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Sammanfattning 
 
I Sverige lever över 80% av befolkningen i städer. Det urbana livet är fyllt av bilder och fyllt 
av reklambilder. På många reklambilder visas natur, naturen tycks kunna sälja allt. Men vilka 
egenskaper har naturen i reklamens bilder och vad säger det om naturen i våra urbana sinnen? 
Kvinnan tycks också ha en given plats i reklamens bilder. Kan det tänkas att kvinnan tillskrivs 
samma egenskaper som naturen? För att få svar dessa frågor kommer reklamens bilder att 
analysera. Analysen är en näranalys, i form av bildanalys, med fokus på bildens inre och yttre 
kontext. 
 
Naturen kan vara ett rum eller en plats och upplevs som alla andra rum och platser genom 
våra sinnen. Hur vi upplever rum och plats är ett resultat av rådande kultur. Den urban 
kulturen påverkar således upplevelsen av naturen. Reklambilder påverkar också vår 
verklighetsuppfattning och vår upplevelse av naturen. Tidigare har det gjorts studiet om 
naturens egenskaper i resereklam och bilreklam. Mitt resultat har dock inte gått att helt förena 
med tidigare studier vilket visar bredden i ämnet.  
 
Fyra reklamkampanjer har valts ut för analys; Loka, Lumené, Bregott och Alprosoya. Alla är 
produkter som används i vardagen och kampanjerna kan sammanfattas som 
dagligvarureklam. Naturen och kvinnan bär på snarlika egenskaper i kampanjernas bilder. 
Båda är goda, harmoniska, starka och eviga. Den urban kulturen har gett bilderna kraft att 
reducera naturens (och kvinnans) egenskaper till upphovsmannens syfte. Den imaginära 
geografin tar allt större plats i vår kultur.  
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1 Bakgrund 
I Sverige bor och arbetar över 80% av befolkningen i städer.1 Att bo i en stad innebär, kan 
antas, att naturen inte känns lika nära inpå som när man bor på landet. Innan 
industrialiseringen bodde och arbetade de flesta svenskar på landet. Naturen var ett 
produktionslandskap, människor levde mitt i produktionen och kunde sin natur utan och 
innan.2 När industrialiseringen tog fart ändrades livet och de flesta människor flyttade till ett 
annat produktionslandskap, staden. I staden började vi lära oss om naturen på ett nytt sätt, 
genom text och bild. 3
 
Reklambilder är en del av alla bilder som möter oss och bilden tar allt större plats i vår kultur 
och påverkar människors liv och tänkande.4  Det urbana livet, fyllt av bilder, skapar en ny 
geografi och platser och rum i våra sinnen (om)skapas. Ett exempel på detta är när någon tittar 
ut över ett landskap och utbrister; Titta, det ser nästan ut som i en reklamfilm! Verkligheten 
ser alltså  nästan ut som bilderna av verkligheten. Fenomenet, som jag upplevt det, 
förekommer främst när vi tittat ut över ett landskap som vi tycker representerar naturen. 
 
Utan känslan av daglig kontakt och ömsesidigt beroende lämnas utrymme för nya bilder av 
naturen. Jag tycker att exemplet ovan visar att reklammakare har fyllt en del av tomrummet. 
Många reklambilder innehåller bilder av naturen. Det kan antas att det som visas är naturen ur 
en urban synvinkel, reklamen  riktar sig främst till urbana människor och är också skapad av 
människor som lever ett urbant liv.  
 
I reklam visas det som många har bra associationer till och väldigt få associerar till något 
negativt.5 Vill man veta hur människor i Sverige upplever tex. naturen kan det därför vara idé 
att titta på reklambilder. Längtan efter naturen och allt vad den står för har varit kommersiellt 
i minst hundra år.6 Naturen kan vara nationalromantisk och symbolisera längtan tillbaks till 
det förgångna och äkta svenska. På sjuttiotalet blev naturen i reklam ett subjekt och naturen 
kunde göra oss både vackrare och lyckligare. Genom naturen kunde vi bli fräscha, friska, 
naturliga och rena . 7 Vilka egenskaper har naturen i reklam 2008 och vad säger det om vår 
kultur? 
 
I uppsatsen kommer görs ett att försöka förena teorier om rum och plats i vår sinnen med 
bildanalys av reklam. Förhoppningsvis kan det ge några svar om upplevelsen av naturen i ett 
urbant samhälle.  
 

1.1 Syfte 
Stadens invånare möts ständigt av reklam och ofta är den i form av bilder. Syftet med 
uppsatsen är att se vilka egenskaper naturen har i några av dessa reklambilder. Reklamens 
bilder av naturen kan även ge en del svar om naturen i urbana sinnen. 

                                                 
1 Knox & Marston  2004: S. 388 
2 Frykman & Löfgren 2003: S. 46 
3 Frykman & Löfgren 2003: S. 53 
4 Nordström 1989: S.13  
5 Thelander 2002: S.79 
6 Hedrén 2001  
7 Frykman & Löfgren 2003: S.71 
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1.2 Frågeställning 
Vad kan naturen i dagligvarureklam säga om de naturföreställningar som skapas i en urban 
kultur?  
Vilka egenskaper har naturen i dagligvarureklam? 
Vilken plats har kvinnan i den natur som dagligvarureklamens bilder beskriver? 
 

1.3 Avgränsningar 
Ämnet i uppsatsen gränsar till frågorna kring natursyn, ett ämne som det skrivs mycket om. 
Även om natursyn kommer att tas upp i uppsatsen finns inga ambitioner att ta upp ämnets 
hela bredd eller djup. Fokus är på rums och platsbegreppen och hur känslan för rum och plats 
används i reklam innehållande natur. Jag skulle kunnat ha titta på hela mediautbudet men har 
valt att begränsa mig till reklam. Avgränsningen till reklam beror dels på att det känns för 
stort att titta på alla media och dels på ett starkt intresse av reklam och det genomtänkta 
bildspråk som används i den. 
 
Även reklam bör avgränsas för att bli ett hanterbart ämne. Uppsatsen behandlar endast reklam 
som har en definierad avsändare och vars syfte är att du ska köpa något. Bilreklam och 
resereklam har också medvetet valts bort, dessa två har redan studerats i avhandlingar och 
böcker. Rese och bilreklam är också två distinkta typer av reklam och bör analyseras 
självständigt. Den reklam jag har valt att titta på är för produkter som ska användas i 
vardagen. De kampanjer som valts ut marknadsför sina produkter genom natur och naturen 
har en central roll i reklambilderna. Genom dessa begränsningar skapas ett överskådligt 
material och en empiri som skiljer sig från tidigare analyser om naturens egenskaper i reklam.   

1.3.1 Mottagare 
Vilka egenskaper naturen tillskrivs varierar mellan människor. Jag har dels utgått från mig 
själv, vilket är oundvikligt i en näranalys. Vidare har antagits att reklamens budskap tas emot 
av människor som lever i staden, i en urban kultur. Antagandena grundar sig i att de flesta 
människor i Sverige bor i städer.8 Städerna är också ett relativt nytt fenomen och har lett till 
stora omvandlingar av vår kultur. Omvandlingen av en kultur medför nya sett att se och 
uppleva världen9 och bör såldes påverka vår syn på naturen. 
 
 
2 Metod 

2.1 Bildanalys 
Resultatet i uppsatsen är en bildanalys av utvalda reklamkampanjer. Analys och resultat är 
vanligtvis åtskilda, i denna uppsats är det dock inte möjligt eftersom resultatet är en 
(bild)analys. 
 
För att kunna göra en analys av reklambilder behövs verktyg. Teorier om plats, rum och 
natursyn kommer att komma till användning i analys och diskussion, men det behövs mer  för 
att göra en bildanalys av reklambilder. Åsa Thelanders bok En resa till naturen på reklamens 
villkor (2002)  har varit till stor hjälp. I boken analyserar hon naturen i resereklam och många 
av hennes verktyg är användbara även för uppsatsen. Uppsatsen kan bidra till ny kunskap i 

                                                 
8 Knox & Marston  2004: S. 388 
9 Thelander  2002: S. 55 

 5



ämnet genom att använda liknande analysverktyg men på en annan empiri och med 
återkoppling till delvis annan teori.  
 
Det finns flera tillvägagångssätt när reklam ska analyseras. Intentionsanalys är en analys av 
reklammakarens intentioner, vilka budskap som var tänkta att levereras och hur. Analysen 
görs lättast genom intervjuer med personerna bakom reklamen. Metoden ger inga svar om hur 
budskapet sedan togs emot och tolkades. Är man ute efter det sistnämnda är det bättre att göra 
en receptionsanalys. I en receptionsanalys intervjuas människor om hur de uppfattar 
reklamen, hur det tolkat budskapet. Ett tredje sätt att analysera reklam  är genom att göra en 
näranalys. I en näranalys gör författaren en tolkning av vad som visas i reklamen. 10 
Reklambilden analyseras genom sina olika delar och som en helhet, helheten är ofta något 
annat en delarna tillsammans.11 Detta blir en subjektiv tolkning, begränsad av tolkarens 
referensramar.12 I den här studien kommer näranalys tillämpas. Metoden kan bäst svara på 
mitt syfte och det känns även som den mest  kreativa analysformen.  
 
