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ABSTRACT 

 
Den här etnologiska uppsatsen undersöker hur Ikea och Volvo reproducerar en svensk identitet genom 

sin marknadsföring. Detta görs genom en semiotisk innehållsanalys av två reklamfilmer från 2013 och 

2014 från Volvo, samt genom fältobservationer på Ikeas varuhus i Kungens Kurva, Stockholm. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter bygger på Stuart Halls resonemang kring representationer, samt 

tidigare forskning kring nationell identitet. I den semiotiska innehållsanalysen undersöks hur 

varumärkena använder sig av tecken, symboler och ikoner som fungerar som representationer av en 

svensk identitet, representationer som är budskapsbärare av normer, värderingar och mening. 

Undersökningen visar att varumärken som Ikea och Volvo upprätthåller, reproducerar och konstituerar 

en föreställning om en svensk identitet och därmed även den nationella gemenskapen.  
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1. INLEDNING 
För en tid sedan hade min släkting via sitt arbete besök från Argentina. Gång på gång under veckan 

berömde den argentinska arbetskollegan Sverige för landets fina och gedigna klockor. Min släkting 

reflekterade inte över detta till en början, men när det var dags för gästen att flyga hem, propsade 

argentinaren på att de skulle hinna svänga förbi ett köpcenter och köpa ett armbandsur. De skyndade sig 

in i en av klockaffärerna, köpte en klocka och åkte sedan vidare till flygplatsen. Mannen lovprisade 

priset på klockan och längtade tills han skulle få visa upp den hemma i Argentina: “This has been a 

tremendous visit and I’m so glad to bring a part of your nation with me home – a real watch from 

Switzerland [Schweiz] to show all my friends”.  

 

Uppenbarligen är det så att nationer och vissa varumärken är starkt förknippade med varandra. Även om 

Sverige inte är känt för klockor – så som Schweiz är – så finns det andra produkter som är starkt 

förknippat med den blå-gula fanan och där företagen själva gärna förknippas med en svensk identitet. 

Detta till en sådan grad att jag ibland upplever att den svenska folksjälen är djupt förankrad i dessa 

kommersiella företag.  

 

Jag vill i och med denna uppsats undersöka hur företag, i en starkt nationsförknippad position, använder 

sig av en nationell identitet och därmed också konstituerar vissa uppfattningar, värderingar och normer. 

Denna uppsats kommer därför att närma sig de två “svenska” varumärkena Ikea och Volvo – för att 

undersöka hur de skapar sin intima relation till nationen.  

 

1.1 Syfte och vetenskaplig frågeställning 

Ämnet etnologi vill utforska människan som kulturvarelse, hur en kulturell mening skapas, och därmed 

även undersöka hur självbilder och föreställningar tar form. Detta är något som jag i den här uppsatsen 

vill bidra med genom att undersöka hur tecken, symboler och ikoner genom representationer används 

metaforiskt och är tillskrivna mening och värderingar (Silvén 2011, s.147).  

 

2005 kom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet ut med rapporten Bilder av Sverige i utlandet – en 

studie om förändringar, nuläge och mätmetoder. Syftet med rapporten var att ge ett instrument för att 

kunna definierar vad “varumärket Sverige” står för, i enlighet med teorier för varumärkesstrategier som 

menar att det gäller att koppla ihop starka varumärken med varandra, för att på detta sätt uppnå högre 

effekter vars summa är större än den enskilda komponenten (Utrikesdepartementet 2005, s. 3-5). 
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Rapporten menar att Sverige i utlandet inte är så känt som nationen en gång har varit eller som 

svenskarna själva möjligtvis uppfattar sig vara. Samtidigt är Sverige fortfarande mer känt än jämnstora 

länder i Norden och i Europa, samt att bilden av Sverige är odelad positiv eller mycket positivt 

(Utrikesdepartementet 2005, s. 44).  

 
Det man mest känner till om Sverige är i fallande ordning: 1) välfärden, 2) musik, litteratur och 

film – läs Abba, Astrid Lindgren och Ingmar Bergman, 3) vackra kvinnor och sexuell frigjordhet, 4) 

naturen, 5) bilar – i första hand Volvo, 6) sport, 7) IKEA, 8) god granne – gäller de nordiska 

länderna, 9) kyla, 10) glest befolkat, 11) neutralitet, 12) köttbullar, 13) sprit, 14) Nobel och 15) 

höga skatter och förbud. (Författarens markeringar, Utrikesdepartementet 2005, s. 44-45)   

 
 

Enligt rapporten finns det fler varumärken som nämns i undersökningen, men det poängteras att det är i 

synnerhet två företag som är klart kopplade till en svensk identitet: Ikea och Volvo 

(Utrikesdepartementet 2005, s. 45). Om nu människor i utlandet kopplar dessa två företag med en 

svensk identitet, känner vi då igen den identiteten här i Sverige? Uppenbarligen profilerar sig företagen 

som svenska utomlands och därmed anser jag det vara relevant och intressant att undersöka vad 

företagen berättar om den svenska identiteten även här i Sverige. 

 

I uppsatsen undersöker jag därför på vilket sätt Volvo och Ikea använder sig av en svensk nationell 

identitet för att sälja sina produkter genom att framhäva vissa särskilda och stereotypa föreställningar, 

egenskaper och element. Jag kommer därmed att konkret titta på vad och hur företagen anspelar på 

nationella känslor i sin marknadsföring. Jag syftar att på detta vis kunna ge fördjupad kunskap och ökad 

förståelse för hur kulturella uppfattningar utformas, gestaltas och uttolkas genom kommersiella företag. 

På detta sätt utforskar jag alltså till viss del även hur den svenska självbilden och förställningen idag 

formas genom marknadsföring och således säger det något om människan som kulturvarelse. 

 

Frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara:  
• Hur reproduceras svensk identitet av Volvo i deras reklamfilmer? 

• Hur synliggörs reproduktionen av svensk identitet på Ikeas varuhus i Kungens Kurva? 
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1.2 Material och metod 

Här presenteras uppsatsens empiriska material och de metoder som uppsatsen använder sig av. Jag önskar här 

redogöra för de verktyg som används i den kvalitativa innehållsanalysen samt leda läsaren och resonera kring 

urval och empiri samt ge en bakgrund till empirin. Avslutningsvis reflekterar jag även över min egen roll som 

forskare.  

 

1.2.1 Empiriskt urval och avgränsningar 

De två företagen Volvo och Ikea är utvalda på grund av att varumärkena utomlands är starkt 

förknippade med Sverige, något som jag inför studien även upplever att de medvetet använder sig av i 

Sverige genom sin marknadsföring (Utrikesdepartementet 2005, s. 44-45). Den här etnologiska studien 

är inte jämförande, utan belyser hur Volvo och Ikea på (o)lika vis representerar svensk identitet. 

 

Volvo 
I uppsatsen undersöker jag hur varumärket Volvo, som ägs gemensamt av AB Volvo och Volvo 

Personvagnar [Volvo PV], använder en svensk identitet för att sälja sina bilar. Detta görs genom en 

kvalitativ innehållsanalys av Volvo PV reklamfilmer för V40 Cross Country från 2013 och XC70 från 

2014.  

 

Reklamfilmer är viktigt att analysera eftersom formatet använder sig av de två största mediekanalerna i 

Sverige: Tv och Internet, och kan tänkas få massiv spridning snabbt vilket är fallet med exempelvis 

Volvos senaste reklamfilm (Nordicom-Sverige, Nordiskt informationscenter för medie- och 

kommunikationsforskning 2013, VolvoCarsSweden 2014). Därmed blir det relevant att undersöka vad 

för budskap som förmedlas av Volvo. Filmerna som analyseras är följande: 
 

• Volvo XC70 – Made By Sweden. Reklamfilmen publicerades 25 januari 2014 och den två minuter långa 

filmen har efter två och en halv månader (9 april 2014) visats via Youtube 4 655 581 gånger 

(VolvoCarsSweden 2014).  
 

• Nya Volvo V40 Cross Country – En annan resa. Filmen publicerades på Youtube 21 januari 2013 och har 

visats 35 521 gånger (21 april 2014). Klippet är ca 30 sekunder långt (VolvoCarsSweden 2014).  
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Anledningen till att jag har valt att analysera dessa två reklamfilmer är för att syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur svensk identitet reproduceras i dag och dessa reklamfilmer är de som Volvo använder sig 

av under tiden för uppsatsskrivandet våren 2014. Det är en viss analysbetoning på reklamfilmen om 

XC70-n eftersom detta är den senaste bilen som marknadsförts samt den längsta av de två filmerna. Som 

komplement till reklamfilmerna analyseras även broschyrerna om bilarna. Empirin är insamlad 9 april 

via Volvo Personvagnars hemsida (volvocars.com/se) och företagets youtube-kanal 

(youtube.com/user/VolvoCarsSweden). Det tryckta materialet är insamlat 10 april 2014 vid besök av 

Volvos utställningshall i Stockholm. 

 

Volvo grundades 1926 på initiativ av Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson och 14 april året där på 

rullade den första bilen ut från fabriken på Hisingen i Göteborg (Hökerberg 2000, s. 35-36). Till en 

början var det framför allt lastbilstillverkningen som var Volvos försäljningsstyrka, men efter andra 

världskriget och när ekonomin tog fart, ökade efterfrågan på personvagnar och under 1950-talet fick 

bilindustrin sitt stora genombrott i Europa. Volvo expanderade kraftigt från slutet av 1950-talet.  En ny 

fabrik byggdes och mellan 1961 och 1974 ökade antalet anställda i Göteborg från drygt 6 000 till mer än 

17 000 personer. Trots oljekrisen under 70-talet fortsatte Volvo att växa och expanderade utomlands, 

nya fabriker byggdes i Kalmar och Uddevalla, men när den ekonomiska krisen slog till under 1990-talet 

tvingades Volvo att lägga ner dessa fabriker. Övertalig personal varslades även i Göteborg och 1999 

såldes Volvo PV till amerikanska Ford Motor Company [Ford] av Volvokoncernen eftersom Volvos 

ledning inte ansåg att det var möjligt att driva personbilsutveckling för ett relativt litet bilmärke 

(Ohlsson 2008, s. 78-79).   

