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1 INLEDNING 

För reklammakare är effektiv marknadskommunikation extremt viktigt, för om rekla-

mens avsedda budskap inte når fram finns det ju ingen poäng med den. I all sorts kom-

munikation finns det risk för störningar i form av brus, som kan orsakas av tekniska 

problem i en tevesändning, otydligt framförande av en talare, begränsad kunskap hos 

mottagaren eller dylikt. I ett vanligt samtal eller annan dialog kan man få rätt snabb 

feedback om missförstånd och rätta sig, men mycket reklam genomförs som en mono-

log till en bred grupp mottagare som man vet relativt lite om. Trots att internet har ökat 

möjligheterna till allt aktivare feedback och interaktion mellan företag och kunder har 

problemen inte nödvändigtvis minskat. Istället tas misstagen ofta ur kontext och blir 

virala ”fails”. Nog för att detta skapar uppmärksamhet, men sällan den sortens upp-

märksamhet som företaget önskar sig. Detta belyser hur viktigt det är för marknads-

förare att forma tydliga budskap som kan förstås snabbt och enkelt. (Bergström 

2017:104–105; Dahlqvist & Linde 2009:13) 

Hur passar kultur in i bilden då? När människor från olika kulturer möts är det själv-

klart att det dyker upp svårigheter i kommunikationen, vilket ofta leder till en känsla av 

kulturchock. Kultureffekter är alltså i sig en form av brus, och genom att förstå hur kul-

tur påverkar kommunikation kan marknadsförare lära sig kommunicera mer effektivt. 

Detta gäller även utanför internationell marknadsföring, för det har visat sig att man 

genom att studera andra länder och kulturer ofta får en bättre förståelse för sin egen 

kultur. Att faktiskt definiera kultur, vilket är nödvändigt för att alls kunna undersöka 

dess effekter, har ändå visat sig problematiskt. Kultur är ju ett abstrakt begrepp, något 

som inte kan observeras direkt utan bara genom dess uttryck. Inom marknadsföring 

har tendensen länge varit att betrakta kultur enbart som en omvärldsfaktor, likt ekono-

mi eller politik, eller förminska dess betydelse i sökandet efter universella teorier som 

kan appliceras globalt. Detta baserar sig på ett universalistiskt tänkande: tron att ens 

egna kulturvärderingar gäller eller borde gälla överallt. Universalism är ett väster-

ländskt tankesätt som långt beror på brist på kunskap om andra kulturer och som kan 

leda till att man upplever att människor världen över är mer lika varandra än de egent-

ligen är. Universalism går ofta hand i hand med etnocentrism: tron att ens egna kultu-

rella värderingar är överlägsna andras värderingar. (de Mooij 2011:12–13; de Mooij 

2014:3; Trompenaars & Woolliams 2004:6–7) 
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En typiskt universalistisk idé inom internationell marknadsföring är den globala byn: 

antagandet att globalisering och teknologisk utveckling leder till konvergens av kultu-

rer, d.v.s. att människors värderingar, attityder och beteenden blir allt mer lika världen 

över. Empiriska bevis pekar dock på att kulturella skillnader inte minskat i och med 

globaliseringen, utan bibehållits eller till och med ökat; emedan globalisering och tek-

nologi såsom internet fått världen att kännas mindre utnyttjas de för att förstärka kul-

turell identitet. Man kan tala om globala produkter, varumärken och marknader, men 

inte om globala konsumtionsmönster. Förr kunde man förklara många regionala skill-

nader inom konsumtion med hjälp av variationer i inkomst och teknologi, men när 

dessa variationer har minskat har kulturens roll som förklarande variabel ökat. I nuti-

dens s.k. post-scarcity societies har medelkonsumenten i allmänhet tillräckligt stor in-

komst för att utnyttja sina allt större valmöjligheter till att konsumera i enlighet med 

sina värderingar, vilket innebär att kulturskillnader får en allt större roll för konsu-

mentbeteende. Det kan ses som en paradox att globaliseringen, som för människor 

världen över närmare varandra, de facto förstärker många lokala kulturer. (de Mooij 

2011:1–2, 7–8, 18; de Mooij 2014:7; Hofstede, Hofstede & Minkov 2011:39) 

Det finns olika sätt att studera kulturens roll i reklam, men denna avhandling baserar 

sig på tvärkulturell forskning (cross-cultural studies), som fokuserar på att genom jäm-

förelse kartlägga likheter och skillnader mellan kulturer (Ember & Ember 2009). Tvär-

kulturell teori fokuserar främst på nationen som kulturell enhet (se kapitel 3.1.2 för en 

diskussion om olika kulturlager), eftersom nationer är naturligt geografiskt avgränsade 

och för mycket statistik som kan jämföras med kulturdata (Hofstede et al. 2011:41). 

Enligt de Mooij (2014:183) är nationen även det mest passande måttet för tvärkultu-

rella studier inom marknadsföring, eftersom ett land ofta delar språk, medier och 

dylikt. 

1.1 Syfte och problemområde 

Reklam är en diskurs mellan marknadsförare och kund, och likt all annan sorts kom-

munikation lyckas den bara om alla parter förstår varandra (Sunderland & Denny 

2007:85). Med hänsyn till detta kan reklam definieras som ”cultural texts that incorpo-

rate (or co-opt) cultural conventions, metaphors, values and ideologies into the space of 

the ad to give a brand meaning” (Sunderland & Denny 2007:115). Definitionen förut-

sätter att all reklam stöder sig på kulturella uttryck för att förmedla ett budskap, och 

kulturella skillnader påverkar därmed hur konsumenter förstår och reagerar på reklam. 

I gengäld kan reklam betraktas som ett fönster till kulturella uttryck, d.v.s. en reklam 
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skapad i en viss kultur anses kunna säga något om den kulturen (Eriksson & Kovalai-

nen 2016:85). Detta ömsesidiga förhållande är nyckeln till att identifiera sådana kultu-

rella aspekter som är relevanta för reklamkommunikation. 

Reklam kan ta många olika former, och vilket medium som används påverkar kommu-

nikationen. Tryckt tidningsreklam består av statisk text och bild, radioreklam enbart av 

ljud, men det bredaste kommunikationsmaterialet förekommer i tevereklam, som kan 

innehålla såväl text och bild som ljud och rörelse. Denna blandning av språklig och 

icke-språklig kommunikation är speciellt intressant ur kulturell synvinkel, för medan 

det är tydligt att språk ofta är en barriär mellan kulturer är det inte lika självklart att 

två personer från olika kulturer kan ha helt olika uppfattningar om vad en bild står för. 

Videoreklam kan därtill engagera tittare på en djupare nivå än statisk reklam, och den 

är ett utmärkt medium för att berätta historier och engagera känslor (Herkman 

2001:86–87; Steimer 2017). Därför har jag valt att studera kulturella uttryck i reklam-

filmer. 

Som konsumtionskontext för studien har jag valt att rikta in mig på ledande mataffärer 

i Finland och Tyskland, de kulturer som är mest bekanta för mig. Mat och dryck är en 

starkt kulturbunden produkttyp och ett av de synligaste uttrycken för kulturell identi-

tet, vilket innebär att matreklam kan förväntas innehålla många kulturella uttryck (de 

Mooji 2011:8; Hofstede 2001:21; Walle 2010:38). Därtill kontrollerar de ledande ked-

jorna av mataffärer i både Finland och Tyskland en stor del av respektive marknad, och 

trots att viss segmentering och positionering gentemot mindre konkurrenter sker har 

de därmed en mycket bred målgrupp (BVE 2017; Päivittäistavarakauppa ry 2017). Det 

är inte ologiskt att anta att deras reklamfilmer riktar sig till hela populationen inom 

respektive nation, vilket överensstämmer med att nationen är den begränsning som 

tillämpas inom den tvärkulturella modell som används. 

Syftet med avhandlingen är följaktligen, att identifiera och jämföra kulturella uttryck i 

finska och tyska mataffärers reklamfilmer. Avhandlingen styrs av tre forskningsfrågor: 

1) Vad kännetecknar Finlands och Tysklands kulturer, på vilka sätt är de lika 
och vilka är de största skillnaderna? 

2) Vilka kulturella uttryck kan identifieras i finska och tyska mataffärers 
reklamfilmer? 

3) Motsvarar de identifierade kulturella skillnaderna de kulturella dimensioner 
som enligt tidigare forskning existerar? 
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För att besvara den första forskningsfrågan utreds Finlands och Tysklands kultur-

profiler, vilket görs i kapitel 3 som en del av den teoretiska referensramen. De övriga 

frågorna besvaras empiriskt i kapitel 5, där valda reklamfilmer från finska respektive 

tyska mataffärer analyseras för att identifiera kulturella uttryck och jämföra dem med 

den teoretiska modellen. Därmed binds empirin samman med teorin. 

1.2 Avgränsningar 

Enligt Lazović (2012) kan kulturens inverkan på reklam undersökas från två olika per-

spektiv: kulturell överföring och kulturell jämförelse. Kulturell överföring handlar om 

hur en viss produkt eller ett visst varumärke marknadsförs i olika kulturer (Lazović 

2012). Den stora frågan för många sådana studier är standardisering kontra anpass-

ning, d.v.s. i hur stor mån reklam kan och bör anpassas för olika länder och regioner 

(se t.ex. Akgün, Keskin & Ayar 2014; Apetrei, Kureshi & Horodnic 2015; Schmid & 

Kotulla 2011). I takt med att marknader globaliseras är kulturell överföring relevant för 

allt fler produkter och märken, såsom Coca-Cola, Samsung eller Volvo, som gör reklam 

i ett stort antal länder. Eftersom kultur är så abstrakt och svårdefinierat och många 

företag därtill underskattar dess betydelse finns det en mängd reklamkampanjer som 

misslyckats för att de underskattat behovet av kulturell anpassning. Ofta har det att 

göra med problem i översättningen, exempelvis när Electrolux skulle börja sälja damm-

sugare i USA och översatte sin slogan ”Ingenting suger som en Electrolux” bokstavligt 

till ”Nothing sucks like an Electrolux” utan att inse att ordet ”suger” på engelska är 

slang för något uselt (White 2009:32). Språkliga misstag är ändå enklare att upptäcka 

än skillnader i kulturella värderingar. I USA uppmuntras hård konkurrens, och många 

företag publicerar jämförande reklam, där de visar hur deras produkt är bättre än 

någon annans. Detta är direkt olagligt i en del länder, medan det ses som omoraliskt i 

andra, vilket till exempel Pepsi missade då de försökte publicera jämförande reklam i 

Japan och Argentina men förvägrades (White 2009:100). Dessa misstag, som kan kosta 

företag miljoner, kan i stor mån undvikas genom bättre förståelse för andra kulturer 

och samhällssystem. 

Denna avhandling kommer dock att fokusera på den andra typen av kulturforskning: 

kulturell jämförelse. I motsats till kulturell överföring handlar kulturell jämförelse om 

att få ett bredare perspektiv på vilka kulturella likheter och skillnader som faktiskt före-

kommer i olika länders reklam. Valet om standardisering eller anpassning handlar 

nämligen om mer än kulturella faktorer, vilket kan orsaka problem vid analys av inter-

nationell reklam. Genom att analysera och jämföra nationell reklam inom ramarna för 
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en viss produkttyp kan man identifiera olika reklamstilar och -normer, vilket i sin tur 

kan underlätta skapandet av reklam som är effektiv inom en viss kultur. Jag tar alltså 

inte ställning till frågan om standardisering eller anpassning i denna avhandling, utan 

studerar enbart hur kultur kommuniceras i existerande finsk och tysk reklam. Jag antar 

i analysen att finska mataffärers reklam är anpassad för finska kulturvärden i och med 

att den är riktad till den finska befolkningen, och vice versa för tysk reklam. (Lazović 

2012; Theocharous 2015) 

Inom tvärkulturell forskning har olika modeller utvecklats för att möjliggöra kulturell 

jämförelse, och jag har valt att använda Geert Hofstedes dimensionella modell (se Hof-

stede 2001; Hofstede et al. 2011). Hofstedes modell är den mest använda inom mark-

nadsföring, och mycket forskning fokuserar på en eller två dimensioner (Engelen & 

Brettel 2011). Problemet med att begränsa analysen till en eller ett fåtal dimensioner är 

att många skillnader i konsumentbeteende relaterar till fler än en dimension (de Mooij 

2011:46). Då jag vill undersöka kulturella skillnader mellan Finland och Tyskland mer 

holistiskt har jag valt att inkludera alla dimensioner. 

Eftersom en tvärkulturell undersökning baserar sig på jämförelse måste den omfatta 

åtminstone två länder. I Engelens & Brettels (2011) metaanalys av tvärkulturell forsk-

ning inom marknadsföring 1990-2008 framkom, att 65 % av alla studier endast fokuse-

rade på två länder. De ser detta som ett problem, eftersom det är svårt att göra genera-

liseringar på basen av en enkel jämförelse (Engelen & Brettel 2011). För denna avhand-

ling är den enkla jämförelsen trots detta ändamålsenlig, eftersom den inte strävar efter 

generaliserbarhet. Jag valde att studera Finland och Tyskland, eftersom jag tidigare 

studerat tyska och har ett stort intresse för tysk historia och kultur. Efter en grund-

läggande jämförelse noterade jag dessutom, att finsk och tysk kultur enligt tidigare 

forskning har rätt tydliga likheter och skillnader, vilket underlättar analysen.  

