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Abstract 

Culture differs between various countries around the world. One thing that is logical in one country is 

illogical in another. These variation results in a need for international companies to adapt their 

marketing strategies after the cultures they are targeting. This essay is about cultural differences, and 

the purpose is to examine whether the child is produced differently in marketing in different countries. 

More specifically, how the child is produced in collectivist as well as in individualistic cultures. The 

essay aims to examine whether the child is produced multifarious in these different dimensions. The 

purpose of this essay is also to investigate whether the countries´ amount of individualism and 

collectivism, have an impact on how children are produced in marketing. 

To investigate these issues a semiotic image analysis was used, where a variety of commercials were 

investigated. The result from the image analyzes has been analyzed using previous research 

concerning individualism and collectivism. 

By using image analyzes, it appeared that there is a divergence between individualistic and 

collectivist cultures, regarding how the child is produced in marketing. In individualistic cultures the 

child is produced in an independent perspective, as well as a separation from others. On the other 

hand, in collectivist cultures the child is produced as a part of a group. Not in an independent manner. 

It is also important to maintain harmony, and avoid conflicts in collectivist cultures. 

Furthermore, it appeared in the study that the countries´ extent of individualism and collectivism, 

has very little impact on how children are produced in marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Sammanfattning 

Kulturen skiljer sig åt mellan olika länder runtom i världen. Ett beteende som anses vara normalt i ett 

land, uppfattas istället som konstigt i ett annat. Dessa skillnader leder till att företag som verkar på den 

internationella marknaden måste anpassa sin marknadsföringsstrategi efter de kulturer de riktar in sig 

på. Syftet i studien är att undersöka hur barnet framställs inom marknadsföring i olika länder. Mer 

specifikt hur barnet framställs inom kollektivistisk respektive individualistisk kultur, med 

förhoppningen att undersöka ifall barnet framställs på ett olikartat sätt inom respektive kultur. Vidare 

syftar studien att undersöka huruvida graden individualism respektive kollektivism, i ett land, har 

någon påverkan på hur barnet framställs inom marknadsföring. 

För att uppnå förståelse kring syftet utfördes en semiotisk bildanalys på en rad olika 

marknadsföringar. Resultaten av analyserna jämfördes sedan med tidigare forskning gällande 

kollektivism och individualism. 

Genom bildanalysen framkom det att det föreligger ett avvikande kulturerna emellan gällande 

barnets framställning. Inom individualistiska kulturer framställs barnet på ett självständig vis, där det 

föreligger en positiv känsla kring en separation från andra individer. Inom kollektivistiska kulturer, å 

andra sidan, framställs barnet som en del utav en grupp, och inte på ett självständigt vis. Det anses 

även som viktigt att upprätthålla harmonin och att undvika konflikter. 

Vidare visade studien att poängen, gällande graden individualism och kollektivism i ett land, inte har 

någon större betydelse för hur barnet framställs inom marknadsföring. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Världen befinner sig i en fas av ökad interaktion nationer emellan (Gustavsson u.å., Schwarz et al. 

2017). Företag avgränsar idag inte sin verksamhet endast till hemmaplan, utan de blir mer och mer 

internationaliserade (Schuler et al. 2002). Det skedde en stor förändring i början på 2000-talet med en 

ökad internationalisering, en ökad köpkraft bland konsumenter runt om i världen samt nya 

kommunikationsmöjligheter. Dessa möjligheter påverkade den internationella detaljhandeln avsevärt 

(De Mooji et al. 2002). För företag innebär detta en potentiellt utökad marknad, där alla delar inte 

nödvändigtvis fungerar likadant. Det finns kulturella skillnader som företag måste ta hänsyn till för att 

kunna driva en lyckad verksamhet, vilket kan vara en utmaning (Gustavsson u.å., Vadakepat 2013, 

Fell et al. 2016).   

Hofstede et al. (2010) skriver att det finns olika typer av skillnader mellan olika länder och sociala 

grupper som alla i sig har en egen historia. Dessa skillnader involverar en kulturell identitet 

innefattande språk och religion, olika värderingar samt olika institutioner som regler, lagar och 

organisationer (Hofstede et al. 2010). 

Skillnader i konsumentbeteende inom olika kulturer är ett växande forskningsproblem (Hofstede et 

al. 2011). De Mooji et al. (2002) menar att två olika länder med likartad teknologisk utveckling samt 

liknande lönenivåer inte nödvändigtvis har ett enhetligt konsumentbeteende. Kulturella skillnader kan 

resultera i olikartade konsumentbeteenden länderna emellan. Det förekommer skillnader i tankar och 

värderingar mellan olika kulturer. Av den anledningen är det oerhört betydelsefullt att skapa en 

förståelse kring olika kulturers tankar och känslor. Att ignorera kulturella skillnader kan leda till en 

centraliserad verksamhet och marknadsföring samt minskad lönsamhet (De Mooji et al. 2002). Det 

anses även vara bra att ta hänsyn till kulturformen hos mindre grupper, det vill säga olika subkulturer. 

En sådan subkultur kan exempelvis vara afroamerikaner i USA (Swaidan 2012). 

1.2 Problematisering 

Konsumenters förväntningar och uppföranden skiljer sig mellan olika kulturer (Honeycutt et al. 1996). 

Detta resulterar i en förväntan på att företagsledare ska vara öppna för kulturella skillnader vid arbete 

med internationell marknadsföring (Johnson et al. 2010). För att kunna driva en lyckad verksamhet 

krävs att företag visar hänsyn till respektive kultur och anpassar sig efter den. Företag, vilka är 

verksamma på internationella marknader, ignorerar därför de skillnader som finns mellan olika 

kulturer på egen risk (De Mooji et al. 2011). Hur ett konsumentbeteende ser ut beror på ekonomiska, 
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demografiska och kulturella faktorer som tillsammans bestämmer hur olika värderingar påverkar en 

individs konsumtionsrelaterade beslut (Luna och Forquer Gupta 2001). 

Kultur kan definieras som summan av en viss populations tankar, handlingar och omgivande 

förhållanden (Ek u.å.). Varje enskild individ har ett unikt tänkande, unika känslor och ett unikt 

beteende som formas under livets gång. Lärandet av en helt annan kultur innebär således att det redan 

inlärda först och främst måste raderas innan inlärningen av en ny kultur skapas. Denna process är mer 

tidskrävande och svårare än att lära sig något från början (Hofstede et al. 2010). 

Den nederländske socialpsykologen och antropologen Geert Hofstede har skapat ett index där 

olika kulturer placerats ut efter hur individualistiska respektive kollektivistiska de är (Hofstede et al. 

2010). Individualism och kollektivism beskriver de förhållanden en individ har gentemot andra 

individer. Inom individualistiska samhällen ses individen främst som en självständig person med egna 

mål och värderingar, medan individen inom kollektivistiska samhällen främst ses som en del av en 

grupp, vilka ser efter individen i utbyte mot lojalitet (Hofstede et al. 2010, Soares et al. 2006). 

Inom olika länder runt om i världen föreligger det kulturskillnader (Griffith et al. 2008). 

Människor, vilka är bosatta eller har bott inom samma sociala krets, delar en kultur. Denna kultur 

kommer inte ursprungligen från ärftliga gener, utan är tidigt inlärd i barndomen och blir därmed 

naturlig att följa (Hofstede et al. 2010). 

Ett barn kan definieras som en människa, vilken befinner sig i en period mellan födsel och 

vuxenålder. Något som skiljer barn från vuxna är att barn genomgår en kontinuerlig utveckling. 

Förutom fysiska attribut, som längd och vikt, utvecklar barn psykiska och motoriska funktioner, som 

språk och socialt beteende (Lindquist u.å.). Förhållandet mellan individen och gruppen etableras i ett 

barns medvetande under dess första år i familjen. Denna medvetenhet förstärks i skolan där barnen 

börjar agera med jämnåriga utanför familjen (Hofstede et al. 2010). En människas mentalitet utformas 

av ett kulturellt lärande (Chudek et al. 2011). Detta lärande är en pågående process där barn registrerar 

ett visst beteende hos vuxna. Barnet imiterar fortsättningsvis beteendet tills dess att beteendet uppstår 

automatiskt och naturligt (Eilam 2003). 

Då konsumenters beteende skiljer sig mellan olika kulturer, behöver företag visa hänsyn till respektive 

kultur och anpassa sin marknadsföring efter den (Honeycutt et al. 1996, De Mooji et al. 2011). 

Med tanke på att det främst är under barndomen som tankar, känslor och beteende formas 

(Hofstede et al. 2010), kan det vara av intresse att uppmärksamma den tidiga perioden av en individs 

liv i studier gällande kulturskillnader. Kulturerna studien fokuserar på är kollektivistiska och 

individualistiska samhällen, eftersom dessa kulturer berör hur barnet uppfostras. Barnet kan 

exempelvis uppfostras till att bli en självständig individ, eller till att se sig själv som en del utav en 

grupp. 
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1.3 Frågeställning 

Med diskuterad problematisering i åtanke strävar uppsatsen att undersöka följande frågeställningar: 

 

•         Hur framställs barn i marknadsföring utifrån Hofstedes individualism-index gällande individualistiska 

respektive kollektivistiska kulturer? 