 

AB Volvo och Volvo PV är från 1999 alltså två skilda bolag, men där varumärket Volvo ägs gemensamt 

(Volvo 2014). 2010 såldes Volvo PV vidare av Ford till Kinesiska bolaget Zhejiang Geely Holding 

Group (NE 2014).  

 

AB Volvo består i dag av ca 120 000 medarbetare varav 30 000 finns i Sverige. Koncernen hävdar att 

deras omsättning på 310 miljarder kronor gör dem till världens näst största tillverkare av tunga lastbilar 

och Sveriges största företag. Volvo PV har globalt 21 500 medarbetare, där 14 500 arbetar i Sverige. 

2012 uppgav Volvo PV att företaget närmar sig 450 000 sålda bilar om året, varav 13 procent av bilarna 

säljs i Sverige (Volvo 2014). 
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Ikea 
Vidare undersöks hur varumärket Ikea positionerar sig och sina produkter, genom att omge sig med 

försäljningsområden som sträcker sig utanför möbelföretagets huvudnish; att sälja möbler (Alla Bolag 

2014). Detta undersöks genom fältobservationer på Ikea i Kungens Kurva.  
 

Varuhuset i Kungens Kurva är intressant att studera eftersom det är Ikeas största varuhus, samt är en 

förebild för andra av företagets varuhus (Lewis 2006, s. 77, Ikea 2014). Avdelningarna som jag särskilt 

fokuserar på i analysen är:  

 
• Ikea Family  

• Restaurang och caféet 

• Swedish Food Market 
 

Anledningen till varför dessa avdelningar är i fokus är att det för mig blev tydligt under 

fältundersökningen att avdelningarna var viktiga delar av ”Ikeakonceptet” trots att de inte har med 

möbelförsäljning att göra, samt att de förstärkte förankringen av företaget till en svensk identitet. 

 

Empirin är insamlad genom fältundersökning 11 april 2014. Fördelen med fältundersökningar är att 

forskaren själv får förstahandsinformation och går ut på att uppmärksamt iaktta omgivningen, som i 

detta fall är på Ikeavaruhuset i Kungens Kurva (Esaiasson 2007, s. 303-304). Under besöket fördes 

fältdagbok där anteckningar organiserades som empiriska, metodoliska och reflekterande. Där de 

empiriska anteckningarna är detaljerade faktabeskrivningar, de metodoliska berör övervägande kring 

urvalet av material samt de reflekterande handlar mer om de abstrakta resonemang och idéer som 

uppstod under fältundersökningen. Jag har vidare kompletterat anteckningar med att fotografera och på 

så vis fört en visuell fältdagbok (Kaijser 2011, s. 58-59, Pripp & Öhlander 2011, s. 177, Esaiasson 2007, 

s. 312). Fotografierna används alltså endast som visuella anteckningar och jag ämnar inte publicera 

dessa i uppsatsen för att inte riskera bryta mot etiska och upphovsrättliga regler. Jag anser inte heller att 

bilder skulle tillföra något som inte kan förmedlas i text och valde därmed att skala ner analysdelen till 

enbart beskrivningar  

 

Observationer är ett klassiskt kvalitativt etnologiskt verktyg att använda under fältarbete. Genom 

observationer kan jag som forskare få information om det som är givet och självklart och som vi i 

vanliga fall oreflekterat möter i vardagen (Pripp & Öhlander 2011, s. 113-115). Jag använder mig av det 

som kallas för platsbaserad observation då jag utgår från varuhuset i Kungens Kurva för 
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empiriinsamlandet. Platsbaserade observationer sker på särskilt utvalda fält som är rumsligt och 

tidsmässigt avgränsat. Detta sätt att samla in empiri har fördelen att den ger mig som forskare möjlighet 

att mer eller mindre delta i det som händer i fältet (Pripp & Öhlander 2011, s. 120).  

 

Företaget Ikea grundades 1943 i Småland av Ingvar Kamprad. Till en början hade företaget ett stort 

sortiment och sålde allt ifrån klockor och nylonstrumpor till bordslöpare. På grund av tidsbrist 

etablerade sig Kamprad som postorderföretag och något år senare började han med möbelförsäljning, 

något som kom att bli det mest lönsamma och ledde till att Ikea 1951 omorganiserades till ett 

möbelföretag (Lewis 2006, s. 42-43). Ikeas affärsidé var och är att “[...] erbjuda ett brett sortiment av 

form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa 

dem” (Lewis 2006, s. 44, Ikea 2014). Detta fick konkurrerande företag att ta strid och en bojkott av Ikea 

infördes av leverantörer samt att företaget uteslöts från att delta på möbelmässor. Detta fick Kamprad att 

etablera och ge ut den första Ikea-katalogen. Under 50-talet föddes även idén om att leverera möbler i 

platta paket och på så vis spara fraktutrymme något som har blivit ett signum för företaget (Lewis 2006, 

s.45-46). 

 

1958 öppnades företagets första varuhus i Älmhult i Småland och 1965 öppnades det andra varuhuset i 

Kungens Kurva i södra Stockholm – ett varuhus som i mycket blev stilbildande för framtida varuhus 

med stor parkeringsplats, gigantisk utställningshall, självbetjäning och så småningom barnland (Lewis 

2006, s. 77).  I dag har Ikea 303 varuhus i 26 länder. Företaget har ca 135 000 medarbetare och omsätter 

27,9 miljarder EUR under 2013 (Ikea 2014).  

 

Ikea öppnade sin första restaurang 1959 och syftet menar företaget var då att ge sina kunder en chans att 

ta igen sig och fylla på med energi under shoppingturen (Ikea 2014). 1976 öppnade Bistron, följt av den 

första matbutiken 1983 som senare har fått namnet Swedish Food Market. Matbutiken skulle ge de 

svenska medarbetarna utomlands smaker från hemlandet (Ikea 2014).  

 

Interbrands Best Global Brands rankar världens hundra bästa globala varumärken. Indexet undersöker i 

sin mätning olika nyckelfaktorer: varumärkets finansiella prestation av produkter eller service, 

varumärkets roll eller betydelse i en köpsituation samt varumärkets styrka. Under 2013 placerades Ikea 

på plats 26 och räknas alltså som ett av världens starkaste företag (Interbrand 2014).  

 



 7 

1.2.2 Kvalitativ semiotisk innehållsanalys 

Syftet att undersöka hur de två varumärkena reproducerar en svensk identitet, gör att en kvalitativ metod 

lämpar sig bäst, för att på djupet kunna undersöka och besvara forskningsfrågan genom att urskilja 

budskap på både en denotativ och konnotativ nivå. Med anledning av detta har jag valt att göra en 

semiotisk innehållsanalys efter Ronald Barthes modell. 

 

Semiotik använder sig av begreppen denotation och konnotation. Denotation syftar på den 

grundläggande tolkningen av något, vilket innebär att granska ett teckens egentliga betydelse dvs.  

grund- eller kärnbetydelse bokstavligt och elementärt (Hall 2013, s. 23-24). Därmed undersöks tecken 

på denna nivå, utan värdering eller tolkning – ett träd är ett träd, trots att det kan tänkas se ut som något 

annat. Konnotation syftar på motsatsen, dvs. vad som kan uttolkas – vilka associationer och bibetydelser 

som väcks när betraktaren intar informationen (Hall 2013, s. 23-24). Det konnotativa begreppet 

möjliggör alltså ett perspektiv som blottlägger möjliga tolkningar och associationer – att trädet som 

visas har en vidare betydelse. Trädet kan exempelvis ha en viss nationell betydelse samt vara bärare av 

vissa egenskaper. 

 

Den kvalitativa semiotiska innehållsanalysen följer Gert Z Nordströms, professor i bildpedagogik, 

metod för näranalys. Näranalysen syftar till att urskilja budskap, genom bildernas inre och/eller yttre 

kontext (Nordström 1989, s. 308). Nordström menar att det är det konnotativa (underliggande) 

budskapet som är intressant och inte i första hand denotationen. Vidare handlar en kvalitativ analys om 

att studera huvudinnehållet genom att metodiskt undersöka beståndsdelarna med hänsyn till helheten. 

Detta gör jag genom att växelvis koncentrera mig på enskilda detaljer respektive övergripande 

bedömningar. Jag vill förstå helheten genom delarna och delarna genom helheten. Viktigt att 

understryka är att detta inte betyder att analysen tar i anspråk av hela kunskapen om det som förmedlas 

(Nordström 1989, s. 307-308). Men genom att studera innehållet utifrån ett klart syfte och genom att 

undersöka vissa tecken eller teckenkombinationer, finns möjlighet att fånga representationernas innersta 

kärnor och underliggande budskap. Detta görs i analysen för att i de visuella delarna se och upptäcka: 

metaforer (likheter), metonymier (närheter) och konnotativa och symboliska teckenkombinationer 

(Nordström 1989, s. 309).  