I näranalysen ligger fokus på det som kallas bildens inre och yttre kontext. De inre kontexten 
är bildens delar och dens helhet. Yttre kontext är det som är direkt kontakt med bilden, i 
reklam oftast en kort text och namnet på ett varumärke.13

2.1.1 Semiotik 
I en bildanalys, näranalys av reklam i mitt fall, är semiotik väsentligt. Semiotik är att tolka 
bilders mening i relation till samhället. En bild har ofta flera meningar och alla är inte 
uppenbara vid första anblicken.14 Semiotik är ett stort område och  begränsningar liknande 
Åsa Thelander (2002) kommer att göras. Hon lyckats med det jag vill uppnå i min analys.  
 
Charles Pierce ( 1839-1914) har starkt bidragit till utvecklingen av semiotik. Han menade att 
tecken kan delas in i tre kategorier; Ikoner, index och symboler. Ikoner är direkta avbildningar 
av verkligheten, begreppet har inget att göra med tex. popikoner. Index är tecken som är en 
del av vad det ska beskriva eller har en mycket nära anknytning till det. Symboler är tecken 
som genom gemensam förståelse representerar något utan att ha någon riktig anknytning till 
det. Något som kräver gemensam förståelse är alltid knutet till sin tid och kultur15  
 
Begreppen inom semiotiken är inte helt tydliga och när Barthes (2007) skriver om tecken 
tolkar jag det som att han beskriver Pierces ( 1839-1914) begrepp symbol.16 Enligt Barthes 
(2007) skapas tecken/symboler gemensamt av det betecknade och det betecknande. Barthes 
(2007) förklarar med hjälp av rosor. Rosorna betecknar passion, rosor är det betecknande och 
passion det betecknade. Rosor och passion bildar tillsammans tecknet/symbolen passionerade 
rosor.17 Vidare kan bilder innehålla flera tecken/symboler som tillsammans ger andra 
associationer än vad varje enskilt tecken/symbol gör.18 Barthes har fått mycket kritik för det 

                                                 
10 Thelande 2002: S. 75 f 
11 Thelander 2002: S 84 
12 Thelander 2002: S. 75 f 
13 Thelander 2002: S. 65 
14 Thelander 2002:. S. 76 
15 Thelande 2002: S. 77 
16 Thelande 2002: S. 77 
17 Barthes 2007: S. 205 ff  
18 Thelander 2002: S. 78 
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här analyssättet, det anses vara för luddigt och han använder begreppen på ”fel sätt”.19 Hans 
teorier är ändå användbara i bildanalyser. 
 

2.2 Bilderna 
De bilder som analyseras är reklambilder gjorda av reklambyråer. En del reklambyråer verkar 
ha varit mycket noga med att deras bilder inte finns i några andra sammanhang än det tänkta. 
De bilder från kampanjer som inte är verksamma har därför varit svåra att få tag i. En del av 
bilderna i uppsatsen är av mycket låg kvalitet, främst de från Bregottkampanjen. Jag ber om 
överseende med detta och ber intresserade läsare att gå direkt till bildens källa. Bilden kan då 
ses i ursprungligt skick, ibland till och med som rörlig bild. 
 
 
3 Teori 

3.1 Naturen genom våra  sinnen 
Industrialiseringen innebar att  människor flyttade från landet till staden. Naturen, som förut 
varit människors arbetsplats, blev något man lär sig om genom skolans planscher.20 På bilder 
och i skolböcker fanns inga berättelser om alla de väsen och övernaturliga krafter som levt 
sida vid sida med människorna i produktionslandskapet. Den typen av naturmystik 
förkastades som bonnig och förlegad. Det andliga som förut förknippats med tex. ett mäktigt 
berg  gör sig sällan lika påmint i staden.21 Men mystiken i naturen försvann inte utan ersattes 
av ny naturmystik, skapad av stadens borgarklass. Det var genom dem den naturliga naturen 
konstruerades och det som uppskattades var inte den naturen som producerade mat utan den 
ickeproducerande.22 Naturen var äkta, naturlig, ren, storslagen och hemtrevlig och stod i 
skarp kontrast till all produktion och konsumtion i de industrialiserade städerna. Det är också 
ungefär nu, 1890-talet, som konstnärer börjar måla den svenska naturen.23 
Landskapsromantiken blommar och naturen symboliserar längtan tillbaks till det äkta och bort 
från staden rotlöshet. Naturen reduceras för många till en årstid; sommaren.24 I naturen kan 
människan vara hel. Naturen, hemmet och kvinnan beskrivs förvillande lika. Alla tre står för 
naturlighet, äkthet, sinnesfrid och känslovärme. Allt i motsats till mannen ( och staden).25  
 

 3.2 Rum och plats genom våra sinnen 
Att ha erfarenhet av något kan betyda att man sett, känt, smakat eller luktat. Alla erfarenheter 
påverkas av känslor och det är något som är ofrånkomligt för människan.26 Känslor för rum 
och plats är inte okomplicerade, utan ofta komplexa och till och med ambivalenta. Ändå kan 
dessa känslor förmedlas och gestaltas genom bild och text. Konstnärer har varit mest 
framgångsrika i denna gestaltning .27  

                                                 
19 Thelander 2002: S. 80 
20 Frykman & Löfgren 2003:S. 53 
21 Tuan 1977: Space and place: S. 158 
22 Frykman & Löfgren 2003: S. 53 
23 Frykman & Löfgren 2003: S. 56 f 
24 Frykman  & Löfgren 2003: S. 51 f 
25 Frykman & Löfgren 2003: S. 66 
26 Tuan, 1977: S. 8 
27 Tuan, 1977: S. 6 f 
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3.3 Tiden 
Rum, plats, tid och identitet går alla samman. Platser i det förflutna definierar mig i nuet och 
jag är mer än vad nuet kan definiera.28 Men minnet av de platser och rum (som definierar 
nuet) tenderar att med tiden bli allt mindre korrekta och istället omvandlas till en fantasi av 
det förgångna. Världen står aldrig stilla och platser upplevs som pauser i tiden, men tiden tar 
aldrig paus.29  
 
Platser och deras identitet skapas genom tiden. Saker som en gång verkat påträngande och 
annorlunda kan genom tiden komma att utgöra platsens identitet. Ändå finns det ofta en 
strävan efter att bevara platsen som den är.30 När rum och platser avbildas genom bilder och 
liknande ignoreras den ständiga förändringen och bilden blir snarare ett försök att upprätthålla 
en syn på världen. Genom att ignorera att allt är temporärt försvinner  känslan av frihet och av 
att kunna förändra.31  
 

3.4 Platsen 
Massey (2006) diskuterar vidare relationen mellan tid, plats, rum och identitet i artikeln 
”Landscape as a Provocation: Reflections on Moving Mountains” (2006). Artikeln inleds 
med hennes egen teori från boken ”A global sence of place” (Massey 1991); platser skapas 
genom möten mellan människor och skapas och omskapas hela tiden. Platser är alltså inte 
konstanta eller förutbestämda, det finns genom människors möten. Hon fortsätter med att ta 
upp den kritik som riktas mot hennes teorier; att fokusera på social relationer och hur platser 
skapas och omskapas genom dem leder till rotlöshet och att människor förlorar känslan för 
var de hör hemma. Det som ska råda bot på rolösheten är återinförande av ”naturen” i 
platsbegreppet.32 Resterande delar i artikeln är Masseys ( 2006) reflektion över denna kritik. 
 