•         Har graden individualism respektive kollektivism, i ett land, någon påverkan på hur barn framställs 

inom marknadsföring? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur barn framställs i marknadsföring utifrån Hofstedes 

individualismindex samt huruvida graden individualism respektive kollektivism, i ett land, har någon 

påverkan på barnets framställning. 

 

2.  Teori/ Tidigare Forskning 

2.1 Global marknadsföring 

Konsumentens förväntningar och uppförande avviker sig mellan olika kulturer, vilket leder till att en 

varierande marknadsföring krävs (Honeycutt et al. 1996). Konsumentens moraliska värderingar 

bestäms utifrån kulturen som konsumenten tillhör (Swaidan 2012). Normer uppfattas inte likartat 

mellan kulturer. Följaktligen kan något uppfattas som etiskt korrekt inom en viss kultur och samtidigt 

uppfattas som oetiskt av en annan kultur (Christie et al. 2003, Moon et al. 2000). Företag måste därför 

ta hänsyn till dessa kulturskillnader för att kunna driva en lyckad verksamhet, och därmed anpassa sin 

marknadsföring mot både den egna och utomstående kulturen (Gustavsson u.å., Griffith 2010, 

Katsikeas et al. 2006, Hultman 2011). Således är det av stor vikt att ha förståelse för de 

kulturskillnader som existerar när företag arbetar med global marknadsföring (Griffith et al. 2008). 

Globala företag bör ha en uppfattning kring hur värderingar, idéer och moralen skiftar mellan diverse 

kulturer och hur dessa kulturella olikheter gör intryck på konsumenten (Blodgett et al. 2001, Jenner et 

al. 2008). 
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2.2 Nationalkulturens olika dimensioner 

År 1954 publicerade amerikanerna Daniel Levinson och Alex Inkeles en omfattande översikt över 

grundläggande problem som är aktuella över hela världen. Författarna hittade fyra olika problem som 

innefattade förhållande till auktoriteter, föreställning om jaget i förhållande mellan individ och 

samhälle samt mellan manligt och kvinnligt, och slutligen olika sätt att hantera konflikter samt 

uttrycka känslor (Hofstede et al. 2010). Tjugo år efter Levinson och Inkeles publikation, genomförde 

holländaren Geert Hofstede en studie av människors värderingar. Hofstede samlade in data från 

enkätundersökningar som besvarades av människor från 50 olika länder som alla arbetade på 

dotterbolag till företaget IBM. En statistisk analys av respondenternas svar gjordes och det upptäcktes 

att det fanns gemensamma problem, länderna emellan, men som hanterades på olika sätt. Resultatet 

som Hofstede kom fram till överensstämde väldigt väl med de upptäckter som Inkeles och Levinson 

presenterat tjugo år tidigare, vilket innebar ett starkt empiriskt stöd för den teoretiska betydelsen. 

Tillsammans med Inkeles och Levinsons forskning fann Hofstede, med sin IBM-studie, fyra olika 

dimensioner hos en kultur. Dessa dimensioner kom att benämnas: 

 

•         Maktdistans 

•         Kollektivism kontra Individualism 

•         Femininitet kontra maskulinitet 

•         Osäkerhetsundvikande (Hofstede et al. 2010) 

2.2.1 Individualism kontra kollektivism 

2.2.1.1 Individualism 

Samhällen, där människor värdesätter självständighet gentemot grupper av andra människor, benämns 

individualistiska samhällen. Swaidan menar att dessa individer tar ingen hänsyn till andra människors 

åsikter, utan värdesätter sina egna åsikter i första hand (2012). Vidare är individens relationer upp till 

individen i fråga utan någon utomstående inblandning (Hofstede et al. 2010). Personer inom 

individualistiska samhällen värderar individuella mål och intressen högre än intresset av en grupp 

(Hofstede et al. 2010, Swaidan 2012). 

I individualistiska samhällen anses individen vara en självständig person med unika egenskaper 

(De Mooji, 2004). Barn inom individualistiska samhällen lär sig därmed att se sig själva som individer 

med personligt utformade identiteter och unika egenskaper, som skiljer sig från andra individers (De 

Mooji et al. 2002, De Mooji 2004, Hofstede et al. 2010, Saad et al. 2015). Barnen uppmuntras till att 

skapa egna åsikter utan att påverkas av åsikter som kan florera i barnets omgivning, det föreligger 

dessutom en förväntan kring det. Barn som agerar i motsats betraktas som svaga individer (Hofstede et 
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al. 2010, Swaidan 2012). Det föreligger en allmän rädsla inom individualistiska samhällen att inte 

kunna skapa en identitet som avskiljer sig från andra individer (Hazel Rose et al. 1991). 

I individualistiska kulturer sker framgång på individnivå. Individens framgång delas inte av andra 

personer i individens omgivning (Hofstede et al. 2010). Personliga prestationer är på så sätt en 

nödvändighet (Stolarski et al. 2015). Det resulterar i att barn utbildas för att vid senare tid i livet kunna 

stå på egna ben och lämna familjehemmet (Hofstede et al. 2010). 

Personer inom individualistiska kulturer ansvarar främst för sig själva och sin närmsta familj (De 

Mooji et al. 2002). I individualistiska samhällen är en kärnfamilj bestående av två föräldrar och barn 

det vanligaste, men det blir alltmer vanligt med familjer med bara en förälder (Hofstede et al. 2010). 

2.2.1.2 Kollektivism 

I kollektivistiska samhällen ses en individ främst som en del utav en grupp, vars intresse går före den 

enskilda individens (Hofstede et al. 2010, Triandis et al. 1990). Inom kollektivistiska kulturer är varje 

enskild individ beroende av andra (De Mooji 2004, Schwartz 1999). Gruppen tar hand om individen i 

utbyte mot lojalitet (De Mooji et al. 2002). 

Saad et al. (2015) menar att det råder en dominerande syn om sociala identiteter inom 

kollektivistiska samhällen. Inom kollektivistiska kulturer anser individen i fråga att dennes tankar och 

beteende avgörs av andras handlingar (Saad et al. 2015). Identiteten grundar sig i det sociala nätverket 

där gruppen tillhör, därmed är inte en individs identitet unik och individuell (De Mooji et al. 2002, 

Swaidan 2012). 

Hofstede et al. (2010) menar att barn i kollektivistiska samhällen växer upp med att se sig själva 

som en del utav gruppen. Den första gruppen en individ kommer att tillhöra är alltid den familj som 

denne föds in i. Grupptillhörighet är därför ingenting individen själv väljer. Gruppen individen föds in 

i är den sedan skyldig livslång lojalitet. Relationer är inget som en individ själv bestämmer över, utan 

dessa är förutbestämda av gruppen (Hofstede et al. 2010). 

Egna åsikter förekommer inte i kollektivistiska kulturer utan dessa är förbestämda utav gruppen. 

Barn inom kollektivistiska samhällen uppmuntras därför inte till att ha egna åsikter. De förväntas 

instämma med gruppens förutbestämda åsikter, och om en ny frågeställning skulle dyka upp är det 

viktigt att kolla med övriga gruppmedlemmar innan en åsikt uttrycks (Hofstede et al. 2010). 

Tillgångar förväntas delas med övriga gruppmedlemmar oavsett vem som tjänat ihop pengarna. 

Det kan hända att en grupp investerar i att en viss medlem ska kunna utbilda sig, eftersom att 

personens framtida tillgångar kommer att delas av hela gruppen (Hofstede et al. 2010). 

Inom kollektivistiska kulturer bör harmoni alltid upprätthållas och konfrontationer bör undvikas, 

då det anses oförskämt att konfrontera en annan individ. Barn inom kollektivistiska samhällen lär sig 

därmed vikten av att upprätthålla en harmonisk stämning och undvika konfrontationer (Hofstede et al. 

2010, Joshanloo et al. 2016). 
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2.2.1.3 Individualism-index 

Graden individualism skiljer sig individualistiska länder emellan och likaså mellan kollektivistiska 

länder. Utifrån IBM studien skapades en tabell där graden individualism mättes. En statistisk metod 

användes för att ta fram en “faktorpoäng” för varje land som studien undersökte. Detta gav en 

poängskala från 0–100 där 0 representerar det mest kollektivistiska landet och 100 det mest 

individualistiska landet (Hofstede et al. 2010). Individualism-indexet innefattar 76 länder och regioner. 

Nedan presenteras ett diagram över graden individualism i de länder som studien undersöker. 

2.3 Studiens individualistiska länder 

USA är, enligt Hofstede et al. (2010), världens mest individualistiska land med 91 poäng på 

individualism-indexet. Med 80 poäng på Hofstedes individualism-index, klassas även Nederländerna 

som ett individualistiskt land (Hofstede et al. 2010). Sverige är ytterligare ett land, vilket klassas som 

individualistisk med 71 poäng på Hofstedes individualism-index. Gemensamt för Sverige och 

Nederländerna är att individer förväntas att endast försörja sig själva och den närmsta familjen och om 

detta inte förmås kan det leda till skuldkänslor samt dåligt samvete (ibid). Med 69 poäng på Hofstedes 

individualism-index klassas även Norge som ett individualistiskt land. Jaget är viktigt med egna 

åsikter och värderingar. Privatliv är viktigt, vilket respekteras samt en tydlig gräns mellan privatliv och 

jobb (ibid). 