Slutligen är det nödvändigt att undersöka marknadskommunikation överlag för att 

förstå hur kultur kommuniceras i reklam. Eftersom jag kommer att analysera reklam-

filmer fokuserar jag på reklamfilmen som medium, och beskriver enbart kort andra 

former av marknadskommunikation. Reklamfilmen är ett medium för berättande, och 

det är i berättelsens element som kulturella uttryck kan hittas. Därför diskuterar jag 

hur en reklamfilms narrativ byggs upp och inkluderar sådana verktyg som är använd-

bara för att bygga upp analysen. 
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1.3 Metod 

Som empirisk kontext för avhandlingen analyseras reklamfilmer från ledande mataffä-

rer i två olika länder: Finland och Tyskland. Orsaken att studera matreklam är att äldre 

produkttyper tenderar att vara mer kulturbundna, och därför visar sig kulturskillnader 

tydligt i samband med mat och dryck (de Mooij 2011:8). Mat och dryck är något grund-

läggande för alla människor, och trots att matkulturer beblandas väldigt mycket nu-

mera förblir de distinkta. Exempelvis har de flesta städer säkerligen minst en restau-

rang som serverar sushi, men denna rätt associeras fortsättningsvis med japansk kul-

tur. Många västerlänningar väljer till och med att anamma den japanska traditionen att 

äta sushi med ätpinnar istället för med kniv och gaffel. För många är det en upplevelse 

att ta till sig den främmande kulturen i samband med maten. Vid sidan om språk är 

mat och dryck ett av de synligaste uttrycken för kultur och identitet (Hofstede 2001:21; 

Walle 2010:38). Mycket konsumentbeteende kring mat och dryck kan knytas direkt till 

kulturella dimensioner, och för att ge mer kontext till detta diskuterar jag i kapitel 3.4 

rådande forskning kring matkulturer. 

Min undersökning består av en kvalitativ visuell innehållsanalys. Innehållsanalys är en 

metod för att klassificera data i olika kategorier och möjliggöra kvantitativ analys (En-

gelen & Brettel 2011). Kvantitativ analys är passande för att göra statistiska generalise-

ringar, men då jag snarare vill forma mig en holistisk förståelse för hur kulturskillnader 

uttrycker sig i reklam har jag istället valt en kvalitativ ansats (Eriksson & Kovalainen 

2016:4–5). Den kvalitativa ansatsen framhäver en cirkulär och tolkande process, där 

fokus ligger på att förstå innehållet och kontexten framom att bevisa en hypotes (Eriks-

son & Kovalainen 2016:120, 286). 

Medan traditionell innehållsanalys fokuserar på texter handlar visuell analys om 

visuellt material, som i fråga om filmanalys även omfattar auditivt material. Ett sätt att 

studera bakomliggande betydelser i visuellt material är genom semiotisk analys: ”det 

systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inklusive de icke-språkliga” 

(Nationalencyklopedin: semiotik). Ur semiotisk synvinkel är kultur ett sätt att kodifiera 

sambandet mellan tecknets uttryck (signifier) och dess innehåll (signified). Kodning är 

den bakomliggande struktur eller det regelverk som bestämmer tecknets betydelse, 

vilket skiljer sig mellan olika kulturer. Genom att utforska dessa kulturella koder kan 

man identifiera kulturens effekt på kommunikation. (Mitry 2000:15; Oswald 2012:20–

21; 78) 
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1.4 Avhandlingens upplägg 

I detta kapitel har jag introducerat avhandlingens ämnesområde och empiriska inrikt-

ning. I kapitel 2 och 3 presenterar jag den teoretiska referensramen, som utgör basen 

för min empiriska analys. Kapitel 2 handlar om marknadskommunikation, med speciell 

fokus på reklamfilmens kommunikativa egenskaper, vilket kan betraktas som ramver-

ket för min analys. I kapitel 3 utreder jag kulturbegreppet och hur kulturskillnader kan 

påverka konsumtion och kommunikation såväl allmänt som i relation till mat och 

dryck. Om reklamfilmens kommunikativa element utgör analysens ramar är kultur i 

gengäld det filter genom vilket analysen granskas. Teorikapitlen ska alltså gemensamt 

möjliggöra en tolkning av kommunikationens kulturella innehåll. 

I kapitel 4 utreder jag forskningsmetoden, som baserar sig på en kvalitativ visuell stu-

die. I kapitel 4 lägger jag även upp urvalet, det datamaterial som jag använder för min 

analys, och beskriver kvalitetsmått samt analysens genomförande. Själva analysen 

utförs i kapitel 5, och slutligen innehåller kapitel 6 en sammanfattning och förslag på 

vidare forskning. 
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2 MARKNADSKOMMUNIKATION GENOM REKLAMFILM 

Kommunikation, verbal och visuell, är vid sidan av teknisk utveckling den största förändrings-
kraften vi har att tillgå. Den påverkar människans attityder, beteenden och värderingar. (Berg-
ström 2017:13) 

Kommunikation är ett av språkets stora ord, eftersom det omfattar en mängd olika ty-

per av aktiviteter. I sin bredaste betydelse handlar kommunikation om ”överföring av 

information” (SAOL 2015), vilket kan ske såväl medvetet som omedvetet genom såväl 

språkliga som icke-språkliga kanaler: kroppsspråk, tal, klädstil, radio, o.s.v. I den enk-

laste formen av kommunikation överför en avsändare ett budskap genom ett medium, 

såsom teve eller telefon, till en mottagare (Kotler, Armstrong & Parment 2017:366). I 

verkligheten är processen ändå mer komplicerad (se figur 1). 

 

Figur 1 Element i kommunikationsprocessen (Kotler et al. 2017:367) 

Notera att det i båda ändorna sker kodningsprocesser, först när avsändaren ger form 

till sitt budskap (kodning) och sedan när mottagaren tolkar det (avkodning). Budska-

pet orsakar oftast någon sorts respons hos mottagaren. I fråga om ett samtal kan det 

helt enkelt vara svar på tal, medan respons på en annons om rea i en affär kan vara att 

konsumenten går dit och handlar. Respons kan alltså vara omedelbar eller fördröjd, 

men oavsett får avsändaren någon sorts feedback från responsen. I annonsexemplet 

kan feedbacken samlas in genom verktyg för uppföljning, såsom försäljningsstatistik 

eller marknadsundersökningar. (Dahlqvist & Linde 2009:17; Kotler et al. 2017:366–

367) 

Under varje del av kommunikationsprocessen finns dock risk för störningar eller brus, 

som kan orsaka problem i kommunikationen. Dahlqvist & Linde (2009:12) skiljer på 

tre olika typer av brus: 
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• tekniskt brus, som kan bero på dålig tevesignal, otydlig text i en tid-
ning eller dylikt; 

• semantiskt brus, som kan orsakas av att meddelandet är kodat på ett 
sätt som mottagaren inte helt förstår; och 

• kognitivt brus, som orsakas av hjärnans begränsade kapacitet att mot-
ta information, exempelvis om alltför många budskap tävlar om mot-
tagarens uppmärksamhet samtidigt. 

Inom marknadsföring läggs mycket uppmärksamhet på kognitivt brus, då konsumenter 

utsätts för allt fler konkurrerande budskap (Kotler et al. 2017:366). Kulturella effekter 

kan dock betraktas som en form av semantiskt brus, som beror på att avsändaren och 

mottagaren betraktar världen på olika sätt. Vissa typer av semantiskt brus är enkla att 

upptäcka, medan andra kan vara mer gömda. Om ett budskap är kodat på kinesiska är 

det givetvis enbart mottagare som förstår språket som kan avkoda det. Däremot är det 

mindre självklart om man saknar kulturell förståelse att en engelsman då han frågar 

”how do you do?” inte förväntar sig ett ärligt svar av motparten, utan helt enkelt ett 

”how do you do?” tillbaka. Många typer av kulturella uttryck är svåra att ens upptäcka 

om avsändaren och mottagaren inte delar samma kulturella referensram. Olika typer 

av kulturella uttryck behandlas mer ingående i kapitel 3.1.3. 

Ett annat sätt att tänka på brus är som aberrant decoding, ett begrepp myntat av den 

prominente semiotikern Umberto Eco. Aberrant decoding förekommer i de flesta fall 

på grund av en asymmetri mellan avsändare och mottagare, då avsändaren helt enkelt 

antar att mottagaren förstår vad man menar. Detta kan jämföras med universalistiskt 

tänkande inom kulturteori (se kapitel 1). Lösningen till problemet är att avsändaren 

anpassar sig till mottagaren. (Hartley 2011:3)  

För att budskapet ska vara effektivt bör sändarens kodningsprocess vara avstämd med motta-
garens avkodningsprocess. Ord och symboler som är kända, och positivt laddade, för mottagaren 
ger förutsättningar för effektiv kommunikation. Ju mer sändarens erfarenheter och sätt att 
kommunicera och tolka stämmer överens med målgruppens sätt att kommunicera och tolka, 
desto mer sannolikt att budskapet är effektivt. (Kotler et al. 2017:367) 

Enligt Eco (efter Hartley 2011:3) är aberrant decoding dock normen inom modern 

masskommunikation; avsändarna antar att mottagarna kan ha en annan världssyn än 

de själva och anpassar sina budskap därefter. Detta innebär i förlängningen att även 

marknadsförare försöker använda sig av så universella koder som möjligt för att motta-

garna ska kunna förstå reklamens budskap. Ju snävare målgrupp man har och ju bättre 

man förstår den, desto bättre kan man använda symboler och budskap som målgrup-

pen förstår. 
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2.1 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation eller promotion är den form av kommunikation som sker 

mellan företag och kunder eller andra intressenter. Detta kan generellt ske på två plan: 

massmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Vid massmarknadsföring försö-

ker man nå en bred målgrupp genom massmedia, såsom dagstidningar, teve och radio. 

I jämförelse med relationsmarknadsföring, som riktar sig till en mer begränsad mål-

grupp eller till en enskild individ, vet man relativt lite om mottagarna, och därför måste 

man forma ett tydligt budskap som kan förstås snabbt och enkelt. Med hjälp av webben 

och sociala medier har möjligheterna att skräddarsy meddelanden för en begränsad 

grupp blivit större, och betydelsen av massmarknadsföring har i gengäld minskat. Dess 

roll i framtidens medielandskap är oklar, men fortsättningsvis utgör massmarknadsfö-

ring ryggraden i många företags reklamaktiviteter. (Dahlqvist & Linde 2009:11–17; 

Kotler et al. 2017:365) 

Man brukar traditionellt tala om fem former av marknadskommunikation, den så kal-

lade marknadskommunikationsmixen: annonsering, säljstöd, personlig försäljning, 

public relations (PR) och direktmarknadsföring. Det är viktigt för företag att använda 

dessa verktyg på ett integrerat sätt, men i denna avhandling ligger fokus på tevereklam, 

som är en form av annonsering. Annonsering är all sorts massreklam som sänds via 

brett tillgängliga kanaler, såsom radio, internet (t.ex. banners) och utomhus. Målet är 

vanligtvis att informera, övertyga och/eller påminna. (Dahlqvist & Linde 2009:11–17; 

Kotler et al. 2017:362, 375) 

Informativ annonsering används för att skapa efterfrågan för nya produkter (...) Övertygande 
annonsering blir viktigare när konkurrenter kommer in på marknaden och den har ofta en emo-
tionell betoning. Påminnande annonsering används för mogna produkter för att upprätthålla 
kunders intresse. (Kotler et al. 2017:376) 

2.2 Reklamfilm 

Bland de olika formerna av annonsering använder tevereklam eller reklamfilm, vilka i 

denna avhandling behandlas synonymt, det bredaste kommunikativa materialet – en 

kombination av text, bild, ljud och rörelse. Reklamfilm är en form av audiovisuell 

kommunikation, eftersom det engagerar både syn- som hörselsinnet, förmedlat med 

hjälp av kommunikationsteknologi. Eftersom video kan engagera tittare på en djupare 

nivå än statisk reklam är mediet av stort intresse för marknadsförare (Steimer 2017). 

Reklamfilmen utvecklades först för teven med dess specifika krav och begränsningar. 

De flesta tevekanaler begränsas nationellt eller regionalt, och lagstiftning och teveföre-
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tagens egna direktiv kontrollerade länge reklambranschen, såsom längden på reklam-

filmer eller vilka tider man fick visa reklam riktad åt barn. Numera publiceras reklam-

filmer ofta online på hemsidor, YouTube-kanaler och sociala medier, där företagen 

själva har större kontroll. Audiovisuell kommunikation håller rentav att ta över online-

världen; år 2021 uppskattas 82 % av all global konsumenttrafik över internet bestå av 

videoinnehåll (Cisco 2017). Teven är möjligtvis också på väg mot en post-nationell 

framtid, med allt fler internationella kanaler och medieföretag såsom CNN Inter-

national, EuroNews och National Geographic (Chalaby 2009). Å andra sidan tenderar 

många av dessa jätteföretag att lokalisera sig och erbjuda kanaler på olika språk och 

med lokal tevereklam (de Mooij 2011:20). Mediespridningen rör sig alltså åt båda hål-

len. Språkbarriärerna försäkrar att nationella tevekanaler lär behålla sin dominans i 

icke-engelskspråkiga områden. Trots att olika villkor bestämmer vem som ser en 

reklamfilm som sänds på teve eller publiceras på webben görs ändå ingen skillnad på 

dessa kanaler i denna avhandling. 