Massey (2006) ifrågasätter att naturen skulle vara något som ger stabilitet och menar istället 
att naturen är i ständig förändring. Mycket av det får vi också se i nyhetsrapportering, ex. 
orkaner och jordskred. Ändå tillskrivs naturen ett harmoniskt förflutet och att endast nutida 
händelser skapar oordning och leder till förluster i naturen. Relationen människa/natur blir 
enbart något negativt och den orörda naturen blir ett nostalgiskt minne.33  
 
Platser som ”marknadsförs” som eviga och existerande i ”naturlig harmoni” är inte alls stabila 
utan temporära, som allt i världen. Argumentationen grundas inte sällan i ”naturliga ” eller 
eviga karaktärer av platsen/rummet och man glömmer att förändring är ofrånkomligt.34  
Dessutom är det som en människa tycker är evigt bara en kort stund i naturen och ofta är de 
platser/rum vi upplever som ”naturliga” påverkade av människan.35  
 

                                                 
28 Tuan, 1977: S. 186 
29 Tuan, 1977: S. 194-198 
30 Massey 1994: S. 8 
31 Massey 1994: S.252 f  
32 Massey  2006: S. 34 
33 Massey  2006: S. 38 f 
34 Massey, Doreen 2006: S. 38 ff 
35 Massey, Doreen 2006: S. 42 
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Platsen där man växt upp tillskrivs gärna eviga karaktärer och kan kännas som en moder, där 
finns minnen som ständigt påverkar det liv man lever nu. Platsen kan verka permanent i 
motsats till känslan av ett bräckligt och runtflackande jag.36 Uppväxtplatsens karaktär varierar 
mellan tider och kulturer. Människor som växt upp i städer har starka band till staden men 
inte lika starka band till skogar och berg.37 Staden är en plats, skapad av människan, som kan 
stänga ute naturen och skydda oss från dess kaos. I staden är det människan som skapat den 
rumsliga ordningen och vi känner oss trygga38, eller vi har i alla fall en känsla av att det är så 
det är. 

3.4.1 Kvinnan och platsen 
Kvinnan står ofta som representant för den ”naturliga” naturen och för nostalgi över det som 
gått förlorat. Platsen som vi växt upp på är också en  kvinna ( se tex. Tuan 1977) , precis som 
alla hem. Längtan att bevara och fixera en kvinnas identitet kan kopplas samman med en 
längtan av att bevara en plats. Massey  (2006) ger därför denna uppmaning; Kvinnor stanna 
aldrig!39  
 

3.5 Mytiska rum 
Genom att inte ha all kunskap om en plats eller ett rum kan mytiska/påhittade rum och platser 
skapas. Myter och mytiska rum och platser är, också i vår upplysta värld, högst närvarande. 
Mytiska platser, som alla myter, kan inte verifieras och kan därför aldrig vara sanna eller 
falska. Exempel på ”gamla” mytiska rum och platser är paradiset på jorden i Etiopien och den 
mytomspunna Nordvästra passagen. Trots förgäves letande efter dessa rum/platser, en har 
visserligen hittats, fortsatte letandet. Mytiska platser/rum bär viktiga roller i en kulturs 
gemensamma ”värld” och ges inte upp så lätt.40

 
Enligt Tuan (1977) kan mytiska rum delas in i två kategorier. Den ena kategorin berör 
människans plats i världen och i universum. Den innefattar alla mytiska rum och platser som 
skapats när människan försökt förstå sin plats i världen och i universum.41 Vilken plats 
människan har i universum kan vara en geografisk fråga. Många olika världsbilder har målats 
upp genom årtusenden, gemensamt för nästan alla är att de är antropocentriska, människan är 
i centrum.42  
 
Den andra  kategorin är spretigare och beskrivs bäst med följande citat: “…Mythical space is 
a fussy area of defective knowledge surrounding the empirically know; it frames pragmatic 
space.”43 Det finns rum och som vi vet hur de ser ut men utanför den kärnan kan vi endast 
spekulera/ fantisera om världen. Till kategorin hör tex. våra fantasier av de landskap som 
finns långt där borta, på andra sidan havet eller bergen. Också här har konstnärer bäst fångat 
dess rum.44 Dessa landskap är mycket omtalade, men kategorin rymmer även mindre 
självklara mytiska rum. Rum som vi vet är där utan att direkt se det och som är nödvändigt för 

                                                 
36 Tuan 1977: S. 154  
37 Tuan 1977: S. 158 
38 Tuan, 1977: S. 173  
39 Massey, Doreen 1994: S. 10 f 
40 Tuan, 1977: S. 85 f 
41 Tuan, 1977: S. 88 
42 Tuan, 1977: S. 91 
43 Tuan, 1977: S. 86 
44 Tuan, 1977: S. 86 
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vår orientering.45  Jag vet att, utan direkt uppfatta det, att skolgården är framför mig och att 
pendeltåget ligger till höger ner för trappan, jag känner att jag vet att Stockholm ligger norr ut 
och om jag fortsätter åka kommer Uppsala och sedan Gävle. Hur väl detta stämmer in på 
verkligheten är för mig mindre viktigt. Det får mig, enligt Tuan (1977), att känna mig trygg i 
rummet.  
 

3.6 Myter 
Varför är då mytiska rum och myterna kring dem så svåra att bli av med och vad fyller de för 
funktion? Roland Barthes bok Mytologier (2007) ger en del förklaringar. Enligt Barthes 
(2007) är myten ett kommunikationssystem, myten förmedlas på ett genomtänkt sätt och 
symboliserar alltid något. Allt kan bli till en myt och inga myter är eviga. Myten är alltid 
grundad i historien. Bilder kan, bättre än språket, ge en omedelbar upplevelse av myten. 46

 
En företeelse kan vara en myt på en plats och inte på en annan. Barthes (2007) förklarar så 
här. Åker jag runt i Baskien ser jag en massa hus i samma stil. Husen uppmanar mig inte till 
någon särskild benämning, husen var där innan mig och har inte så mycket med mig att göra. 
Ser jag endast ett av dessa hus mitt i Paris talar plötsligt huset till mig. Jag känner mig 
personligt berörd och får signaler om baskiskheten och allt vad den står för. Huset får ett eget 
liv och symboliserar myten om Baskien.47  
 
Alla myter är anpassade till de ändamål som de förväntas fylla. Det som är så funktionellt 
med en myt är att den inte försöker gömma verkligheten utan endast förändra den till att passa 
ändamålet.48 När  något ses som naturligt är det ofta en myt, ett sätt att på ett övertydligt sätt 
rättfärdiga något.49 Mänskliga handlingar och vår historia är komplex och har skapat en 
komplex värld. För att kunna hantera detta skapas myter som gör historien till ”naturlig”. 
Händelser i nuet och historien är inte längre skapade av vår komplexa historia utan skapades 
ur naturen och kan på så sätt rättfärdigas.50 Historia blir till natur och verkligheten byts ut mot 
en levererad bild av världen.51 För den här uppsatsen är Barthes reflekterande kring 
”Historien” och ”Naturen” särskilt intressant, inte minst för att hans femtio år gamla 
reflektioner (bokens trycktes första gången 1957) känns nytänkande. 

3.6.1 Symboler 
Symbolen är ett viktig redskap i myten.52Genom symboler (människor kan skapa symboler i 
allt) kan vi även ha starka känslor för rum och platser vi inte själva har upplevt. Tuan (1977) 
tar upp nationalstaten som exempel. En nationalstat är en enorm yta (boken är skriven i USA) 
och även fast det är svårt att någon direkt upplevelse av hela landet så känner många otroligt 
mycket  för denna yta och dessa känslor väcks genom symboler.53   
 

                                                 
45 Tuan, 1977: S. 87 
46 Barthes 2007: S. 201 ff 
47 Barthes 2007: S. 217 f 
48 Barthes 2007: S. 213 f 
49 Barthes 2007: S. 223 
50 Barthes 2007: S. 236 f 
51 Barthes 2007: S. 233 ff 
52 Barthes 2007: S. 206 f 
53 Tuan 1977: S. 18 
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3.7 Reklam 
Reklam ska nå ut till många och därför behövs symboler som många har positiva 
associationer till.54 I reklam vill man ha bilder som är övertalande och som ger positiva 
associationer till produkten. Bilden har en konativ funktion, de triggar en psykisk förändring 
hos mottagaren. I en annons kan flera bilder användas för att visa ett sammanhang och skapa 
associationer.55Att vi tolkar och associerar utnyttjas av reklammakare. En reklam får ju inte 
lova mer än vad produkten kan leverera, men vad mottagaren associerar bilden till behöver 
inte reklammakaren stå till svars för.56 Ingen lovar ju att vi blir lyckiga av yoghurt men 
bilderna i reklamen visar lyckliga människor som äter yoghurt och vi associerar yoghurt med 
att vara lycklig. För att vi ska tro att vi blir lyckliga av yoghurt måste vi känna igen oss i det 
”dåliga” sceneriet innan yoghurten och de ”bra” sceneriet då man har yoghurt.57 Den ideal 
situation som yoghurtdrickande leder till är inte deskriptivt, utan normativt. All reklam kan 
nog sägas vara normativ. Människor i reklam är nästan alltid snygga, smala och glada.58   
 
Reklam består inte endast av bilder utan också av text. Textens syfte är att styra tolkningen av 
bilden.59 Texterna är enkla och uppmanande och innehåller ofta adjektiv och adverb. 
Associationer i språket andvänds lika ofta som i bilden.60

