestads förpackning som har en 

illustration av byggnader från staden Mariestad. Vi finner ytterligare en likhet med vad han 

identifierade i sin studie och Mariestads förpackning. Han fann att många förpackningar 

använder porträtt av olika ryska kejsare och tsarer (Ibid, s. 301-304), där det då på Mariestads 

förpacknings syns ett porträtt, i en guldmedalj, av en gammal svensk konung. Vi menar att 

detta motsvarar vad Roberts (2014) fann på de ryska förpackningarna. Norrlands Gulds 

förpackning har istället bilder på djur och natur som kan konnoteras till svenskheten, sådana 

tecken var däremot inget han identifierade i sin studie. Vi framhåller dock att dessa kan 

associeras till nationell identitet. 

 

5.2 Reklamfilmer 

Denna del av analysen, som rör reklamfilmerna, har delats upp i fler underrubriker än enbart 

varumärkena. Detta då reklamfilmerna utgör huvuddimensionen av vår analys och har mycket 

innehåll, där underrubrikerna finns för att tydligare kunna leda läsaren. Produkten avser hur 

ölen finns med i reklamfilmen, Personer åsyftar både hur människorna ser ut och hur de är, i 

Miljö återfinns både natur och stadsmiljö samt under Övrigt finns sedan sådant som inte 

passar in under föregående rubriker.  
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5.2.1 Norrlands Guld 

 

Bild 5: Urklipp ur Norrlands Gulds reklamfilm. 

 

5.2.1.1 Produkten 

Reklamfilmen Run Linkan Run för Norrlands Guld inleds med en närbild av en hand som 

håller i ett ölglas, i vilket det tappas upp öl. På glasets framsida finns Norrlands Gulds logotyp 

placerad, vilken består av namnet i en vapensköld tillsammans med Ångermanlands 

landskapsvapen, vilket har en älg på respektive sida. Precis som när det gällde förpackningen 

associerar namnet och landskapsvapnet till det svenska genom att hänvisa till något 

geografiskt lokalt i Sverige. Logotypen finns sedan med genom hela reklamfilmen genom att 

Linkan, reklamfilmens huvudkaraktär, aldrig släpper taget om ölglaset, på vilket den alltså 

finns placerad.  

 

Detta ölglas syns i närbild i reklamfilmens sista bild (se bilaga 1, bild 13). Där är det fyllt av 

öl och skum och syns stående i en hög av is mot en blå bakgrund. Till detta skildras texten 

Kall Öl. Hurra Hurra och ölglaset snurrar för att tillslut stå med Norrlands Gulds logotyp rakt 

ut mot betraktaren. Genom att ölen har en guldig färg och bakgrunden är blå kan dessa färger 

tänkas symbolisera den svenska flaggan och således skapas en association till Sverige. I en 

tidigare studie har de blågula färgerna kunnat urskiljas som ett sätt att reproducera svenskhet. 

Detta framkom i Wigerfelts (2012) studie i fallet av IKEA, där han identifierade att den 

svenska flaggan användes för att uttrycka svenskhet (s. 14). Vidare fann hann att det var när 

varuhusen började målas i blått och gult som svenskheten blev en del av marknadsföringen 

(Ibid, s. 5).  
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5.2.1.2 Personer 

Reklamfilmens huvudkaraktär, Linkan, uppvisar ett tämligen svenskt utseende (se bilaga 1). 

Han har den ljusa, bleka hyn och det långa håret är mörkblont. Kläderna, som visserligen byts 

ut under filmens gång, är i diskreta färger så som svart, militärgrönt, grått och mörkrött. Även 

bartendern signalerar ett svenskt utseende på samma vis som Linkan, med ljus hy och 

mörkblont hår, om än mycket kortare än Linkans. Han är klädd i en mossgrön tröja och är 

med andra ord även han klädd i diskreta färger. Detta kan tänkas bero på att svensken anses 

vara lagom och blyg (Herlitz 2003, s. 19-20) och att det är därför karaktärerna i filmen inte är 

klädda i färger som kan väcka uppmärksamhet. 

 

I övrigt har människorna i reklamfilmen ett ganska varierande utseende. I baren syns en 

kvinna med ett ljust, blont hår som överensstämmer med Werners (2014) tankar kring att 

svensken är blond (s. 32). Den grupp människor som i reklamfilmens slut samlas syns med 

olika mörka nyanser i sina hår. Däremot kan vita svenskar förändra sitt utseende genom 

sådant som att färga håret eller bli solbrända (Ibid, s. 132), vilket gör att de människor som i 

reklamfilmen är brunetter ändå passar in i föreställningen om att de är svenska. När Linkan 

når en strand, efter att ha simmat i vattnet, syns två äldre män som sjunger med i musiken som 

spelas. Den ena mannen har gråbrunt, halvlångt hår och ett stort, vitt skägg. Den andra 

mannen har också gråbrunt hår, vilket dock är längre än den andres och når nedanför axlarna. 

Hans skägg är däremot kortare. Just dessa mäns skägg och långa hår kan ses som symboler för 

den svenske vikingen.  

 

Alla de människor som figurerar i reklamfilmen har ljus hy. Det nära förhållande som 

existerar mellan vithet och svenskhet kommer till uttryck när det finns en osynlighet av icke-

vit svenskhet. Om en svensk inte är vit kommer han eller hon ses som, av 

normalitetsamhället, tillhörande av en annan etnicitet (Werner 2014, s. 48). Detta går att 

identifiera i reklamfilmen genom att det inte skildras några människor som är icke-vita vilket 

alltså gör att denna vithet kan sammankopplas med svenskhet.  

 

Scenen i baren (se bilaga 1, bild 7) kan starkt konnotera till svenskhet genom tystheten. I 

denna scen tappar bartendern upp öl som han sedan ställer på bardisken framför Linkan som 

tar ett grepp om glaset. Bartendern ger då en kort medgivande nick till Linkan som svarar med 

att resa sig för att lämna baren. Det som är utmärkande för, och reproducerar bilden av den 

typiskt svenska tystheten, är att Linkan och bartendern inte utbyter några ord med varandra. 
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Detta överensstämmer väl med hur svensken beskrivs, som en mycket tystlåten person (Gaunt 

& Löfgren 1984, s. 7) som inte gärna byter ord med främmande människor (Herlitz 2003, s. 