Video är ett utmärkt medium för berättande, som används för att bygga identiteter på 

alla nivåer och engagerar människans fantasi och känslor (Herkman 2001:86–87). 

Man kan samordna och relatera olika berättelser till varandra baserat på deras genre 

(Herkman 2001:85). Olika genrer har i regel olika kommunikationsmål och olika nar-

rativa strukturer, som bryter upp filmen i dess narrativa beståndsdelar eller skeden, 

tillfällen då någonting ändras i narrativet (Ledin & Machin 2018:134). Ledin & Machin 

(2018) skiljer på tre huvudsakliga genrer av reklamfilm: underhållande narrativ (en-

tertaining narrative), återberättande (recount) och projektion (projection). 

2.2.1 Underhållande narrativ 

Detta är en mycket vanlig genre för reklamfilmer som lockar uppmärksamhet genom 

en kombination av humor och spänning, två baskomponenter av dramatiskt berättan-

de. Humor används i reklam världen över, eftersom det skapar en positiv atmosfär, 

men vad som anses vara roligt skiljer sig mellan olika kulturer och är starkt knutet till 

språket (Hofstede et al. 2011:473). Konflikter skapar å sin sida intresse och rycker med 

tittaren i handlingen. Även denna aspekt är kulturbunden i viss mån, då ”vi lever med i 

handlingen när vi kan relatera till det egna livet, till egna personliga upplevelser” 

(Bergström 2017:16). Detta underlättas genom att omgivningen som avbildas ofta är 

vardaglig. Berättelsen förlöper vanligtvis kronologiskt och fokuserar på en eller flera 

karaktärer, som kan vara återkommande över en serie reklamer, i stil med en teveserie 

(Ledin & Machin 2018:134). 
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Underhållande narrativ kan delas in i fyra dramatiska skeden: upplägg, komplikation, 

avgörande och avslutning. I upplägget fastställs omgivningen, situationen och karak-

tärerna, men sedan förekommer någon sorts komplikation eller konflikt som ändrar på 

händelseförloppet och orsakar spänning. Inom kort sker ett avgörande genom någon 

sorts lösning, som vanligtvis kopplas till det reklamen försöker sälja. Som avslutning 

visas ofta en företagslogo, ledord eller någon annan slutkläm som låter tittarna förstå 

poängen med reklamen. (Ledin & Machin 2018:134–137) 

2.2.2 Återberättande 

Återberättande reklamfilmer har en relativt enkel struktur, i och med att de oftast foku-

serar på ett enkelt händelseförlopp, som ofta demonstrerar användningen av en pro-

dukt för att förbättra livet. Alternativt kan en produkt associeras med åtråvärda egen-

skaper, och för att skapa detta samband används ofta kändisar i denna typ av reklamfil-

mer. (Ledin & Machin 2018:144) 

De narrativa skedena i en återberättande reklamfilm är upplägg, händelseförlopp och 

avslutning. Händelseförloppet är i regel kronologiskt, men i motsats till underhållande 

narrativ begränsar det sig inte nödvändigtvis till en enda situation avgränsad i tid och 

rum. Ett exempel vore en reklam för en manlig hygienprodukt, där man visar hur en 

man i början av dagen använder produkten innan han går hemifrån. Därpå följer en rad 

scener från olika tillfällen under dagen, då mannen blir uppmärksammad av attraktiva 

kvinnor, vilket ska förmodas vara för att han har använt produkten. Avslutningen är 

igen avsedd att sammanfatta budskapet för tittaren. (Ledin & Machin 2018:144–146) 

2.2.3 Projektion 

Medan underhållande narrativ och återberättande är naturliga sätt att strukturera en 

berättelse är projektion på många sätt en annorlunda genre, som inte stöder sig på kro-

nologisk struktur eller etablerade karaktärer (Ledin & Machin 2018:147). Däremot 

konstrueras flera ”möjliga världar” genom snabbt växlande scener och situationer som 

bygger upp ett enhetligt budskap (Ledin & Machin 2018:138). Berättarstilen är närmast 

jämförbar med en dagdröm eller fantasi. Ett exempel vore en reklamfilm för en stad, 

där man visar en rad scener från staden som visar hur olika personer njuter av vad 

staden har att erbjuda. Mångfalden av karaktärer och situationer är viktigare än deras 

individuella egenskaper, och varje tittare kan antagligen känna igen sig någonstans. 
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De narrativa skedena för en projektion kallas positionering, simulering och återposi-

tionering. I positioneringsskedet presenteras produkten eller upplägget, så att tittaren 

får en uppfattning över vilken idé som de varierande scenerna ska stå för. Under simu-

leringen visas de olika scenerna som narrativet bygger på, och var och en av scenerna 

kan ibland vara bara några sekunder lång. Slutligen återgår berättelsen till startpunk-

ten som befäster budskapet och ramar in simuleringen. (Ledin & Machin 2018:138–

139) 

2.3 Visuella och auditiva element 

En reklamfilm består av olika visuella och auditiva element, som samverkar för att föra 

fram berättelsen och bygga upp ett budskap. Inom filmstudier studeras olika bestånds-

delar i detalj (se t.ex. Herkman 2001; Mitry 2000), men för denna avhandling räcker en 

ytlig genomgång av några viktiga element: bildspråk, tidsanvändning och karaktärer. 

Ledin & Machin (2018) betonar dessa i sin definition av filmklipp: “A film clip compri-

ses moving images and evokes time. It invites the reader to meet characters in a story” 

(Ledin & Machin 2018:133, egen kursivering). Storyn, narrativet, behandlas i denna 

avhandling snarare som själva ramverket för en reklamfilm, snarare än bara ett ele-

ment som bygger upp den. Förutom de ovan nämnda elementen förtjänar språket även 

ett omnämnande, eftersom språkanvändningen är en viktig del av reklamkonsten. I 

reklamfilmer kan språket förmedlas visuellt genom texter eller auditivt genom dialog. 

Konstnärliga stilgrepp såsom ordlekar, allitteration och metaforer används ofta i 

reklam för att fånga uppmärksamhet och göra reklamen minnesvärd (Lazović 2012). 

Språket är även en viktig kulturbärare, vilket diskuteras närmare i kapitel 3.1.4. 

Rörliga bilder kommunicerar genom bildspråk, som ofta kan vara ett effektivare verk-

tyg för kommunikation än ord; ”en bild kan säga mer än 1000 ord”, som ordspråket 

lyder. Det är ett välkänt faktum att vi minns bilder bättre än ord, vilket kallas för 

picture superiority effect (se t.ex. Roediger & Weldon 1987). Denna effekt är speciellt 

relevant för tevereklam, då tittare antas vara oengagerade och tiden att bearbeta in-

trycken är begränsad (Childers & Houston 1984). Trots att modern teknologi ofta låter 

oss pausa, tysta eller helt skippa en reklamfilm har denna kognitiva verklighet inte änd-

rats. En bild drar uppmärksamhet, kan väcka känslor och uttrycka begrepp och idéer 

som vore otympliga att sätta i ord, såsom tanken att användningen av en deodorant kan 

göra en person mer attraktiv (Lazović 2012). I bild framställs även filmens miljö: den 

visuella omgivning där handlingen äger rum. I reklamer är miljöns roll vanligen att 

förmedla olika ideal såsom skönhet, frihet eller äventyr (Ledin & Machin 2018:152). 
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Bilder från Paris associeras med romans, medan en så vardaglig bild som en familj vid 

ett matbord kan förmedla samhörighet eller kärleken till hemmet. Bilder har ändå en 

större tolkningsbredd än ord, och i egenskap av rörliga bilder innehåller film en otrolig 

mängd betydelsebärande innehåll. Detta gör bilder till komplicerade verktyg. Konsten 

att bygga upp en film är konsten att kontrollera tittarens associationer så att budskapet 

når fram (Mitry 2000:99). 

Från språk och bild är nästa steg att beakta olika karaktärer, som vanligtvis är fokus för 

händelseförloppet och ofta kommunicerar såväl visuellt som verbalt. Dock förekommer 

ofta karaktärer som inte talar i reklamen utan enbart kommunicerar icke-språkligt, och 

även en bakgrundsröst utan visuell framställning är en sorts karaktär. Traditionella 

berättelser fokuserar ofta på en eller ett fåtal huvudkaraktärer, s.k. protagonister, som 

tittarna kan relatera till och identifiera sig med. I många berättelser förekommer även 

antagonister, sekundära karaktärer vars syfte är att utmana eller på något sätt verka 

emot protagonisten för att skapa dramatisk spänning. En liknande funktion innehas av 

en s.k. foil, en karaktär vars egenskaper framhäver motsatta egenskaper hos huvud-

karaktären. Detta karaktärsupplägg är typiskt för genren underhållande narrativ (se ka-

pitel 2.2.1). (Encyclopaedia Britannica s.a; Ledin & Machin 2018:156) 

En annan typ av karaktär som ofta förekommer i reklamfilmer är brandpersonligheter: 

karaktärer som ger ett ansikte åt varumärket, fungerar som ambassadörer eller som 

maskotar. Deras funktion kan vara att skapa förtroende för produkten eller märket, till 

exempel genom att förklara dess fördelar. Sådana karaktärer kallas ofta för spokes-

characters. De kan vara påhittade figurer, såsom Duracell-kaninen, Marlboro-mannen 

och ICA-Stig. Många varumärken använder dock kändisar, eftersom många människor 

idoliserar dem och vill skapa sin självbild kring dem. Vid sidan av dessa karaktärstyper 

med unika personligheter framställs vissa karaktärer som generiska figurer, vanligtvis 

namnlösa karaktärer som närmast fungerar som bakgrund för eller kontrast mot 

huvudkaraktärerna. Grupper av generiska figurer som ofta ser rätt likadana ut kallas 

kollektivkaraktärer. De är en del av berättelsen men fångar väldigt lite uppmärksam-

het. De smälter alltså närmast in i miljön och bidrar närmast till reklamens bildspråk. 

(Cohen 2014; Hartley 2011:37; Ledin & Machin 2018:156–157) 

Vid sidan av de verbala och visuella elementen och karaktärer är tidsanvändning en 

ytterst abstrakt men mycket betydande del av reklamfilmer. Jämfört med till exempel 

en tidningsannons, där läsare bestämmer hur länge hen ser på annonsen, är reklam-

filmens tid specifikt utmätt, och tidsanvändningen är därmed relevant för hur betydelse 
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förmedlas och tas emot. Eftersom reklamfilmer är mycket korta, ofta mellan 30 och 60 

sekunder, måste budskapet förmedlas på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta innebär 

att bekant symbolik såsom metaforer och atmosfärisk musik är oundvikliga verktyg. 

Det främsta verktyget för att styra tidsanvändningen och skapa rytm är redigering 

(editing). I snäv bemärkelse innebär detta helt enkelt att två bitar film eller tagningar 

kombineras på ett sätt som skapar ett logiskt händelseförlopp. Genom att kombinera 

tagningar antyds även ett symboliskt förhållande mellan dem. På så sätt kan man mani-

pulera tittarens associationer, vilket förståeligt nog är speciellt användbart i reklam. 

(Ledin & Machin 2018:133; Mitry 2000:9–10) 
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3 KULTURENS ROLL I KONSUMTION OCH 
KOMMUNIKATION 

Hittills har avhandlingen behandlat mer allmänna aspekter av kommunikation via 

reklamfilm, men i detta kapitel flyttas fokusen till kulturteori. I kapitel 2 framkom, att 

kulturskillnader kan fungera som semantiskt brus som stör kommunikationen. Enligt 

kulturforskare påverkar kultur mänskligt beteende på varje nivå, och det kan inte 

betraktas som en enda faktor utan är en viktig kontext för all kommunikation. Då 

marknader globaliseras blir det allt viktigare för marknadsförare att förstå denna 

kontext. Med andra ord kan förståelse för kulturskillnader öka effektiviteten av mark-

nadskommunikation, då marknadsförare förstår vilken form av kommunikation som 

bäst mottas av målgrupper från olika kulturer. (de Mooij 2011:21; Trompenaars & 

Woolliams 2004:7, 17) 

Jämfört med ekonomisk utveckling och andra omvärldsfaktorer är kultur svårt att stu-

dera, eftersom det är en abstrakt social konstruktion. Enligt Minkov (2013:10) är det 

lönlöst att söka en ”rätt” definition av kultur, utan det viktigaste att utreda vad man in-

kluderar i definitionen, eftersom de empiriska slutsatser man kan ta grundar sig på 

detta. Det finns alltså ingen entydigt överenskommen definition av kultur och heller 

inget objektivt sätt att studera kultur. Consumer Culture Theory (CCT) är teoretisk in-

riktning som ofta används inom marknadsföring för att studera den stora mängd sym-

bolik och historier som konsumenters använder för att bygga upp sin identitet (Arnould 

& Thompson 2005), men medan CCT är användbart för att studera specifika kulturella 

fenomen ger tvärkulturell teori bättre verktyg för jämförelse av olika kulturer. Enligt 

Ember & Ember (2009:2) är kulturell jämförelse det mest praktiska sättet att förklara 

hur kulturer fungerar och att hitta sätt att förklara eller även förutsäga kulturellt 

beteende. Tvärkulturell forskning grundar sig på antagandet att det finns betydelsefulla 

mönster, d.v.s. gemensamma drag, mellan kulturer, baserat på att mänskligt beteende i 

viss mån är förutsägbart (Hofstede 2001:1). Dessa generaliseringar är inte absoluta, 

utan statistiska, och kan studeras med hjälp av empiriskt utvecklade modeller eller 

typologier (de Mooij 2011:36). Det är dock viktigt att man utför forskning för att hitta 

dessa mönster, d.v.s. inga kulturella drag ska anses sanna innan de bevisats empiriskt 

(Ember & Ember 2009:6–7). 