 

Genom att ställa frågor till empirin som exempelvis hur Sverige framställs visuellt och auditivt, vilka 

representationer betonas och är verksamma, vad berättar representationerna, hur framträder företagens 

intressen, luckrar jag därmed upp materialet och kan göra analyser. 
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1.3 Reflexivitet och min forskarroll 

Det är jag som forskare som väljer ämnet för uppsatsen, empiri och sätter upp kriterier och gör de 

slutgiltiga urvalen. Vidare är det jag som forskare som analyserar och tolkar svaren som jag senare drar 

slutsatserna av. Det går inte att utesluta forskaren ur någon forskning även om så hade varit önskvärt 

(Ehn & Klein 1994, s. 10). Samtidigt är jag inte säker på att det är önskvärt att utesluta forskaren – i 

synnerhet inte inom etnologi. Däremot måste jag som forskare inse, förstå och förhålla mig till min egen 

bakgrund, roll och identitet (Ehn & Löfgren 1996, s. 167). Något som ska tas i beaktning under hela 

forskarprocessen eftersom [uppfattning av] verkligheten påverkas i samma stund som den ska beskrivas 

genom sättet den framställs (Ehn & Klein 1994, s. 10). Av den anledningen är det nödvändigt att 

behandla reflexivitet och ägna en del åt att resonera och diskutera den egna forskarrollen. 

 

Utgångsläget är att jag faktiskt lever, verkar i samt i hög grad är en del av den samhälleliga och 

nationella diskurs som jag i denna uppsats ska beröra. Därmed har jag en viss förförståelse och 

föreställningar, liksom uppfattningar i och med min uppväxt i Sverige, deltagande i traditioner och 

ceremonier samt vardagliga praktiker – jag har upplevt den svenska sommaren, bakat kanelbullar, gått i 

skogen och så vidare. Nordström (1989) menar att dessa erfarenheter är förutsättningar för att 

överhuvudtaget kunna göra analyser. Han menar att analytikern endast kan utgå från sin egen kunskap 

och erfarenhet (Nordström 1989, s. 309). Klart är att min subjektsposition ger mig ett visst perspektiv – 

ett perspektiv som både kan förtydliga och belysa det empiriska materialet i vissa avseenden, men som 

självfallet även kan överskugga och fördunkla annat. Men alla analyser, kvalitativa liksom kvantitativa, 

riskerar att misstolkas. Min förhoppning är att medvetenhet om just denna risk samtidigt ger ett kritiskt 

förhållningssätt som förmår mig som forskare att än mer noggrant avväga analyser och tolkningar. 

 



 9 

2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenterar jag det teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på. Vidare vill jag ge en bild av 

forskningsläget för att på så vis orientera läsaren genom att sammanfatta tidigare forskning om nationella 

identiteter och då i synnerhet den svenska identiteten. Grunden som den tidigare forskningen ger är vidare något 

som jag kommer att använda mig av i analysdelen. 
 

2.1 Representation    

Det finns olika sätt att förklara ett komplicerat begrepp som kultur. Sociologen och kulturteoretikern 

Stuart Hall menar att kultur är en process om den ”delade meningen” där språket har en grundläggande 

och central roll för att göra världen begriplig. Hall menar att språk fungerar som en kanal, eller medium, 

som representerar våra tankar, idéer och känslor inom kulturer: ”Representation means using language 

to say something meaningful about, or to to represent, the world meningfully, to other people” (Hall 

2013, s. 1). Begreppet språk syftar alltså på alla ljud, ord, bilder eller objekt som fungerar som symboler 

eller tecken, och som är organiserade med andra symboler eller tecken till ett system som bär eller 

uttrycker mening (Hall 2013, s. 16). 

 

Människor som tillhör samma kultur tolkar världen i stora drag på liknande sätt och uttrycker tankar, 

känslor på ett sätt som är förståeligt för varandra – de delar en kulturell överenskommelse. Här bör dock 

nämnas att detta inte betyder att det inom kulturer finns helt enhetliga uppfattningar av den ”delade 

meningen”, utan att det alltid finns flera uttolkningar och förståelser (Hall 2013, s. xix). Utifrån denna 

förståelse där språket – ljud, ord, bilder, objekt, men även handlingar – fungerar som representatationer 

undersöker jag i denna uppsats reproduktionen av en nationell identitet. 

 

Det finns två teoretiska grenar eller ansatser av representationsteorin: semiotisk och diskursivt som båda 

har likheter och skillnader med varandra. Den semiotiska ansatsen, som jag i denna uppsats utgår ifrån, 

undersöker hur representationer fungerar, det vill säga på vilket sätt språk (och representationer) skapar 

mening. Det diskursiva perspektivet är mer angeläget att undersöka effekten och konsekvensen av 

representationer (Hall 2013, s. xxii). 

 

Forskare menar att det är ett konstruktivistiskt perspektiv – att mening konstrueras i och genom språket – 

som har haft störst betydelser för hur vi förstår hur språket fungerar inom representationsteorin (Hall 

2013, s.10). Detta perspektiv på språket som en social konstruktion grundar sig på lingvisten Ferdinand 
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de Saussures idéer om språkets allmänna och sociala karaktär där ting inte betyder något i sig själv, utan 

att betydelser och mening konstrueras. Det vill säga att vi använder oss av tecken som organiseras till 

språk för att kunna förmedla något med mening till andra människor. Just dessa idéer har haft stor 

betydelse för semiotiken. Saussures menar att språk består av både “formen” (betecknande) dvs. ordet, 

bilden, ljudet, men också av konceptet (betecknade), dvs. meningen runt “formen” (Hall 2013, s. 16).  

 

Representationer är produkten av ”betydelse-konceptet” som skapas i vårt sinne genom språket. Det är 

länken mellan konceptet och tecknet som gör det möjligt för oss att referera till, antingen den ”verkliga 

världens objekt”, människor eller händelser eller den föreställda världens objekt, människor och 

händelse. Denna process sker genom två system. I det ena systemet ställs objekt, människor och 

händelser i relation till våra inre koncept eller “mentala representationer”. Det är detta som gör det 

möjligt för oss att tolka världen som meningsfull. Detta betyder att vår mening är beroende av ett inre 

system av koncept och bilder som formas i våra tankar (Hall 2013, s. 3). Våra inre ”konceptkartor” 

skulle kunna se olika ut, vilket skulle göra att vi också tolkade och förstod världen olika, men Hall 

menar att vi kan kommunicera eftersom vi i grova drag delar ”konceptkartor” och sättet som vi tolkar 

världen. Det är detta som vi syftar på när vi menar att vi delar kultur. Men för att vi människor ska 

kunna utbyta mening och koncept måste det även finnas ett språkligt system. Detta betyder att 

uppfattningen om en svensk identitet således borde se liknande ut och att det finns olika tecken och 

symboler som är kopplade till dessa koncept. 

 

Som tidigare nämnt syftar alltså begreppet språk på alla ljud, ord, bilder eller objekt som fungerar som 

symboler eller tecken, och som är organiserade med andra symboler eller tecken till ett system som bär 

eller uttrycker mening. Ett ord får sin mening genom att det konstrueras av representationssystemet. 

Konstruktionen och fixeringen sker genom en kodning som sätter upp ett samband mellan vårt inre 

konceptsystem och vårt språksystem. Detta gör att var gång vi tänker på ett objekt får kodningen oss att 

också använda rätt ord för det. Koderna fixerar relationen mellan tecken (betecknande) och koncept 

(betecknade). Därmed kan kultur förstås som något där konceptkarta, språksystem och kodning, som 

styr relationen mellan de två systemen, delas. Att tillhöra samma kultur betyder att i grova drag tillhöra 

samma konceptuella och lingvistiska sfär (Hall 2013, s. 7-8). Därmed blir mening ett resultat av ett 

socialt, kulturellt och lingvistiskt utbyte, men som också betyder att mening aldrig är helt fixerad och 

oföränderlig. Samtidigt måste det i viss mån finnas en fixerad mening eftersom vi annars inte skulle 

förstå varandra (Hall 2013, s. 17). Dock är mening något som förändras över tid, och detta beror på att 

mening aktivt måste tolkas. Stuart Hall menar att varje tecken (betecknande) måste kodas in med en 

mening som sedan ska avkodas av mottagaren (Hall 2013, s. 18). 
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Som nämnt tidigare, menar Stuart Hall att Saussures haft stor betydelse för förståelsen av semiotiken. 

Genom semiotiskt perspektiv förstås kulturella objekt som något som bär med sig budskap och 

kulturella handlingar bär med sig mening. Ord, bilder, men även objekt fungerar som teckenbärare där 

underliggande, dolda strukturer och betydelser förmedlas. Till exempel är kläder något som kan 

förklaras som ett ting som täcker och skyddar kroppen, men är samtidigt mer än så och bär på fler 

betydelser. Kläder fungerar som uttrycksätt och en identitetsbekräftelse då de kan ge uttryck för elegans, 

träning, vila och politiska åsikter. Detta är något som inte bara gäller kläder och mode utan även 

exempelvis reklam, fotografier, populärkultur och resor. Genom representation förmedlas budskap som 

kan tolkas, och genom detta ges uppfattningar om idéer, åsikter och värderingar genom att de kopplas 

till koncept (betecknade) (Hall 2013, s. 22). 

 

Genom Saussures lingvistiska begrepp och teckenlära analyserade den franska filosofen Ronald Barthes 

bilder, litteratur och populärkulturella fenomen. I sin bok Mytologier (2007) använder Barthes begreppet 

myter för att beskriva hur strukturer som fanns under antikens berättelser återfinns i dagens 

populärkultur. Enligt Barthes fungerar myten som ett budskapssystem, där myten i sig inte ska ses som 

ett objekt utan snarare en form som ger betydelse, som ger en kulturell tolkning och som framställer 

något vinklat och värderande så att det uppfattas naturligt och självklart. I språket fungerar myten som 

tolkande mekanism och ger ord eller tecken betydelser utifrån kontexter (Barthes 2007, s. 201-204).  