57). Svenskarna beskrivs som osäkra tillsammans med andra vilket gör att de flyr undan 

sällskapslivet (Frykman 1993, s. 124). Samma tystnad återfinns senare i reklamfilmen när 

Linkan möter en grupp människor, vilka kan vara hans vänner, ute på landsbygden. Alla i 

gruppen är glada, hälsar på varandra med lösa kramar och leenden (se bilaga 1, bild 12). De 

lösa kramarna kan ses som ett index på den tillbakadragenhet som svenskar anses ha (Daun 

1998, s. 46). Någon höjer också sitt ölglas men däremot hörs ingen yttra några ord. Enligt 

Frykman (1993) kan svenskar umgås med varandra, men föredragsvis under ordnade former 

som en följd av att svenskar har en stark konflikträdsla (s. 124).  

 

Dessa två scener, i vilka den svenska tystlåtenheten tydligt identifieras, har en helhet som kan 

associeras till sociala skillnader mellan stad och landsbygd i Sverige. Herlitz (2003) diskuterar 

dessa skillnader och skriver att människors fokus på sig själva är större i städerna. I 

storstäderna är andra människor främlingar och man bryr sig inte riktigt om dem, medan det 

ute på landsbygden är lättare att veta vilka människor man möter och sträcka ut en hjälpande 

hand till dem (Ibid, s. 59). Detta återfinns i dessa scener. I storstaden hälsar inte Linkan på 

någon, varken inne på baren eller ute på gatorna. Människorna runt om honom tycks för 

honom vara osynliga. Detta förändras sedan när han sprungit ut från storstaden och nått 

landsbygden. De människor som ansluter sig till honom där hälsar på varandra. Det kan 

visserligen vara så att dessa människor känner varandra, men här ges ändå en bild av denna 

skillnad mellan stad och landsbygd.  

 

Linkan syns vara både aktiv och ensam genom större delen av filmen vilket reproducerar 

bilderna av att svenskarna finner det viktigt att vara aktiv (Herlitz 2003, s. 104) och 

värdesätter att få vara ensamma (Daun 1994, s. 78). När fokus är stort på att vara aktiv 

hamnar svenskarnas sociala samvaro dock i andra hand (Herlitz 2003, s. 104) vilket 

framkommer av den genomgående tystlåtenheten som finns i filmen och genom att Linkan 

främst porträtteras ensam.  

 

5.2.1.3 Miljö 

Något som är genomgående i reklamfilmen är att naturen tilldelas ett stort utrymme, vilken 

vidare symboliserar Sverige. Det skildras bland annat landskap täckta av granar (se bild 5) 

som kan associeras till den svenska naturen och enligt Werner (2014) framstår just barrskogar 
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som typiskt svenska (s. 108). Sådana skogar var dessutom de landskap som först ansågs vara 

äktsvenska (Ibid, s. 116). Flera gånger under reklamfilmens gång syns berg, bland annat när 

Linkan har klättrat upp på en bergstopp och blickar ut mot de berg som då syns i bakgrunden 

och sedan kort höjer sin öl (se bilaga 1, bild 10). Denna miljö, med berg, kan indikera att 

Linkan befinner sig i fjällen, vilket är ett landskap som tidigare inte ansågs vara särskilt 

svenskt, men som senare kom att försvenskas (Ibid, s. 110). Linkan möter också stora fält med 

gräs som är fyllda med stenar, vilket passar in väl i våra mentala bilder av fjällen. I dessa 

scener, där Linkan springer genom fjällen och naturen, reproducerar den bild av att många 

svenskars favoritsysselsättning är att ensam vandra i fjäll och skog (Herlitz 2003, s. 58).  

 

I en vidbild, när Linkan möter upp människor, syns det i bakgrunden ett landskap som tycks 

vara våtmark (se bilaga 1, bild 11). Även detta är något som vi associerar till den svenska 

naturen då vi själva stött på våtmarker i Sverige. Trots att sådana våtmarker finns belägna på 

olika platser i Sverige, förs tankarna till det norrländska landskapet. Detta då, som 

Naturvårdsverket (2015) också skriver, de största våtmarkerna återfinns i Norrland.  

 

Den ovan nämnda natur som reklamerna visar skapar konnotationer till det norrländska 

landskapet. Det är således denna bild av Norrland som reproduceras. Varumärkets namn 

bidrar till tankarna om Norrland och när dessa landskapstyper skildras i deras reklamfilm 

främjas bilden av Norrland som ett landskap med fjäll och granskogar.  

 

I reklamfilmen springer Linkan ut på en äng, mot en klunga av kor (se bilaga 1, bild 8). Han 

springer dessutom ut bland korna som även de börjar springa. Kor är en av de djurarter som 

kan förknippas med svenskhet (Werner 2014, s. 140). I denna bild syns också en lövskog i 

bakgrunden. Denna skogstyp hör inte till de som ses som de mest svenska, men som Werner 

(2014) skriver förändras de landskapstyper som förknippas med svenskhet med åren (s. 108). 

Tankarna förs direkt till Sverige från lövskogen i reklamfilmen då vi svenskar ofta möter 

sådan skog i Sverige. Norrlands Guld har alltså genomgående valt att nyttja en naturmiljö i sin 

reklamfilm som starkt kan sammankopplas med det svenska. 

 

Vid ett tillfälle syns Linkan simmandes i vatten (se bilaga 1, bild 9). Han syns bakifrån när 

han simmar ut mot horisonten med ölglaset i sin hand. Vid denna bild tystnar reklamfilmens 

musik och återkommer sedan igen vid nästa bild. Istället hörs ljudet av plaskande från vattnet 

när Linkan simmar och måsar som skriker. Denna scen skapar konnotationer till det svenska 
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kustlandskapet, som kan ses som något mycket svenskt. Werner (2014) förklarar att 

barrskogen som förknippas med svenskhet senare blev ackompanjerad av just kustlandskapet 

gällande dessa associationer (s. 108). Scenen reproducerar även bilden av svenskarnas kärlek 

till att bada. Sverige är ett av de länder i vilket människor badar allra mest i de öppna sjöarna 

(Laurin 1920 se Werner 2014, s. 138)2. Måsarnas skrik som ljuder i denna scen är också något 

som vi förknippar med Sverige. Svenskarnas förhållande till naturen är bland annat präglat av 

naturromantik, vilket just måsskrik vid stranden är en del av (Herlitz 2003, s. 65).  