3.1 Vad är kultur? 

Kultur är framför allt ett kollektivt fenomen; formulerat av de Mooij (2011:33) som ”the 

glue that binds groups together”. Orsaken till att kulturer existerar är att människan är 
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ett socialt djur, som naturligt delar in sig i grupper. Vi och de-tänkandet, att kategori-

sera folk i egengrupper och främlingsgrupper, är djupt rotat i det mänskliga psyket 

(Hofstede et al. 2011:34). Medan personlighet är något som skiljer mellan mig och dig 

skiljer kultur mellan oss och er. Hofstede et al. (2011:22) definierar kultur som ”den 

kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som tillhör en viss 

grupp eller kategori från andra”. Denna analogi till datorers programmering betonar 

hur kultur är något inom en människa, en del av dennes identitet, snarare än bara en 

omgivningsfaktor. Hofstede et al. (2011:20–22) beskriver vidare hur kultur bara är en 

nivå av människans interna programmering, som formar hennes identitet, och den bör 

separeras från element av den mänskliga naturen och den individuella personligheten 

(se figur 2). 

 

Figur 2 Nivåer av mental programmering (Hofstede et al. 2011:23) 

Figur 2 visar hur kultur, som inte är medfödd utan inlärd, påverkas av den för alla ge-

mensamma mänskliga naturen och i sin tur påverkar den individuella personligheten 

(Hofstede et al. 2011:22). Inlärning sker i den sociala miljön under tidig uppväxt, eller 

när man blir del av en ny kultur i fråga om till exempel subkulturer och företagskultu-

rer (Hofstede et al. 2011:22). Hofstede & McCrae (2004) fann att genomsnittliga per-

sonlighetsdrag hos folk i olika länder korrelerar med vissa kulturella dimensioner, vil-

ket bevisar att kulturen påverkar den inlärda delen av människans personlighet. Kultur 

är lika relevant för beteende som personlighet, och styr människan på varje nivå, ofta 

omedvetet (de Mooij 2011:21). En finne designar inte en produkt på samma sätt som en 

amerikan, och en japan tänker annorlunda kring många köpbeslut än en italienare. 

Denna avhandling går inte närmare in på korrelationer mellan personlighetsdrag och 

kultur, men det är relevant att notera sambandet. Varje individ är en produkt av sin 

kultur. 

Personlighet

Kultur

Den mänskliga naturen
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3.1.1 Kulturella dimensioner 

Inom sociala vetenskaper används olika modeller för att förenkla komplicerade idéer, 

men eftersom kultur är en social konstruktion är det omöjligt att framställa en objektiv 

modell för att kartlägga kulturer. Kulturella dimensioner är empiriskt utvecklade kate-

gorier av värderingar som gör det möjligt att gradera kulturer inom de olika dimen-

sionerna. Denna grova generalisering och rangordning av kulturer har kritiserats, men 

de är användbara konstruktioner för att jämföra kulturer och förklara olika typer av 

beteende. Inom tvärkulturell forskning används huvudsakligen tre olika modeller, som 

baserar sig på att identifiera och klassificera kulturella värderingar. (de Mooij 2011:40, 

53; Hofstede 2001:1–2) 

The three major large-scale worldwide dimensional models – by Hofstede, Schwartz and GLOBE 
– overlap in some ways but vary with respect to sampling and type of questions used. What they 
have in common is aggregating self-descriptive responses by individuals drawn from a series of 
different national samples. The predominant emphasis has been upon characterizing cultures in 
terms of shared values, shared beliefs or shared sources of guidance. (de Mooij 2011:53) 

Hofstedes modell, utvecklad sedan 1970-talet, är den överlägset mest utnyttjade inom 

marknadsföring (de Mooij 2011:54; Engelen & Brettel 2011), men man kan i tidigare 

forskning hitta argument för och emot varje modell. Exempelvis hävdar Ng, Lee & Sou-

tar (2007) att Schwartz värdemodell är bättre på att förklara kulturell variation än Hof-

stedes modell och mer användbar för internationell handel. Okazaki & Mueller (2007) 

lyfter i gengäld fram GLOBE-modellen, som långt baserar sig på Hofstedes modell, som 

en lovande nykomling. Jag har trots allt valt att använda Hofstedes modell, eftersom 

den har utvecklats över en lång tid, har väldefinierade dimensioner och många kända 

korrelationer med konsumentbeteende (de Mooij 2017). Enligt de Mooij (2011:55) kan 

Hofstedes dimensioner ”together with national wealth, (...) explain more than half of 

the differences in consumption and consumer behavior”. Modellen har tillämpats i en 

mängd olika kontexter för att identifiera och förklara kulturella skillnader, exempelvis 

hur onlinereklam uppfattas (Brettel & Spilker-Attig 2010), hur metaforer används i 

reklambudskap (Morris & Waldman 2011) och hur tabubelagda ämnen behandlas 

(Sabri 2012). Modellen beskrivs detaljerat i kapitel 3.2. 

3.1.2 Kulturlager, nationella kulturskillnader  

Det är relevant att notera att varje människa samtidigt är del av olika grupper, som i 

viss mån kan skifta under ens livstid. Hofstede et al. (2011:36–37) kallar dessa för kul-

turlager och skiljer mellan bl.a. nationer, etniciteter, religioner, kön, generationer, 

samhällsklasser och organisationer. Alla grupper som människan är del av påverkar 
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henne kulturellt, och värderingar inom olika grupper kan även vara motstridiga ibland, 

vilket leder till disharmoni i människans mentala programmering (Hofstede et al. 

2011:37). Ett exempel på sådan disharmoni vore en homosexuell katolik, eftersom den 

katolska läran motsätter sig homosexualitet.  

Fokusen på nationer är ändå inte okontroversiell. Kritik som ställts mot avgränsningen 

rör bland annat att nationers gränser har skiftat ofta under de senaste århundradena 

(Hofstede et al. 2011:40), att vissa nationer är mer heterogena än andra (de Mooij 

2011:38–39) och att kulturer oavsett beblandas över nationella gränser, speciellt i en 

globaliserad värld (Craig & Douglas 2006). Craig & Douglas (2006) efterfrågar, likt 

många kritiker, tydligare kulturenheter, men erbjuder själva inget alternativ. Koslow & 

Costley (2010) hävdar å sin sida att ”identifiable subcultural groups in various count-

ries often have more in common with each other than the rest of their fellow nationals”. 

De menar att det vore vettigare att försöka kulturellt kartlägga nationsöverskridande 

konsumentgrupper, till exempel europeiska ungdomar eller den rika överklassen, efter-

som mycket marknadsföring ändå riktar in sig på segment snarare än den stora massan 

inom ett helt land (Koslow & Costley 2010). 

Hofstede erkänner problematiken med nationer som kulturell enhet, men påpekar att 

det ofta är den mest praktiska avgränsningen, eftersom nationer är naturligt geogra-

fiskt avgränsade och för mycket statistik som kan jämföras med kulturdata (Hofstede et 

al. 2011:41). Detta innebär att man exempelvis kan kontrollera hur bra kulturella mått 

korrelerar med olika typer av konsumtion. Därtill har Minkov & Hofstede (2012; 2014) 

visat, att kulturella skillnader mellan nationer i varje fall är större än skillnader inom 

nationer, även bland Europas mycket heterogena nationer. En undersökning om kultu-

rell koherens i 19 europeiska länder fann exempelvis, att nationerna i Norden är mycket 

homogena, medan Tyskland och speciellt forna Västtyskland är relativt heterogent (de 

Mooij 2011:39). Enligt de Mooij (2011:39) har detta närmast konsekvenser för testning 

av produkter eller marknadsföring i nya länder, eftersom testning i ett heterogent om-

råde kan ge resultat som inte passar kulturen i övrigt. 

3.1.3 Kulturella uttryck 

Modeller av kulturella dimensioner baserar sig som sagt på värderingar, men det finns 

fler typer av kulturella uttryck. Hofstede et al. (2011:24–26) skiljer mellan symboler, 

hjältar, ritualer, sedvänjor och värderingar. Dessa kan åskådliggöras med hjälp av ett 

s.k. lökdiagram (se figur 3). 
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Figur 3 Lökdiagram av kulturella uttryck (Hofstede et al. 2011: 25) 

Lökmetaforen är passande, då djupare lager i modellen avser uttryck som är mer sta-

bila och mindre synliga än de ytligare lagren. Symboler, hjältar och ritualer är överlag 

de kulturella uttryck som utomstående kan betrakta, s.k. sedvänjor, medan värderingar 

inte kan observeras direkt (Hofstede et al. 2011:25–26). 

Symboler är ord, gester, bilder eller objekt som har en särskild innebörd för människorna i en 
viss kultur, men inte för andra (...) Hjältar är personer – levande eller döda, verkliga eller upp-
diktade – som har egenskaper som värderas högt inom en kultur, och som därför blir till förebil-
der. (...) Ritualer är kollektiva aktiviteter som egentligen inte behövs för att uppnå ett visst mål, 
men som anses vara socialt viktiga inom en kultur. (Hofstede et al. 2011:24) 

Finska symboler är exempelvis vår flagga, militärens gradmärken och julgröt med man-

del, men också det finska språket. Till finska hjältar kan man räkna exempelvis Tove 

Jansson eller Väinö Linnas sju bröder, medan typiska finska ritualer är traditioner så-

som Lucia eller det årliga utlysandet av julfriden i Åbo. 

Tvärkulturell forskning fokuserar ändå primärt på att mäta och jämföra de osynliga, 

kollektiva värderingar som skiljer kulturer åt, eftersom de anses vara stabila genom 

tiden; även om sedvänjor förändras förblir de bakomliggande värderingarna de samma 

över flera generationer (de Mooij 2011:29–31; Hofstede 2001:5; Hofstede et al. 

2011:37–40). Värderingar definieras som ”an enduring belief that one mode of conduct 

or end-state of existence is preferable to an opposing mode of conduct or end-state of 

existence” (Rokeach 1973:159–160). Värderingar prioriteras och rangordnas i olika 

värdesystem, ofta på polära skalor (de Mooij 2011:27; Hofstede et al. 2011:26), 

exempelvis 

  Symboler 
 

    Hjältar 
 

    Ritualer 
 
 
Värderingar 



21 
 

 

• god – ond 

• frisk – sjuk 

• modern – traditionell 

• rationell – irrationell 

• moralisk – omoralisk 

Många grundläggande attityder och beteenden hos en människa baserar sig på värde-

ringar, men eftersom de formas tidigt i barndomen är de i grunden irrationella och står 

ofta i konflikt med varandra, såsom frihet och jämlikhet (Hofstede 2001:6). På både 

individ- och samhällsnivå vägs motsägelsefulla värderingar ständigt mot varandra i för-

sök att hitta en balans; jämför exempelvis hur olika länder löser problemet med hur 

stor statlig styrning man bör ha för att betrygga befolkningens säkerhet utan att be-

gränsa deras frihet för mycket. 

3.1.4 Språkets roll 

Språk är samtidigt en av de tydligaste och en av de djupaste aspekterna av en kultur. 

Ord i sig räknas generellt till kulturella symboler, det yttersta lagret i lökmodellen ovan, 

eftersom de lätt förändras och överförs mellan kulturer (Hofstede et al. 2011:24). Sam-

tidigt finns det mängder av ord och språkbilder som förstås olika i olika kulturer, eller 

som inte alls låter sig översättas. Metaforer och idiomatiska uttryck är speciellt märk-

värdiga i detta avseende (se t.ex. Morris & Waldman 2011). Enligt de Mooij (2011:222, 

225) är denna typ av begrepp speciellt användbara i reklam, eftersom de uttrycker spe-

cifika kulturella idéer, vilket innebär att den mest effektiva typen av reklam är svår att 

översätta. Exempelvis uttrycker ord såsom sisu och kalsarikännit finska attityder till 

svårigheter respektive drickande.  

Hofstede et al. (2011:473) påpekar, att det kan vara svårt att förstå många kulturella 

subtiliteter, såsom humor, om man inte kan ett språk. Humor används i reklam världen 

över, men på olika sätt, och det har visat sig svårt att påvisa exakt hur olikheterna tar 

sig uttryck (se t.ex. Alden, Hoyer, Lee & Wechsara 1995; Cruthids, Wang, Wang & Wei 

2012; Hatzithomas, Zotos & Boutsouki 2011). Trots detta starka band mellan språk och 

kultur är det viktigt att notera, att de inte är samma sak. Det finns språk som delas av 

flera kulturer, såsom spanskan i Peru respektive Spanien, och enhetliga kulturer som 

omfattar flera språkgrupper, såsom Belgien med holländska och franska eller Finland 

med finska och svenska (Hofstede et al. 2011:473). 
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3.2 Hofstedes kulturdimensioner 

Hofstedes modell av kulturella dimensioner är speciellt robust och användbar inom 

marknadsföringsforskning, eftersom den validerats extensivt och har ansetts vara den 

bästa modellen för att förutse konsumentbeteende (de Mooij 2011:54). Modellen base-

rar sig på teorin om att ”alla samhällen har samma grundläggande problem, och att det 

bara är svaren som skiljer sig åt” (Hofstede et al. 2011:52). På basen av empirisk under-

sökning av IBM-anställda framställde Hofstede på 1970-talet en modell med fyra 

dimensioner som dessa gemensamma problem kunde rangordnas i (Hofstede et al. 