 

Ronald Barthes diskuterar hur representationer av exempelvis en bild verkar via två skilda processer 

som är hoplänkade med varandra. I det första systemet, som jag tidigare har redogjort för, kopplas det 

betecknande (elementen) och det betecknade (koncepten) till tecknen. Ett tecken är alltså en förening 

mellan det betecknande och det betecknade. Den andra processen handlar om ännu en nivå av ”det 

betecknade” – om hur myten tar över och ger en förändrad mening och betydelse av ett tecken från det 

första systemet (Barthes 2007, s. 205-207). Exempelvis diskuterar Barthes hur reklamannonser kan 

utläsas som myter och där budskapen slår fast ”essentiella” uppfattningar kring exempelvis nationers 

kultur, manligt och kvinnligt. På detta sätt kan kommersiella varor bli betecknade av exempelvis 

nationella myter (Barthes 2007, s. 212-213). Det semiotiska perspektivet gör det alltså möjligt att 

analysera hur visuell representation skapar mening – som i den här uppsatsen berör en svensk nationell 

identitet.  
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Den kritik som har riktats mot Barthes semiotiska perspektiv har framför allt handlat om att betydelser 

och tolkningar blir alltför strukturalistiska och att människor därmed blir fångar i språket. Detta 

eftersom strukturalismen inte tar hänsyn till att människor kan tolka språk, symboler och bilder olika 

beroende på skillnader som till exempel kön, klass, etnicitet eller nationalitet. (Boglind 2010, s. 59).  

 

Enligt Hall var det efter att den franska idéhistorikern och filosofen Michel Foucault introducerat det 

diskursiva perspektivet som representationer bör förstås som sociala företeelser och därmed analyseras 

utifrån sin kontext och sitt sammanhang. Detta har framför allt berört frågor om hur representationer 

produceras och konsumeras, samt vilka maktförhållande som är verksamma i dem. Foucault förklarar 

diskurs som en gruppering, eller kluster, av uppfattningar (bilder, praktiker och idéer) som förser språket 

med kunskapsramar om ett specifikt ämne (Hall 2013, s. 29). Detta skiljer sig från det lingvistiska 

perspektivet som menar att kunskap och mening skapas genom språket, medan Foucault menar att det 

konstrueras inom och genom diskurser samt att ingenting har mening eller betydelser utanför detta. 

Stuart Hall (2013) förtydligar dock att detta inte betyder att det diskursiva perspektivet upphäver ett 

semiotiskt perspektiv, utan att båda perspektiven har styrkor och fördelar.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Socialantropologen och statsvetaren Benedict Anderson (1993) definierar nationer som ”en föreställd 

politisk gemenskap – föreställd både som nödvändigtvis begränsad och som suverän”. Han menar att 

den människa som ser sig som medlem av en nation, lever i föreställd gemenskap med andra människor 

som denne aldrig kommer att träffa eller lära känna (Anderson 1993, s. 21-22). Nationer kan därmed ses 

som ideologiska konstruktioner som kopplar samman kulturella grupper och en stat (Anderson 1993, s. 

126). Detta är något som både forskning om etnicitet och nationalism menar är fallet – att så väl etniska 

som nationella identiteter enbart är konstruktioner och inga ”naturliga” identiteter. Trots detta 

överskuggar den nationella identiteten andra tillhörigheter som exempelvis etnicitet, kön, klass och ålder 

(Hylland Eriksen 1998, s. 127-128, Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 13). 

 

Föreställningar om nationer uppfattas många gånger som något gammalt, men är egentligen moderna 

företeelser. Benedict Anderson (1993) menar att nationalismen får sin styrka ur en politisk och 

känslomässig legitimation, där nationalistiska ideologier verkar genom att glorifiera och omkodifiera 

uråldriga traditioner som delas av nationsmedlemmarnas förfäder (Hylland Eriksen 1998, s. 127-128).  

Detta görs bland annat genom talet om den ”äkta kulturen”, men uttrycks även genom exempelvis 

traditionella kläder, artefakter och maträtter. Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen (1998) menar 
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att nationalismen använder sig av typiska symboler för att stimulera reflektioner kring den egna 

kulturella tillhörigheten för att på detta sätt skapa en känsla av nationen. Därmed förtingas kultur och 

blir till något som människor uppfattar som oföränderligt. Inom den nationella gemenskapen förväntas 

medlemmarna integreras med nationens kultur och självbild och här spelar massmedier en central roll 

för standardiseringen av kunskaper och representationer. Medierna är alltså viktiga aktörer för att 

reproducera och förstärka nationalistiska känslor (Hylland Eriksen 1998, s. 130-133). 

 

Den svenska, liksom alla nationella identiteter, är en berättad och föreställd identitet som förenas genom 

vardagliga erfarenheter. Det finns inte bestämda svenska egenskaper, utan snarare en ständig tolkning 

och görande av den svenska identiteten. Svenskhet ska alltså inte ses som en naturlig, medfödd 

egenskap, utan som en kulturell konstruktion som formats och som omformas av olika faktorer. Boken 

Försvenskningen av Sverige (1993) skiljer mellan två nivåer av den nationella identiteten, mellan 

vardaglig praxis och diskursen om den nationella identiteten. Att vara svensk handlar om hur vardagen 

lär oss att vara och om det oreflekterade sättet att leva – att vi blir som vi umgås (Ehn, Frykman & 

Löfgren 1993, s. 14). Vardagen är i sig formad och definierad av samhällets sociala och kulturella 

mönster, av familjestruktur och arbete osv. Detta delade levnadsmönster skapar i sin tur ett underlag för 

den nationella gemenskapen. Mönster som bäst bör förstås som kulturella processer inom nationen.  

 

Vidare konstitueras den nationella identiteten alltid i förhållande till ”de andra”. Detta eftersom en 

nation endast existerar genom förutsättningen att det finns andra nationer eller folk som inte tillhör den 

egna nationen. Det nationella kan förklaras som berättelser om gemenskap som står i kontrast till andra 

berättelser om andra gemenskaper (Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 16). Hylland Eriksen (1998) 

menar att dessa ”andra” har stor betydelse vid bildandet av den egna nationen (Hylland Eriksen 1998, s. 

139). I sin bok Historia, myt och identitet (1996) diskuterar han också hur nationella myter är 

medskapare av gemenskap och verkar för en politisk legitimation i skapandet eller omskapandet av 

nationer (Hylland Eriksen 1996, s. 36-37). 

 

Etnologen Orvar Löfgren (1993) skriver att det har skett en nationalisering av landskapet i Sverige 

genom urval och stereotypifieringar på en rad olika sätt. Människor i Sverige har skolats in ett Sverige 

och dess kulturarv via bland annat museer, skolplanscher, semestervykort och reseminnen. Detta är 

något som har sin början under 1800-talet då en nationell naturromantik uppstod i Sverige (Löfgren 

1993, s. 93-99). Under den här tiden blev naturlandskapet ett viktigt uttrycksätt för en nationell 

gemenskap, kärlek och förankring. Det gemensamma nationella landskapet formas genom processer 

som förvandlar natur till hembygder fyllda med historia och symboliken. Detta upphöjande av naturen 
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återspeglas bland annat i nationalsången – prisandet av fjäll syftar framför allt inte på att beskriva det 

nordiska landskapet, men snarare att koppla emotionellt med folket. Under denna tidsperiod, 

förvandlades exempelvis skogen från något kaotisk och skrämmande till något vackert och till platser 

för stillhet och meditation. Skogen fick ett högt nationellt värde och där furan och björken blev 

symboler för det “sant” svenska. Samtidigt betonar Löfgren att den koppling som finns mellan nationen 

och naturen ständigt är i förändring och att det nationella landskapet hela tiden målas om. En process 

som medierna i stor grad är inblandad i.  

 

Etnologen Jonas Frykman (1993) beskriver den svenska identiteten som motsägelsefull och menar att 

svenskhet inte är så enhetlig som den gärna framställs. Han menar att det pågår en ständig förhandling 

om definitionen av den nationella identiteten (Frykman 1993, s. 151). Etnologen Billy Ehn (1993) 

påpekar att det går att urskilja olika tydliga skeende i Sverige som exempelvis, folkhemsbyggets 

välfärdsnationalism följt av en mer lågmäld fosterländsk retorik med starkt försvenskande praktiker 

(Ehn 1993, s. 268). Med andra ord så förändras det nationella över tid. 

 

Just medier har en grundläggande funktion för att upprätthålla och reproducera nationell gemenskap. 

Det finns starka kopplingar mellan nationsbyggets start och framväxt från 1800-talet och massmediernas 

intåg (Frykman 1993, s. 100-101). Medier är med och skapar en nationell samhörighet på flera olika vis, 

bland annat genom att samla människor kring exempelvis högtider och på så vis synkroniseras deras liv, 

något som även skapar känslor av närhet och samtidighet (Hylland Eriksen 1998, s. 133-134, Frykman 

1993, s. 113-115, ). På så sätt binds stora geografiska områden samman och människor förenas i 

gemensamma upplevelser genom radio, tv och tidningar. Detta skeende är något som påpekas i 

Mediernas vi och dom (2010), att trots en allt mer globaliserad och mångkulturell värld så lever 

föreställningar om en homogen nationell gemenskap vidare genom medier och journalistik (Camauër & 

Nohrstedt 2006, s. 130).  

 

Denna tidigare forskning anser jag är högst relevant för uppsatsen eftersom de ger förståelse för de 

representationer som Ikea och Volvo använder sig av när de framställer en svensk identitet, samt vad 

som sker i och med reproduktionen av den. Jag kommer därmed att använda mig av den tidigare 

forskningen i analysdelen för att placera empirin i ett större perspektiv och på så vis se hur varumärkena 

konstituerar en föreställning av den svenska nationella identiteten. 
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3. ANALYS AV VOLVOS SVERIGE 

I detta kapitel ges en övergripande bild av empirin. Jag vill här leda läsaren och likt en rundtur visa på viktiga och 

bärande representationer av den svenska identiteten i Volvos marknadsföring. 
 