 

5.2.1.4 Övrigt 

När bartendern, i scenen i baren, lämnar över ölen till Linkan som då rör sin arm för att fatta 

tag i den, börjar en glad musik spelas. Denna symbol, musiken, är på flera sätt med och 

förstärker de känslor som reklamen framkallar. Genom att lyssna till texten och binda den 

samman med vad som reklamen visar finner vi hur de samspelar med varandra. Orden Hjärtat 

längtar hem igen som sjungs går att tolka som att Linkan har en längtan till naturen. Det 

skildras när Linkan får ölen i sin hand och efter det springer ut från baren, bort från 

stadsmiljön och ut i naturen. Detta kan konnotera till svenskhet, vilket är i enlighet med 

Herlitz (2003) resonemang om att naturen gör svenskar lyckliga. Han skriver att många 

svenskar har som dröm att komma bort från stadens buller och ut till naturen, framförallt 

under semestertiden. Detta då naturen står för frihet för svenskarna (Ibid, s. 66). Genom 

musiken och bilderna skapas en känsla av att “hem” för svensken är naturen, och då förstärks 

bilden av att svenskar är naturälskare. I en annan textrad sjungs Håll hårt i den från Norrlands 

fjord till himmelen. Det är här ölen som ska hållas hårt i, men det som associerar till Sverige 

är att Norrland och dess landskap, fjordarna, explicit nämns. Genom detta reproduceras också 

bilden av det norrländska landskapet genom musiken.   

 

Subramanian (2013) har tidigare i sin studie identifierat musik som ett sätt på vilket 

nationalitet åberopas i reklamer (s. 379; 398). Hon såg musiken och dess text som viktiga 

symboler för att koppla annonser och varumärket till nationell identitet och stolthet (Ibid, s. 

398) och i likhet med detta kan musiken i Norrlands Gulds reklamfilm tänkas vara viktig för 

de känslor som framkallas. Detta då musiken alltså kan sammankopplas med vad som skildras 

och på så sätt förstärker associationerna till svenskhet.  

 

                                                           
2
 Då vi inte får tag i ursprungskällan: Laurin 1920, så har vi använt oss av en sekundärkälla för detta 
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När Linkan nått landsbygden syns han springa längs en jordig väg med naturen i bakgrunden. 

En lastbil fylld av timmer närmar sig bakifrån och när denna passerar stänks Linkan ned av 

jorden. Ölglaset han håller kvarstår dock som rent, vilket får Linkan att le. Timmerbilen 

skapar konnotationer till svenskarnas arbete ute i skogen och till den svenska 

pappersindustrin. I Sverige har skogsbruket varit viktigt då trä har använts till mycket genom 

tiderna, så som byggmaterial, papper och bränsle i hemmen och industrin (Hadenius & Lindén 

2005, s. 9).  

 

5.2.2 Mariestads  

Bild 6: Urklipp ur Mariestads reklamfilm. 

 

5.2.2.1 Produkten 

Ölen som reklamfilmen annonserar dyker inte upp i bild förrän reklamfilmen närmar sig sitt 

slut. Det ges först en skymt av ölflaskans topp, i en närbild, där en hand öppnar flaskan med 

en kapsylöppnare. I nästa bild syns flaskan helt och hållet där denna hand då häller upp ölen i 

ett glas. På glasflaskan syns Mariestads etikett med logotyp och på glaset syns endast 

logotypen. I bilden därpå syns Björn, som tidigare i filmen har sprungit i skogen och arbetat i 

ett kök, sitta ensam vid en köksbänk när han dricker ur ölglaset och intill honom står ölflaskan 

(se bilaga 2, bild 19). Etiketten med logotypen syns fortfarande tydligt på flaskan vilket den 

också gör i reklamfilmens sista bild, där ölflaskan och ölglaset syns ståendes bredvid varandra 

på bänken (se bilaga 2, bild 20). Genom att namnet Mariestads står tydligt på denna etikett 

ges en hänvisning till staden Mariestad, som finns belägen i Sverige. På etiketten syns också 
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årtalet 1848 vilket dessutom står i texten Dricks av livsnjutare sedan 1848 som samtidigt 

skildras i reklamfilmen. Att årtalet syns så tydligt kan betyda att Mariestads vill anspela på sin 

historia, som vi tidigare såg på förpackningen. 

 

Då Mariestads riktar sig till svenskar och det är svenskarna som dricker deras öl, framhålls 

svenskarna som livsnjutare genom den ovan nämnda textrad. Reklam säljer, förutom 

produkten, även värderingar och levnadssätt (Hogan 2005, s. 193) och här säljer Mariestads 

något utöver sin öl. De säljer en livsstil där människor som dricker denna öl framhålls som 

livsnjutare. Utifrån teorin om reklam kan detta tänkas finnas där för att Mariestads vill 

framkalla känslor och skapa ett behov hos människor (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 52). Det 

kan här tänkas vara känslor av längtan till att få tillhöra denna livsstil och således kan också 

ett behov för produkten skapas då ölen, i reklamfilmen, framställs som något som livsnjutare 

under lång tid har druckit. Ölen blir av essens för denna livsstil. Genom att Mariestads 

använder sig av detta i sin marknadsföring skapas det vidare också en gemenskap som de 

svenskar som dricker ölet kan känna en tillhörighet till. Björn faller in i denna bild av att vara 

livsnjutare genom att han syns dricka denna öl. Det gör också att bilden av honom som svensk 

förstärks eftersom Mariestads framhåller just svenskarna som livsnjutare.  

 

5.2.2.2 Personer 

Det finns en föreställning om att svenskar har ljus hy (Werner 2014, omslagets baksida), 

vilken reproduceras i Mariestads reklamfilm genom att samtliga människor som syns är vita. 

Människor som klassificeras som vita har olika nyanser på sin hy, där det går från mycket 

bleka till relativt mörka nyanser (Ibid, s. 44-46), vilket gör att de som i reklamfilmen uppvisar 

en något mörkare hy kan tänkas vara svenska och ändå överensstämma med denna 

föreställning. Vidare anses det ljusa håret kunna förknippas med svenskarna (Ibid, s. 32), där 

människorna i filmen snarare har andra valörer som spänner sig från ganska ljusbrunt till 

mycket mörkbrunt. Detta utesluter inte heller att de skulle kunna vara svenskar, då svenskar 

har, som tidigare nämns, möjligheten att förändra sitt utseende (Ibid, s. 132).  

 

När huvudkaraktären Björn befinner sig i skogen är han ensam (se bild 6). Det konnoterar till 

bilden av att svenskar finner frihet i att vandra omkring ensam i naturen (Daun 1994, s.78). 

Björn befinner sig sedan tillsammans med människor i restaurangköket, där han dock inte 

interagerar med dem (se bilaga 2, bild 18). Istället fokuserar han på sin matlagning. För 

svenskarna ska ensamheten finnas där till de bestämmer att det ska vara annorlunda. De vill 
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själva bestämma över när de ska umgås med andra och när de ska få vara för sig själva 

(Herlitz 2003, s. 58) vilket då syns i denna film. Björn är ensam tills han når sin restaurang 

och väljer att gå in för att starta sitt arbete. Genom att det är hans arbetsplats kan umgänget 

kännas påtvingat, men i och med att Björn inte uppmärksammar människorna omkring 

honom, utan fokuserar på sitt eget, kan detta antas vara just för att han själv vill bestämma när 

umgänge ska ske.  