2011:52–53). Hofstedes forskning har uppdaterats med tiden och utvidgats med en 

femte och sjätte dimension (Hofstede et al. 2011:61, 71). Dimensionerna sammanfattas 

kort i tabell 1 och beskrivs närmare i kapitel 3.2.1–3.2.6. 

Tabell 1 Hofstedes sex dimensioner (Hofstede 2001; Hofstede et al. 2011) 

Dimension Relaterar till... 

Maktdistans (hög-låg) social ojämlikhet och auktoritet 

Individualism kontra 
kollektivism  

förhållandet mellan individen och gruppen 

Maskulinitet kontra 
femininitet 

hur män och kvinnor förväntas bete sig i samhället  

Osäkerhetsundvikande 
(hög-låg) 

hur man i samhället hanterar osäkerhet 

Långsiktig kontra 
kortsiktig inriktning 

om det är bättre att vara pragmatisk med tanke på framtiden eller 
existera i nuet och hålla på fastställda traditioner 

Eftergivenhet kontra 
återhållsamhet 

om lycka uppnås genom att ge efter för impulser eller genom att 
reglera sitt beteende med sociala normer 

Hofstede et al. (2011) innehåller poäng för 176 länder och regioner för de första fyra 

dimensionerna och poäng för 93 länder för de två nyare dimensionerna. Eftersom mo-

dellen rangordnar länder på polariserade skalor kan man enkelt utforma nationella 

profiler för analys. Dimensionerna maktdistans och osäkerhetsundvikande har enbart 

polerna ”hög” och ”låg”, medan övriga dimensioner har olika benämningar på de två 

polerna, såsom maskulinitet (hög) kontra femininitet (låg). Dimensionsvärdena ligger i 

regel mellan 1 och 100, men p.g.a. faktorjustering överskrider vissa värden 100. Oavsett 

används 50 som medelpunkt. Finland har alltså låg maktdistans med 33 poäng och hög 

(eller medelhög) individualism med 63 poäng. Olika kulturers dimensionsvärden bör 

ändå beaktas i relation till varandra. Exempelvis är Sverige, Finland och Frankrike 

samtliga feminina länder med maskulinitetsvärden under 50, men med ynka 5 poäng 

är Sverige mycket mer feminint än Finland på 26 poäng, som å andra sidan är mer 

feminint än Frankrike på 43 poäng. (de Mooij 2011:54; Hofstede et al. 2011) 
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Dimensionerna har validerats i olika replikationsstudier genom åren, men många stu-

dier har bara lyckats validera vissa dimensioner men inte andra, vilket visar dels att 

Hofstedes modell inte är perfekt och dels problematiken med urval av för få länder i 

replikationsstudierna (Hofstede et al. 2011:57–60). Annan kritik som ställts mot mo-

dellen är att datamaterialet från IBM inte är representativt för hela nationella grupper, 

att den saknar dimensioner, att dimensionerna är felkonstruerade eller att de överlap-

par för mycket (Maude 2011:10–11). Modellens förespråkare har försvarat modellen 

och den är fortsättningsvis under utveckling (se t.ex. de Mooij 2011; de Mooij 2015; 

Hofstede et al. 2011). 

Marieke de Mooij (2011) har i sin bok om kulturens konsekvenser för konsumentbe-

teende analyserat sekundär data, såsom nationell statistik, om konsumentvärderingar, 

-attityder och -beteenden och hittat flera korrelationer med Hofstedes dimensioner. 

Exempel på sådana samband ges för varje dimension i kapitel 3.2.1–3.2.6, medan kon-

sekvenser relaterade till matkulturer diskuteras närmare i kapitel 3.4. 

3.2.1 Maktdistans (PDI) 

Maktdistans (PDI = Power Distance Index) definieras som ”den utsträckning i vilken 

de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land 

förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad” (Hofstede et al. 2011:84). 

I samhällen med hög maktdistans finns en tydlig hierarki i samhället, och statusskillna-

der är naturliga, medan samhällen med låg maktdistans däremot betonar jämlikhet. 

Maktdistans påverkar hur mycket konsumenter bl.a. samlar information och läser 

nyheter samt använder internet, mobiltelefoner och kreditkort. (de Mooij 2011:46–47) 

PDI påverkar starkt hur människor kommunicerar sinsemellan, vilket innebär att 

denna dimension är speciellt viktig att beakta i interkulturella möten. PDI delar upp 

världen i rätt tydliga geografiska kluster, i och med att de flesta länder med hög makt-

distans ligger i Asien, Afrika, Öst- och Sydeuropa, medan i princip hela Västvärlden 

(Väst- och Nordeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland) har låg makt-

distans. I samklang med detta finns det ett samband mellan PDI och välstånd; rikare 

länder har lägre maktdistans. Samhällsklass, utbildningsnivå och sysselsättning påver-

kar också variation i PDI inom länder, vilket inom marknadsföring är relevant för seg-

mentering. (de Mooij 2011:59, 268–269; Hofstede et al. 2011:83–84, 87) 

Eftersom Finland och Tyskland är västerländska nationer är det inte överraskande, att 

de har liknande PDI: 33 poäng för Finland respektive 35 poäng för Tyskland. Andra 
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länder med liknande PDI är Storbritannien (35), Norge (31) och Sverige (31). De enda 

icke-europeiska nationer som har lägre PDI är Nya Zeeland (22) och Israel (13). 

(Hofstede et al. 2011:82) 

3.2.2 Individualism (IDV) 

Individualism kontra kollektivism (IDV) skiljer på två motsatta sätt att tänka på indivi-

dens roll i förhållandet till gruppen. Samhällen betecknas som individualistiska om de 

ligger högt på skalan och som kollektivistiska om de ligger lågt på skalan. 

Individualism kännetecknar samhällen med svaga band mellan individer: alla människor för-
väntas ta hand om sig själva och den närmaste familjen. Kollektivism är dess motsats och är 
utmärkande för samhällen där människor redan från födseln integreras i egengrupper med 
stark sammanhållning som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte mot förbehållslös 
lojalitet. (Hofstede et al. 2011:119) 

I kollektivistiska samhällen, som omfattar 70-80 % av världens nationer, är individens 

identitet starkt sammanbunden med gruppens, och egot har mindre betydelse (de 

Mooij 2011:47; Hofstede et al. 2011:125). Likt PDI påverkas IDV av välstånd, och 

dimensionerna korrelerar negativt (Hofstede et al. 2011:125, 133). Med andra ord mot-

svaras hög maktdistans oftast av låg individualism och vice versa. Med tanke på dessa 

djupa skillnader är det inte konstigt att tvärkulturell kommunikation försvåras enormt i 

situationer där avsändarens och mottagarens kulturella profiler skiljer sig stort. 

IDV har visat sig relatera till konsumtion på många nivåer, bl.a. antal bilar per hushåll, 

mejlande och bloggande, vikten av fritid samt konsumtion av mode- och lyxartiklar. I 

individualistiska länder är man även mer positivt inställd till att konsumera helt 

okända varumärken. Några viktiga individualistiska värderingar är unikhet (differen-

tiering), frihet och självförverkligande, vilket ofta reflekteras i marknadsföring. (de 

Mooij 2011:47–48, 113–116) 

Finlands och Tysklands kulturer räknas båda som medehögt individualistiska, med 63 

respektive 67 poäng. De formar ett tydligt kluster tillsammans med de flesta länder i 

Nord- och Västeuropa. USA är världens mest individualistiska land med 91 poäng, tätt 

följt av Australien, Storbritannien och Kanada, vilket visar på problematiken som ang-

loamerikanska företag stöter på när de försöker tillämpa sina värderingar på resten av 

världen. Individualistiska kulturer tenderar nämligen att vara universalistiska och tro 

att de egna värderingarna är rättfärdiga och gäller eller borde gälla överallt. Den bästa 

medicinen mot universalism är kunskap om andra kulturer. Därför är det inte överras-

kande, att IDV är den tydligt mest studerade av Hofstedes dimensioner och att en stor 
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del av studierna jämför USA med någon kollektivistisk kultur, ofta Kina (IDV 20), som 

är en ekonomiskt viktig nation vars kultur avviker mycket från västerländska 

värderingar. (de Mooij 2011:14; Engelen & Brettel 2011; Hofstede et al. 2011:122–125) 

3.2.3 Maskulinitet kontra femininitet (MAS) 

Maskulinitet kontra femininitet (MAS) är kopplat till hur män och kvinnor förväntas 

bete sig i samhället, d.v.s. hur könsroller uttrycker sig. I maskulina kulturer är könsrol-

lerna tydliga: ”Män ska hävda sig, vara tuffa och fokuserade på materiell tillgång, me-

dan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet” (Hofstede et 

al. 2011:176). I feminina kulturer är könsrollerna mer diffusa, och såväl män som kvin-

nor får vara känslosamma eller hårda. 

I motsats till PDI och IDV har MAS ingen relation till välfärd, men vissa geografiska 

områden kan ändå utskiljas ur MAS-värdena. De nordiska länderna är i regel mycket 

feminina, men Finland (26 poäng) är ändå tydligt mer maskulint än Sverige (5 poäng) 

och Norge (8 poäng). Ett flertal latinamerikanska och östeuropeiska länder är tillika 

feminina, medan de anglosaxiska och tysktalande länderna är maskulina. Tysklands 

MAS är 66. (Hofstede et al. 2011:176–179) 

Denna dimension har stor relevans för marknadsföring, eftersom den relaterar till 

konsumentbeteende på många nivåer. Skillnader i könsrollerna har konkret relevans 

för vem som gör vissa köpbeslut i familjen. Exempelvis sköts i maskulina kulturer mat-

inköp och annan hushållsrelaterad konsumtion generellt av kvinnan, medan mannen 

fattar beslut om bilinköp. I feminina kulturer är det vanligare att båda parterna deltar i 

köpbeslut, och man strävar generellt till koncensus. Maskulina och feminina kulturer 

har även olika perspektiv på konsumtion överlag: i maskulina länder konsumerar man i 

regel för att synas, i feminina länder för att höja sin livskvalitet. Vid sidan av könsrol-

lerna konsumerar man i maskulina samhällen mer kaloriprodukter, utländska varor 

och statusprodukter, exempelvis dyra klockor och smycken, medan man i feminina kul-

turer lägger mer pengar på hemmet. Medan maskulina kulturer betonar värden som 

hör ihop med prestation och framgång värderar feminina kulturer omsorg och ödmjuk-

het. (de Mooij 2011; Furnham & Paltzer 2010; Hofstede et al. 2011) 

3.2.4 Osäkerhetsundvikande (UAI) 

Osäkerhetsundvikande (UAI = Uncertainty Avoidance Index) handlar om hur man i 

olika kulturer hanterar ångest som uppkommer från den tvetydighet och oförutsägbar-
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het som finns i världen. Osäkerhet är en subjektiv känsla som uttrycker sig bland annat 

genom behovet av skrivna och oskrivna regler samt genom irrationella beteendemöns-

ter. Exempelvis läggs i det tyska samhället stor betoning på punktlighet, men även om 

man är sen går man sällan mot rött ljus, vilket i kulturer med lägre UAI kan anses be-

synnerligt. Både Finland och Tyskland är osäkerhetsundvikande kulturer, med 59 res-

pektive 65 poäng. Intressant nog finns inte samma sorts geografiska kluster inom UAI 

som inom PDI och IDV. Finland och Tyskland kan grupperas med grannarna Estland 

(60 poäng) och Österrike (70 poäng), men Sverige och Danmark hittas i den låga änden 

med 23 respektive 29 poäng. De flesta västerländska nationer är faktiskt svagt osäker-

hetsundvikande, och för Finland och Tyskland betyder detta ett större behov av struk-

tur och kontroll än vad som gäller i många andra närliggande kulturer. (Hofstede et al. 

2011:232–239) 

Osäkerhetsundvikande har samband med bland annat tron på experter och rituellt be-

teende samt hur mycket man visar känslor (åtminstone inom Europa), läser nyheter, 

sportar och använder läkemedel. I länder med lågt UAI är vågar man generellt ta fler 

risker, och därmed är innovationsnivån högre, medan man i länder med hög UAI är 

misstänksam mot främlingar och reser mindre samt gifter sig och flyttar hemifrån se-

nare. En värdering som har speciellt starkt samband med UAI är renhet, vilket exem-

pelvis visar sig i konsumtionen av mineralvatten och attityder till olika sorters mat (se 

kapitel 3.4). Att vara i god hälsa är något som människor världen över bryr sig om, men 

synen på vad som leder till god hälsa varierar med UAI; i starkt osäkerhetsundvikande 

kulturer tror man på hälsosam mat medan man i svagt osäkerhetsundvikande kulturer 

oftare betonar vikten av motion. (de Mooij 2011:136–137) 

3.2.5 Långsiktig kontra kortsiktig inriktning (LTO) 

Dimensionen vid namn långsiktig kontra kortsiktig inlärning (LTO = Long-Term 

Orientation) är den första utvidgningen av Hofstedes modell, uppkommen i slutet av 

1980-talet efter extensiva undersökningar av värderingar i asiatiska länder (Hofstede et 

al. 2011:60–61). Många av värderingarna som räknas som långsiktiga relaterar till 

Konfucius lära, vilket förklarar varför Kina och andra östasiatiska länder får höga 

poäng på dimensionen (Hofstede et al. 2011:290). 