3.7.1 Reklamen påverkar 
Reklam är, som allt annat, kulturbundet och spelar på gemensamma värdeföreställningar. 
Reklamen utnyttjar inte bara gemensamma värdeföreställningar, den för också vidare 
föreställningar, även de som inte är eftersträvansvärda. Politiska och sociala värderingar kan 
befästas och göras ”sanna” genom reklam.61 En del menar att reklam har stor påverkan på oss 
och att de ideal som målas upp där kan bli människors verklighetsuppfattning och 
referenspunkt.62 Reklam är en av de aktörer som ger oss bilder av ”verkligheten”  och 
påverkar hur vi uppfattar världen. Skulle vår kultur genomgå stora förändringar skulle värden, 
normer, ”verkligheten” och reklamen ändras.63  
 
Hur  rum och platser i reklam uppfattas är alltså kulturbundet. Enligt Tuan (1977) är alla 
upplevelser av rum och plats starkt påverkade av rådande kultur. Upplevelsen av rummet 
skiljer sig därför mellan människor och vi har olika tolkningar av vad vi ser och hur vi 
organiserar. Rum som vi skapar och upplever i våra sinnen påverkas av vilken kultur vi lever i 
och med.64

 
De rum och platser som skapas i våra sinnen är inte alltid sprungna ur direkta erfarenheter av 
rum och plats. Ibland kommer erfarenheten från en bild. När vi ser bilden är vi fullt medvetna 
om att det är en bild vi tittar på, det är när vi sedan plockar upp bilden ur minnet som saker 
börjar hända . Bilder kan nämligen, bättre än texter, ge pseudopersonliga erfarenheter.  När vi 

                                                 
54 Thelander 2002: S.79 
55 Thelander 2002: S. 118 
56 Thelander 2002: S. 43 f 
57 Hagman 1995: S.37 
58 Thelander 2002: S. 48 
59 Thelander 2002: S. 43 
60 Thelander 2002: S. 46 
61 Thelander 2002: S.79 f 
62 Thelander 2002: S. 52 
63 Thelander, 2002: S. 55 
64 Tuan 1977: S 16 f 
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minns det vi såg på en bild har vi svårt att avgöra om det var något vi själva upplevt eller om 
vi sett det på bild och vi får en pseudopersonlig erfarenhet.65  
 

3.8 Vikarierande kunskap 
Kunskap vi får, genom tex. skrivna artiklar, om saker som vi själva inte upplevt kallas 
vikarierande kunskap. Vi får alltså veta hur saker ligger till genom andras 
rapportering/berättelser. Den vikarierande kunskapen blir allt större och förmedlas ofta genom 
media. Vi vet, genom media, om saker som händer på andra ställen i världen utan att själva ha 
upplevt det. All den kunskap som vi sedan får sätts ihop med det vi redan vet. Vi tar också 
bäst till oss kunskap om sådant som stämmer överens med det vi redan tror oss veta. Ska 
reklam vara effektiv måste den alltså bygga på redan existerande föreställningar.66  
 
Avslutningsvis är det viktigt att nämna att vi inte är hjälplösa offer för reklam, vi kan förhålla 
oss kritiskt och se igenom deras symboler och lockelser.67 Kontexten är viktig för förtroendet 
av bilder/reklamen. Sändarkontexten68 är väl kanske reklamens svagaste punkt. Det flesta är 
medvetna om att reklam är till för att sälja och information som förekommer i reklam tolkas 
annorlunda en tex. information från en skriven artikel. 
 

3.9 Naturen i reklamen 
Att natur används i reklam är inget nytt och många har reflekterat över vad naturen i reklam 
egentligen representerar. Hagman (1995) diskutera naturen i reklam i form av landskapsbilder 
och hur olika sådana målas upp i bilreklam. Ett vanligt landskap som målas upp är ett 
nationalromantiskt landskap som anspelar på den bondromantiken som skapades av stadens 
borgarklass i slutet av 1800-talet. Associationerna ska gå till det ”typiskt svenska”. 69 Ett mer 
renodlat naturromantiskt landskap porträtteras också i en del reklam, här är naturen vild och 
stark. Naturkrafterna visas upp och bilen (boken handlar om bilreklam) blir en perfekt 
kontrast, skapad av människan. Det tredje landskapet Hagman (1995) tar upp är det exotiska 
landskapet. Här lockas vi med vackra blommor och varma vindar. 70  
 
I Johan Hedréns (2001) forskningsrapport från Linköpings universitet tittar han på bilder av 
naturen i annonser för resor på Göta kanal. Rapporten är skriven ur ett historiskt perspektiv 
och tar upp utvecklingen av annonserna under 1900-talet. Naturen tar störst plats i annonserna 
från först halvan av 1900-talet. Naturen är pastoral, med vita björkar och öppna ängar och  
bilderna visar skenbart omoderna och pittoreska rum. Allt är en kontrast till staden och det 
moderna , kontrasterna  ger liv åt  de moderna.71 I naturen i annonserna finns en del kvinnor, 
kvinnorna förstärker naturens nostalgiska dragningskraft och representerar något ursprungligt 
och fast. De senaste årtiondena har bilderna ändrats och kvinnor representerar inte bara 
naturnostalgi. Bilderna visar istället aktiva kvinnor, som är en del av verksamheten, och som 
tex. sköter de manuella slussarna.72

                                                 
65 Thelander 2002: S. 59 
66 Thelander  2002: S. 58 
67 Thelander  2002: S. 59 + 63 
68 Thelander  2002: S. 66 
69  Hagman 1995: S.57 
70 Hagman 1995: S.58 
71 Hedrén  2001: S. 9 f 
72 Hedrén  2001: S. 6 
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3.9.1 Naturen i resereklam 
Thelander (2002) menar att naturen andvänds som koppling och förkroppsligande av miljön. 
Naturen är något positivt (som allt i reklam) och står för godhet. Den kan också vara kopplad 
till spänning och äventyr.73 Thelander  (2002) har tittat på resereklam och i den har hon funnit  
fyra typer av natur; Artificiell natur, tuktad, natur, otuktad natur och tillgänglig vild natur.74 I 
den artificiella naturen finns bara noga utvalda delar från naturen. Bilderna visar ofta 
poolområden med lyckliga människor, främst kvinnor, som umgås och är lyckliga. En palm 
eller liknande kan finnas med men är då välansad och tilltalande. Fokus ligger på 
människorna och naturen är till för att  de ska kunna umgås.75 Den tuktade naturen är nästan 
alltid en standaliserad strand. Stranden är helt platslös och det är omöjligt att säga vilket land 
den ligger i. Människorna är i fokus och naturen är bara en omgivning utan krav och utan 
överraskningar.76Inga djur förekommer, men en vacker och exotisk blomma får gärna ta 
plats.77 I den otuktade naturen återinförs platsen, det går tydligt att se om bilden är tagen i 
Portugal eller Grekland. Människorna på bilden är på besök på platsen och naturen är inte där 
för dem. Det som visas på bilderna är ett gränsland mellan det vilda och det tuktade. Ganska 
ofta visas ”naturliga” stränder  insprängda mellan klippor. Platsen är fridfull och man får 
känsla av att man får vara i fred utan att vara i fara.78 I den sista kategorin den tillgängliga 
vilda naturen målas ett paradis upp. Bilderna visar fortfarande stränder och sol, men 
stränderna är orörda och exotiska. Naturen står i fokus och människan tar liten plats. Naturen  
är inte till för att umgås utan här är man ensam i oändligheten. Det är ett paradis långt borta 
från gråa Sverige.79Åsa Thelander (2002) menar att de naturföreställningar som finns 
resereklam kan vara vägledande för naturföreställningar i annan reklam och i förlängningen i 
samhället, s.k. analytisk generalisering.80

 

3.10 Natursyn 
Natursyn är ett stort ämne och inga anspråk görs på att täcka hela dess vidd eller djup i den 
här uppsatsen. Istället tas ämnet upp genom Hillevi Helmfrids rapport Natursyn –Tre svar på 
vad naturen är (2007)  från Sveriges lantbruksuniversitet. I rapporten samlas många sätt att se 
på naturen och genom egen analys har författaren funnit tre inriktningar. Inriktningarna 
komplettera varandra och ger tillsammans en överblick i ämnet. Nedan tas de två inriktningar 
som är mest  relevanta för uppsatsen upp. Det två inriktningarna är vitt skilda och kan nog 
sägas vara två motpoler inom natursyn. 
 