 

I filmen syns Björn springa genom natur och stad samt laga mat i en restaurang, vilket kan 

associeras med att det för svenskarna är allra viktigast att vara aktiv och att producera (Herlitz 

2003, s. 104). Björns klädsel, som består av löparkläder, och texten Han springer 200 mil om 

året förstärker denna bild av att han är aktiv.  

  

5.2.2.3 Miljö 

Skogen finns med i reklamfilmen flertalet gånger (se bild 6). Björn syns springa genom den 

och det går att urskilja att det är barrskog, då det finns både tallar och granar. Barrskogen är 

något som anses vara svenskt (Werner 2014, s. 108) och den skog som syns i reklamfilmen 

skapar således konnotationer till det svenska. Det ger vidare också en känsla av att Mariestads 

försöker förstärka uppfattningen av att naturen är högt värderad av svenskarna (Löfgren 1993, 

s. 90), då bilderna växlar mellan att visa Björn springandes i både stads- och skogsmiljö. 

 

Björn porträtteras i skogen när han luktar på granris (se bilaga 2, bild 15) och dricker vatten 

från bäcken. När han sedan befinner sig i restaurangköket syns hur han använder råvaror 

hämtade från skogen i sin matlagning, så som bark, blåbär, granskott och mossa (se bilaga 2, 

bild 17). Här reproduceras en bild av svenskarna som Herlitz (2003) skriver om, där han 

förklara att svensken inte bara blir lycklig av att få spendera tid ute i naturen men också av att 

hitta råvaror där som går att förtära (s. 66). När Björn arbetar med dessa råvaror ges det en 

tillbakablick till hans vistelse i skogen vilket skapar en sammankoppling mellan hans 

matlagning till skogen och dess tillgångar. Matlagningen får således en känsla av svenskhet 

då den svenska naturen finns med i den. Detta förstärks av den text, Björn ger världen en ny 

smak av Sverige, som skildras på det skärbräde vilket Björn arbetar på, som då alltså tämligen 

explicit ytterligare tydliggör att det finns en svenskhet med i maten. Råvarorna från den 

svenska naturen kan associeras med att svenskarna i allt större utsträckning idag väljer att äta 

svenskt och närproducerat, något de gör för att värna om den lokala ekologiska produktionen 

och om miljön (Jordbruksverket 2014). Denna association uppkommer även när Björn dricker 
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vatten direkt från bäcken ute i skogen. Denna textrad ger dessutom en tydlig hänvisning till 

Sverige och är det mest explicita i reklamfilmen som skapar konnotationer dit.  

 

När Björn anländer till sin restaurang syns en skylt hänga till vänster om porten. På denna står 

det Frantzén och vi förstår således att det är just hans restaurang. Då denna är belägen i 

Stockholm skapas det associationer dit som vidare även framkommer vid flera tillfällen i 

reklamfilmen. Vid ett tillfälle springer Björn på en kullerstensgata där det i bakgrunden 

skymtas en bro, byggnader och vatten. Två av byggnaderna ser ut att ha torn, varav den ena 

har två torn och den andra har ett, vilka kan förknippas med Stockholm genom att det är 

sådana som ofta förekommer på bilder som figurerar på huvudstaden. Ett exempel på detta är 

bilder av Stockholms skyline där det alltså syns tornklädda byggnader. Ytterligare 

konnotationer till Stockholm uppkommer när han springer bland gamla byggnader som tycks 

vara huvudstadens Gamla Stan (se bilaga 2, bild 16). Genom att, vad som ser ut att vara, 

Gamla Stan skildras så förmedlar det en förnimmelse av att Mariestads vill anspela på 

nostalgi och svensk historia. Den text som tonas fram i slutet av reklamfilmen, Dricks av 

livsnjutare sedan 1848, bidrar även den till förnimmelsen av historia och nostalgi. 

 

Bilden av Sverige som ett modernt samhälle reproduceras av reklamfilmen. Daun (1998) 

uttryckte att föreställningen om modernitet är kärnan i den nationella svenska identiteten (s. 

173). I filmen syns detta återspeglas genom att det samhälle som förekommer är välutvecklat. 

Det är välbyggt med god infrastruktur (se bilaga 2, bild 14). Även om det finns byggnader 

som ser otidsenliga ut ser ändå samhället mycket välutvecklat ut. I filmen förekommer också 

bilar och rödljus som visar på att moderniteten finns här. Även om detta har funnits länge och 

finns i många delar av världen, finns det fortfarande utvecklingsländer som saknar detta. 

Björns restaurang kan ses som ett index för moderniteten genom att inneha modern utrustning 

och redskap, vilka ger konnotationer till att det är en modern och lyxig restaurang. I 

reklamfilmens slut syns texten Se Mariestads möter Björn Frantzén på YouTube vilket 

implicerar att svenskar är moderna. Mariestads förutsätter här att svenskarna är familjära med 

denna internetbaserade plattform.  

 

5.2.2.4 Övrigt 

Tidigare har vi sett hur Subramanian (2013) i sin studie av nationell identitet i indisk tv-

reklam identifierar att kända personer från det avsedda landet nyttjas i reklamerna. Detta 

förklarar hon är en strategi för att anspela på nationalitet och väcka nationalistisk stolthet hos 
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människor (Ibid, s. 376-379), vilket återfinns i Mariestads reklamfilm genom att den svenska 

stjärnkocken, Björn Frantzén, medverkar. Genom porträtteringen av honom skapas en 

igenkänning hos svenskarna som sedan innan känner igen honom som svensk stjärnkock. 

Detta kan vidare även tänkas vara en strategi för att väcka intresse hos konsumenterna, något 

som är en del av reklamens uppgift (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 52). I likhet med 

Subramanians (2013) slutsats kan vi också tänka att detta kan skapa en nationalistisk stolthet 

hos svenskarna. Reklamen förstärker detta genom två av de texter som tonas in under 

reklamens gång. I en ena står det Tillhör den absoluta världseliten och den andra säger En 

stjärna bland stjärnor. Genom tidigare texter i reklamfilmen, och att Björn syns i bild i 

samband med dessa nyss nämnda, förstår vi att det är han som avses. Mariestads framhåller 

alltså honom som någon fantastisk och öppnar upp för att betraktaren ska känna stolthet. 