2.4 Studiens kollektivistiska länder 

Indien visar upp både kollektivistiska samt individualistiska drag med 48 poäng på Hofstedes 

individualism-index (Hofstede et al. 2010). Hofstede et al. (2010) menar att Indien har en 

individualistisk sida gällande religion där Hinduismen är dominant. Hinduer tror på en cykel av död 

och pånyttfödelse, där varje pånyttfödelse är individuell i det avseendet att den baseras på hur 

individen har levt sitt tidigare liv. Indien har även en kollektivistisk sida där de värdesätter 

grupptillhörighet och lojalitet gentemot gruppen. Trots blandade kulturella drag klassar Hofstede 

Indien som ett kollektivistiskt land (ibid). 

Turkiet anses vara ett kollektivistiskt land med 37 poäng på Hofstedes individualism-index, vilket 

visar sig i att turkar ofta värderar grupptillhörighet och lojalitet till gruppen högt (ibid). Vidare anses 

även Saudiarabien vara ett kollektivistiskt land, med 25 poäng på Hofstedes individualism-index. 

Lojalitet värderas även här högt mot gruppen, vilket prioriteras framför regler och lagar. 

Förolämpningar och brott mot en saudiarab leder till att denne tappar anseendet och förlorar ansiktet. 

Anställningar och befordringar baseras på familjerelationer och grupptillhörighet (ibid). Det mest 

kollektivistiska landet som studien berör är Kina. Med 20 poäng på Hofstedes individualism-index är 

Kina ett väldigt kollektivistiskt land, där individer främst agerar i en grupps intresse (ibid). 
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3.  Metod 

3.1 Forskningsmetod 

Studien utgår från en deduktiv ansats. Deduktion innebär att en studie utgår ifrån en teoretisk 

referensram som sedan testas genom observationer (Bryman & Bell 2013). Studien syftar till att testa 

teorier gällande hur barn framställs inom individualistiska och kollektivistiska kulturer, utifrån 

observationer av reklamfilmer från McDonald´s och Pampers. Ett annat kvalitativt drag som utmärker 

uppsatsen, är att den syftar att tolka de olika reklamfilmerna och genom tolkningen kunna förstå 

diverse mönster med kopplingar till respektive kultur. Användningen av en tolkande karaktär syftar till 

att öka förståelsen kring ett fenomen (Denscombe 2016, Bryman & Bell, 2013). Studien utgår från den 

ontologiska ståndpunkten, konstruktionism som enligt Bryman & Bell (2013) innebär att sociala 

företeelser är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar via socialt samspel, samt att de befinner 

sig i ett tillstånd av ständig bearbetning (Bryman & Bell 2013). Det är de sociala företeelser och 

samspel som förekommer inom olika kulturer som studien syftar att tolka genom observationer av 

reklamfilmer. 

3.2 Urval 

Studieobjekten i undersökningen är snabbmatskedjan McDonald's och varumärket Pampers som ägs 

av företaget Procter & Gamble. Genom analys av McDonald´s marknadsföring, gällande produkten 

Happy Meal, samt Pampers marknadsföring av deras huvudprodukt; blöjor, syftar studien att skapa en 

ökad förståelse kring hur barn framställs inom marknadsföring. Anledningen till studiens urval 

grundar sig i att bådadera företagen säljer produkter där målgruppen först och främst är barn. 

Produkterna i fråga konsumeras framförallt av barn, med tanke på att Pampers säljer blöjor 

samt McDonald´s erbjuder Happy Meal, vilket är en måltid som är riktad mot barn 

(McDonald’s, Om McDonald´s u.å., Pampers u.å.).  

Urvalet i studien är ett icke-sannolikhets- och målinriktat urval, vilket betyder att urvalet valdes av 

specifika skäl (Bryman & Bell 2013). Studieobjekten valdes på den grund att McDonald´s och 

Pampers är internationella företag, som agerar på en rad internationella marknader (McDonald’s, Om 

McDonald´s u.å., Pampers u.å.). Snabbmatskedjan McDonald´s har genomgått en process av 

globalisering från starten år 1940, då bröderna McDonald´s öppnade en restaurang i Kalifornien, tills 

idag. I nuläget finns det över 32 000 restauranger i mer än 100 olika länder (McDonald´s, Om 

McDonald´s u.å.). 

Pampers grundades av amerikanen Victor Mills på 1950-talet. Idén till att börja tillverka blöjor var 

att han ville underlätta för hans barnbarn (Pampers, Historik u.å.). Idag finns Pampers i en rad olika 

länder runt om i världen (Pampers u.å.). 
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Företagen valdes dessutom av den anledning att bådadera företagens marknadsföring finns 

tillgänglig på internet, det leder följaktligen till att reklamerna var lättillgängliga att analysera.  

Studien undersöker hur barnet framställs inom marknadsföringen och hur detta kan skilja sig mellan 

individualistiska samt kollektivistiska länder. För att kunna undersöka detta använder studien sig av 

reklamfilmer från USA, Nederländerna, Sverige, Norge, Indien, Turkiet, Saudiarabien samt Kina. 

Anledningen till valet av dessa länder beror på de spridda poängen länderna emellan gällande graden 

individualism och kollektivism. Med hjälp av de spridda poängen i Hofstedes individualism-index är 

målet att analysera huruvida poängen har någon betydelse för i hur stor utsträckning respektive kulturs 

särdrag gestaltas.  

3.3 Semiotisk bildanalys 

3.3.1 Rörliga bilder 

Bilder är föremål för synsinnet som återger en del av verkligheten eller något som skulle kunna vara 

verkligt (Nationalencyklopedin, Bild u.å.). Rörliga bildmedier såsom film, TV och video, är en 

sammansättning av flera bilder som visas i en bestämd ordningsföljd under en begränsad tid (Sterner 

et al u.å.). I rörliga bilder såsom reklamfilmer är ljudet en aktiv del av en filmberättelse. Ljud kan 

bestå av miljöljud, repliker och musik. Ljudet ska finnas där som en förstärkande faktor, som kan 

hjälpa tittaren att avgöra hur filmen ska uppfattas (Hansson et al. 2006). 

3.3.2 Reklam 

Något som all reklam har gemensamt är att det existerar i syfte av att marknadsföra något som ska 

säljas. För att sälja något räcker det inte med att tala om att en produkt eller tjänst finns tillgänglig. 

Reklamen bör kunna påverka människors inställning till sig själva samt sin syn på tillvaron för att 

uppnå sitt syfte. På så sätt säljer inte reklam endast in en produkt eller tjänst i sig utan även identiteter, 

drömmar, längtan och förhoppningar. Reklamen ska väcka uppmärksamhet, skapa ett behov och ett 

intresse som i slutändan ska leda till ett köp (Hansson et al. 2006). 

Reklamkampanjer är dyra att producera och med den anledningen sker valet av en reklambild 

aldrig av en slump. För att publiceras måste bilden fylla en funktion som kan vara av estetiskt, 

illustrativt, emotionellt eller informativt slag. Den som producerar reklam är troligen själv övertygad 

om att reklamen ska argumentera för produkten utefter hurdan målgruppen är som bildbetraktare och 

personer (Carlsson et al. 2008, Mral et al. 2016). På vis är reklam ett användbart medel för att 

analysera hur företag anpassar sin marknadsföring mot olika kulturer. 
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3.3.3 Semiotik 

Studien utgår ifrån en semiotisk bildanalys av ett antal rörliga bilder i form av reklamfilmer från 

McDonald´s och Pampers. Bryman & Bell (2013) skriver att semiotiska analyser är vanliga 

hjälpmedel vid analys av marknadsföring och reklam. Analysen utgår från betraktarens, i detta fall 

uppsatsens författares, tolkning av marknadsföringen. 

Semiotik betyder “läran om tecken” och används som ett redskap med syfte att analysera hur 

visuell kommunikation uppfattas av betraktaren. En semiotisk bildanalys ifrågasätter vad bilden 

representerar och vilka idéer och värden dessa representationer uttrycker (Bryman & Bell 2013, 

Denscombe 2016, Eriksson & Göthlund 2012, Sonesson u.å.). Syftet med semiotisk bildanalys är att 

identifiera bildens underliggande innebörd (Bryman & Bell 2013). 

Semiotiska forskare talar om en bilds olika nivåer. De skiljer på denotation och konnotation 

(Wærn et al. 2004). Denotation är bildens direkta mening, alltså det fysiska och uppenbara (Gripsrud 

2011). Konnotation studerar det underliggande i bilden som inte är direkt synliga som medbetydelser, 

vilka behandlar kollektiva associationer som är gemensamma för människor av en viss kulturell 

bakgrund (Carlsson et al. 2008, Fogde 2010). 