Den första inriktningen har namnet Den outsinliga källan, här återfinns judiska, kristna, 
muslimska och Darwinsmens  natursyn. Människan står i centrum och hon är det enda som är 
heligt och den enda som kan värdera världen. Naturen ska tämjas och tjäna människans 
behov. Naturen är inte central i detta sätt att se på naturen, det centrala är hur naturen kan 
användas i människans tjänst. Naturen nämns framförallt i nyttoperspektiv, som naturresurs 
och naturkapital. Det finns en stark tro på teknologin och hur den ska bära människan in 
framtiden. Människan och naturen är också tydligt åtskilda, två helt olika sfärer. Exempel på 

                                                 
73 Thelander  2002: S. 49 
74 Thelander  2002: S. 118 f 
75 Thelander  2002: S. 119-123 
76 Thelander  2002: S. 126 f 
77 Thelander  2002: S. 125 
78 Thelander  2002: S. 128 f 
79 Thelander  2002: S. 130 ff 
80 Thelander  2002: S. 86  
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detta är det vardagliga talesättet ”att gå ut i naturen”. Motsatsen till ”ute i naturen” är då den 
inre världen, människans värld.81

 
Den outsinliga källan sägs tappa mark. Känslan av att den endast lett till överexploatering av 
människor och natur har väckts på flera håll. Det finns en längtan efter något mer, efter 
gemenskap och harmoni.82 Dessa tankar är grunden för den andra inriktningen kallad Den 
gemensamma kroppen. Mycket är hämtat från naturfolk och deras natursyn. Tid, rum och 
individ är begrepp som inte existerar  på samma sätt som i de andra riktningarna. Vi är istället 
ett med världen och kosmos. Vi måste vidga vår identifikation och lära oss att känna 
samhörighet med allt, människor, hav, berg och stjärnor. Alla tillhör samma familj. Världen 
kan inte förklaras genom sina olika delar, världen är en komplex väv av relationer som hela 
tiden förändras. Den här natursynen talar till våra hjärtan och sinnen och genom dem kan vi 
uppleva och förstå naturen.83

 
Kanske låter det flummigt och det är antagligen också anledningen till att denna natursyn inte 
är särskild diskuterad. De som driver miljöfrågor vinner mer på att trycka på nyttoaspekten än 
det gemensamma kosmos.84  
 
Kvinnan och naturen berörs i bägge inriktningarna. Den outsinliga källan kan nog sägas ha 
många tankar från upplysningstiden. Människorna skulle frigöra sig från naturen och tämja 
”henne” att tillfredställa människan behov. Den gemensamma kroppen kan ses som längtan 
tillbaka till vårt ursprung och kanske en längtan tillbaka till livmodern.85  
 
 
4 Resultat/ analys 
 
Som nämnts tidigare, se metodkapitlet, är resultat och analys oskiljaktigt i denna uppsats. 
Resultatet är en (bild)analys och kommande avsnitt är an analys av fyra reklamkampanjer, 
Loka, Lumené, Bregott och Alprosoya.  
 

4.1 Loka 
Produkten i kampanjen (se bild 1 och 2) är placerad på en mossbeklädd sten/stubbe i en 
skogsglänta. Solstrålarna bryter precis igenom mellan trädkronorna och ljuset träffar flaskan 
och reflekteras i dess vattnet. Det som visas är någon slags lummig barrskog, bestående av 
gran och tall. Marken är täckt av grön mossa eller liknande och är lika grön och frodig som 
omgivande träd. Skogen är fuktig, nästan tropisk. Det finns inga spår av människor.  
 
 

                                                 
81 Helmfrid  2007: S.16-19 
82 Helmfrid  2007: S. 36 
83 Helmfrid  2007: S. 22-28 
84 Helmfrid  2007: S. 27 
85 Helmfrid  2007: S. 38 
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Bild 1, flaska med vatten i barrskog med mystiskt bär 
(havtorn), bilden är från Loka. Källa: 
http://fabriken.akestamholst.se/akestamholst/spendrups/index.
html 2008-05-28 

 Bild 2, flaska med vatten på en grön stubbe omgiven av 
äpplen, bilden är från Loka. Källa: 
 www.loka.nu 2008-05-28 

4.2 Analys av bilderna i Lokareklamen 
Det vilar en mystik över Lokaskogen, vad är det egentligen som växer där och vad är det för 
krafter som skogen och vattnet bär på? Kampanjen tar oss tillbaka till naturen och dess 
ursprungliga kraft. Det är en blandningen av gammal naturmystik, med väsen och 

 15

http://fabriken.akestamholst.se/akestamholst/spendrups/index.html
http://fabriken.akestamholst.se/akestamholst/spendrups/index.html
http://www.loka.nu/


övernaturlighet, och ”modern” naturmystik, med den ”naturliga” naturen.86 Naturen är stark, 
frisk och hemtrevlig. Samtidigt producerar naturen något vi vill ha och det utan att vi behöver 
bruka eller förstöra. Det bara finns där naturligt. Att naturen bara ger och ger är samma 
takgångar som i natursynen den outsinliga källan och naturen är endast en resurs för 
människan.87

 
Det finns spår av nationalromantik. Kampanjen utspelar sig i Bergslagen och därifrån har 
nationalromantiken hämtat mycket kraft. Men det är inte lika mycket den svenska urkraften 
som naturens urkraft som framhävs. Hela kampanjen står i skarp kontrast till staden och allt 
oäkta och smutsigt som finns där.88 Den äkthet och friskhet som finns i Lokaskogens rum går 
inte att hitta någon annan stans. Till skillnad från tex. annonserna för Göta Kanal89 är 
kontrasten mot det moderna inte lika tydlig. Rummet tar oss inte tillbaka i tiden och utstrålar 
inte nostalgi. Snarare är det ett mytiskt och tidlöst rum. Lokaskogen finns ”långt där borta”, vi 
har aldrig varit där men har ändå tillräckliga referenser för att ta till oss budskapet.90 Bara i ett 
urbant liv blir skogen till mystik. Runt den ”natur” som vi upplever i det urbana livet, parker 
eller sommarläger, går det att bygga fantastiska och mytiska rum. Rum som vi aldrig upplever 
och aldrig kan förkasta, bara drömma om. Skogen blir också en myt i staden för att den bryter 
mot det urbana landskapet och kan representera något som inte är närvarande.91 Myten om 
skogen kommuniceras i Lokakampanjen. Men mytens syfte är här inte att omvandla 
verkligheten för att rättfärdiga en komplex historia92. Istället är det produkten som ska 
rättfärdigas, bli naturlig och säljas.   
 
I den senaste Lokareklamen marknadsförs vatten smaksatt med havtorn. Havtorn är ett så 
mystiskt bär att ingen ens vet hur det ser ut. Bara ett urbant folk, utan nära relation till skogen, 
kan förflytta sig till en skog med havtorn. Kampanjen för loka har under en längre tid 
levererat skogen som en myt. Även fast mottagaren vet att det är en reklam påverkas 
verklighetsuppfattningen. Bilder som vi plockar upp från minnet är ibland svåra att skilja från 
det vi själva har upplevt och pseudopersonliga upplevelser kan skapas.93  Erfarenheten av 
skog blir skogen i Lokakampanjen blandat med annan, vikarierande och självupplevd, 
upplevelse av skogen. I staden kan tänkas att den vikarierande upplevelserna av skog är en 
större andel av  den totala erfarenheten av skog än om man levde på landet. Myten om 
Lokaskogen lever således ett relativt ostört liv i staden och kan nu utvidgas till att även 
innehålla tex. havtorn. Verkligheten är mindre viktigt, rummet lever ett eget liv i varje kultur. 
Eller annorlunda uttryckt; rum som skapas och organiseras i våra sinnen är bundna till 
rådande kultur.94

 

4.3 Lumené 
Två av bilderna (se bild 3och 4) visar naturen och två av bilderna (se bild 5 och6) visar 
naturen och kvinnan. De två bilderna med bara natur är två olika bilder från samma landskap. 
Det svaga solljuset lyser upp ett nordligt landskap och naturen är ljus, frisk och ren. Den 
                                                 
86 Frykman & Löfgren 2003: S. 53 
87 Helmfrid  2007: S. 16-19 
88 Frykman & Löfgren 2003: S. 56 f 
89 Hedrén 2001: S. 9 f 
90 Tuan 1977: S. 86 
91 Barthes 2007: S. 217 f 
92 Barthes 2007: S. 233 ff 
93 Thelander 2002: S. 59 
94 Tuan 1977: S. 16 f 
 

 16



första av bilden (se bild 3) rymmer flera delar av landskapet; skog, vatten och berg. Färgerna 
är utmärkande och klara. Bilden är full av kraft och rörelse. Den andra ( se bild 4) bilden 
uppvisar också kraft och renhet. På en myr vänder sig hjortron mot solen och växer sig starka.  
 
I de två bilderna med kvinna och natur växer inte bara hjortron utan också kvinnor. På en av 
bilderna (se bild 5) står en vitklädd, blond kvinna på en myr. Hon står i motljus och är lika 
bländande som solen. Kvinnans fötter syns inte. Fötterna är i myren och antingen har kvinnan 
tryckts ner eller så håller hon på att växa upp. I förgrunden växer några hjortron. På den andra 
bilden (se bild 6) omges kvinnan av natur. Kvinnan ligger på marken omgiven av tranbärsris 
och precis som kvinnan på myren är hon antingen på väg att sjunka ned i eller växa upp ur 
marken. Bilden har klara färger.  
 