 

I en av bilderna när Björn befinner sig i skogen tonas texten Det här är Björn fram. Hans 

namn syns även i två andra texter som vi tidigare diskuterat kring, Björn ger världen en ny 

smak av Sverige och Se Mariestads möter Björn Frantzén på Youtube, som reklamfilmen 

visar. Namnet kan förknippas med svenskhet då det är ett fornnordiskt namn, som dessutom 

är vanligt i Sverige (Historiska 2015). Även Björns efternamn är svenskt vilket då bidrar till 

att han framstår, och känns, som svensk. Hade han istället skildrats tillsammans med ett namn 

som konnoterat till ett annat land, hade denna bild möjligtvis förfallit. 

 

5.2.3 Myter i reklamfilmerna 

I reklamfilmerna finns flertalet myter inbäddade som berör svenskhet. Vi har identifierat 

myter som reproduceras genom båda reklamerna men också sådana som enbart syns i 

Norrlands Gulds eller i Mariestads film. 

 

Norrlands Gulds reklamfilm förstärker, precis som sin förpackning, myten om att svenskar 

älskar naturen och att befinna sig i den. Denna myt ges även stöd i Mariestads reklamfilm. I 

båda dessa filmer sker detta genom det stora utrymme som naturen tillskrivits och genom att 

männen, Linkan och Björn, ofta syns i just naturen. Skildringen av att männen befinner sig i 

naturen blir således en del av myten om att det är i skogen svenskarna vill vara. Myten kan 

vidare ske på olika sätt, som genom bild eller oralt (Barthes 2007, s. 202) och i Norrlands 

Gulds reklamfilm identifierar vi att denna myt även tar sig uttryck i musiken som spelas 

genom den text som sjungs ut. Just textraden Hjärtat längtar hem igen kan, i 

sammankoppling med reklamfilmens bilder, associeras till att “hem” för svensken är naturen. 
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Vi menar, som tidigare nämnts, att detta reproducerar svenskhet och här framhåller vi nu att 

det även reproducerar denna myt. Men hur ser det ut i Sverige idag? Dagens kontinentala 

livsstilar stämmer inte med att man står ensam på en fjälltopp med öl i sin hand, vilket är en 

av de bilder reklamfilmen erbjuder. Det finns självfallet individuella skillnader där vissa 

människor finner tillfredställelse från naturen men överlag menar vi att det ser annorlunda ut i 

och med de livsstilar som människorna tillägnat sig i dagens samhälle. En närstående myt till 

denna är att svensken älskar att ensam vandra i fjäll och skog (Herlitz 2003, s. 58). Denna 

kommer till uttryck i Norrlands Gulds reklamfilm när Linkan syns springandes, ensam, 

genom naturen och då även bestiger berg. Denna bild av svensken sammanfaller dock alltså 

inte med dagens kontinentala livsstilar.  

 

Vidare finns det även andra myter om svensken som återkommer i båda reklamfilmerna. 

Bland annat porträtteras huvudkaraktärerna med flera egenskaper som konnoterar svenskhet. 

Dessa är således delar av de olika myter som figurerar om svenskarna. Exempelvis just att de 

är naturälskare som tidigare nämnts, men också att de är tystlåtna samt kräver att ibland få 

vara ifred och ensamma. Att svenskarna vill kunna få vara ifred, är fåordiga och värdesätter 

naturen är något som vi ser som naturligt, vi ifrågasätter inte den bilden. Reklamfilmerna 

förstärker således dessa myter.  

 

Både Linkan och Björn framställs som aktiva i sina reklamfilmer, något vi tidigare 

sammankopplade med Herlitz (2003) resonemang kring att det aktiva för svensken är av stor 

vikt. Dessa krav förklarade han dessutom hade ökat de senaste åren och att den sociala 

samvaron åsidosätts (Ibid, s. 104-106). Reklamerna reproducerar denna myt om den aktiva 

svensken. Däremot är svenskarna inte så aktiva som de föreställs vara. De är, trots att många 

äger gymkort och tränar, mycket stillasittande i vardagen. Svenskarna tillhör de som sitter 

allra mest stilla i Europa (Ekblom Bak & Börjesson 2015, s. 30). Genom detta kan vi förstå att 

myten inte uppvisar verkligheten. Även om svenskarna är aktiva emellanåt är de också ett 

mycket stillasittande folk, vilket vi då anser borde ge dem mer tid åt den sociala samvaron än 

vad myten framhåller.  

 

I båda reklamfilmerna existerar även myten om hur svensken ser ut. Detta genom att alla har 

vit hy, och det är också då förhållandet mellan vithet och svenskhet framkommer (Werner 

2014, s. 48). I Norrlands Gulds reklamfilm syns myten även genom det blonda hår som olika 

människor bär. Vi kan dock se att reklamfilmerna är med och moderniserar denna myt genom 
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att också framställa människor som med några visuella egenskaper bryter mot denna 

stereotypi och myt. När kulturen får nya behov och värderingar förändras myterna för att 

kunna möta dessa (Fiske 1997, s. 125), vilket kan tänkas är precis vad som skett med denna 

myt, att den har anpassat sig för hur det ser ut i samtida Sverige. Daun (2015) 

uppmärksammade att Sverige har kommit att bli mer multikulturellt (s. 9) och detta framhåller 

vi alltså kan ha haft en inverkan på myten.  

 

Att Sverige är präglat med modernitet och är ett välutvecklat land är vedertaget då Sverige är 

ett industrialiserat land. Denna myt om Sverige som modernt stärks i Mariestads reklamfilm 

genom de tecken i filmen som ger en känsla av att vara moderna, så som köksutrustningen 

och det välbyggda samhället som Björn syns springa igenom. Reklamfilmen skildrar platser 

belägna i Stockholm, vilket tydliggörs när Björn springer till sin restaurang som återfinns där. 

Således kan det tänkas vara så att myten väl överensstämmer med verkligheten då miljöerna, 

som är äkta och existerar i Sverige, uppvisar modernitet.  

 

Det förekommer vidare även myter som enbart återfinns i Norrlands Gulds reklamfilm. En av 

dessa är den om Norrland, vilken vi tidigare såg sken av i förpackningsdesignen. Genom att 

reklamen skapar associationer till Norrland bidrar dessa till denna myt. Landskapen och 

naturen som skildras i reklamfilmen blir en del av myten om hur det ser ut i Norrland. Det 

finns städer, men när man förflyttar sig från centrum försvinner också bebyggelsen och istället 

hittar man snarare berg, granskog och tamboskap. 

 

Myten om den svenske vikingen är också enbart inbäddad i Norrlands Gulds reklamfilm. En 

skymt av denna myt syns när den svenske vikingen symboliseras genom två äldre mäns skägg 

och hår. Myten om svenskarna som vikingatidens ättlingar är internationellt gångbar och 

följde med sedan krigstiden på tidigt 1800-tal (Frykman 1993, s. 140).  