Något som är av vikt vid bildanalyser är vad som kallas perspektivmedvetenhet. Detta innebär att 

det är essentiellt att vara medveten om att det går att tolka flera olika saker i en och samma bild, 

beroende på vilket ideologiskt och teoretiskt perspektiv som bilden betraktas utifrån (Eriksson & 

Göthlund 2012). Bilder tolkas olika beroende på vem som betraktar bilden, då alla besitter olika 

föreställningar och därför är varje individs tolkningsförmåga individuell (Fogde 2010). Däremot 

hävdar Denscombe (2016) att individer, vilka delar samma kulturella bakgrund och sociala kontext, 

troligen tolkar bilder på liknande sätt (Denscombe 2016). Uppsatsens skribenter är uppvuxna inom 

liknande kulturella bakgrunder, samt studerar samma utbildning, och tolkar därför troligtvis bilderna 

på liknande sätt. 

I studien är syftet att analysera huruvida kulturen avspeglas i marknadsföring mot olika kulturer, 

där vardagliga scener utspelas. Syftet är att analysera det inneboende budskapet som representerar 

respektive kultur. Av den anledningen används betraktelsesättet semiotik i studien. 

Om studien istället hade använt sig av en kvantitativ metod i form av enkäter, hade 

troligen resultatet inte varit densamma. Användningen av enkäter hade förmodligen inte givit 

en djupare förståelse kring ämnet i lika stor omfattning som en semiotisk bildanalys. Å andra 

sidan skulle respondenterna ha blivit betydligt fler än två, men dessa skulle endast kunna 

bidra med kortfattade svar (Bryman & Bell 2013). Troligen hade resultatet blivit annorlunda 

vid enkäter eftersom potentiella respondenter möjligtvis saknar kunskap gällande 

individualism respektive kollektivism. Troligtvis hade inte resultatet bidragit med en djupare 

förståelse för studiens ämne.   
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3.4 Tillvägagångssätt 

Efter att studiens frågeställning formulerats, valdes åtta undersökningsländer ut. Länderna valdes 

utifrån de poäng de har på Hofstedes individualismindex. Målet var att hitta en jämn spridning mellan 

undersökningsländerna, för att på så sätt kunna undersöka hur pass stor betydelse som graden 

individualism respektive kollektivism har för barnets framställning inom marknadsföring. Urvalet 

bestod vid denna tidpunkt av USA, Nederländerna, Sverige, Estland, Indien, Grekland, Thailand och 

Guatemala.  

Vidare söktes reklamfilmer upp på Youtube, mer specifikt på Pampers och på McDonald´s 

respektive kanaler. Vissa sidor hade fler träffar än andra, och vissa saknade den typ av videoklipp som 

uppsatsens skribenter var ute efter för studien. Där det saknades videoklipp, valde skribenterna att 

istället leta på respektive företags hemsida och lyckades i vissa fall hitta det material som behövdes. I 

andra fall hittades inget material. Thailand och Guatemala valdes bort med grund i att uppsatsens 

respondenter inte behärskade språken som talades i reklamfilmerna och inte heller hade möjlighet att 

översätta reklamfilmerna på ett smidigt sätt. McDonald´s i Grekland presenterade få träffar varav inga 

representerade den marknadsföring som studien syftar att undersöka. McDonald´s i Estland hade ingen 

egen kanal på Youtube. Då alla länder inte tillhandahöll analyserbart material behövdes ett omval av 

undersökningsländer göras. Denna gång utgick urvalet från vilka länder som försåg studien med 

användbart material. I största mån matchades detta urval med det första urvalet, men vissa 

modifikationer fick göras. Thailand, Guatemala, Grekland och Estland förkastades och ersattes med 

Norge, Turkiet, Saudiarabien och Kina. Efter det andra urvalet hade studien inte samma jämna 

spridning som det första urvalet resulterade i. Exempelvis så ligger Norge och Sverige nära varandra 

både geografiskt och genom sina placeringar på Hofstedes individualismindex. Dock ansågs det vara 

intressant att studera två länder som ligger så pass nära varandra för att på så sätt kunna analysera 

huruvida deras marknadsföring överensstämmer eller inte. Vid det andra urvalet täcktes fortfarande 

stora delar av Hofstedes individualismindex upp, och studiens författare valde att gå vidare med dessa 

länder. 

Vidare började ett val av reklamfilmer, som skulle inkluderas i studien, att genomföras. Som 

tidigare nämnt hade vissa sidor fler träffar än andra. De sidor där det fanns flera reklamfilmer på, 

valdes reklamfilmerna utifrån en uteslutningsmall:  

 

1.            Främst valdes de filmer, vilket uppsatsens skribenter kunde språket på, 

2.            vidare utgick valet av reklamfilmer utifrån klippets popularitet, genom att kolla antal 

visningar klippet haft. Tanken bakom detta var att antalet visningar speglade hur pass lyckad 

marknadsföringen varit. 

3.            Även klippets längd hade betydelse, då tanken var att det skulle innehålla tillräckligt med 

material. 
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Majoriteten av undersökningsländerna representeras av en reklamfilm från respektive företag. Där 

det funnits flera reklamfilmer som matchat skribenternas önskemål, har dock istället två reklamfilmer 

valts ut från ett och samma företag till studien. Detta med förhoppning om att det ska bidra till en 

rikare analys. 

Klippen studerades till en början tillsammans av uppsatsens skribenter för att skapa en empiri med 

utgångspunkt i denotation. Klippen studerades i datorer och smartphones. där screenshots ur filmerna 

togs, för att reklamfilmerna på så sätt skulle kunna redovisas så tydligt som möjligt. 

Reklamfilmerna studerades på nytt, denna gång med en mer konnotativ blick. Denna analys 

genomförde uppsatsens skribenter var för sig. Anledningen till den egna analysen var att kunna skapa 

en individuell uppfattning, samt tolkningar av klippen från olika perspektiv och därigenom bidra till en 

ökad trovärdighet. Därefter undersöktes klippen tillsammans av båda skribenterna och ett redogörande 

gällande respektive skribents upptäckter utfördes. Uppsatsens skribenter diskuterade potentiella 

innebörder sinsemellan och i många fall hade de båda skribenterna upptäckt liknande saker, men båda 

två hade även sett saker som den andra inte hade lagt märke till. Diskussionen gjorde studien rikare 

och mer öppen för olika betydelser. Denna analys utgick ifrån tre huvudsakliga frågor; 

 

•         Vad är det dominerande temat genom marknadsföringen? 

•         Syns några teman från den motsatta kulturella polen? 

•         På vilket sätt framställs barnet? 

3.5 Trovärdighet 

Vid analys av bilder är det av stor vikt att veta källornas trovärdighet (Denscombe 2016). I studien har 

uppsatsens skribenter varit noga med att endast använda marknadsföring från McDonald´s samt 

Pampers egna hemsidor och Youtubekanaler, för att säkerställa att källan är trovärdig. 

 

3.6 Meningsfullhet 

Begreppet meningsfullhet innebär att materialet för studien ska vara förståeligt och begripligt (Bryman 

& Bell, 2013). Studien analyserar reklamfilmer från åtta olika länder, där reklamfilmerna uttrycks på 

flera olika språk. Språken som uttrycks är engelska, holländska, svenska, norska, turkiska samt 

mandarin. Uppsatsens skribenter är kunniga i de svenska, engelska och norska språken, och har 

därmed på egen hand kunnat tolka de reklamfilmer som formulerats på dessa språk. Studien har i 

övrigt tagit hjälp av personer med nederländsk, turkisk samt kinesisk bakgrund för att kunna tolka de 

reklamfilmer där dessa språk talas. 
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4.  Empiri 

I följande avsnitt presenteras en beskrivning av de reklamfilmer vilka analyserades i studien. 

4.1 USA   

I McDonald´s reklamfilm (Se bilaga 1) sitter tre Happy Meal-lådor och läser tillsammans. Det 

presenteras att en bok medföljer Happy Meal-menyn under perioden som reklamfilmen sänds. Vidare 

marknadsförs en frukt, som för tillfället erbjuds i Happy Meal. Ett antal Happy Meal-lådor dyker in i 

ett hav av frukten. Dessa dansar och skrattar tillsammans, och åker vinkandes iväg i en lastbil fylld 

med frukten i. Det förekommer inga barn i reklamen, däremot ska de tre Happy Meal-lådorna 

troligtvis föreställa barn. Syftet är möjligtvis att Happy Meal-lådorna, med hjälp av den medföljande 

boken, ska utveckla sin fantasi och skapa en kärlek till läsning. 

I Pampers reklamfilm (Se bilaga 2) gestaltas ett sovande barn som presenteras tillsammans med 

möjligheten att i framtiden bli en olympisk mästare i tyngdlyftning, fotboll eller volleyboll. Det 

förekommer inga vuxna individer i reklamfilmen, utan det sovande barnet är den enda mänskliga 

individen som framställs i reklamfilmen. 

 

4.2 Nederländerna 

I McDonald´s reklamfilm (Se bilaga 3) ses ett flertal barn avnjuta varsin Happy Meal i en av 

McDonald´s restauranger. Barnen har inte vardagliga kläder på sig, utan är utklädda till något som 

representerar en aktivitet. Barnen är bland annat ballerinor, scouter och gymnaster. Det förekommer 

knappt några vuxna individer, utan det är fullt fokus på barnen. En pojke, som blir buren in i 

restaurangen av några andra pojkar, bär på en pokal. Både den burne- och de bärande pojkarna är 

iförda fotbollskläder. Möjligtvis representerar pojkarna iförda fotbollskläder ett fotbollslag som precis 

vunnit en match eller turnering, och pojken som blir buren har möjligtvis spelat en avgörande roll som 

resulterat till vinsten. En äldre man förekommer i marknadsföringen, vilken är den ende vuxne 

individen. Mannen skulle kunna representera att McDonald´s är för alla så som deras slogan säger: 

“För unga, gamla, stora och små, för en minnesvärd eftermiddag är McDonald´s för alla. När 

kommer du tillbaka och besöker oss?” beskriver. Mannen uppfattas inte som en beskyddande person 

vars uppgift är att ta hand om barnen, utan han ser ut att befinna sig där på eget behag. 