Djur förekommer inte i någon av bilderna och förutom de kvinnor som visas finns inga spår 
av människor. 
  

 
 Bild 3, ett nordligt landskap, från Lummené. 

Källa: 
http://www.suomalainenjoulu.fi/service.cntum
?pageId=125096 2008-05-28 

Bild 4, en hjotronmyr från, 
Lummené. Källa: 
http://www.kicks.se/Hudvard/336/35
3/Lumene-Vitamin-C 2008-05-28 
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Nic kar

 

 

 

 

Bild 5, en blond kvinna står i en myr, bilden är från Lummené. Källa:  
http://www.industryeurope.net/ViewArticleList.aspx?IndustryID=28 2008-05-28

Bild 6, en kvinna i tranbärsris, bilden är från Lummené. Källa: 
http://www.multi-brand.ru/brands/Lumene/?comments=1 2008-05-28

4.4 Analys av bilderna i Lumenéreklamen 
Kampanjen riktar sig främst till kvinnor och bilderna visar kvinnor och natur i en ”naturlig” 
symbios. Den vackra kvinnan och den rena och friska naturen. 
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Bilderna kan tolkas som att naturen är kvinnans plats och där blir hon vacker, naturlig och hel. 
Om Massey (2006) uppmanar kvinnor att aldrig stanna95 så ger det här bilderna omvänt 
budskap. Kvinnorna i kampanjen växer ur marken och får sin skönhet och styrka på samma 
sätt som blåbär och hjortron får. Naturlig skönhet från naturlig kraft. Kvinnornas identitet blir 
fixerad på samma sätt som naturen blir en fixerad plats, båda är harmoniskt och evigt.96 
Bilderna känns tidslösa och därför eviga. Men utan tid finns ju ingen förändring och friheten 
att förändras berövas både kvinnan och naturen.  
 
Bilderna är tidslösa men inte platslösa, genom text och bild får vi hintar om att vi är på 
nordliga breddgrader. Produkten får kraft och renhet från nordlig natur, lika exotiskt som 
söderhavsöar. Nationalromantik blandas med drömmar om paradiset. Precis som i den 
tillgängliga vilda naturen i resereklam är människan ensam i oändligheten och naturen är 
orörd och exotisk.97 Men det här paradiset ligger inte långt bort från gråa Sverige, norden är 
istället paradiset på jorden. Paradiset ligger däremot långt bort från den gråa staden.98 Det 
klara, kalla och friska utmärker naturen i kampanjen och det är det unika i naturen i norr lyfts 
fram. Det som gör naturen ( och kvinnorna) i norr så vackra finns nu i en produkt. Det 
nordliga landskapets alla goda egenskaper koncentrerade. Av alla kampanjer så är nog den här 
tydligast i att sälja en produkt med rummets egenskaper. Gemensamt med ”lokaskogen” är 
rummet i lumenékampanjen ett mytiskt rum99 byggt kring de kunskaper ett urbant folk har av 
naturen.  
 

4.5 Bregott 
Det två första bilderna ( se bild 7 och 8) visar blonda barn i, eller just intill, en kohage. Solen 
skiner och landskapet är frodigt och grönt. Bild 9 och 10 är bilder från ”bregottfabriken”, 
betande kor går runt och trivs i en grönskande hage. Bildtexterna  talar om att det som sker på 
bilden är en modern/urban företeelse i lantlig tappning.   
 

 Bild 7 & 8, två blonda barn i lantlig miljö, bilderna är från Bregott. Källa: 
http://www.redcellnetwork.se/ClientView.php?ID=7 2008-05-28 

                                                 
95 Massey 1994: S. 10 f 
96 Massey 1994: S. 10 f 
97 Thelander 2002: S. 130 ff 
98 Frykman & Löfgren 2003: S. 56 f 
99 Tuan 1977: S. 86 
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Bild 9 & 10, kor i ”Bregottfabriken” (en kohage), bilderna är från Bregott. Källa: 
http://www.redcellnetwork.se/ClientView.php?ID=7 2008-05-28 

4.6 Analys av bilderna i Bregottreklamen 
Bilderna med blonda barn i ett jordbrukslandskap är klassisk bondromantik/nationalromantik. 
Det är en nostalgisk tillbakablick riktad mot det naturliga, harmoniska och ”äkta svenska” 
som en gång fanns. Liknande annonserna för Göta kanal är landskapet pastoralt, skenbart 
omodernt och pittoreskt.100 De bilder med endast kor andas också 
bondromantik/nationalromantik och nostalig. Bildtexterna ( se bild 9 och 10) förtydligar 
budskapet och skärper kontrasten mot staden och det moderna. 
  
Naturen är ren och harmonisk  och även om det här är ett tydligt kulturlandskap är det ändå 
”naturligt”. Det historiska landskapet blir naturligt, historien blir natur.101 När historien blir 
till natur är det sannolikt frågan om en myt.102 I det här fallet är det myten om Sverige och 
Sveriges historia som förmedlas. Genom bilderna får vi veta hur det ”äkta” Sverige ser ut och 
hur harmoniskt och fridfullt detta landskap är. Långt ifrån stadens stress finns något annat, 
något äkta. Vi kan längta dit, men kommer aldrig att få vara där. Landskapet som visas på 
bilderna är en plats där tiden tagit paus. Bilderna är bra exempel på hur platser som vi 
förknippar med det förgångna och vår historia ofta blir till fantasier om det förgångna. 
Platsen, i det här fallet en kohage, blir till en paus i tiden och vi glömmer att tiden aldrig tar 
paus.103  Nostalgiskt kan vi titta på bilderna och önska att klockan ska vridas tillbaka. Jag 
antar att budskapet är att Bregott är en produkt som skapas av det äkta, svenska och  
harmoniska landskapet och så har det alltid varit. Symboler är viktiga i såväl reklam som 
myter.104 Symbolerna i Bregotts reklambilder är slitna symboler för Sverige som nationalstat. 
Jag undrar om de som gjort reklamen också har försökt pausa tiden och leva kvar i en tid då 
Sverige symboliserades av blonda barn och kohagar. På bilderna är det också uppenbart att 
det alltid är sommar på landet, en klassik (och sliten) urban föreställning.105   
 
Massey ( 2006) påpekar att sammanblandningen mellan kulturlandskap och naturlandskap är 
vanlig. Det flesta av de platser som människor upplever som naturliga är starkt påverkade av 
människan.106 När ett kulturlandskap, som det i Bregottreklamen, ska vara ”naturligt svensk” 
                                                 
100 Hedrén 2001: S. 9 f 
101 Barthes 2007: S. 233 ff 
102 Barthes 2007: S. 223 
103 Tuan 1977: S. 194-198 
104 Barthes 206 f, Thelander 2002: S.79 
105 Frykman  & Löfgren 2003: S. 51 f 
106 Massey 2006: 42 
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förnekas inte att landskapet är påverkat av människan. Istället får landskapet sin naturliga och 
eviga status genom att valda delar av historien blir naturliga och eviga. En medveten 
blandning av historia och natur konstruerad för att sälja en myt, och i det här fallet en produkt. 
Produkten definieras inte bara av nuet utan också av det förgångna. Detta är problematiskt 
eftersom det förgångna och de platser som ”finns” inte alltid har så mycket med verkligheten 
att göra.107  
 

4.7 Alprosoya 
Den första av de två bilderna från kampanjen för prosoya (se bild 11) visar en tropisk ö i et 
blått hav. Ön är inte i närbild, utan ses på håll, och konturerna av ön är tydliga. Vid en första 
anblick kan det tyckas vara en vanlig ö, men den här ön har formen av en kvinnokropp. I 
förgrunden finns en bild av produkten. Bildtexten lyder; Gör din kropp till den bästa platsen 
på jorden.108 På den andra bilden (se bild 12) visas ett stort träd i tropisk miljö. Vid trädet 
finns två kvinnor och en flicka, en av kvinnorna fotograferar. Alla tre har grön-beiga kläder 
och ser starka och lyckliga ut. I förgrunden finns en bild av produkten. Bildtexten lyder; Life 
begins at 50. Ask any tree.109  
 

 

 

 

Bild 11, en ö formad som en kvinnokropp, från 
Alprosoya. Källa: 
http://www.alprosoya.se/alpro/SE_se/index.ht
ml 2008-05-28 

Bild 12, tre kvinnor vid ett stort träd, från 
Alprosoya. Källa: 
www.alprosoya.com 2008-05-28 

4.8 Analys av bilderna i Alprosoyareklamen 
Mest intressant i den här reklamen är bilden av en tropisk ö formad som en kvinnokropp. 
Kvinnan, som är sin kropp, och naturen går ej att skilja. I en oupplöslig symbios representerar 

                                                 
107 Tuan, 1977: S. 194-198 
108 http://www.alprosoya.se/alpro/SE_se/index.html 
109 www.alprosoya.com 2008-05-28 
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de styrka och skönhet. Det finns mycket lite nostalgi i bilderna, ingen längtan tillbaka till en 
förlorad värld. Kampanjen skiljer därför från annonser för tex. Göta kanal där kvinnan endast 
förstärker naturnostalgin.110  Den stämmer heller inte överens med Masseys (2006) teorier om 
att kvinnan  ofta representerar de som gått förlorat i naturen. 111 Bilderna visar snarare 
framtiden och hur vi  nu och i framtiden kommer att kunna leva ”naturligt” och bli lika starka 
och friska som naturen.  
 