  

En annan myt som förstärks i Norrlands Gulds film är skillnaden i hur den sociala samvaron 

ser ut i städer och på landsbygder. I städer är människor mer individualiserade än ute på 

landsbygden, där man i städerna inte bryr som om andra människor då de oftast är främlingar 

medan det ute på landsbygden är lättare att känna igen dem och således också bry sig om dem 

(Herlitz 2003, s. 59) vilket också syns i reklamfilmen. Vi belyser här dock att denna myt inte 

överensstämmer med verkligheten. Detta med grund i att det har skett en stark urbanisering, 

där människor flyttat från landsbygden till städerna. Idag bor mycket fler människor i städerna 
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än hur det tidigare sett ut. För två sekel sedan bodde 90 procent av den svenska befolkningen 

på landet, medan det idag istället är 85 procent som bor i tätorter (Svanström 2015). 

Människor söker sig i allt större utsträckning till städerna som erbjuder möjligheter till arbete 

och nöjesliv och där de kan ta del av städernas puls. Mot denna bakgrund förefaller det sig 

inte stämma att det skulle finnas någon starkare jag-inriktning i städerna. Det kan tänkas 

upplevas så eftersom majoriteten av den svenska befolkningen befinner sig där, vilket 

omöjliggör att de känner alla de möter. Däremot behöver detta inte betyda att de är mer 

inriktade på sig själva än landsbygdsborna.   

 

5.2.4 Likheter och skillnader 

För att återkoppla till en av studiens frågeställningar innehåller reklamfilmerna flertalet 

likheter såväl som skillnader. En framstående likhet mellan Run Linkan Run och 2015 års 

livsnjutare: Björn Frantzén är att naturen får ta stor plats i båda. Det kan tänkas vara grundat i 

att svenskarna betraktas som att naturälskare (Gaunt & Löfgren 1985, s. 7) och i att de känner 

stolthet över naturen (Löfgren 1993, s. 90). Det skiljer sig däremot i hur denna natur 

porträtteras i reklamfilmerna. I Mariestads reklamfilm framstår naturen som en källa för 

råvaror och friluftsliv medan den i Norrlands Gulds reklamfilm porträtteras som något som 

svenskarna hör hemma i och längtar till. Wigerfelt (2012) uppmärksammade tidigare i sin 

studie att bilder av naturen är en del i att ge känslor av nationalism (s. 11). Här kan då tänkas 

att dessa idylliska bilder av naturen som båda reklamfilmerna uppvisar kan inge sådana 

känslor hos betraktaren där reklam också syftar just till att framkalla känslor hos 

konsumenterna och få dem att känna sig tilltalade av den (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 52).  

 

I båda reklamfilmerna syns också manliga huvudkaraktärer. Skillnaden mellan dem är att i 

Mariestads film medverkar en känd, svensk kock medan det i Norrlands Guld istället är en 

fiktiv karaktär. Det finns här då en skillnad i hur reklamfilmerna reproducerar svenskhet, där 

Mariestads uppmanar svenskarna till att känna nationell stolthet på ett sätt som Norrlands 

Guld inte gör. Norrlands Gulds fiktiva karaktär kan istället tänkas finnas där, utrustad med 

egenskaper som konnoterar svensk, för att svenskarna ska kunna identifiera sig med honom 

och känna tillhörighet snarare än att väcka nationalistisk stolthet.  

 

Vidare skiljer det sig även i hur reklamfilmerna nyttjar ljud. Norrlands Gulds film har, som 

ovan diskuterat, en musik som förstärker känslorna av svenskhet. Detta står i kontrast mot 

Mariestads film som inte innehåller någon musik, utan snarare kortare ljud så som hjärtslag 
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och andetag utplacerade vid olika sekvenser i filmen. Dessa ljud konnoterar inte något särskilt 

svenskt. Däremot använder Mariestads olika textrader vilka är med och förstärker de känslor 

som ges och som i sig konnoterar till Sverige genom explicita hänvisningar, detta är således 

något som Norrlands Guld inte gör.  

 

En likhet hos reklamfilmerna är också att båda huvudkaraktärerna framställs som aktiva, 

snarare än passiva. För svensken är det viktigt att vara aktiv genom att producera och hålla 

igång, vilket gör att umgänge med andra människor inte prioriteras. Den sociala samvaron 

åsidosätts alltså, såvida den inte omges av gemensamma aktiviteter (Herlitz 2003, s. 104-106). 

Detta identifierades i båda reklamfilmerna där männen syns springa genom olika miljöer (se 

bild 5; bild 6), de är med andra ord aktiva och håller igång. En skillnad i detta är dock att när 

det gäller Mariestads reklamfilm syns huvudkaraktären även producera något, maträtter, 

vilket inte återfanns i Norrlands Gulds film. Den sociala samvaron tycks vara minimal i 

filmerna, vilket då går att koppla till att svenskarna låter denna komma i andra hand genom att 

det aktiva kommer i första hand. Detta syns genom att Björn i Mariestads film är ensam 

genom hela filmen, förutom i restaurangen där han däremot inte interagerar med någon. 

Linkan är, i Norrlands Gulds reklamfilm, främst ensam. Han möter dock inledningsvis en 

bartender och i slutet samlas människor med varsin öl. I denna reklamfilm finns således mer 

av den sociala samvaron då människorna i slutet hälsar på varandra. Detta kan tänkas bero på, 

som Herlitz (2003) skriver, att de har en gemensam aktivitet (s. 106), vilket i denna film då är 

öldrickande. Genom att männen framställs på detta sätt, där de inte samtalar med någon, 

reproduceras även stereotypin om att svenskar är blyga och tillbakadragna. I Norrlands Gulds 

film, där Linkan möter olika människor i baren och på gatorna, reproduceras bilden av att 

svensken inte gärna talar med främlingar (Daun 1998, s. 46). Vidare, när det gäller 

människorna, så ser de förstås olika ut reklamfilmerna emellan. De har dock ändå visuella 

egenskaper som sammanfaller med varandras, så som hudfärg och hårfärg.  