Volvo  
Informationsbroschyrerna om V40 CC-n och XC70-n inleds med samma text:  
 

Vi är svenska. I vår designtradition utgår vi alltid från användaren och ställer frågan: ”På vilket sätt kan vi 

göra den här personens liv lite bättre, lite lättare och lite bekvämare?” Den filosofin har alltid varit grunden 

när vi formger och konstruerar våra bilar. Så medan många andra biltillverkare börjar med tekniken och 

sedan försöker rätta människan därefter, gör vi tvärtom och designar våra bilar utifrån dig och dina behov. 

Vi förstår vad du behöver och använder vår ingenjörskonst till att göra ditt liv lättare, bättre, säkrare och 

skönare.  

--- 

Innovationer är hjärtat i Volvo. Kanske har det att göra med vårt ursprung. (Författarens markeringar, 

Volvo PV V40 CC 2013, XC70 2014) 
 

Det är uppenbart att Volvo syftar till att här rama in varumärket i en svensk kontext. För det första slås 

det fast att varumärket är svenskt, först efter det presenteras företaget. Att vara svensk tycks vara den 

främsta egenskapen och ett starkt försäljningsargument för varumärket. Förutsättningen är alltså att den 

svenska identiteten är något odelat positivt. Vidare säljs företaget in som något som bär på ett högre 

syfte än andra biltillverkare. Volvo poängterar att företaget inte är som de andra, utan att bilföretaget har 

en annan typ av värdegrund: Varumärket positionerar sig, och använder sig av redan konstituerade 

uppfattningen om det nationella “vi och dem”. Uppfattningen att Sverige skiljer sig från “de andra” 

nationerna i världen. 

 

Som nämnts tidigare konstitueras den nationella identiteten alltid i förhållande till ”de andra” och kan 

förklaras som berättelser om gemenskap som står i kontrast till andra berättelser om andra gemenskaper 

och att detta har en stor betydelse i skapandet, men också bevarandet av nationen (Hylland Eriksen 

1998, s. 139, Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 16). Avslutningsvis sluts cirkeln då Volvo menar att 

innovationer är hjärtat av företaget, kan förstås som en naturlig, central och avgörande del av företaget. 

Företaget får därmed nästintill mänskliga egenskaper som vidare är kopplade till nationen Sverige. 

Retoriskt kopplas detta till ett svenskt ursprung som därmed är grundläggande och avgörande för 

biltillverkarens framgångar, skicklighet och godhet och bör förhållas till Hylland Eriksens (1996) 
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diskussion om hur nationella myter är medskapare av gemenskap och verkar för en politisk legitimation 

i skapandet eller omskapandet av nationer (Hylland Eriksen 1996, s. 36-37). 

 

3.1 Volvo XC70 – Made By Sweden 

På sin Youtube-kanal skriver Volvo PV: 
 

Sverige är vårt hem. Fjäll, snåriga skogar och ödsliga vägar. Midnattssol, regn, mörka nätter, snö och is. 

Den svenska vildmarken är vårt arv. Den inspirerar och utmanar oss när vi utvecklar våra bilar. Den ger 

oss kraft. Och det har vi gemensamt med Zlatan. Här är vår hyllning till Sverige. (VolvoCarsSweden 

2014) 
 

Företaget sammanfattar Sverige med åtta meningar och skapar en uppfattning om att Sverige är och 

förblir oföränderligt och där nationen i sig är mer än en föreställd gemenskap. Vi har fått ett arv som 

inspirerar, utmanar och ger kraft. En kraft som Volvo, Zlatan och därmed invånarna har gemensamt. 

 

Volvos reklamfilm för XC70 är fylld med dramaturgi, men också bilder, personer och händelser som är 

mycket medvetet utvalda för att förmedla budskap. Dessa representationer fungerar som symboler och 

uttryck för det nationella. Filmen inleder med ett kamerasvep över ett vackert kargt landskap med 

snötäckta fjäll och en isbelagd sjö. Vinden susar över en otämjd och oförstörd natur. I följande scen 

introduceras fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic när han tränar i bar överkropp. Han är inoljad och 

musklerna syns tydligt när han gör pull-ups. Ibrahimovic är en mycket framgångsrik svensk 

fotbollsspelare som har vunnit många mästerskapstitlar. 2014 blev han den svensk som har gjort flest 

mål i de Europeiska ligorna genom tiderna. Han har bland annat tilldelats Guldbollen [Aftonbladets och 

Svenska Fotbollförbundets pris till årets bäste svenske herrfotbollsspelare] åtta gånger och är den enda 

som har fått utmärkelsen fler än två gånger (Bjarme 2014, NE 2014).  

 

När presentationen är gjord av var filmen utspelar sig och vem huvudpersonen är, introduceras även 

Volvos nya bil XC70 medan den körs på vägar i detta karga, isiga och vackra landskap. Detta görs till 

tonerna av en ny modern version av den svenska nationalsången. Istället för att texten sjungs ut så är den 

intalad av Ibrahimovic. 
 

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord. Du tysta, Du glädjerika sköna. Jag hälsar Dig, vänaste land upp på 

jord. Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Du tronar på 

minnen från fornstora dar, då ärat Ditt namn flög över jorden [...]. (VolvoCarsSweden 2014). 
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Volvos framställning av det svenska landskapet förankras här med redan väl utbredda föreställningar av 

svenska landskapet. Som nämnts, menar Löfgren (1993) att det har skett en nationalisering av 

landskapet och dessa stereotypa representationer känner vi därför igen i reklamfilmen. Samtidigt som 

nationalsången bekräftar det hela genom sina ord om ett gammalt, fritt och vackert land, med höga fjäll, 

färdas XC70 fram över fjäll och genom skog. Jag känner igen mig och känner mig näst intill hemma, 

även om jag endast har besökt de fjällen en gång. Naturlandskapet bär alltså på mer budskap än att 

filmen är inspelad i Sveriges norra delar, bilderna blir ett uttryck för en nationell gemenskap och vill 

väcka känslor kring fosterlandet. Naturen är här snarare en form av hembygd med historia och 

symbolik, något som Volvo uppenbarligen vill koppla med (Löfgren 1993, s. 93-99).  

 

I reklamfilmen förenas detta med vad som kan tolkas som några av Ibrahimovic mest värdefulla minnen 

och höjdpunkter i livet. Ett av minnena är nationellt delat genom medierapporteringen och är hämtat 

från ett avgörande sportögonblick då Ibrahimovic spelar för det svenska landslaget. Ett annat berör 

Ibrahimovics sambo och två barn – under korta frekvenser får vi ta del av mysiga och intima stunder i 

hans familj. Ibrahimovic framställs som den föredömlige familjefadern som leker med barnen och den 

passionerade mannen som gör sin fru lycklig. Han representerar därmed den svenska mannen och syftar 

till att vara något som tittare kan och bör identifiera sig med.  

 

Vidare fortsätter huvudspåret i reklamen. Ibrahimovic är ute på jakt, klädd i vinterkamouflage och med 

gevär på ryggen spårar han en kronhjort. Ibrahimovic fungerar i en typ av symbios med naturen med full 

kontroll över den. Filmen intensifieras när Ibrahimovic i nationalsången uttalar orden: 

 
[...] Jag vet att Du är och Du blir vad Du var. Ja, jag vill leva jag vill dö i Sverige, Ja, jag vill leva jag vill dö 

i Sverige. (författarens markering, VolvoCarsSweden 2014). 
 

Notera textförändringen som är gjord, där originaltextens Norden är ersatt med Sverige. Detta 

understryker än mer att Volvo syftar att profilera en svensk identitet. I samband med dessa ord inleds 

filmens klimax: film och musik intensifieras. Vi får se när Ibrahimovic badar i en isvak, samtidigt som 

det är heta känslor från fotbollsplanen och svenska supporters på läktaren. Det klipps snabbt mellan: 

Ibrahimovic som jagar kronhjorten genom snö och skog, Ibrahimovic som kör XC70-n genom natten 

och sladdar, Ibrahimovic som löper och dribblar på fotbollsplanen och Ibrahimovic som leker med sina 

barn.  
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Avslutningsvis förstår vi att Ibrahimovic verkligen bemästrar alla dessa situationer. Klippen blir längre 

igen, Ibrahimovic bestiger en höjd, han simmar vidare under vattnet och bilen färdas i mer lugnare 

miljöer. Filmen avslutas med att Ibrahimovic siktar med geväret på kronhjorten och kan skjuta, men 

väljer att inte avlossa skott samtidigt som texten ”jag vill leva, jag vill dö i Sverige” uttalas. Sedan rullar 

en XC70 vidare genom mörkret och texten ”Made by Sweden” samt Volvos logotyp uppenbaras. 

 

Den nationella identiteten illustreras genom stereotypiska uppfattningar och på så sätt reproducerar och 

upprätthålls den föreställda gemenskapen. Det är ingen slump att filmen utspelar sig i fjällen eftersom 

utvalda landskap, såsom fjäll och skog, sedan 1800-talet har fått representera det typiskt nationella 

landskapet. Vidare är Volvo noga med att koppla sin produkt till andra nationella värderingar som 

gestaltas via romantiserade verklighetsskildringar i filmen: en familj – mamma, pappa och två barn – är 

liksom nationen värd att värna om, beskydda och slåss för (Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 270). 

Något som bilen XC70 gör för familjen på vägarna och som Ibrahimovic gör för familjen samt 

idrottsmannen Ibrahimovic gör för fosterlandet Sverige i sina fotbollslandskamper. Ehn (1993) menar 

att nationen hålls samman av idrotten och skapar starka känslor då människor lever sig in i 

idrottsmännens kamp och ansträngningar (Ehn 1993, s. 214). Han menar vidare att det finns en förkärlek 

till det maskulina och där det just är män som framställs som nationella hjältar. Det är män som är 

försvararna av landet och där kvinnan blir en metafor för nationen som ska försvaras från främmande 

makter (Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 269-270). Filmen framhåller alltså på flera sätt ett oförändrat 

Sverige genom dess naturskildringar kombinerat med nationalsången och den heteronormative 

hegemonin kring familjen.  