Känslan av en gemensam kropp är stark, vi är ett med naturen och kosmos och får styrka 
tillsammans. Bilderna förmedlar längtan efter att kunna leva med naturen och inte i ständig 
konflikt mot den. Liknande tankar finns i den natursyn som Helmfrid ( 2007) kallar den 
gemensamma kroppen. Även fast många av tankarna är hämtade från naturfolk så upplever 
jag inte att den är nostalgisk. Det handlar snarare om att omfamna världen som den är och  
känna sig som en del av något stort. Allt och alla är lika värdefulla och del av vår 
gemensamma kropp.112 Kvinnan är livmodern som vi längtar till och där kan vi alla bli hela 
och börja växa igen.113 Bilden beskriver just dessa känslor och kroppen blir en plats, lika 
naturlig som allt annat i världen. 
 
Problemet när kroppen ( kvinnokroppen) blir en plats är att människan (kvinnan) som lever i 
kroppen fixeras och reduceras till myten just den platsen. I det här fallet förkroppsligar 
kvinnan en ”naturlig plats”. Kvinnokroppen och den ”naturliga platsen” representerar 
harmoni och stabilitet. Platsen och kvinnan har styrka att växa, men inget utrymme att 
förändras.114  
 
Naturen som en kvinna är två sammansatta myter i en bild. Myten om kvinna och myten om 
naturen förstärker varandra. Eftersom de båda symboliserar snarlika budskap 115 är de 
lämpliga att sätta ihop och skapar inga nya, kanske oönskade, associationer. Kvinnan blir bara 
ännu mer kvinnlig och naturen ännu mer naturtrogen.  Myten om kvinnan och myten om 
naturen rättfärdigas genom varandra och genom att vara just naturliga. Som i övriga 
kampanjer är syftet att rättfärdiga och sälja en produkt och inte vår historia. Men i kampanjen 
använder man sig av och för vidare föreställningar116 om kvinnor och naturen som jag tycker 
rättfärdigar historien lika väl som de säljer en produkt.   
 
Bilden med ett gammalt träd och tre kvinnor från olika generationer är också en 
sammanblandning av kvinnan och naturen. Det som är intressant med den här bilden är att 
den visar att människans tid här på jorden är kort och detta förtydligas också                                                     
genom bildtexten.   

 
5 Avslutande analys 
Att naturen förkommer i reklam tyder på att många associerar naturen med något positivt.117 
Att många har positiva associationer till en och samma sak är ett resultat av rådande kultur. 

                                                 
110 Hedrén 2001: S. 6 
111 Massey 1994: S. 10 f 
112 Helmfrid  2007: S. 22-28 
113 Helmfrid  2007: S. 38 
114 Massey 2006: S.38 ff 
115 Frykman & Löfgren 2003: S. 10 f 
116 Thelander  2002: S.79 f 
117 Thelander  2002: S. 118 
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Det kan tolkas som att naturen, i den urbana kulturen, har reducerats till att bara var fin och 
god.  
 
Tuan (1977) har teorier om hur livet i staden ändrar människors känslor för naturen; staden 
blir en plast där människan skapat ordningen och naturens kaos kan stängas ute.118Boken är 
skriven för över trettio år sedan och kanske har stadsmänniskorna börjat glömma eller förneka 
naturens kaos. Massey ( 2006) tar upp liknade tankar och tycker att det är märkligt att naturen 
tillskrivs sådan harmoni när vi dagligen får se motsatsen i nyhetsrapporter om naturkatastrofer 
världen över.119 Jag vet inte hur stor del reklamen har i den här diskussionen. Men klart är att 
reklamen är med att skapa och föra vidare föreställningar om att naturen endast är god och 
harmonisk. Kanske är livet i en stad i Sverige så skyddat från naturens kaos, att vi lätt tar till 
oss en harmonisk bild av naturen och samtidigt skjuter bort bilderna från naturkatastrofer. 
Detta är självklart inte hela sanningen, utan en del i en flerdelad verklighet.   
 

5.1 Inget komplext i reklamens natur 
Vår relation till platser är ofta komplicerade och komplexa och de som bäst kan gestalta 
känslorna för en plats är konstnärer.120 Reklammakare kan kanske benämnas som konstnärer, 
men de platser och rum som gestaltas i reklambilder är verken komplexa eller komplicerade. 
Det är möjligt att våra känslor för platsen och rummet i en reklam är komplexa, men bilderna 
som visas försöker inte på något sätt  väcka dessa känslor. Ska något säljas genom en plats 
eller ett rum, tex. skogen, får det kanske inte  vara för komplext eller komplicerat. Platsen 
eller rummet måste istället stå för någonting begripligt och positivt. Bilderna i reklamen 
gömmer inte det komplexa utan omvandlar bara en komplex verklighet till enkla budskap. Att 
inte ta bort utan bara omvandla är karakteristiskt för myter121 och på den punkten är den 
analyserade reklamen mycket lik myten.   
 
Relationen mellan människa och natur kompliceras inte i den reklam som analyserats och jag 
tror inte heller att det skulle gynna produkten. Snarare finns en strävan efter att bli ett med 
naturen. Kampanjerna för Alprosoya och Lumené vill få mottagaren att känna  att människan 
är en del av naturen. Samtidigt ska vi konsumera det naturen erbjuder. Kampanjerna är en 
bladning av att vi alla är en gemensam kropp och tron att naturen är en outsinlig källa.122  
Bilderna visar att det finns en balans mellan människa och natur och samtidigt  uppmanas vi 
att konsumera naturen. Kanske är budskapet att vi kan konsumera  med gott samvete eftersom 
vi själva är en del av naturen. Lokareklamen gör inga anspråk på associationer till en 
gemensam kropp. Vi ska bara konsumera det naturen naturligt ger oss och detta har ingen 
inverkan på denna outsinliga källa.  
 
Endast Bregottreklamen ger associationer till det förgångna och det som kanske gått förlorat. I 
övriga kampanjer finns ingen nostalgi. Massey ( 2006) menar att nutida, mänskliga handlingar 
nästan alltid upplevs leda till förluster i naturen.123 Detta ignorerar reklamens bilder och den 
som köper produkten kan ta del av naturen utan att någon part förlorar något. 
 

                                                 
118 Tuan 1977: S. 173 
119 Massey  2006: S. 38 
120 Tuan, 1977: S. 6 f 
121 Barthes  2007: S. 213 f 
122 Helmfrid  2007: S. 22-28, S. 16-19 
123 Massey  2006: S. 38 f 
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Olle Hagman menar att naturkrafterna i reklam kan vara en kontrast mot den 
människoskapade produkten ( bilen i hans fall).124 I de reklamer som analyserats i uppsatsen 
finns inga sådana kontraster, produkterna är snarare skapade av naturen och naturkrafterna. 
 

5.2 Naturen i resereklam 
Reklamen i uppsatsen skiljer sig från resereklam främst eftersom bilderna i resereklam visar 
något som också ska gå att uppleva. Bilderna måste vara tillräckligt verklighetstrogna för att 
den som köper resan inte blir för besviken. Landskapet i bilden kan alltså upplevas  av 
köparen, vilket inte kan sägas vara fallet i de kampanjer jag tittat på. I resereklam är naturen 
en del av produkten, det är upplevelsen i naturen som är till salu. I dagligvarureklam är det 
inte naturen som säljs och utan den är bara säljande. På grund av detta är det svårt att jämföra 
naturen dagligvarureklam med naturen i resereklam. Det också att det är svårt att göra en 
analytisk generalisering om naturföreställningar i reklam genom att titta på en sorts reklam. 
Åsa Thelander  menar att naturen i resereklam kan ge en generell bild av naturföreställningar i 
reklam.125 Jag är tveksam till att en sådan generalisering är användbar. För mig var det i alla 
fall svårt att förena naturen i dagligvarukampanjer med de fyra naturtyper, artificiell natur, 
tuktad, natur, otuktad natur och tillgänglig vild natur, som Åsa Thelander ( 2002) tar upp.126 
Vissa kopplingar kan göras, men det går inte att se ett återkommande mönster i 
dagligvarureklamen på samma sätt som i resereklamen.   
 