 

Miljöerna som skildras i båda filmerna skapar konnotationer till Sverige, men däremot till 

olika platser av landet. Mariestads film framkallar associationer till huvudstaden medan 

Norrlands Gulds film för tankarna till Norrland. Ytterligare skillnader som reklamfilmerna 

uppvisar är att Mariestads film tillägnar stort utrymme till både natur, matlagning och råvaror 

där Norrlands Guld istället har ett mycket bredare fokus på naturen och uppvisar många fler 

delar av den. I den sistnämnda ser vi bland annat kustlandskapet, något som alltså enbart 

återfinns i denna. Vidare syns även djur i Norrlands Gulds film.  
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Mariestads och Norrlands Gulds reklamfilmer förmedlar, genom sekvenserna i baren och 

restaurangen, olika känslor gällande modernitet. Baren som Linkan befinner sig i utstrålar en 

känsla av att vara mindre modern än den restaurang som Björn vistas i (se bilaga 1, bild 13; 

bilaga 2, bild 18). Denna känsla uppkommer då restaurangköket har modern köksutrustning 

jämfört med baren som innehåller detaljer som istället konnoterar gammalmodighet, så som 

ett bordsur av äldre stil och en retrostil på bardisk och stolar. Retrokänslan uppstår av den 

mörkröda färgen, på bardiskens utsida och stolarna, i samband med det betongliknande 

materialet på den övre delen av bardisken. 

 

Avslutningsvis sker det i slutet av Norrlands Guld reklamfilm en explicit hänvisning till 

Sverige genom att de använder blått och guld tillsammans väldigt tydligt i en stillebenbild (se 

bilaga 1, bild 13). Färgerna kan ses som symboler för den svenska flaggan vilket således 

tydligt skapar konnotationer till landet. Dessa färger förekommer inte på något sådant sätt i 

Mariestads. 

 

6. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som genererats från analysen. Vidare förs en 

slutdiskussion som följs av förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser och slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att visa hur Norrlands Guld och Mariestads reproducerar 

svenskhet genom reklam och förpackningsdesign. 

 

Utifrån analysen kunde det utläsas att svenskheten reproducerades hos de båda varumärkena 

på flertalet olika sätt. Denna studie visade att det hos varumärkenas reklamfilmer och 

förpackningsdesigner fanns många tecken av naturen som på olika sätt konnoterade till 

Sverige. Naturen framställdes som något av värde och skapade associationer till svensken som 

naturälskare. Detta är även något som många av de myter som identifierades i materialet 

avsedde. Ett annat viktigt resultat som framkom är hur svensken porträtteras, där karaktärerna 

har tillskrivits olika egenskaper som framstod svenska. I analysen identifierades flertalet 

myter gällande hur svensken är, ser ut och vilka egenskaper som svensken besitter.  

 

Ett resultat som vi fann intressant är att trots att båda varumärkenas marknadsföring skildrade 
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liknande tecken gällande naturen skapades associationer till olika platser i Sverige. Båda 

reklamfilmerna uppvisade granskog, men i samband med övriga tecken i filmerna har dessa 

skogar kunnat förknippas till både Norrland och Stockholm. I Norrlands Gulds reklamfilm, 

men också på förpackningen, syntes granskogen tillsammans med berg, vilka vi konnoterade 

till fjällen, som således gav associationer till Norrland. Dessa associationer medför att myten 

om Norrland förstärktes. Mariestads reklamfilm uppvisade istället skogen i bildväxlingar 

mellan skog och en sådan stadsmiljö som vi förknippade med Stockholm.  

 

Analysens resultat visade på att både Norrlands Guld och Mariestads använde sig av myter i 

sin marknadsföring. Flertalet myter som berörde svenskhet identifierades. Vi fann även tecken 

som skapade konnotationer till det svenska. I Norrlands Gulds reklamfilm fanns symboler till 

den svenska vikingen, vilket vi även identifierade som en myt. Även den musik som spelades 

i bakgrunden förstärkte, genom sångtexten, känslan av svenskhet. Några konnotationer som 

var framträdande i Mariestads marknadsföring handlade istället om historia och nostalgi, där 

förpackningsdesignen även bidrog till myten om svenskarnas behov av traditioner.  

 

Utöver de betydelser som låg djupare i materialet nyttjade båda varumärkena också explicita 

hänvisningar till Sverige. Analysen visade att båda förpackningsdesignerna innehöll flera 

tecken som reproducerade svenskhet. Hos Mariestads exportöl var de däremot mer implicita 

än hos Norrlands Gulds exportöl som istället innehöll tecken vilka tämligen tydligt kunde 

associeras till det svenska, som färgerna guld och blå som konnoterade till den svenska 

flaggan, granskogen i illustrationen och Ångermanlands landskapsvapen. På Mariestads 

förpackning fanns istället tecken som inte lika tydligt konnoterade till Sverige. Ett exempel på 

detta är den ena guldmedaljen vilken innehöll ett porträtt, vilket i sig alltså inte gav 

associationer till Sverige. Dessa uppkom först när porträttet sammankopplades med den 

tillhörande texten som förklarade att mannen i medaljen var en svensk konung. Det gör 

således att svenskheten kan tänkas upplevas starkare hos Norrlands Guld.  

 

En slutsats som går att dra utifrån analysen av förpackningsdesignerna är att båda tydligt 

anspelade på svenskheten genom de olika tecken som konnoterade till Sverige men det 

tydliggjordes framförallt genom att båda nämnde delar av Sverige, där Norrlands Guld 

nämnde just Norrland och Mariestads skrev ut både Sverige och svensk.  
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De myter som identifierades i analysen får fortsatt leva vidare genom att Mariestads och 

Norrlands Guld reproducerar dem. Reklamen har för avsikt att sälja och bidra till vinster för 

företaget (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 53) och det gör man i dessa, här analyserade, fall 

genom att anspela på och betona våra förgivettagna myter om svensken och svenskheten. Det 

finns en vikt i att reproducera myter då de kan skapa en gemenskap. Reklamer säljer inte 

heller bara produkter, utan även identiteter, drömmar (Hansson, Karlsson & Nordström 2006, 

s. 95) och en övertygande simulering av verkligheten (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 76). 

Myter är dessutom något som människor använder och tänker genom och de ifrågasätts inte 

även om de inte uppvisar en korrekt bild av verkligheten genom att de skapar en 

förståelsegemenskap (Ibid, s. 27). Genom att varumärkena associerade till myter som 

svenskarna bär på kan de således skapa relationer till dem. Dessa myter har vi dock i analysen 

visat att man kan ifrågasätta. 

 

Myter får betydelser att framstå som naturliga och de beskrivs som berättelser vilka kulturer 

kan nyttja för att förklara eller förstå någon aspekt av verkligheten eller naturen (Fiske 1997, 

s. 121-123). Utifrån detta går det att tänka att myterna inom den kultur i vilka de existerar kan 

binda samman människorna som är en del av denna kultur, detta likt Benedicts (1993) 

resonemang om nationen som en föreställd gemenskap. Han menade att människorna inom en 

nation ser sig som en del av en gemenskap trots att de inte möter alla nationens andra 

medlemmar (Ibid, s. 21). Vi tänker då att människorna förbinds genom myterna till en 

gemenskap där de tolkar något på samma sätt och således kan känna tillhörighet till varandra 

även om de aldrig möts.  