 

Värt att påpeka är att det finns tecken på en viss förändring av den svenska identiteten i och med Volvos 

reklamfilm där Ibrahimovic även får representera mångfaldens Sverige. Detta går då i linje med vad 

Billy Ehn (1993) beskriver, att den svenska identiteten är motsägelsefull och att svenskhet inte är så 

enhetlig som den gärna önskas uppfattas. Frykman menar att det pågår en ständig förhandling om 

definitionen av den nationella identiteten (Frykman 1993, s. 151). Men detta bör samtidigt 

problematiseras och diskuteras. Är det verkligen denna omförhandling av den svenska identiteten som 

Ibrahimovic representerar i filmen, eller är det så enkelt att Volvo endast vill förknippas med hans 

atletiska framgångar? Volvo tenderar inte att på något annat sätt verkligen försöka återspegla Sverige, 

utan snarare är det tydligt att de vill berätta “samma gamla” stereotypa berättelse om nationen – om än i 

en modernare skepnad. Är det inte så att Ibrahimovic helt enkelt är godkänd svensk – precis som Volvo 

– eftersom de svenska identitetskriterierna uppfylls. Jag vill påminna om att representationer förmedlar 

budskap och skapar uppfattningar om idéer, åsikter och värderingar genom att kopplas till koncept 
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(betecknade) (Hall 2013, s. 22). Tillåts då inte Ibrahimovic att här vara en förebild för betraktaren? 

Volvos skapar genom sin dramaturgi, scenval och lyfter fram Ibrahimovic som just idealmannen – han 

har en framgångsrik karriär, han är den äkta man, den engagerade föräldern och mannen som bemästrar 

naturen. Ibrahimovic är som den svenske mannen borde och vill vara och som den svenska kvinnan vill 

ha. Han kan leka med barn, få henne att le i sängen. Han är stark och badar i isvakar. Han kan jaga men 

är godhjärtad. Han är helt enkelt en trygghet som väljer rätt bil för sin familj. Detta representerar den 

heteronormative bilden som råder kring den svenska familjen.   

 

3.2 Nya Volvo V40 Cross Country – En annan resa 

Reklamfilmen för V40 Cross Country [V40 CC] utspelar sig under sommarperioden på den nordliga 

landsbygden. Filmen inleds med att V40 CC-n färdas lugn och harmoniskt i ett skogslandskap. När 

kameran filmar närbilder på furuträd i motljus är det uppenbart att den orörda naturen står i centrum 

genom filmen, men också att filmmakarna önskar att skapa känslomässiga kopplingar.  

 

Den svensk antropolog och etnolog Gillis Herlitz (2012) skriver att svenskars semesterdrömmar handlar 

om att lämna stor- och småstaden för att bege sig ut på landet, detta eftersom naturen står för och 

symboliserar frihet (Herlitz 2012, s. 66). Denna frihet och möjlighet att vistas i naturen värnar bland 

annat Allemansrätten om. En rättighet som är djupförankrad i Sverige genom ett stöd i grundlagen. Värt 

att reflektera över är att denna rätt även medför ett ansvar, något som Naturvårdsverket sammanfattar 

med orden “inte störa – inte förstöra” (Naturvårdsverket 2011). Svensken ska alltså ta hänsyn till 

naturen, vilket är en positiv kraft som det kan tänkas att en bil, som är en miljöbov inte gör och som jag 

menar att Volvo därmed skulle vilja förknippas med. Vidare skriver exempelvis Volvo i sin broschyr om 

bilen:  

 
Vi är svenskar och förstår naturligtvis att du vill komma ut i naturen mellan varven. Så med vår V40 

Cross Country har vi ökat din potential för äventyr och glädje med en del robusta designdetaljer som 

möter ditt behov av spontanitet och får dig att vilja utforska landet bortom stadsgränsen när du får 

tillfälle. (Författarens markeringar, Volvo PV 2013, s. 4) 

 

Volvo menar i sin text att svenskar har det “naturligt” i sig att vilja lämna stadsgränsen och komma ut i 

naturen. Det lantliga idylliseras och naturen står här för äkthet och renhet (Herlitz 2012, s. 69).  
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Nationalismen använder sig av typiska symboler för att stimulera reflektioner kring den kulturella 

tillhörigheten för att på  så sätt skapa en känsla av Sverige (Hylland Eriksen 1998, s. 127-128). Ett 

exempel på detta är scenen då V40 CC-n ensam färdas längs mindre vägar och ett barn badar utomhus i 

en badtunna. Pojken plaskar och skojar med sin mamma som sitter bredvid. Här kopplas samtiden med 

historian, där Fäboden representerar det genuina, ålderdomliga och gemensamma ursprunget som 

kommer ur nationalromantiken (Larsson 2004, s. 131). Fäboden är ett exempel på hur svensk kultur och 

därmed identitet blir förtingat och fungerar som en symbol som uppfattas som något oföränderligt och 

vidare blir scenen här något eftersträvansvärt.   
 

När V40 CC-n fortsätter färden möter vi ett par som går i soluppgången längst en strand. En snabb 

närbild visar att de har gått där barfota. Paret har tagit ett avbräck från vardagen och njuter av naturen 

genom sand mellan tårna. Därefter visas en äng med maskrosor som är överblommade och som vajar i 

vinden. Några frön virvlar i vinden – detta naturinslag är en stark koppling mellan barndom och svensk 

natur. Här fungerar maskrosen som en symbol för det lekfulla, men också oskyldiga och orörda.  Filmen 

avslutas med att bilen fortsätter sin färd i det natursköna somriga landskapet, bland lövträd och granar.  

Sedan kommer budskapet: “En annan resa. Premiär för nya Volvo V40 Cross Country” samt Volvos 

logotyp. 

 

Naturlandskapet som står i centrum för filmen lyfts även fram genom musiken. Volvo har valt att 

tonsätta reklamfilmen med musikbandet Mando Diao’s låt Strövtåg i hembygden. Låten är tolkning av 

den kända svenska diktaren Gustaf Frödings verk med samma titel (NE 2014). Denna låt var även 2013 

den mest framgångsrika låten på Svensktoppen. Mando Diao fick utmärkelserna Årets Artist och Årets 

Kompositör (Sveriges Radio 2014). Sångtexten i filmen lyder: 

 

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön, det är ljus över stränder och näs, och omkring mig står den 

härliga skogen grön bakom ängarnas gungande gräs. (VolvoCarsSweden 2014).  

 
Detta är ytterligare ett exempel på hur den nationella naturromantik som uppstod under 1800-talet 

präglar skapandet av den svenska identiteten i filmen. Naturlandskapet fungerar som ett uttrycksätt för 

en nationell gemenskap, kärlek och förankring. Det är tydligt att landskapet är format och utvalt i filmen 

för att naturen ska upplevas som den välbekanta hembygden som det sjungs om (Löfgren 1993, s. 93-

99). Tonerna av Årets Artist i Sverige, utmejslar den svenska identiteten eftersom det uppenbarligen är 

detta som vi faktiskt lyssnar på i Sverige och bör uppskattas av de ”sanna” svenskarna.  
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Jag anser att detta blir extra tydligt exempel på hur de mekanismer som är verksam i skapandet av den 

svenska identiteten än i dag fungerar på ett liknande vis som de gjorde under 1800-talet. Detta eftersom 

låten är en tolkning av en dikt från detta århundrade, alltså under den tid då nationsbygget tog fart. (NE 

2014). Den nationella identiteten illustreras alltså på liknande vis som i filmen om XC70-n, genom 

stereotypiska gestaltningar som sker i synnerhet genom utvalda ”typisk svenska” naturlandskap i likhet 

med de som etablerades under 1800-talet.  

 
Vidare kopplas V40 CC-n samman med en rad olika romantiserade skildringar rörande exempelvis 

barndom, semester, familj och sommarhalvåret – stunder som vävs samman med Volvos produkt och 

där bilen upplevs bli nästintill en naturlig del av dessa praktiker. 
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4. ANALYS AV IKEAS SVERIGE  
I detta kapitel ges en övergripande bild av empirin som är hämtad från Ikea i Kungens Kurva. Jag vill här liksom i 

kapitlet innan visa på viktiga och bärande representationer av den svenska identiteten enligt Ikeas 

marknadsföring. 

 

Ikea Kungens Kurva 
När jag besöker Ikea i Kungens så vajar flaggor i Ikeas profilfärger utanför huvudentrén till det enorma 

varuhuset på 55 000 kvadratmeter – sex blå, sex gula och två röda – tillsammans med svenska flaggan. 

Det är enkelt för mig att associera företaget till en svensk identitet – logotypen är gul och blå liksom 

shoppingkassen som jag får låna för att förvara varorna i och barnens avdelning är uppkallat efter det 

svenska landskapet Småland.  

 

Företagsnamnet Ikea står för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd vilket tyder på att grundaren Ingvar 

Kamprad redan från början ville förankra affärsverksamheten lokalt (Fredén 2014). Detta är något 

företaget även applicerar på sina produkter. När Ikea namnger produkter följer det ett system som just 

ska värna om en nordisk förankring. Exempelvis ger de sängar namn efter norska orter, soffor efter 

svenska städer, köksbord får finska geografiska namn, stolar får oftast manliga namn, medan tyger och 

gardiner får flicknamn, och mattor har mestadels danska namn. Glas och koppar ges adjektiv som namn, 

och så vidare. Namnen är i allmänhet samma över hela världen (Atle Bjarnestam 2009, s. 209, Fredén 

2014, Lewis 2006, s. 54).  