Långsiktig inriktning står för att främja dygder inriktade på framtida belöningar, i synnerhet ut-
hållighet och sparsamhet. Dess motsatta pol, kortsiktig inriktning, står för att främja dygder som 
har med det som varit och det nuvarande att göra, i synnerhet respekt för traditioner, att bevara 
”ansikte” och att uppfylla sociala skyldigheter. (Hofstede et al. 2011:294) 
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Behovet av självbehärskning är givetvis något som varje människa behöver för att fun-

gera i ett civiliserat samhälle, men i mer kortsiktiga länder förväntar människor sig i 

regel att ”ansträngningar snabbt [ska] ge resultat” (Hofstede et al. 2011:298). Kortsik-

tiga kulturer fostrar värderingar såsom tradition, nationell stolthet, generositet och 

självförbättring. Inom långsiktiga kulturer betonar man i gengäld pragmatism, spar-

samhet och uthållighet. För konsumtion innebär LTO bland annat skillnader i hur 

mycket tid och pengar man spenderar på att äta och att handla samt hur mycket man 

använder bekvämlighetsprodukter såsom mikrovågsugnar och snabbmat (de Mooij 

2011; de Mooij 2014:94). 

Inom denna dimension finns den största skillnaden mellan Finland och Tyskland: Fin-

lands kultur är kortsiktig (38 poäng) medan Tysklands är långsiktig (83 poäng) – en 

skillnad på 45 poäng! Utöver Ukraina är Tyskland den mest långsiktiga kulturen i 

Europa, men många av dess grannländer är också långsiktigt inriktade, till exempel 

Belgien, Schweiz, Nederländerna och Frankrike. Många östeuropeiska nationer är til-

lika långsiktigt inriktade. Sverige är precis på gränsen med 53 poäng, medan Norge och 

Danmark båda har 35 poäng och därmed sluter upp med Finland. Det är intressant hur 

små kluster av såväl låg som hög LTO återfinns inom Europa, men de mest extrema 

skillnaderna finns mellan Östasiens långsiktiga kulturer och de huvudsakligen kortsik-

tiga kulturerna i Mellanöstern och Afrika. (Hofstede et al. 2011:314–317) 

3.2.6 Eftergivenhet kontra återhållsamhet (IVR) 

Eftergivenhet kontra återhållsamhet (IVR = Indulgence versus Restraint) är ett mått 

på moralisk disciplin i samhället, definierad enligt följande: 

Eftergivenhet står för en tendens att relativt fritt tillåta tillfredsställelse av grundläggande och 
naturliga mänskliga begär när det gäller att njuta av livet och ha roligt. Återhållsamhet speglar 
en övertygelse om att sådan tillfredsställelse bör begränsas och regleras av stränga sociala nor-
mer. (Hofstede et al. 2011:353) 

Eftergivna samhällen kännetecknas bland annat av känslan av lycka, kontroll över sitt 

liv, stor vikt på fritid och vänner samt större optimism. Återhållsamma samhällen, som 

alltså får låga poäng på IVR, kan alltså upplevas som mindre välmående. Å andra sidan 

framhäver återhållsamma samhällen vikten av hårt arbete och sparsamhet, så likt alla 

dimensioner kan man inte säga att någondera polen av IVR är objektivt bättre än den 

andra. (de Mooij 2015; Hofstede et al. 2011:359) 

IVR är den nyaste dimensionen i Hofstedes modell, ursprungligen utvecklad av Minkov 

(2009), som senare samarbetade med Hofstede och dennes son med den tredje uppla-
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gan av Organisationer och kulturer (Hofstede et al. 2011). Eftersom dimensionen är så 

ny finns inte lika mycket information om korrelationer med konsumentbeteende som 

för tidigare dimensioner. Dock anger Hofstede et al. (2011:367) att man i eftergivna 

samhällen exempelvis är mer positivt lagd till utländsk musik och film, delar hushålls-

arbete mellan makar, konsumerar mindre fisk men mer läskedryck och öl, är fetare 

men sportar mer aktivt. 

Detta är den tredje dimensionen där Finland och Tyskland skiljer sig åt, även om skill-

naden inte är lika stor som i fråga om MAS och LTO. Med 57 poäng är Finlands kultur 

mer eftergiven än återhållsam, medan Tyskland med 40 poäng räknas som återhåll-

sam. Det kan vara intressant att notera, att beräkningar från Östtyskland uppvisar 

ännu lägre eftergivenhet (34 poäng), och kulturerna inom det forna östblocket är över-

lag mycket återhållsamma. Den mest eftergivna kulturen i Europa är Sverige med 78 

poäng, och många andra västeuropeiska och angloamerikanska kulturer ligger inte 

långt efter. I jämförelse med sina närmaste grannar är alltså både Finland och Tyskland 

mer återhållsamma, men sinsemellan befinner de sig på varsin sida om skalan. Detta 

visar ändå hur dimensionsvärdena är relativa, alltså till stor del beror på vilka kulturer 

man jämför. Trots att Finland inte på långt håll toppar IVR-skalan är det anmärknings-

värt att FN:s årliga World Happiness Report utsåg landet till världens lyckligaste land 

år 2015–2017. Många länder som stadigt placerats högt är starkt eftergivna, men jag 

har inte hittat någon forskning som drar ett samband mellan Hofstedes IVR och FN:s 

mått. De variabler som beaktas av FN kan även relatera till flera dimensioner. FN:s 

lyckoindex påverkas av bland annat inkomstnivå, graden av frihet och mängden 

korruption. (Helliwell, Layard & Sachs 2018; Hofstede et al. 2011:349–352) 

3.3 Finlands och Tysklands kulturer i närbild 

I kapitel 3.2.1–3.2.6 har Finlands och Tysklands värden nämnts skilt för varje dimen-

sion och relaterats till resten av världen i den mån det ansetts relevant. I detta kapitel 

går jag närmare in på likheterna och skillnaderna mellan Finlands och Tysklands kultu-

rella profiler. Dessa nationer utgör bra jämförelseobjekt, eftersom likheterna och 

skillnaderna är väldigt tydliga. För att åskådliggöra dimensionerna har respektive 

värden ställts upp i ett stapeldiagram (se figur 4). 
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Figur 4 Dimensionsvärden för Finland och Tyskland (Hofstede et al. 2011) 

Finland och Tyskland är alltså kulturellt närliggande inom dimensionerna maktdis-

tans, individualism och osäkerhetsundvikande. Dessa tre dimensioner påverkar starkt 

kommunikation, vilket är mycket relevant för denna avhandling. De Mooij (2011:265–

279) beskriver hur olika konfigurationer av dessa dimensioner leder till olika kommu-

nikations- eller reklamstilar, som behandlas ingående i kapitel 3.5. Låg maktdistans 

och individualism är alltså normalt bland västerländska kulturer, och värderingar så-

som frihet och jämlikhet är starka. Däremot konstaterades i kapitel 3.2.4 att Finland 

och Tyskland har sällsynt hög UAI i relation till resten av Europa, vilket kan vara en del 

av orsaken till att finnar och tyskar har rykte om sig att vara neurotiska och kontrolle-

rande i jämförelse med människor från andra västerländska kulturer. 

Inom de övriga tre dimensionerna finns tydliga skillnader mellan Finland och Tysk-

land. Medan Tysklands kultur är medelmåttigt maskulin (MAS 66) är Finlands övervä-

gande feminin (MAS 26), vilket framför allt innebär att könsroller är mer konkreta och 

traditionella i det tyska samhället. Medan Tysklands kultur är långsiktigt inriktad (LTO 

83) är Finlands kortsiktigt inriktad (LTO 38). Detta leder till en större vilja att såväl 

investera som spara för framtiden i Tyskland. Tysklands höga LTO förklaras säkerligen 

delvis av dess roll i första och andra världskriget. Arvet från nazismen är något som 

många tyskar aktivt undviker och hellre ser framåt. Faktum är att tyskarna är det minst 

patriotiska folket i Europa (de Mooij 2011:141), så det lönar sig inte att tilltala nationell 

stolthet i tysk reklam. I Finland har däremot traditioner, folktro och historia fortfa-

rande ett starkt fotfäste, och man finner förtröstan i gårdagen lika mycket som man 

lever i nuet. Att man lever i nuet och betonar livskvalitet, en aspekt av femininitet, kan 

medverka till en högre nivå av subjektivt välbefinnande i Finland jämfört med Tysk-

land. Detta mäts alltså på den nya IVR-dimensionen, där Finlands kultur betecknas 
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som eftergiven (IVR 57) i kontrast till Tysklands återhållsamhet (IVR 40). I och med en 

rätt hög UAI har båda kulturerna ett visst behov av regler, men i Finland får osäkerhet 

och normerande inte stå i vägen för livskvaliteten. 

Historiskt sett har både Finland och Tyskland varit splittrat mellan öst och väst, vilket 

än idag bär spår i båda kulturerna. Finland har tillhört både Sverige och Ryssland un-

der hundratals år, men det finska folket är ändå kulturellt homogent (de Mooij 

2011:39). Detta skulle antyda att grannarnas inflytande på grundläggande finska värde-

ringar inte varit särskilt stort, eller påverkat hela samhället i lika mån. I jämförelse va-

rade Tysklands splittring en kortare tid, mellan 1945 och 1990, men i motsats till Fin-

land var Tyskland under den tiden verkligen två länder med olika samhällssystem: det 

kapitalistiska Västtyskland och det kommunistiska Östtyskland. En vanlig förklaring 

för kulturella skillnader mellan öst och väst är skillnaden i välstånd, som ännu består 

nästan 30 år efter Berlinmurens fall, men detta har visat vara en tvetydig association 

(van Hoorn & Maseland 2010). Tyskland är ett rätt heterogent land, men skillnaderna 

är större i forna Västtyskland än i forna Östtyskland (de Mooij 2011:39). Därtill sam-

stämmer resultaten från vissa sydtyska regioner samman med österländska och schwei-

ziska värdemönster, medan Hamburg rätt starkt avviker från resten av landet (de Mooij 

2011:39). Minkov & Hofstede (2014) argumenterar ändå att skillnaderna mellan natio-

ner är större än skillnaderna inom nationer, och därmed förblir nationen en betydelse-

full avgränsning. Vi kan alltså utan problem tala om finsk kultur och tysk kultur som 

distinkta enheter. 

3.4 Mat och dryck i kulturell kontext 

Next to breathing, few aspects of human life are so unavoidable, and the consumption of food 
becomes part of our existence even before we have any perception of a world outside of our-
selves. (Walle 2010:24) 

Alla människor behöver äta och dricka för att överleva, och i och med matens vikt har 

för människans överlevnad är den ett centralt uttryck för kultur. Mat och dryck är s.k. 

kulturella artefakter, fysiska uttryck för kultur, i motsats till abstrakta värderingar (de 

Mooij 2011:21). Matkultur visar sig i alla typer av kulturella uttryck, som symboler, 

hjältar, ritualer, sedvänjor och värderingar (se kapitel 3.1.3). Kulturen reglerar bland 

annat vad som anses ätbart eller oätbart, hur mat tillagas och konsumeras (cuisine), 

måltidsbeteende och vilken typ av mat eller dryck som passar för olika tillfällen eller för 

olika åldrar (Macbeth & Mowatt 2004:101–102). Walle (2010:25) beskriver matvanor 

som något som starkt skiljer kulturer åt, men som samtidigt kan vara det mest tillgäng-
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liga sättet att lära känna och acceptera andra kulturer. Mat har därmed en huvudroll i 

kulturella möten:  

Food and meals may represent that which is most alien, and may serve as markers of the discrete 
division between ‘us and them’. At the same time, food and meals could be the most accessible 
way of approaching what is regarded as foreign, and enable us to eventually embrace it. (Walle 
2010:25) 

Denna dubbelroll som matkultur har som både främmande och tilldragande gör det till 

ett intressant objekt för tvärkulturell analys. Historiskt sett utvecklades olika matvanor 

långt baserat på vad människan kunde utvinna ur naturen på den geografiska plats som 

hon befann sig, vilket är den naturliga orsaken till många skillnader i matkultur. I da-

gens multikulturella värld blandas matkulturer dock allt oftare, och i stora städer är det 

möjligt att avnjuta mat och dryck från nästan vilken kultur som helst. 

Förhållandet mellan territoriellt kök och internationellt kök, mellan en ”lokal” och en ”global” 
konsumtionsmodell är ett högaktuellt tema inom samtidens matkultur. Det territoriella köket 
har [...] först idag fått en hög kulturell status, och detta efter att det har genomgått livsmedlens 
globalisering, som först tycktes ge motsatt effekt. Det är just detta som utgör paradoxen. (Mon-
tanari 2010) 

Detta kan jämföras med myten om den globala byn, som diskuterades i kapitel 1. 