I Pampers reklamfilm (Se bilaga 4) framförs en rad olika påståenden gällande barnet som alla 

speglar reklamfilmens namn: “ditt barn är något speciellt”.  Barnet kopplas samman med påståenden 

gällande att de kan bli vänner med främlingar, stoppa bråk och ge glädje. Budskapet genom hela 

reklamfilmen är att visa hur duktig barnet är och vilken positiv känsla ett barn kan ge. 
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4.3 Sverige 

I McDonald´s reklamfilm (Se bilaga 5) sitter de medverkande barnen uppslukade med varsin bok som 

de har fått tillsammans med sin Happy meal. Alla vuxna, som medverkar i reklamfilmen, strävar efter 

att ge barnen en lugn miljö att läsa i. Detta visas genom att personalen försöker tillaga maten så tyst 

som möjligt och att beställningarna sker viskandes. 

Pampers reklamfilm (Se bilaga 6) är gemensam för Sverige och Norge och kommer därför att 

redovisas tillsammans. Reklamfilmen visar upp ett barn, som på egen hand utforskar sin omgivning. 

Barnet ses krypa runt i en trädgård, spruta vatten i sitt eget ansikte, vid undersökningen av en 

vattenslang samt hälla en hink med äpplen över sig själv. Barnet framställs som nyfiket och 

självständigt, då inga vuxna finns inom synhåll. 

 

4.4 Norge 

I McDonald´s reklamfilm (Se bilaga 7) ses en morot, liggande i en soffa, föra ett samtal med en 

broccoli som sitter i en fåtölj och antecknar. Samtalet handlar om morotens identitet. Moroten är inte 

nöjd med att vara en morot. Moroten har prövat att vara en smörgås, en varmkorv och en inlagd gurka 

utan att uppnå önskat resultat. Broccolin hittar slutligen en lösning på morotens problem genom att 

visa upp en bild på en Happy Meal-låda. 

Moroten ska möjligtvis föreställa ett barn och broccolin en vuxen. En tolkning är att moroten ska 

representera ett barn och broccolin barnets pappa. En alternativ teori skulle kunna vara att broccolin är 

morotens psykolog. Miljön som de befinner sig i påminner om en psykologisk session där moroten 

ligger i en soffa och talar om sina problem samtidigt som broccolin sitter i en fåtölj och antecknar. 

Reklamfilmen utgår från ett grundtema: “kom som du är”. Temat representerar möjligtvis att moroten 

ska vara stolt över sin identitet och sluta försöka vara något annat. Med utgångspunkten att moroten 

ska föreställa ett barn är tanken förslagsvis att de barn som besöker McDonald´s uppmuntras till att 

komma precis som dem är. 

 

4.5 Indien 

McDonald´s reklamfilm Happy Soccer (Se bilaga 8) fokuserar på leksaken som inkluderas i Happy 

Meal-lådan. Leksaken ifråga är en Happy Meal–låda som i reklamfilmen har fått liv. En fotbollsmatch 

utspelas där spelare, domare och publik består av Happy Meal-lådor. Fotbollsmatchen är fylld med 

jubel och glädje och spelarna och domaren dansar under matchens gång. Det finns inga uppenbara 

tecken på rivalitet lagen emellan, utan alla verkar spela för skojs skull. Även McDonald´s reklamfilm 

Kung Fu Panda 3 (ibid) fokuserar på leksaken som kommer med i Happy Meal-lådan, vilka i detta fall 



14 
 

är figurer från filmen Kung Fu Panda 3. Även i denna reklamfilm har Happy Meal-lådan fått liv. 

Happy Meal-lådan och figuren Kung Fu Panda utövar sporten kung fu tillsammans. Precis som i 

reklamfilmen Happy Soccer (ibid) finns en avsaknad av rivalitet mellan motparterna. De skrattar och 

ler under kampen som ser ut att vara av vänskapligt slag. Det förekommer inga barn inom någon av 

McDonald´s reklamfilmer. Däremot är marknadsföringen troligen anpassad mot barn och följaktligen 

speglar den bild som barn har i det indiska samhället. 

Pampers reklamfilm (Se bilaga 9) fokuserar på en teori av att alla barn behöver både sin mamma 

och sin pappa. I reklamfilmen visas det hur ett barn och dennes pappa leker, äter mat och hänger tvätt 

tillsammans. Allt som sker under reklamfilmens gång, sker kärleksfullt med mycket skratt och glädje. 

Barnet skildras inte på egen hand, utan någon av föräldrarna är alltid närvarande i bild. Stämningsfull 

musik spelas genom hela reklamfilmen. 

 

4.6 Turkiet 

I McDonald´s reklamfilm (Se bilaga 10) ligger fokuset på att visa upp de leksaker som kommer med 

Happy Meal under perioden då reklamfilmen visades. Leksakerna ifråga var ett antal olika figurer ur 

serien Pokémon. I reklamfilmen har en Happy Meal-låda fått liv och integrerar med en annan levande 

Happy Meal-låda som är förklädd till en Pokémon. En situation uppstår, där den ena lådan ger den 

andra en elektrisk stöt. Den elektrifierade lådan flyger högt upp i luften av stöten och håret reser sig till 

en rufsig boll. Den får en ”disco-frilla”.  Lådan ser först omtumlad ut, men anammar sedan glatt sin 

nya stil. Discomusik börjar spelas och scenen förvandlas till ett dansgolv. Lådorna börjar 

avslutningsvis att dansa tillsammans. Det förekommer inga barn inom reklamfilmen. Däremot är 

marknadsföringen troligen anpassad mot barn och följaktligen speglar den bild som barn har i det 

turkiska samhället. 

Pampers (Prima) reklamfilm (Se bilaga 11) förmedlar en bild av kärlek, glädje och gemenskap. 

Tittaren får följa hur en mamma och en pappa leker och gosar med sitt barn. Barnet i reklamfilmen 

gestaltas inte på egen hand, utan en förälder finns alltid med i bild. 

 

4.7 Saudiarabien 

I McDonald´s reklamfilm (Se bilaga 12) får tittaren följa med i vardagen hos en saudiarabisk 

trebarnsfamilj. Reklamfilmen visar upp påfrestningar som familjelivet kan innebära, men fokuserar på 

hur de positiva delarna väger upp svårigheterna. Exempelvis så visas en scen upp där tonårspojken i 

familjen irriterat rycker bort sin arm från sin mamma ackompanjerat till påståendet: ”You´re never 

alone”. Samma påstående sammanlänkas med en annan scen där hela familjen umgås och skrattar 
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tillsammans. Ett annat exempel är en scen där påståendet: ”Tears will be shed” läses upp samtidigt 

som pappan tröstar familjens yngsta son som gråter. Påståendet upprepas i en annan scen där mamman 

ses fälla några tårar, märkbart rörd, när hon ser sin dotter prova en klänning. Vidare får tittaren se hur 

flickan kladdar ner sina kläder med ketchup och hur den yngste pojken tappar pappans mobiltelefon i 

badkaret. Detta vägs upp genom en glädjefylld familjemåltid. Reklamfilmen börjar och slutar med att 

tonårspojken tar en ”selfie”. I den sista scenen är hela familjen inkluderad i bilden. 

Pampers reklamfilm (Se bilaga 13) förmedlar att ett barns uppgift är att fokusera på lek, bus och 

kärlek. Reklamfilmen visar interaktionen mellan barn och mamma. Det visas hur barnet försöker 

kommunicera med sin mamma från spjälsängen. Det finns även en scen där mamma och barn leker 

och skrattar tillsammans. Reklamfilmen förmedlar kärlek, glädje och harmoni. 

 

4.8 Kina 

McDonald´s har valt att plocka ut namnet Happy, från Happy Meal och skapat figurer av namnet som 

är utformade som Happy Meal-lådor. Happy framförs bland annat med beskrivningen: “everybody 

loves him, he makes everything more fun, make friends with HAPPY and be happy together”. 

Beskrivningen utstrålar ett tema av kärlek, vänner och glädje och det är denna beskrivning som 

reklamfilmen förmedlar. I reklamfilmen (Se bilaga 14) dansar och sjunger figurerna Happy 

tillsammans. Det förekommer inga barn inom reklamfilmen. Däremot är marknadsföringen troligen 

anpassad mot barn, och möjligtvis speglar den bild som barn har i det kinesiska samhället. 