 

Ikea har ett personligt tilltal gentemot mig som kund och värnar om att inkludera mig som besökare i en 

gemenskap – att skapa en “vi-känsla”. Ett exempel är den annonstext jag möter på väg upp för 

rulltrappan: “Utemöbler åt alla” där en parallell kan dras till socialdemokratins politiska budskap om 

välfärdsamhället och folkhemmet som under stora dela av 1900-talet har präglat Sverige och som under 

1974 uttrycktes gemensamt av Landsorganisationen och Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 

genom filmen med titeln Arbete åt alla (NE 2014, Filmarkivet 2014). Ett annat exempel är hur Ikea likt 

en myndighet tillhandahåller gratis barnpassning och blöjor vilket skulle kunna liknas med 

barnomsorgen i Sverige. Ikea har vidare en gratisbuss som går mellan varuhuset och Stockholms 

Centralstation. Ikea vill vara och uppfattas som ansvarstagande. Detta ansvarstagande återkommer inom 

flera områden. Exempelvis berättar företaget genom en stor affisch i restaurangdelen att de bygger 

vindkraftverk som en del i sitt “hållbarhetsarbete”. Ett arbete som går under namnet People + Planet. 
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Under fältarbetet och mitt besök genomför varuhuset en större renovering, vilket medför en del 

temporära lösningar och utställningar.  På en av de tillfälliga renoveringsväggarna lägger jag märke till 

att ett fönster är utskuret och texten: “Kolla! Här inne jobbar vi dag och natt med att fräscha till 

Kungens Kurva! Vi bygger om. Lite stökigt är det men fint ska det bli” Detta är för mig ytterligare ett 

exempel på företagets inkluderande ambition. Kunderna utestängs därmed inte från renoveringen utan 

blir istället engagerade i den. Sammanfattningsvis upplever jag att det finns en koppling mellan Ikeas 

sätt att kommunicera och tillhandahålla service, och uppfattning kring de samhällsidéer som Sverige 

vilar på och där begreppet och idéerna om folkhemmet har stor betydelse (NE 2014). Folkhemmet syftar 

nämligen på ett ideal om “lika för alla”: 

 
[...] nedbrytande av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skiljer medborgarna i privilegierade 

och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrade och 

utplundrare. (NE 2014) 
 

Detta skulle kunna kopplas med vad som nämnts tidigare, om att tillhöra samma kultur, vilket betyder 

att vi har delad konceptuell och lingvistisk sfär där mening är ett resultat av ett socialt och kulturellt 

utbyte (Hall 2013, s. 7-8). Dessa tecken/objekt/service (betecknande) är inkodade med en mening som 

sedan ska avkodas av mottagaren (Hall 2013, s. 18). 

 

4.1 Ikea Family  

Min uppfattning att Ikea vill skapa en känsla av sammanhållning och gemenskap med sina kunder 

förstärks när jag besöker avdelningen Ikea Family [Family]. Family är en gratisklubb för kunder och 

som ger medlemmar extra förmånliga priser på möblerna, men som också har ett eget sortiment. Ikea 

förklarar det på följande vis:  

 
Vi älskar möbler. Men ibland är det de små sakerna som gör stor skillnad. Det är idén bakom våra IKEA 

FAMILY produkter. De är alla designade för att hjälpa dig skapa ett bättre liv hemma. De hjälper dig göra 

ditt hem säkrare. De gör det enklare att hitta en mer aktiv livsstil. Och de ger dig massor av inspiration till 

att skaffa dig det hem du alltid har önskat dig. (Ikea 2014) 
 

När jag besöker avdelningen så hjälper Family mig med, eller snarare säljer, produkter som värnar om 

familjen. Bland produkterna finns brandsläckare, och -varnare, gosedjur, barnböcker och resväskor.  
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Under mitt fältarbete observerar jag exempelvis att företaget satsar på att sälja spel- och strandtillbehör 

under namnet Solur. Produkter som därmed kan förstås som en självklarhet att äga och använda under 

sommarmånaderna – även om man i vanliga fall inte är intresserad av badminton eller fotboll. Thomas 

Hylland Eriksen (1998) menar att inom den nationella gemenskapen förväntas medlemmarna integreras 

med nationens kultur och självbild, något som medier reproducerar och förstärker (Hylland Eriksen 

1998 s. 130-133). Därmed konstituerar Ikea här den allmänna uppfattningen om hur sommaren kan och 

bör spenderas.  Ikea skapar i detta, genom Family-klubben, ett familjeideal för besökarna att förhålla sig 

till.  

 

På avdelningen iakttar jag att det bland annat säljs barnböcker, kokböcker, samt böcker om Ikea. En av 

böckerna heter Tryggare Hemma: 55 luckor att öppna (2008) och är utgiven av Ikea. I boken får läsaren 

följa familjen Björn, mamma, pappa och de tre björnungarna. Syftet med boken är att lära barn på ett 

pedagogiskt sätt om säkerhet, om vad som är bra att tänka på i olika situationer i hemmet. På baksidan 

står det:  

 
Säkerhet handlar om att tänka efter före, och då måste man veta varför någonting är farligt. Storasyster 

och storebror Björn vet vad som är viktigt att tänka på. Vill du också veta? Här kan du tillsammans med 

en vuxen få lära dig mer. (Ikea 2008) 
 

Ikea vill lära ut något om säkerhet, men lyfter samtidigt fram en stereotyp representation av familjelivet. 

Familjen Björn bor i villa, har en trädgård. Pappa Björn är den som bär in matkassarna och mamma 

Björn lagar mat. Luckan i kylskåpet berättar: att när det är dags för mellanmål så är frukt, mackor och 

ett glas mjölk nyttigt, men kakan ska vi inte röra än. Björnföräldrarnas ansvarsområden är tydliga: 

mamma Björn ser till att barnen sköter sin hygien och pappa Björn lär barnen om verktyg ute i garaget. 

Medan pappa Björn tvättar bilen så plockar mamma Björn blommor. De traditionella könsrollerna 

upprätthålls därmed i vissa aspekter och den heteronormative familjen konstitueras in i den svenska 

identiteten (Herlitz 2003, s. 90). 

 

4.2 Ikeas restaurang och café 

När jag besöker restaurangen i varuhuset serveras en rad olika maträtter: köttbullar, grillad kyckling, 

pasta med tomatsås. Barnen har en anpassad meny där man kan välja mellan köttbullar med mos eller 

pasta med tomatsås. I barnmenyn ingår mjölk och glass till efterrätt. Ikearestaurangen serverar även 

maträtter under benämningen “Svenska klassiker”. Detta är rätter som byts ut varje månad. Det kan 
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exempelvis vara kålpudding med kokt potatis, gräddsås och lingonsylt, Wallenbergare med potatismos 

& lingonsylt, Biff a la Lindström med gräddsås, gurka samt kokt potatis (Ikea 2014). Vid besöket i april 

serverades gravlax med dillstuvad potatis. Medvetet använder Ikea vissa element/symboler – i detta fall 

maträtter – för att stärka en svensk profilering. Företaget menar att livsmedelsprodukterna är baserade 

på svenska traditioner och recept (Ikea 2014). Det finns alltså en uppfattning om att svensk mat i viss 

mån är oföränderlig, något som Ikea är med och bevarar. Företaget baserar även namnen på sina 

matprodukter på just “svenska” ord som återger ingredienserna. De ”svenska” recepten menar Ikea är 

inspirerade från viktiga högtider samt “sättet att tillaga och äta maten på ett traditionellt svenskt vis”. 

Detta gestaltas även genom en film om den gravade laxen på Ikeas Youtube-kanal. Företaget 

introducerar filmen på följande vis:  

 
Svenska folket äter och njuter av många av de livsmedel och maträtter i dag som deras förfäder hade 

för 100 år sedan. Genom att titta på den här filmen hjälper det dig att förstå vad lax är, sitt svenska 

ursprung och hur den serveras. (Författarens översättning, Ikea 2014) 

 

Filmen visar sedan hur laxen “på riktigt” fångas och tillagas traditionsenligt. Sedan övergår filmen till 

att visa hur detta i dag bevaras och är en levande tradition genom Ikea. Laxen blir här ett kulturellt 

objekt som bär med sig ett budskap om Sverige, men som också positionerar Ikea som en del av 

Sverige, den svenska kulturen och identiteten som är kopplad med uppfattningen och konceptet (Hall 

2013, s. 22). 

 

Vid ett flertal tillfällen möts jag av auditiv reklam, liknande radioteater som spelas upp via kundradion. 

En av dessa berör möjligheten för mig att fika. Det som utspelar sig är att en man köper kaffe och bulle 

och betalar med en tiokrona. Han skojar sedan med cafékassörskan om att han vill ha växel tillbaks – 

kaffe och bulle för tio kronor är billigt – och blir sedan förvånad över hur billigt det är eftersom kaffe 

och bulle på Ikea kostar endast 5 kronor. Varuhuset har caféer på våning två och ett och redan en bit 

ifrån möts besökaren av doften av nybakta kanelbullar. Enligt International Coffee Organization (ICO) 

är svenskarna, efter finländarna, det folk som dricker mest kaffe i världen (ICO 2014). Enligt 

Försvenskningen av Sverige (1993) handlar den svenska identiteten om hur vardagen lär oss att vara och 

det oreflekterade sättet att leva (Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 14). Detta gör att möjligheten att ta 

en fika på Ikea – som är så billig – skapar en känsla av att företaget förstår nödvändigheten och 

rättigheten som svensk att dricka kaffe. Detta i kombination med nybakta kanelbullar som även de är 

välförankrade i den svenska praktiken sedan början av 1900-talet och som i dag har en egen dag 

etablerad i den svenska kalendern (Österlund 2014). Vardagen är, som tidigare nämnts, formad och 
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definierad av samhällets sociala och kulturella mönster. Detta delade levnadsmönster skapar ett underlag 

för den nationella gemenskapen, något som både konstitueras och reproduceras genom caféet där det 

“sant svenska” därmed representeras. Alltså, kanelbullen och fikastunden fungerar här som tecknet 

(betecknande) och som representerar och förmedlar ett budskap om ett koncept (betecknande) som 

berättar något om den svenska identiteten – om dess vardagspraktik som i sig kan vara kopplat till 

minnen och idylliska föreställningar (Hall 2013, s.16). 