Medan många förutspådde, att globalismen skulle leda till kulturell konvergens, har så 

inte skett, utan många kulturella skillnader har istället förstärkts (de Mooij 2011:1–7). 

Att regional mat fått större relevans är ännu ett bevis på detta. Utländsk mat konkurre-

rar alltså allt mer med regional mat, som har en stark etisk dimension genom att det 

påvisas stöda små och lokala producenter, ekologiskhet och lokal identifiering (Köstlin 

2010:36). Trots allt är nutidens livsmedelsmarknad en blandning av globalt och lokalt. 

De samexisterar inte enbart, utan kan även stöda varandra och ”ge upphov till en ny, 

hittills okänd, konsumtionsmodell, som vissa sociologer kallar ’glo-kal’” (Montanari 

2010). 

Våra matpreferenser är även starkt bundna till hur vi uttrycker vår identitet (Walle 

2010:38). Den amerikanska socialpsykologen Leon Rappoport (2003) betonar detta: 

One of the most common and relatively subtle but important ways we get to know others, gaining 
impressions of their personalities, is through their eating habits. Social psychology studies have 
demonstrated that people will make fairly consistent judgments of others based on their grocery 
shopping list. Equally important is that people come to judge themselves through their eating 
habits. (Rappoport 2003:52) 

På basen av detta kan alltså konstateras, att vi dömer varandra och oss själva efter våra 

matvanor, och vi är även medvetna om hur våra matvanor påverkar hur andra ser på 

oss. Detta är speciellt relevant i individualistiska samhällen, där självet är viktigare än i 

kollektiva kulturer. Det kan exempelvis handla om att uttrycka hög moral genom att 
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välja vegetariskt, eller visa att man bryr sig om sin hälsa genom att välja sallad till lunch 

framom den mer lockande men onyttigare wienerschnitzeln. 

Matkultur reflekteras i olika kulturdimensioner på olika sätt. Marieke de Mooij (2011) 

har identifierat ett stort antal relevanta korrelationer mellan olika matvanor och kultu-

rella dimensioner. I mer kollektivistiska (låg IDV) länder spenderas en större procent 

av hushållets inkomster på mat, och hushållen är även ofta större. Större kaloriintag 

associerat med konsumtion av snabbmat, konditoriprodukter och läskedrycker korrele-

rar positivt dels med IDV, dels med MAS. Tillsammans med UAI korrelerar IDV med 

preferens för färsk mat. UAI, speciellt hur det relaterar till renhet som värde, är överlag 

en relevant dimension för matkultur. UAI korrelerar bland annat med konsumtion av 

mineralvatten och tillit till livsmedel överlag, vilket syns konkret i lägre konsumtion av 

många sorters halvfabrikat i länder med hög UAI. I kulturer med hög UAI relateras 

hälsa till mat av hög renhet och kvalitet; i kulturer med lågt UAI snarare till god kondi-

tion. Aktivt ekobeteende och återvinning, båda relevanta för vissa typer av livsmedel, 

förklaras av lågt PDI och lågt UAI. Vidare korrelerar LTO med hur mycket tid man 

spenderar på att äta och shoppa samt sällskapa med andra. I långsiktiga kulturer lockar 

mer långsiktiga promotionsaktiviteter, såsom sparprogram likt Plussa-kortet, i jämfö-

relse med korttidsrabatter. (de Mooij 2011) 

3.5 Kulturens effekt på massmarknadsföring 

Som avslutning på teoridelen har nu verktygen framställts för att kombinera kommuni-

kationsteori med tvärkulturell teori och klargöra hur kultur, kommunikation och 

reklam samverkar. Olika kulturer kommunicerar på olika sätt, och därmed talar man 

om olika kommunikations- och reklamstilar, två begrepp som jag betraktar synonymt. 

Enligt de Mooij (2011:265–279) är de tre avgörande dimensionerna för kommunikation 

maktdistans (PDI), individualism kontra kollektivism (IDV) och osäkerhetsundvikande 

(UAI). Nedan förklaras hur dessa dimensioner påverkar kommunikation. 

Individualism kontra kollektivism är den viktigaste dimensionen för att förklara skill-

nader i kommunikation (de Mooij 2011:264). I kollektivistiska kulturer är relationer 

och kontext mycket viktigt, medan man i individuella kulturer ser på individer och 

situationer som unika. Denna distinktion är grunden till Edward Halls tvärkulturella 

teori, som kategoriserar kulturer som låg kontext kontra hög kontext. Trots att Halls 

modell inte fullt överensstämmer med Hofstedes IDV-dimension är skillnaderna så 

små att man gott kan dra likhetstecken mellan individualism och låg kontext samt kol-
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lektivism och hög kontext. I kulturer med hög kontext är kommunikationen i högre 

grad kodad eller implicit. Man förlitar sig i stor mån på bland annat associationer, 

symboler och icke-verbal kommunikation. Konsten att tolka kontext, att avkoda bud-

skapen, blir därför mycket viktig. Det motsatta gäller för kulturer med låg kontext: 

kommunikationen är explicit och konsten att uttrycka sig väl är viktigare än konsten att 

lyssna. (de Mooij 2011:264–265) 

Den roll maktdistans har i kommunikation är främst interpersonell, det vill säga den 

uppenbarar sig i dialog. I kulturer med hög maktdistans är kommunikationen mer indi-

rekt, eftersom människor förhåller sig hierarkiskt till varandra, medan direkt kommu-

nikation gäller i kulturer med låg maktdistans. I indirekt kommunikation formas kom-

munikationen alltså av statusskillnader, medan direkt kommunikation inte beaktar 

dessa. Språkanvändningen är direkt då den innehåller många ord med starka intentio-

ner (definitivt, absolut, bäst), medan otydliga ord (kanske, eventuellt, snart) tyder på 

en indirekt stil. Eftersom maktdistans och individualism-kollektivism korrelerar nega-

tivt har de flesta kulturer antingen en direkt-explicit eller indirekt-implicit kom-

munikationsstil. (de Mooij 2011:267–269; Hofstede et al. 2011:125, 133) 

Ur ett kommunikationsperspektiv reflekterar osäkerhetsundvikande bland annat hur 

öppen kommunikationen är; nivån av tillit mellan parterna. UAI samspelar dock starkt 

med PDI och IDV på olika sätt. Exempelvis använder kulturer med hög UAI och låg 

IDV dels ett mer utbroderat, detaljrikt språk, dels pauser och underdrift för att förmed-

la betydelse. Kombinationen låg UAI och hög IDV leder i gengäld till en mycket exakt 

stil, där man varken säger mer eller mindre än vad som behövs. I kulturer med hög UAI 

är det viktigt att skydda ens privatliv, och hög PDI kan förstärka detta; då är skillnaden 

mellan privat och allmänt beteende stor. Det är alltså svårt att skilja UAI från de andra 

två dimensionerna vad gäller kommunikation, eftersom växelverkar. (de Mooij 

2011:267–268) 

Eftersom Finland och Tyskland är rätt lika på dessa dimensioner kan de på det stora 

hela antas ha rätt liknande kommunikationsstil. Genom att placera in olika länder i en 

graf på basen av PDI, IDV och UAI kan deras respektive reklamstilar åskådliggöras (se 

figur 5). Notera särskilt Finlands och Tysklands positioner. 
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Figur 5 Reklamstilar (de Mooij 2011:277) 

Finland och Tyskland kännetecknas av låg PDI, hög IDV och hög UAI, vilket leder till 

en reklamstil som definieras som Direkt, Explicit, Personlig och Strukturerad (DEPS). 

Effektiv kommunikation handlar om att forma exakta, informativa budskap som är 

relevanta och känns personliga för konsumenten. Personliga pronomen såsom du och 

vi förekommer ofta och konsumenten kan ibland tilltalas direkt. Otydligheter bör und-

vikas, och att tilltala konsumentens rationella intressen är viktigare än att locka med 

affektiva (emotionella) budskap, även om västerländsk reklam ofta består av en bland-

ning av information och affektion. En medelhög nivå av osäkerhetsundvikande gör att 

finsk och tysk reklam är mer seriös och strukturerad än västerländsk reklam överlag. 

Denna stil betonar produktegenskaper, och såväl verbala som visuella demonstrationer 

är vanliga. (de Mooij 2011:273–276) 

Enligt denna modell används alltså samma kommunikationsstil i Finland och Tysk-

land, men det är viktigt att beakta att även övriga dimensioner påverkar kommunika-

tion. Exempelvis påverkar MAS-dimensionen starkt karaktärers beteende. 

In the masculine cultures (United States, United Kingdom), presenters are personalities or celeb-
rities, whereas in the feminine cultures (Scandinavia, Netherlands), the personality of the pre-
senter will be downplayed and the style tends to be softer. Presenters tend to endorse the pro-
duct and use argumentation. (de Mooij 2011:277) 

Maskulina och feminina kulturer uttrycker sig alltså på väldigt olika sätt, och detta kan 

påverka kommunikationen i allmänhet och inte bara könsroller. Denna dimension på-
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verkar även vem marknadsförarna anser som sin målgrupp. I maskulina samhällen är 

det oftare kvinnor än män som handlar mat, och därför är de en starkare målgrupp för 

matreklam, medan denna differentiering inte är relevant i feminina samhällen (de 

Mooij 2011:88). 

Vid sidan av de kulturella dimensionerna kommer DEPS-modellen att beaktas i ana-

lysen, eftersom den skapar förväntningen att de finska och tyska reklamfilmerna kom-

mer att ha vissa gemensamma drag. Möjligen kan det därmed bli enklare att identifiera 

effekterna av de övriga dimensionerna, där Finland och Tyskland skiljer sig åt. 
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4 FORSKNINGSMETOD 

Metodvalet bör hänga ihop med forskningsproblemet och den teoretiska referensramen 

(t.ex. Eriksson & Kovalainen 2016:30), så jag baserade mitt metodval på metoder som 

enligt Eriksson & Kovalainen (2016) samt Engelen & Brettel (2011) är vanliga inom 

tvärkulturell reklamforskning. Metoden jag kom fram till är visuell innehållsanalys 

med kvalitativ ansats. Metoden bygger på tre komponenter, enligt figur 6. 

  
Figur 6 Komponenter av metodvalet 

Eftersom jag vill undersöka hur kulturella skillnader mellan Finland och Tyskland syns 

i mataffärernas reklamfilmer ter det sig naturligt att undersöka själva reklammaterialet 

genom innehållsanalys. Innehållsanalys används ofta för att undersöka massmediers 

sociala innehåll (van Leeuwen & Jewitt 2001:1), och det är den vanligaste metoden för 

tvärkulturell reklamforskning (Okazaki & Mueller 2007). Istället för traditionell, kvan-

titativ innehållsanalys utför jag dock en kvalitativ visuell analys. Medan kvantitativa 

metoder används för att bekräfta hypoteser eller förklara fenomen, är kvalitativa meto-

der mer passande för att skapa bredare förståelse för ett problem (Eriksson & Kovalai-

nen 2016:4–5, 119). Det centrala för analysen är kontext och reflektion, d.v.s. att holis-

tiskt begrunda analysobjektet (Eriksson & Kovalainen 2016:286).  

En kvalitativ studie bygger på materialets kontext och en cirkulär forskningsprocess. 

Medan kvantitativa studier i regel är deduktiva, d.v.s. baserar sig på existerande teori 

och kodas enligt fördefinierade scheman, är kvalitativa studier ofta induktiva: de an-

vänder själva materialet som utgångspunkt för att forma en teori. Min analys är där-

Kvalitativ visuell innehållsanalys

Visuell 
analys

Innehålls-
analys

Kvalitativ 
ansats
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emot abduktiv, delvis baserad på den teoretiska referensramen och delvis på datamate-

rialet. All sorts kvalitativ analys ändå är i viss mån subjektiv, d.v.s. föremål för forska-

rens tolkning. Kulturforskare bör alltid sträva till kulturell relativism, att tolka kulturer 

moraliskt neutralt, utan att tillämpa normer från en kultur för att döma en annan. 

(Eriksson & Kovalainen 2016:120; Hofstede et al. 2011:45–46) 

4.1 Visuell analys med semiotisk inriktning 

Visuell analys används inom ekonomiska vetenskaper oftast för kulturstudier, liksom i 

detta fall, då kultur bäst studeras genom dess fysiska uttryck (Eriksson & Kovalainen 

2016:285). Visuell analys handlar om att med hjälp av såväl intuition som analytiska 

verktyg extrahera information ur visuellt material, som kan bestå av såväl bilder som 

texter och även auditivt material i fråga om en film (van Leeuwen & Jewitt 2001:4). 

Genom att söka betydelsefulla mönster i det visuella materialet, något som människans 

hjärna naturligt är bra på, kan forskaren hitta mening och göra slutsatser, beaktat sin 

egen kulturella synvinkel (Collier 2001:58). 

Visuellt material anses generellt representera verkligheten, d.v.s. en reklam skapad i en 

viss kultur anses kunna säga något om den kulturen (Eriksson & Kovalainen 2016:85). 