 
6 Diskussion 
Sändarkontexten127 gör att vi inte tror på allt som visas i reklamer. Detta betyder inte att vi 
inte tar intryck och påverkas av vad som visas i reklam. Reklam är en av många aktörer som 
levererar bilder av världen och vår verklighetsuppfattning påverkas av det som visas i 
reklam.128 Uppfattningen av naturen är inget undantag.  

6.1 Budskapet 
Naturen, har blivit så otroligt god att det under senare tid går att sälja allt med hjälp av natur 
och miljö. Jag ställde mig frågan vilka egenskaper som naturen i dagligvarureklam har och 
vad det säger om upplevelsen av naturen i en urban kultur. Vidare kan spekuleras i varför 
naturen och miljön tycks kunna sälja allt? 
 
Den rådande miljödebatten om klimatförändringar kan tänkas spela stor roll. Alla vill tala till 
våra samveten och visa att vi och de (företagen) kan rädda världen. Följderna har blivit 
aningen absurda. Alla företag marknadsför sig plötsligt som miljövänliga, allt från bilar till 
böcker är ekologiska. Fenomenet diskuteras inom Miljrörelsen och kallas för 
”greenwashing”.129 Att natur och miljö används av företag endast som säljargument kan få 
konsekvenser för allt miljöarbete som faktiskt utförs. Det är lätt att bli synisk när företag som 
uppenbart har bidragit till miljöförstöring marknadsför sig genom att vara miljövänliga. Alla 
dessa frågor skulle kunna bli en till uppsats och jag lämnar ämnet för nu. 

                                                 
124 Hagman 1995: S.58 
 
125 Thelander  2002: S. 86 
126 Thelander  2002: S. 118 f 
127 Thelander  2002: S. 66 
128 Thelander  2002: S. 55 
129 Se bland annat  http://www.greenpeace.org/sweden/nyheter/protest-mot-nestes-palmoljedie 2008-05-30 
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I den reklam som studerats i uppsatsen representerar inte naturen något miljöengagemang. 
Ingen av produkterna i de fyra kampanjerna utger sig för att vara miljövänliga. Vi ska alltså 
inte köpa just deras produkter eftersom vi värnar om naturen. Vi ska köpa produkten eftersom 
vi vill ha de egenskaper som naturen har. Konsumenten kan alltså få en del av rummets eller 
platsens egenskaper i en produkt. Konsumenten kan aldrig uppleva rummet eller platsen och 
de egenskaper som associeras till platsen/rummet finns bara i våra sinne och är grundade i 
reklamens bild. Kampanjen måste alltså inte lova någonting utan bara visa upp rum och 
platser som vi associerar till åtråvärda egenskaper. Naturen tycks ha blivit ett vattentätt rum i 
sammanhanget, endast goda associationer verkar vara möjliga.  

6.2 Mottagaren 
Att bara ha goda associationer till något så komplext som naturen är ett tecken på okunskap. 
Precis som Massey (2006) påpekar tillskrivs naturen harmoni även fast vi ständigt möts av 
rapporter om naturkatastrofer.130 Vi nås alltså av information om att naturen kan orsaka 
förödelse. En förklaring till att vi ändå endast associerar naturen till godhet kan vara att vi inte 
ser något samband mellan naturen i reklam och naturen som orsakar lidande. Min gissning är 
att det är naturen som vi ser i reklam som är naturen i våra sinnen. Naturen som orsakar 
katastrofer är något annat, oklart vad.  
 
Associationerna är inte bara goda, de är också fria att vandra många vägar i våra urban sinnen. 
Loka och Bregottkampanjerna  är bra exempel på detta. Om de flesta av oss försörjde oss som 
bönder  och levde på landet skulle vi antagligen skratta åt den här reklamen och helt förkasta 
budskapet. De flesta av oss försörjer oss inte som bönder, de flesta bor och försörjer sig i 
staden. I staden är den vikarierande kunskapen om kor och kohagar antagligen  betydligt 
större än den självupplevda. Kohagen i Bregottreklamen kan ta plats i våra urbana sinnen. 
Liknande kampanjen för Loka tänjs gränserna i ”bregottlandskapet”. En av de senaste 
annonserna är för Bregott med havssalt. En ko står på en stenstrand vid havet och ser ut att 
filosofera. Även om vi på ett plan förstår att detta inte är ett verkligt scenario har vi ändå 
tillräckliga referenser, från annan reklam, att ta till oss bilden och budskapet.  
 
Bilderna i den reklam som studerats är på exempel på imaginär geografi.  Vi upplever världen 
genom bilder och i våra sinnen skapas landskap. Det är inget nytt att landskap skapas i våra 
sinnen, både Tuan (1977) (boken heter The Perspective of Experience) och Frykman (2003) 
tar upp det i sina böcker. Men de reklambilder jag tittat på är exempel på att de rum och 
platser som skapas i våra sinnen  till allt större del är grundade i bilder av 
världen/naturen/verkligheten och inte i egna upplevelser. Detta kan tolks som att den 
imaginära geografin tar allt större plats i vår kultur.    
 
Imaginär geografi är inspirerad verkligheten men är bara en fantasi. Förändring och 
utveckling ses inte med blida ögon i en imaginär värld och detta försvårar vår relation till 
omvärlden och naturen. All förändring blir något negativt och vi får än svårare att förstå 
världen och i förlängningen vår egen roll i den. 
 

                                                 
130 Massey 2006: S. 38 
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6.3 Naturen på bild 
En inte allt för djärv slutsats är att naturen i reklam reduceras till passande egenskaper. Ett 
annat exempel på reducerande bilder är Afrika och dess natur. Bara att det heter ”Afrikas 
natur” vittnar om bildernas kraft, bilden har varit enhetlig och endast ett namn behövs. 
(Kanske är det onödigt i sammanhanget men jag vill ändå påpeka att Afrika är en stor 
kontinent med  många olika klimatzoner och naturtyper.) Människor som bor i en stad i 
Sverige upplever någon slags natur  oftare än de upplever någon plats i Afrika. Risken till att 
naturen endast reduceras till en bild, så som Afrikas natur, är inte stor. Tendenserna är dock 
liknande och kanske finns redan bara en sorts skog och kanske är den väldigt lik skogen i 
kampanjen för Loka.  
 
 
 
7 Slutsats 
Att dra generella slutsatser om naturen i reklam och i samhället är inte helt lätt. Min analys 
bidrar till ämnet, men ger långt ifrån en fullständig bild. Det finns helt enkelt för många bilder 
av naturen och för många olika reklamkampanjer som använder sig av natur. Som nämnt 
tidigare har jag inte kunnat förena mina analys med de Åsa Thelander (2002) kom fram till. 
Thelander (2002) ville se vilka egenskaper naturen hade i resereklam och menade att en sådan 
analys kunde ge en generell bild av synen på naturen. Jag vill också gärna tro att min analys 
går att koppla till en allmän natursyn. Antagligen kan min uppsats bidra en del och Åsa 
Thelander (2002) med en något större del i detta mycket omfattande ämne.  
 
Vad kan naturen i dagligvarureklam säga om de naturföreställningar som skapas i en 
urban kultur?  
Vilka egenskaper har naturen i dagligvarureklam? 
 
 Det urbana livet har gett bilden kraft att reducera naturens egenskaper. Naturen i urbana 
sinnen tycks vara god, stark, harmoniskt och evigt. Reklambilderna förmedlar dessa 
egenskaper samtidigt som de utnyttjar dem till att sälja en produkt. Naturen har genom 
reklamens bilder blivit till ett mytiskt rum. En plats som inte går att besöka, men som kan 
leverera egenskaper som vi alla åtrår. Bara i urbana sinnen kan naturen bli ett mytiskt rum och 
bilden av naturen kan gå sina egna (eller reklammakarens) vägar. Rum och plats i våra sinnen 
påverkas av bilder och jag tror att denna imaginära geografi har stor inverkan på vår kultur. 
 
Vilken plats har kvinnan i den natur som dagligvarureklamens bilder beskriver? 
 
När jag började arbetet med uppsatsen var det inte min avsikt att skriva om kvinna och 
naturen. Det blev dock snart uppenbart att det inte går att skriva om bilden av naturen utan att 
ta upp bilden av kvinnan. Som många före mig, ex. Massey (2006), Tuan ( 1977), Frykman 
(2003), har konstaterat beskrivs naturen och kvinnan snarlikt. Bilden av kvinnan och naturen 
som ett förankras och förs vidare i reklambilderna. Masseys (2006) budskap tåls att upprepas; 
Kvinnor stanna aldrig! Klart är att kvinna/ön i annonserna för Alprosoya och kvinnorna i 
kampanjen för Lumené inte har någon annan möjlighet än att stanna precis där de är. I alla fall 
i mänsklig tid räknad. 
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