 

4.3 Swedish Food Market 

När jag passerar varuhusets kassor och är på väg mot utgångarna möter jag ytterligare en avdelning: 

Swedish Food Market. Detta är en matbutik som lanserades med syfte att ge svenska medarbetare 

utomlands smaker från hemlandet (Ikea, 2014). På Ikeas brittiska hemsida annonserar företaget 

matbutiken som “A taste of Sweden” och skriver: 

 
[...] Kolla in hela sortimentet av svenska traditionella specialiteter i vår matbutik som ligger efter 

kassorna [...]. (Författarens översättning, Ikea 2014) 
  

Mat blir här en stark symbol för det nationella och ett redskap då människor ska identifiera sig själva – 

både utanför och i Sverige. Jonathan Metzgers (2005) diskuterar hur just mat ingår i produktionen och 

reproduktionen av en nationell identitet där det gemensamma köket hjälper en att identifiera samt 

placerar “vi” i relation till “de andra” (Metzger 2005, s. 61-62). Således reproducerar Ikea den svenska 

identiteten genom sitt urval av livsmedelsprodukter.  

 

På en av skyltarna vid entrén till butiken läser jag: “Snabba enkla rätter som du lagar hemma – till låga 

priser” – produkter som exempelvis: köttbullar med mos, sill, gravad lax, vilt renkött, ostpaj, 

prinskorvar, lingonsylt och knäckebröd. Den svenska identiteten representeras här genom mat och 

matlagning, något som fungerar i lika hög grad som mer uppenbara nationella symboler som mynt, 

flaggor och ceremonier (Metzger 2005, s. 63). Antropologen Robert Foster menar att exempelvis 

konsumtionen är en av de viktigaste symbolhandlingarna, en av de typer av sociala praktiker, genom 

vilket en individ uttrycker sin solidaritet med en föreställd nationell gemenskap (Metzger 2005, s. 63). 

Den nationella förankringen fördjupas vidare, genom att Ikeas livsmedelutbud följer de svenska 

högtiderna (Ikea 2014). Vid tiden för fältundersökningen, några veckor innan påskveckan, såldes 

exempelvis påskmust och påskägg, liksom olika sorter av inlagd sill – livsmedelsprodukter som för mig 

är starkt förknippade med påskhelgen. 
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5. SLUTDISKUSSION OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Jag vill i detta avslutande kapitel utifrån analysdelen föra en diskussion om de förmedlade representationerna 

samt den nationella identiteten som Volvo och Ikea reproducerar i sin marknadsföring. Avslutningsvis ger jag 

även förslag på vidare forskning. 
 

5.1 Slutdiskussion  

Den etnologiska undersökningen i min uppsats visar att både Volvo och Ikea använder sig av stereotypa 

representationer för att skapa en svensk identitet för att sälja sina produkter. Ett tydligt dominerande 

inslag i Volvos marknadsföring är just relationen mellan den svenska identiteten och naturlandskapet. 

Volvo och Ikea är medskapare av den svenska identiteten vilket exempelvis leder till skarpare 

gränsdragning gentemot andra nationer. Uppenbarligen – även om den är konstruerad – så finns det en 

nationell identitet, som reproduceras gång på gång genom stereotypa föreställningar och 

representationer. Detta blir vidare en enhetlig bild av den svenska identiteten där värderingar och 

normer upplevs som förutbestämda och oföränderliga. Det är ju inte så att Volvo eller Ikea på egen hand 

skapar denna identitet, men företagen är i högsta grad med och reproducerar, förstärker, och konstituerar 

den. När jag låter empirin besvara uppsatsens forskningsfråga kan jag i analysen urskilja vissa likheter 

och får en homogen bild av den svenska identiteten, detta trots att de i viss mån betonar olika 

representationer. Detta är förvisso på inget sätt överraskande.  

 

Gemensamt för varumärkena är hur de refererar till det “gamla” och därmed det ”genuint svenska” – 

vilket leder till att skapa referensramar för mottagaren att förhålla sig till. Detta stämmer väl med 

Barthes diskussion om hur reklamannonser kan utläsas som myter och där budskapen slår fast 

”essentiella” uppfattningar kring exempelvis nationers kultur, manligt och kvinnligt (Barthes 2007, s. 

212-213, Hall 2007, s. 24-26). Därmed är inte bara Volvos reklam men även bilarna betecknade av 

exempelvis nationella myter som berättar något om oss människor, de visuella representationerna skapar 

alltså mening och är en del i formandet av den föreställda gemenskapen. 

 

En fråga som bör ställas är vad dessa stereotyper gör med oss då de kan uppfattas som mycket snäva? 

Blir människor som inte helt och fullt lever upp till detta utestängda ur gemenskapen? Detta kan i flera 

aspekter just vara fallet, samtidigt som det möjligtvis även kan ses som en form av gravitationspunkt – 

på gott eller på ont – som förenar och fogar oss samman. Framställningen av den svenska identiteten 
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enligt Ikea och Volvo synliggör uppenbarligen vissa normer och värderingar, något som kan härleda till 

samhällets rådande och dominerande normer och värderingar. Därmed konstituerar företagen den 

“sanna” svenska identiteten genom att följa den hegemoniska föreställningen. En föreställning som kan 

tänkas växa sig starkare för varje år då den inte utmanas.  

 

Jag har i den här uppsatsen undersökt hur Ikea och Volvo använder sig av föreställningen av Sverige i 

sin marknadsföring av sina produkter för att på detta vis synliggöra hur de reproducerar en svensk 

identitet. Den nationella identiteten och de känslor som följer detta går hand i hand med en essentiell 

uppfattning om nationen Sverige. Något som förankras genom berättelsen om Sverige som det urgamla 

och mytomspunna genom vissa traditioner och praktiker – vilket ständigt gör sig påmind genom olika 

visuella framställningar. 

 

Uppsatsen visar att både Ikea och Volvo använder sig av en svensk identitet och att detta görs utifrån en 

rakt igenom positiv uppfattning av vad Sverige är. Ikea positionerar sig mitt i det svenska 

kulturlandskapet och gör så genom att koppla sina produkter med vardagliga praktiker och genom att 

koppla med samhällsidén om Sverige och folkhemmet. [Kinesiskt ägda] Volvo menar att de är svenska 

och att detta har format företaget. De placerar sina produkter genom en viss betoning på det nationella 

landskapet, men även genom exempelvis enkla gestaltningar som är betecknande med underliggande 

normer kring familjen som den rena, äkta och oskyldiga.  

 

Den nationella svenska identiteten representeras genom att den är sammankopplad med vissa specifika 

teckenbärare som exempelvis artefakter, maträtter, men även “sätt att vara” eller geografiska landskap. 

Sådana processer, som gör att exempelvis Ikeas köttbullar och lingonsylt kopplas till en svensk identitet, 

är i sig inget naturligt. Detta, att det är svensk mat, eller svensk natur, är en konstruktion som förankras i 

vardagen, genom de sociala praktikerna – att laga och äta, uppleva, plocka bär (Ehn, Frykman & 

Löfgren 1993, s. 13, Metzger 2005, s. 64). Därmed kan bilder, uttryck, dofter, praktiker, men även 

associationer användas som retorik genom Volvos och Ikeas marknadsföring och försäljning och blir till 

självklarheter när konsumenten möter dem. Klart är att varumärken som Ikea och Volvo upprätthåller 

och reproducerar och konstituerar en föreställning om den svenska identitet och därmed nationella 

gemenskapen. Således lever förställningen om en homogen nationell gemenskap vidare.  

 

Genom sin reklamfilm för XC70-n påstår Volvo med budskapet “Made by Sweden” att det är Sverige 

som formar bilen. Men subtilt berättar både Volvo och Ikea om ett “äkta” Sverige som mönstrar upp 

schablonbilden av människor, familj, praktiker, något som sker genom olika representationer. Den 
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svenska identiteten blir därmed en konstruktion byggt på specifika kriterier och därmed bör vi så här 

avslutningsvis vända på det och beskriva hur det verkligen är: Sweden Made by Us. 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Att i en kandidatuppsats kunna undersöka, analysera och komma fram till slutsatser om hur svensk 

identitet reproduceras är mycket begränsat. Det finns alltså mycket material att fördjupa sig i och flera 

aspekter att forska utifrån.  

 

Under skrivandet av uppsatsen väcktes flera frågor om vad dessa snäva bilder av Sverige faktiskt gör 

med och i oss på individnivå, något som man utifrån en mer diskursiv ansats av uppsatsens teori skulle 

kunna undersöka effekten och konsekvensen av dessa representationer (Hall 2013, s. xxii).  

 

Vidare hade det varit intressant att genom kvalitativa intervjuer utforska hur människor som inte är 

uppvuxna i Sverige förhåller sig till och reflekterar över Volvos och Ikeas marknadsföring. Detta skulle 

bland annat ge ökad förståelse för hur ”självklara” kulturella uppfattningar tolkas då de inte är självklara 

för personerna i fråga. Detta skulle också ge vissa svar på hur de tänker kring sin svenska självbild i 

förhållande till den framställda och ”sanna” nationella identiteten.  
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