McDonald´s marknadsföring “The Bear´s School” (ibid), ligger det största fokuset på böcker. Två 

Happy Meal-lådor har fått liv. De skrattar och busar, samtidigt som de håller i var sin bok. Det är även 

två andra figurer närvarande, en fågel och en säl. Helt plötsligt landar en stor planet på den ena Happy 

Meal-lådan, men den verkar inte komma till skada då de fortsätter att skratta. Avslutningsvis visas en 

rad olika böcker samt texten “The Bear´s School”. Samtidigt som Happy Meal-måltiden visas i slutet 

av marknadsföringen ropar ett antal barn “Happy”. 

I Pampers reklamfilm (Se bilaga 15) fokuseras det på relationen mellan mamma och barn. Mamma 

och barn skrattar tillsammans och det förmedlas en glad och kärleksfull känsla. Barnet framställs 

sällan ensam, utan mamman är oftast närvarande. Harmonisk musik spelas genom hela reklamfilmen. 
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5.  Analys 

5.1 Individualism 

5.1.1 Självständighet, oberoende av andra individer samt mål och framgång 

I individualistiska samhällen värdesätter människor självständighet gentemot grupper av andra 

människor. I individualistiska kulturer sker framgång på individnivå. Individens framgång delas inte 

av andra personer i individens omgivning (Hofstede et al. 2010). Personliga prestationer är på så sätt 

en nödvändighet inom individualistiska samhällen (Stolarski et al. 2015). Av den anledningen utbildas 

barn för att vid senare tid i livet kunna stå på egna ben och lämna familjehemmet (Hofstede et al. 

2010). 

USA ses, med sina 91 poäng på Hofstedes individualism-index, som världens mest 

individualistiska land (Hofstede et al. 2010). Att Pampers (Se bilaga 1) uppmuntrar möjligheten till att 

uppnå så pass hög framgång som att bli olympisk mästare, överensstämmer med det individualistiska 

målet att avskilja sig från andra individer. Då framgång, med individualistiska mått, sker på 

individnivå skulle det kunna tolkas som att en olympisk mästare har uppnått den ultimata 

avskiljningen från andra individer. Det faktum att även kollektivistiska länder skickar representanter 

till Olympiska Spelen kan anses vara motsägelsefullt till bilden av att en olympisk mästare skulle ha 

uppnått den ultimata individualistiska framgången. Den motsägelsefulla bilden grundar sig i att 

Hofstede et al. (2010) framför att det främst är individer inom individualistiska kulturer som 

uppmuntras till att sträva efter att uppnå personliga prestationer. Dock kan det finnas andra faktorer än 

personlig framgång som uppmuntrar individer inom kollektivistiska samhällen att satsa på en 

idrottskarriär. Hofstede et al. (2010) menar att en kollektivistisk grupp delar tillgångar mellan 

gruppmedlemmar oavsett vem som tjänat in dem. Ibland kan en grupp satsa på att en specifik 

gruppmedlem får en bra utbildning eftersom att hela gruppen kommer få ta del av de framtida fördelar 

som denne drar in (ibid). Med liknande tankesätt skulle en grupp kunna ta del av den framgång och 

eventuella prispengar som en gruppmedlem åstadkommer vid höga prestationer inom idrottsområden. 

Huruvida barnet i reklamfilmen uppmuntras till att bli olympisk mästare i barnets egna intresse eller 

på grund av intresset av en grupp är svårt att avgöra. Då reklamfilmen sändes i världens mest 

individualistiska land är alternativet att barnet ska uppnå framgång för egen vinning troligare. Utan 

vetskapen om vilken sorts kultur marknadsföringen är riktad mot skulle det däremot kunna tolkas åt 

båda hållen. 

Med 80 poäng i Hofstedes individualism-index klassas även Nederländerna som ett 

individualistiskt land (Hofstede et al. 2010). Gemensamt för barnen inom den nederländska 

marknadsföringen är att de framställs som framgångsrika och speciella. Barnet i Pampers 

marknadsföring (Se bilaga 3) har lyckats uppnå olika prestationer. Anledningen till att 
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marknadsföringen fokuserar på dessa prestationer kan bottna sig i den individualistiska synen gällande 

personliga prestationers nödvändighet. Däremot uppfattas det att barnen i fråga inte medvetet har 

försökt åstadkomma handlingarna. Bristen på ansträngning skulle kunna tolkas som motsägelsefullt till 

att barn inom individualistiska kulturer utbildas för att vid senare tid kunna stå på egna ben. Även 

McDonald´s marknadsföring i Nederländerna (Se bilaga 4) framställer barnet baserat på en rad olika 

prestationer. Till skillnad från ovan, tolkas denna marknadsföring att barnen i fråga verkligen har 

ansträngt sig för att kunna uppnå dessa prestationer, exempelvis pojken med pokalen som troligtvis 

har bidragit till vinst (ibid). Det överensstämmer med teorin gällande personliga prestationers 

nödvändighet inom individualistiska kulturer.   

Med 71 respektive 69 poäng i Hofstedes individualism-index klassas även Sverige och Norge som 

individualistiska länder (Hofstede et al. 2010). Att inga vuxna ingriper när barnet i Pampers 

reklamfilm (Se bilaga 5) sprutar vatten i sitt eget ansikte eller häller en hink med äpplen över sig själv, 

skulle kunna tolkas som att det ges utrymme till att utvecklas på egen hand. En möjlig bakomliggande 

tanke kan vara att barnen kan lära sig något av sina egna misstag och inte upprepa dem i framtiden. De 

vuxna finns som stöd för barnen, men den huvudsakliga framställningen är att barnen ska utveckla en 

självständighet som hjälper dem att uppnå ett oberoende av andra individer. 

5.1.2 Utveckla en egen identitet med egna åsikter 

Barn inom individualistiska samhällen uppfostras till att se sig själva som individer med personligt 

utformade identiteter och unika egenskaper, som skiljer sig från andra individers (De Mooji et al. 

2002, De Mooji 2004, Hofstede et al. 2010, Saad et al. 2015). Barnen uppmuntras till att skapa egna 

åsikter utan att påverkas av åsikter som kan florera i barnets omgivning. Barn som agerar i motsats 

betraktas som svaga individer (Hofstede et al. 2010, Swaidan 2012). Det föreligger därmed en allmän 

rädsla inom individualistiska samhällen att inte kunna skapa en identitet som avskiljer sig från andra 

individer (Hazel Rose et al. 1991). 

Att McDonald´s marknadsföring i USA (Se bilaga 2) väljer att inkludera en bok i Happy Meal-

menyn, skulle kunna ses som en uppmuntran av den individualistiska gestaltningen av människan som 

en självständig person med unika egenskaper. Att utveckla fantasin genom läsning skulle kunna hjälpa 

ett barn i processen att skapa egna åsikter och värderingar så som det individualistiska samhället 

sporrar barnet till. Påståendet ”feed your imagination” (ibid) skulle kunna vara en uppmaning till 

barnen att nyttja böckerna som ett hjälpande verktyg i utvecklandet av egna åsikter och värderingar. 

Att skapa en kärlek till läsning skulle kunna gynna ett barn vid den utbildning som, i enlighet med det 

individualistiska synsättet, ska hjälpa en individ till att kunna stå på egna ben i framtiden. En annan 

tolkning skulle kunna vara att böckernas uppgift är att roa barnen och på så sätt snarare användas som 

underhållning än utbildning. De tre Happy Meal-lådorna (ibid) skulle på så vis kunna representera tre 

barn som umgås tillsammans i ett kollektivistiskt gruppsammanhang. 
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I Nederländernas marknadsföring förekommer det påståenden som “ditt barn är något speciellt” 

(Se bilaga 3). Det kan möjligtvis symbolisera ett avskiljande från andra, då det riktar sig till enbart 

“ditt barn”, och inte alla barn under en och samma kategori. 

I McDonald´s reklamfilm i Norges framförs påståendet “Kom som du är” (Se bilaga 7), vilket kan 

symbolisera ett avskiljande från andra individer, samt en acceptans gällande individens egna identitet. 

Med utgångspunkten i att moroten (ibid) ska föreställa ett barn skulle det kunna tolkas som att den 

vuxna individen stöttar barnet i processen att skapa en egen individ. Barn uppmuntras till att skapa en 

identitet som avskiljer sig från andra, samt att acceptera varje enskild individ för vad den är.  I den 

norska marknadsföringen, tenderar barn överlag att framställas som människor, vilka är i fas av att 

upptäcka världen och skapa sig egna åsikter för att kunna utforma en egen identitet. 

Att de vuxna i McDonald´s reklamfilm i Sverige (Se bilaga 6) anpassar sig efter att barnen ska 

kunna få en lugn miljö att läsa i, kan tolkas som att de förespråkar vikten i att barnen själva ska få 

utveckla sina egna åsikter och värderingar och på så sätt skapa en egen identitet. 

5.1.3 Familjebild 

I individualistiska samhällen är en kärnfamilj bestående av två föräldrar och barn det vanligaste, men 

det blir alltmer vanligt med familjer med bara en förälder (Hofstede et al. 2010). 