 

Vidare kan vi också dra en slutsats om vilken typ av svenskhet det är som reproducerades av 

varumärkena. Intressant i detta är att varumärkenas marknadsföring tillsynes skiljde sig 

mycket åt (se till exempel bild 1; bild 3) men reproducerade ändå likvärdiga bilder av 

svenskheten. Både Norrlands Guld och Mariestads reproducerade en bild av svensken som, 

framförallt, naturälskande. Båda reklamfilmerna har medelåldersmän, vilka uppvisade 

tämligen svenska utseenden, som medverkade i deras filmer. Männen bar dessutom många 

gemensamma egenskaper som analysen visade kunde konnoteras till det svenska. De framstod 

båda som aktiva, ensamma och tystlåtna med liten social samvaro. Sammantaget kan vi då dra 

slutsatsen att kärnan i den svenskhet som båda varumärkena reproducerar kan sägas utgöras 

av naturen och svenskarnas kärlek till den. Detta genom att båda uppvisade mycket natur och 

framhävde den som viktig på olika sätt. I Norrlands Gulds film gavs en känsla av att naturen 
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är “hem” för svenskarna. Mariestads film skildrade, utöver naturen, också ett restaurangkök i 

stor del av filmen där Björn tog med sig naturen in i köket och sin matlagning och således 

framstod naturen i denna film som en källa för råvaror.   

 

Utifrån teorin om nationell identitet tänker vi oss att dessa reklamer är med och 

sammanbinder medlemmarna i Sverige (Andersson 2009) och att svenskarna genom det inte 

glömmer sin nationella identitet då den flaggas genom reklamerna och de således fortsatt 

påminns om den (Billig 1995 s. 93). Att vara svensk anses vara något som människor lär sig 

och att de genom sina vardagliga liv blir svenska (Ehn, Frykman & Löfgren, s. 14-16) vilket 

vi tänker går att utvidga till att reklamfilmerna också kan tänkas lära människor att vara 

svenska och hur man som svensk ska vara genom att reproducera svenskhet.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har två förpackningar och två reklamfilmer analyserats för att se hur de 

reproducerar svenskhet. Ett förslag till vidare forskning är då att utöka 

undersökningsmaterialet. Dels kan man förslagsvis då utöka antal reklamfilmer för att kunna 

se om det skiljer sig åt, eller står konsekvent genom året, i hur svenskheten reproduceras. Dels 

kan man också utöka förpackningarna till att inkludera andra ölsorter för att då kunna se om 

olika ölsorter reproducerar svenskhet på lika eller olika sätt. Det går förslagsvis också att 

utöka studien till att inkludera fler, eller andra, varumärken från Spendrups. Genom ett 

bredare material kan man således på flera sätt nå en större helhetsbild. Det skulle även vara 

intressant att ta material från varumärkenas hemsidor i beaktning för att undersöka hur de där 

framställer och marknadsför sig själva. Vidare vore det även spännande att studera materialet 

utifrån fler perspektiv, så som representation av genus eller klass för att se huruvida 

reklamfilmerna eller förpackningarna reproducerar klasskillnader eller genusskillnader i just 

kontexten av ölkonsumtion och ölreklam.  

 

7. Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att visa hur Spendrups Bryggeri AB:s varumärken Norrlands Guld 

och Mariestads reproducerar svenskhet i förpackningsdesign och reklamfilmer. För att uppnå 

detta syfte formulerades följande frågeställningar: 1) Hur reproduceras svenskhet i Mariestads 

och Norrlands Gulds reklamfilmer och förpackningar? 2) Vilka likheter och skillnader finns 

det mellan Mariestads och Norrlands Guld i hur svenskheten reproduceras? och 3) Vilka 
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myter om svenskhet finns inbäddade i reklamfilmerna och förpackningarna? 

 

Tidigare studier av nationell identitet i kontexten av reklam och förpackningsdesign har 

främst genomförts i andra länder. Den svenska studien vi funnit har haft andra studieobjekt 

och vi ser därmed en relevans i att utföra denna studie för att kunna fylla den luckan i 

forskningen. Vår studie bidrar således med en förståelse över hur svenskhet reproduceras i 

svenska alkoholvarumärkens reklam och förpackningsdesign. 

 

Med den semiotiska metoden undersöktes två reklamfilmer och två förpackningsdesigner. Det 

empiriska materialet valdes strategiskt och målstyrt. Det består av reklamfilmerna Run Linkan 

Run och 2015 års livsnjutare: Björn Frantzén samt förpackningsdesignerna för respektive 

varumärkes exportöl på burk. Den semiotiska metoden valdes då vi ville nå de djupare 

betydelserna vilka materialets tecken kommunicerar samt finna de inbäddade myterna. I det 

teoretiska ramverket finns teorier om marknadsföring och reklam, främst utifrån Kotlers och 

Korpus definitioner, och teorier om semiotik, nationell identitet samt svenskhet. 

 

Något av de viktigaste resultat som analysen genererats i är att varumärkena framförallt 

använder natur i sin marknadsföring, vilken konnoterar till Sverige, och reproducerar en bild 

av svensken som naturälskare. Detta är även något som många av de myter som identifierades 

i materialet avser. Ett ytterligare betydelsefullt resultat visar att karaktärerna i reklamfilmerna 

porträtteras med egenskaper som framstår svenska, så som att vara aktiva, ensamma, tystlåtna 

och med liten social samvaro. Sammantaget utifrån analysen kunde vi dra en slutsats om 

kärnan i den svenskhet som båda varumärkena reproducerar, vilken då kan sägas utgöras av 

just naturen och svenskarnas kärlek till den. Detta genom att både Norrlands Guld och 

Mariestads uppvisar mycket natur i sin marknadsföring. Studiens resultat visar även på att 

båda varumärkena använder sig av myter som svenskarna bär på i sin marknadsföring, vilka 

handlar om svensken och svenskheten. I analysen har vi dock visat på att dessa myter går att 

ifrågasätta.  

 

Reklamfilmerna kan vidare tänkas bidra till att sammanbinda Sveriges medlemmar 

(Andersson 2009) och till att svenskarna inte glömmer sin nationella identitet genom att 

reklamfilmerna flaggar den (Billig 1995 s, 93). Filmerna kan vidare också tänkas lära 

människor att vara svenska och hur man som svensk ska vara genom att de reproducerar 

bilder av svenskhet.  
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