Marknadsföringen i studiens länder, som Hofstede klassar som individualistiska, tenderar inte att 

fokusera på familjen. Barnen framställs huvudsakligen på egen hand. Däremot kan det uppfattas som 

att McDonald´s reklamfilmer i Sverige och Norge visar upp tecken som överensstämmer med teorin 

om att det blir alltmer vanligt med familjer med bara en förälder i individualistiska samhällen. Flickan 

som hyschar mot personalen (Se bilaga 6) i Sveriges marknadsföring ser ut att besöka restaurangen 

tillsammans med enbart hennes mamma. Även pojken som ses vid kassan (ibid) ser ut att vara där 

tillsammans med enbart en förälder. Moroten och Broccolin (Se bilaga 7) i Norges marknadsföring 

representerar förslagsvis far och son. Huruvida det saknar betydelse att dessa barn gestaltas 

tillsammans med endast ena föräldern eller om det är menat att spegla den allt vanligare familjebilden 

där en familj består av barn och mamma eller pappa, är svårt att avgöra. Den andra föräldern skulle 

helt enkelt bara kunna befinna sig på en annan plats. 

Kina med sina 20 poäng på Hofstedes individualism-index (Hofstede et al. 2010) representerar 

studiens mest kollektivistiska land. I Pampers marknadsföring (Se bilaga 14) gestaltas barnet 

tillsammans med endast sin mamma. Då det kan anses orimligt att kinesisk marknadsföring skulle 

gestalta en bild av en ensamstående mamma, skulle det även kunna anses styrka alternativet att bristen 

på en andra förälder i norsk och svensk marknadsföring saknar större betydelse. Det största fokuset 

bortser från familjebilden och framställer barnen som självständiga individer. 
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5.2 Kollektivism 

5.2.1 Vikten av kollektivet och beroendet av andra samt grupptillhörighet 

I ett kollektivistiskt samhälle uppfattas en individ främst som en del utav en grupp, vars intresse går 

före den enskilda individens (Hofstede et al. 2010, Triandis et al. 1990). Inom sådana kulturer är varje 

enskild individ beroende av andra (De Mooji 2004, Schwartz 1999). Det resulterar i att barn inom 

kollektivistiska samhällen uppfostras till att se sig själv som en del utav en grupp (Hofstede et al. 

2010). Den första gruppen en individ kommer att tillhöra är alltid familjen denne föds in i. Av den 

anledningen är grupptillhörighet ingenting individen själv väljer (Hofstede et al. 2010). 

Indien visar, med sina 48 poäng på Hofstedes individualism-index, upp både individualistiska och 

kollektivistiska drag. Hofstede väljer dock att klassa Indien som ett kollektivistiskt land (Hofstede et 

al. 2010). Fotboll är en lagsport och det faktum att McDonald´s har valt att skildra en fotbollsmatch 

(Se bilaga 9) i ett land som kanske inte i första hand är känt för sitt fotbollsintresse, kan vara ett tecken 

på visad uppskattning mot den grupptillhörighet som kollektivismen förespråkar. I en lagsport är en 

individ främst en del utav en grupp och det krävs att alla delar av gruppen presterar för att laget ska 

kunna uppnå goda resultat. Pampers reklamfilm i Indien utgår från temat att alla barn är i behov av 

både sin mamma och sin pappa (Se bilaga 8). Barnet framställs aldrig på egen hand, utan det visas 

tillsammans med sina föräldrar. Tillsammans så speglar reklamfilmerna de kollektivistiska 

ståndpunkterna att en individ är beroende av andra individer och att individen först och främst ses som 

en del av en grupp. 

Turkiet är ett kollektivistiskt land med 37 poäng på Hofstedes individualism-index (Hofstede et al. 

2010). Marknadsföringen från Turkiet framställer barnet, till viss del, i en kollektivistisk kontext, där 

familjen alltid finns närvarande. Barnet i fråga agerar inte på egen hand, utan visas upp som en del 

utav en grupp. Fokuset är inte på den enskilda individen utan på gruppen, det vill säga dennes familj. 

Med 25 poäng på Hofstedes individualism-index klassas Saudiarabien som ett kollektivistiskt land 

(Hofstede et al. 2010). I Saudiarabiens marknadsföring kan ett tema gällande grupptillhörighet 

identifieras. Titeln; ”Life tastes better together”, (Se bilaga 12) speglar den grupptillhörighet som 

kollektivismen förespråkar. Titeln styrker även teorin om att varje enskild individ är beroende av 

andra. Barnen framställs i aspekter som förknippas med barndomen. De busar och leker, kladdar och 

har sönder saker. Tonårspojken visar upp en irritation mot sin mamma som skulle kunna ses som ett 

”typiskt tonårsbeteende”. Inget av barnen får mer utrymme än sina syskon och de visas aldrig på egen 

hand i bild, utan en familjemedlem är alltid närvarande. Barnen framställs mer som en del av en familj 

än som enskilda individer, vilket reflekterar den kollektivistiska vikten av grupptillhörighet. 

Med 20 poäng i Hofstedes individualism-index klassas Kina som ett kollektivistiskt land (Hofstede 

et al. 2010). Kina är studiens mest kollektivistiska land. Gemenskap och sammanhållning inom 

gruppen är tydliga teman i Kinas marknadsföring. Vikten av kollektivet avspeglas tydligt i deras 
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marknadsföring. Barnet framställs dessutom tillsammans med familjen (Se bilaga 15). Det är med 

andra ord ett stort fokus på familjen, samt ett beroende av andra. Däremot är det ett stort fokus på 

böcker i reklamfilmen “The Bear´s School” (Se bilaga 14). Uppmuntran till utbildning, för att så 

småningom blir självständiga individer är åsikter, vilka förekommer i individualistiska kulturer. Det 

kan anses vara motsägelsefullt att Kina visar tecken på individualistiska drag då Kina, enligt 

individualism-indexet, är det mest kollektivistiska landet i studien (Hofstede et al. 2010). Å andra 

sidan, kan det finnas andra orsaker än att bli självständiga individer, som uppmuntrar individer inom 

kollektivistiska kulturer att satsa på utbildning. I kollektivistiska kulturer delar gruppmedlemmarna 

tillgångar med varandra. Av den anledningen kan det vara positivt att ena gruppmedlemmen satsar på 

utbildning, som i sin tur genererar pengar till hela gruppen (Hofstede et al. 2010). Något som kan 

tolkas som en avvikelse från den kollektivistiska teorin är att reklamfilmen uppmanar tittarna till att 

skaffa vänner tillsammans med Happy. Detta kan anses vara en krock mot att relationer inom 

kollektivistiska samhällen inte är något som en individ själv bestämmer över, då de är förutbestämda 

av gruppen. 

5.2.2 Harmoni och undvikande av konflikter 

Inom kollektivistiska kulturer bör harmoni alltid upprätthållas. Konfrontationer ska även undvikas, då 

det anses som oförskämt att konfrontera en annan individ (Hofstede et al. 2010). Barn inom 

kollektivistiska kulturer lär sig därmed vikten av att upprätthålla en harmonisk stämning samt att 

undvika konfrontationer (Hofstede et al. 2010, Joshanloo et al. 2016).   

Fotboll och Kung Fu är två sporter där två motparter tävlar mot varandra. Att McDonald´s i Indien 

har valt att skildra dessa sporter i sin indiska marknadsföring skulle kunna ses som en avvikelse från 

den kollektivistiska mentaliteten i att harmoni bör upprätthållas och konflikter undvikas. Å andra sidan 

skulle den upplevda avsaknaden av rivalitet kunna väga upp denna störning i den värdesatta 

harmoniska omgivningen. Fokus ligger på glädjen i att utföra något roligt tillsammans med andra. 

Även namnet Happy Soccer bidrar till uppfattningen av en glädjefylld och harmonisk atmosfär. 

Gällande situationen med den elektriska stöten (Se bilaga 11), i McDonald´s reklamfilm i Turkiet, 

hade den elektrifierade lådan kunnat reagera ilsket mot sin förövare. Istället valde den att anamma sin 

nya stil och började glatt dansa tillsammans med den andra lådan. Denna reaktion, eller snarare brist 

på reaktion, skulle kunna tolkas som en avspegling av den kollektivistiska ståndpunkten i att harmoni 

alltid bör upprätthållas och konfrontationer undvikas. 

Något som skulle kunna ses som en avvikelse mot kollektivismen i Saudiarabiens marknadsföring, 

är tonårspojkens irritation mot mamman (Se bilaga 13). Kollektivismen förespråkar en harmonisk 

miljö där konfrontationer bör undvikas. Få skulle nog se tonårspojkens irritation som en konfrontation, 

men däremot kan den anses bryta den harmoniska omgivningen. Att föräldrarna inte skäller när flickan 

kletar ketchup över sina kläder eller när den yngsta sonen tappar pappans mobil i badkaret (ibid), kan 
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även det tolkas som en överensstämmelse med att det inom kollektivistiska kulturer strävar efter att 

undvika konflikter och upprätthålla harmoni. 

I Pampers marknadsföring i Kina framställs den kollektivistiska ståndpunkten att alla individer är 

beroende av andra i och med att mamman (Se bilaga 14) ses ta hand om barnet i en glad och 

kärleksfull relation. Den harmoniska musiken och avsaknaden av konflikter visar den harmoni som det 

strävas efter att upprätthållas i kollektivistiska samhällen. Det är återkommande teman i kinas 

marknadsföring gällande harmoni, samt ett undvikande av konflikter. Situationen då en stor planet 

landar på den ena figurens huvud (se bilaga 15), skulle kunnat leda till en konflikt, eller åtminstone 

avbryta harmonin i gruppen. Situationen resulterar istället till fortsatt skratt. Det överensstämmer med 

den kollektivistiska synen att harmoni bör upprätthållas, samt ett undvikande av konflikter. I övrigt 

framställs barnet i en harmonisk miljö, där konflikter inte förekommer. 

5.3. Graden individualism respektive kollektivism 

Det kan möjligtvis uppfattas att USA, som rankas som det mest individualistiska landet i studien, bör 

uppvisa fler individualistiska drag än de andra länderna i studien. Likaså kan det uppfattas att Kina, 

som representerar det mest kollektivistiska landet i studien, bör uppvisa fler kollektivistiska drag än 

studiens övriga länder. De länder som klassificerats som individualistiska tenderar att huvudsakligen 

visa upp individualistiska drag. Även de länder som klassats som kollektivistiska har en tendens att i 

huvudsak visa upp kollektivistiska särdrag. Uppsatsens skribenter uppfattar dock inte att ländernas 

placering på Hofstedes individualism-index har någon större betydelse för i hur stor utsträckning 

respektive kultur framhävs. Varje land, inom respektive kulturella kategori, höll en relativt jämn nivå 

gällande framställningen av de kulturella särdragen i jämförelse mot de övriga länderna inom samma 

kategori. Dock förekom det en del undantag där vissa individualistiska kulturer visade upp 

kollektivistiska särdrag och vice versa. Däremot är det intressant att Pampers hade samma reklamfilm 

i Sverige och i Norge, eftersom att länderna bara skiljs åt av 2 faktorpoäng på Hofstedes 

individualism-index. Detta styrker en uppfattning av att ländernas placering på Hofstedes 

individualism-index faktiskt har betydelse till viss del gällande framställningen av kulturen. 
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6.  Slutsats 

Studien syftar att skapa förståelse för hur barn framställs i marknadsföring inom individualistiska och 

kollektivistiska länder. Studien visar att företag tenderar att framställa barnet efter de kulturella roller 

vilka de förväntas inneha inom sina respektive länder. 

Barn bosatta i länder, vilka klassas som individualistiska, sammankopplas med individualistiska 

drag. Dessa är att de förväntas ha individuella mål och intressen där personliga prestationer krävs för 

att dessa ska kunna uppnås. Barnen framställs som självständiga individer, vilka uppmuntras till att 

uppnå framgång av sin omgivning. Barnen förväntas även ha ett avskiljande från andra individer, där 

ett avskiljande endast uppfattas som något positivt.  

Barn hemmahörande i kollektivistiska länder förenas med kollektivistiska drag, där varje enskild 

individ är beroende av andra. Barnen speglas i harmoniska miljöer, där de främst ses som en del utav 

en grupp. Den allra första gruppen barnet tillhör är alltid dennes familj, och på så sätt är familjen 

viktig inom kollektivistiska kulturer, vilket speglas i marknadsföringen.  

Studien har skapat förståelse för att barn mestadels tenderar att framställas efter de drag som deras 

kultur präglas av inom marknadsföring. 

Vidare syftade studien till att skapa förståelse kring huruvida graden individualism samt 

kollektivism, i ett land, har någon påverkan på hur barnet framställs inom marknadsföring. Studien 

indikerar att landets poäng, gällande graden individualism respektive kollektivism, inte har någon 

direkt påverkan för i hur stor utsträckning respektive kultur framhävs i marknadsföring. Anledningen 

till denna slutsats grundar sig i att studiens mest kollektivistiska land tenderar att visa tecken på 

individualistiska drag, och även studiens mest individualistiska land tenderar att ha kollektivistiska 

drag i deras marknadsföring. Därmed har studien skapat förståelse för att poängen, gällande graden 

individualism respektive kollektivism, inte har någon större betydelse för hur barn framställs inom 

marknadsföring. 

Avslutningsvis kan det konstateras att människor inom individualistiska kulturer troligen har 

lättare att ta till sig marknadsföring där individualistiska drag speglas. Likaså har människor inom 

kollektivistiska kulturer troligen lättare att ta till sig marknadsföring där kollektivistiska drag speglas. 

Av den anledningen är det möjligtvis ett motiv till varför företag faktiskt anpassar sin marknadsföring 

mot olika kulturer. 
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7.  Diskussion 

Det uppfattades som överraskande hur pass mycket företagen, i fråga, anpassar sin marknadsföring 

efter respektive kultur. Förväntningarna låg inte i att reklamfilmerna skulle skilja sig åt i den 

omfattning som de faktiskt tenderar att göra. Däremot låg det en förväntning i att graden 

individualism respektive kollektivism skulle framhävas mer i marknadsföringen, med andra 

ord, en förväntan på att poängen skulle ha större betydelse för i hur stor utsträckning 

respektive kultur framhävs. Ännu mindre låg förväntningen i att USA och Kina, vilka klassas 

som det mest individualistiska respektive de mest kollektivistiska länderna i studien, skulle 

visa upp drag från bådadera kulturerna. Därmed visar det sig att ett lands marknadsföring inte 

är antingen individualistiskt eller kollektivistiskt, utan det kan uppvisa en blandning av 

respektive kulturella motpoler. Däremot stärktes poängens betydelse genom Pampers 

reklamfilm i Sverige och Norge, av den anledningen att båda ländernas reklamfilm faktiskt är 

densamma med undantag för språket. En förklaring skulle kunna vara att Pampers ansåg att 

Sveriges och Norges kulturer påminde så mycket om varandra att det inte tjänade något på att 

producera separata reklamfilmer. Av den anledningen kan möjligtvis poängen ha betydelse 

för i hur stor utsträckning respektive kultur framhävs. Å andra sidan visade som sagt både det 

mest individualistiska landet och det mest kollektivistiska landet tecken från bådadera 

kulturerna, vilket visar mer på att poängen inte har någon betydelse för i hur stor utsträckning 

respektive kultur framhävs.  

Det upplevs överraskande hur pass mycket information det gick att tolka, samt att 

analysera utifrån en reklamfilm. Det resulterade i en betydligt rikare analys än förväntat. 

Ännu mindre låg förväntningen i att respektive kulturs särdrag skulle avspeglas såpass mycket 

i marknadsföringen som det tenderar att göra.  

I och med att undersökningsländerna valdes utifrån respektive lands poäng gällande 

graden individualism respektive kollektivism, resulterar det i ett medvetande om ländernas 

kultur redan innan reklamfilmerna kom att analyseras. Med det i åtanke är det möjligt att 

uppsatsens skribenter medvetet sökte efter dessa kulturella drag och på så vis kan ha gått 

miste om annan värdefull information. Även då analysen utgår ifrån uppsatsens skribenters 

perspektiv kan analysen möjligtvis vara subjektiv, vilket också kan resultera i att värdefull 

information kan ha gåtts om miste.  
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7.1 Förslag till framtida forskning 

Då semiotiken är ett subjektivt betraktelsesätt och att uppsatsens skribenter är uppväxta inom liknande 

kulturella bakgrund, kan det vara av intresse att vidare utforska hur personer från varierande kulturella 

bakgrunder hade tolkat bilderna. 

Vidare intressanta ämnen att studera i framtiden är hur barnet framställs utifrån Hofstedes övriga 

dimensioner: maktdistans, maskulinitet samt femininitet. Det kan vara av intresse huruvida Hofstedes 

andra dimensioner påverkar barnets framställning utifrån det individualistiska kontra kollektivistiska 

perspektivet. Det kan även vara intressant att studera huruvida Hofstedes olika dimensioner visar ett 

mönster eller ett samband gentemot varandra med tanke på barnets framställning. 

Vidare forskningsämnen kan vara att studera kvinnans framställning i marknadsföring inom 

kollektivistisk samt individualistiska kulturer. Om det möjligen skulle förekomma en skiljaktighet av 

framställningen gällande mannen och kvinnan. 

Som nämnt i studien, anses det vara bra att ta hänsyn till kulturformen hos mindre grupper, med 

andra ord i subkulturer. Det kan därmed vara av intresse att studera huruvida de olika subkulturernas 

kultur skiljer sig åt gentemot varandra. Exempelvis så skulle det vara intressant att gå djupare in på 

huruvida företag tjänar på att anpassa sin marknadsföring mot olika delar i USA och Indien som båda 

är väldigt stora länder. Det kan vara av intresse att undersöka hur marknadsförare hanterar nationella 

skillnader i dessa länder. Då Indien anses vara ett både individualistiskt och kollektivistiskt land 

(Hofstede et al 2010) skulle det vara intressant att studera ytterligare reklamfilm från Indien för att på 

så sätt studera om marknadsföringen skiljer sig åt beroende på vart i Indien den sänds. 

Ytterligare potentiellt forskningsämne kan beröra övriga länder på Hofstedes 

individualismindex, och på så sätt jämföra studiens resultat med denna studies resultat. Det 

skulle vara intressant att se om poängen gällande graden individualism och kollektivism har 

någon betydelse för andra länder än denna studies urval. Eftersom analysen till viss del är 

subjektiv, skulle det vara intressant i framtiden att göra om studien. För att på så sätt studera 

huruvida resultatet skulle avvika sig eller överensstämma med denna studies resultat.  
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