Materialet speglar ändå ofta dess skapare mer än en objektiv verklighet, då framställ-

ningen av materialet involverar många subjektiva val. Exempelvis är idealbilder och 

överdrifter vanliga i reklam, såsom att en person genom att använda en produkt plöts-

ligt kan bli otroligt vacker eller attraktiv. Publiken accepterar dessa stilgrepp, eftersom 

de ses som normala i reklamkontext. Inom kulturella och semiotiska studier analyseras 

reklam ofta ur detta perspektiv, eftersom man är intresserad av ”how their maker or 

makers have (re-)constructed reality, as evidence of bias, ideologically coloured inter-

pretation, and so on” (van Leuuwen & Jewitt 2001:5). Genom analys av reklam, som i 

sig är en form av kulturell diskurs, kan man alltså nå djupare förståelse om en viss kul-

tur (Sunderland & Denny 2007:111). 

Semiotisk analys är den vanligaste metoden inom etnografisk konsumentforskning 

(Sunderland & Denny 2007:90), och denna inriktning är passande även för min studie 

av reklamfilmer. I kulturell kontext är semiotisk kodning av speciellt intresse. I allmän 

kommunikativ betydelse är kodning vad som sker då avsändaren ger form åt sitt bud-

skap, som sedan avkodas av mottagaren (se kapitel 2). Inom semiotiken definieras dock 

kod snävare som  
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a collection of distinctive features enabling us to recognize a thing, an object, a quality or to es-
tablish a necessary relationship between a signifier and a signified, codification being merely a 
way of making meaning universal, reducing it to its essence at the level of a culture or ideology. 
(Mitry 2000:141) 

Uttrycken signifier och signified är grundläggande enheter i semiotik och står för ett 

binärt förhållande mellan ett teckens uttryck (signifier) och vad det representerar (sig-

nified). När jag hör ordet ”träd” ser jag bilden av ett träd i mitt sinne; likaså represente-

rar symbolen för ett hjärta ”kärlek”. Kodning är alltså den bakomliggande struktur eller 

det regelverk som bestämmer tecknets betydelse. En del kodning är mer eller mindre 

universell och/eller formaliserad, såsom betydelsen av trafikmärken eller bokstäverna 

WC. Andra koder är inbäddade i de abstrakta ideal och värderingar som bygger upp en 

viss kultur, exempelvis synen på män som hårda/rationella och kvinnor som 

mjuka/emotionella i patriarkaliska kulturer. Detta innebär att reklammakare behöver 

förstå både hur man använder kodning och hur målgruppen kan avkoda budskapet. 

(Oswald 2012:20–21; 78) 

4.2 Urval 

Inom kvalitativa studier är det viktigare att urvalet passar undersökningen än att det är 

slumpmässigt, eftersom man inte eftersträvar statistiska generaliseringar (Eriksson & 

Kovalainen 2016:53). Urvalet behöver vara tillräckligt brett för att tillåta en noggrann 

kulturell analys, men inte så stort att det leder till att analysen blir för ytlig. För att 

analysen ska vara relevant bör reklamerna rikta sig till allmänheten inom den egna 

nationen, eftersom nationen tillämpas som kulturella enhet. Jag har därför valt att 

fokusera på ledande nationella mataffärskedjor, två finska och två tyska. Valet av 

ledande marknadsaktörer baserar sig på att dessa sannolikt är de största annonsörerna 

på nationell nivå. I Finland är de ledande kedjorna Prisma och K-Ruoka. De ägs av S-

gruppen respektive K-gruppen, vilka tillsammans kontrollerar 83,4 % av marknaden 

(Päivittäistavarakauppa ry 2017). K-Ruoka är inte en affärskedja i sig, men ett sam-

lingsnamn för K-gruppens mataffärer: Citymarket, K-Supermarket och K-Market. De 

ledande tyska kedjorna är Edeka och Rewe. Den tyska marknaden är inte lika konsoli-

derad som den finska, men dessa två koncerner kontrollerar ändå tillsammans 40,4 % 

av marknaden (BVE 2017). Uppdelningen sammanfattas kort i tabell 2. 

Tabell 2 Urval av affärskedjor (BVE 2017; Päivittäistavarakauppa ry 2017) 

Koncern Marknadsandel (2016) Ledande kedja 

S-gruppen 47,2 % Prisma 

K-gruppen 36,2 % K-Ruoka 
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Edeka-gruppen 25,3 % Edeka 

Rewe-gruppen 15,1 % Rewe 

Urvalet görs som ett icke-sannolikhetsurval, eftersom ingen statistisk analys genom-

förs. Denna studie kombinerar två former av icke-sannolikhetsurval: bekvämlighets-

urval (convenience sampling) och ändamålsenligt urval (purposive sampling). Ett 

bekvämlighetsurval baserar sig på tillgänglighet, vilket spelar stor roll vid valet av 

reklamfilmer, speciellt då man behöver få tag på reklamfilmer från flera länder. Efter-

som många företag publicerar tevereklamer på YouTube har jag valt ut reklamer för 

analys från mataffärernas officiella YouTube-kanaler: S-ryhmä SOK (s.a.), K-ruoka 

(s.a.), Edeka (s.a.) och Rewe (s.a.). 

Bekvämlighetsurval är inte optimala; de gör det bland annat svårt att generalisera, då 

man inte kan vara säker på att urvalet representerar populationen. I detta fall handlar 

det alltså om att kedjorna osannolikt har publicerat alla sina reklamfilmer på YouTube, 

vilket begränsar urvalet. Detta anses ändå inte vara ett stort hinder för denna under-

sökning, eftersom varje kanal innehåller tillräckligt många reklamfilmer för att man 

inte ska behöva välja bara på måfå. Det viktigaste kriteriet i detta skede är att reklamfil-

merna som analyseras är riktade till den finska respektive tyska allmänheten. Trots att 

de är globalt tillgängliga på webben antas samtliga reklamfilmer ha sänts på nationell 

teve, vilket uppfyller detta kriterium. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016:276, 298, 304) 

Efter att urvalet begränsats till de fyra YouTube-kanalerna görs ett ändamålsenligt ur-

val, som styrs av forskningsfrågan (Saunders et al. 2016:301). Här är det viktigaste kri-

teriet alltså, att urvalet möjliggör identifiering och jämförelse av kulturella uttryck i fin-

ska och tyska reklamfilmer. För att åstadkomma detta eftersträvas ett homogent urval, 

vilket innebär att jag väljer reklamfilmer med en del gemensamma drag för att lättare 

kunna jämföra dem och belysa skillnaderna (Saunders et al. 2016:302). Efter en 

genomgång av YouTube-kanalernas innehåll utvecklades följande kriterier, som alla 

reklamfilmer i urvalet bör uppfylla: 

• Upplägg: innehåller ett narrativ och karaktärer 

• Produkter: fokus på mat- och dryck och/eller själva mataffären 

• Längd: 30-60 sekunder 

Reklamfilmernas upplägg är relevant, eftersom många kulturella uttryck framkommer 

tydligast genom mänsklig interaktion och historieberättande. De flesta reklamfilmer i 

målpopulationen har detta upplägg, men exempelvis faller matlagnings- och recept-

klipp såsom K-Ruoka-kanalens Mitä tänään syötäisiin? (MTV s.a.) bort. Tillika fokuse-
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rar de flesta reklamfilmer på mat- och dryck, men eftersom Prisma och K-affärerna 

säljer mycket andra produkter har de en del reklamer som även handlar om andra pro-

dukter. Dessa väljs också bort, eftersom denna undersökning ska fokusera på mat och 

dryck. Begränsningen av reklamfilmernas längd är också till för att möjliggöra bättre 

jämförelse mellan de finska och de tyska reklamerna. Som konstaterat i kapitel 2.3 är 

tidsanvändning ett viktigt element i reklamfilmer, och genom denna avgränsning kan 

de finska och tyska reklamfilmerna analyseras på lika villkor. I slutändan fokuseras och 

homogeniseras urvalet utan att för många reklamfilmer ratas, vilket eventuellt skulle 

leda till att analysmaterialet blir för begränsat. 

På basen av dessa kriterier valde jag ut två reklamer per kanal för analys, vilket innebär 

ett stickprov på åtta reklamer. För enkelhets skull hänvisar jag till de specifika rekla-

merna med kedjans namn och en nummer, t.ex. Prisma 1, Prisma 2, K-Ruoka 1, osv. Se 

tabell 3. 

Tabell 3 Urval av reklamfilmer 

Hänvisning Titel Längd 

Prisma 1 
(S-ryhmä SOK 2017a) 

Prisma halpuutus 45 sekunder 

Prisma 2 
(S-ryhmä SOK 2017c) 

Prisma joulu 2017 30 sekunder 

K-Ruoka 1 
(K-ruoka 2017a) 

Ihminen on laumassakin yksilö 40 sekunder 

K-Ruoka 2 
(K-ruoka 2018) 

K-Market - Leivän huumaa 40 sekunder 

Edeka 1 
(Edeka 2017) 

EDEKA TV-Spot ”Was ist Liebe?” 30 sekunder 

Edeka 2 
(Edeka 2018) 

EDEKA TV-Spot ”Bewusst Wie” 30 sekunder 

Rewe 1 
(Rewe 2017) 

Finger weg von Roccos Möhrchen 
#TuDirWasFrisches 

41 sekunder 

Rewe 2 
(Rewe 2018) 

#DuBistZucker – Wie viel Zucker brauchst 
du noch? | REWE TV Spot 2018 

58 sekunder 

Utöver dessa reklamfilmer, som analyseras detaljerat, beaktar jag även kanalernas 

övriga publicerade reklamer för att identifiera eventuella trender. Det är värt att notera 

att vissa reklamer har publicerats i flera versioner av olika längd, där kortare versioner 

spelas på teve som påminnelser. Jag analyserar i varje fall den fulla versionen av 

reklamen. 
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4.3 Kvalitetsmått 

Varje akademisk studie behöver bevisa sin vetenskapliga kvalitet, vilket görs med hjälp 

av olika kvalitetsmått. De traditionella måtten på en bra studie, validitet och reliabilitet, 

är dock anpassade för kvantitativa studier och kan ge dåliga resultat om de tillämpas på 

en kvalitativ undersökning. Denna studie kommer att tillämpa ett alternativt mått: till-

förlitlighet (trustworthiness). (Eriksson & Kovalainen 2016:303–304, 307) 

Eriksson & Kovalainen (2016:308) skiljer på fyra dimensioner av tillförlitlighet: 

• pålitlighet (dependability) – informationen i forskningsrapporten bör 
vara logisk, begriplig och dokumenterad 

• överförbarhet (transferability) – undersökningen ska basera sig på 
tidigare forskning och visa likheter därtill; dock inget krav på att resul-
tatet ska kunna upprepas helt och hållet 

• trovärdighet (credibility) – forskaren bör visa tillräcklig kännedom 
om ämnet och stöda sina resultat med tillräcklig data i logiska sam-
band, så att andra forskare på basen av materialet kunde hålla med om 
slutsatserna 

• bekräftelsemöjlighet (confirmability) – forskaren bör göra tydliga 
samband mellan sina data och tolkningar, så att andra kan förstå dem 

Vid tvärkulturell forskning är kulturell relativism även ett viktigt kvalitetsmått, det vill 

säga att forskaren i all tolkning undviker att tillämpa normer från en kultur för att 

döma en annan. Kulturell relativism har två ”fiender”: universalism och etnocentrism. 

Universalism är tron att kulturella skillnader är obetydliga och att samma värderingar 

delas av människor världen över; etnocentrism är i gengäld tron att egna kulturella 

värderingar är överlägsna och borde gälla överallt. Att man använder egna kulturella 

värderingar som standard kan enkelt leda till felaktig tolkning av kulturskillnader. Det 

viktigaste kriteriet för att upprätthålla kulturell relativism är att forskaren har djup 

kännedom om de kulturer som studeras, åtminstone i den mån som krävs för att kunna 

identifiera och avsäga sig sina egna kulturella föruppfattningar. Forskare behöver givet-

vis ha kunskap om de kulturer som de studerar, men enligt Engelen & Brettel (2011) är 

det bara en tredjedel av alla vetenskapliga artiklar om tvärkulturell marknadsföring 

som skrivs av flerkulturella forskarlag. För denna avhandling tillämpar jag en ödmjuk 

attityd gentemot den tyska kulturen, som skild från min egen finska kultur, och iakttar 

särskild noggrannhet i analysen av det tyska materialet. (de Mooij 2011:12–13; Hof-

stede et al. 2011:45–46) 
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4.4 Studiens genomförande 

Analysen började i viss mån redan i urvalsskedet, då jag begrundade alla reklamfilmer 

som publicerats på de valda YouTube-kanalerna. Som sagt i kapitel 4.2 gjordes här 

relevanta avgränsningar för att urvalet skulle bli ändamålsenligt och homogent. Efter 

uteslutningsprocessen fanns ändå många reklamfilmer kvar, och de reklamfilmer som 

jag först valde blev inte de slutgiltiga; vissa analysobjekt byttes ut ännu efter att andra 

blivit analyserade, och nya teorikapitel skrevs efter behov under analysens gång. Denna 

cirkulära process var viktig för att få en så bred analys som möjligt som vid varje steg 

bottnade i teori. 

Det första steget i analysen av varje enskild reklamfilm var att skriva ner dess manus 

och notera spontana intryck, för vilket jag följde en modell av Ledin & Machin (2018). 

Modellens nytta var att klarlägga filmens struktur och kommunikativa mål genom att 

strukturera manuset enligt olika narrativa skeden och så neutralt som möjligt beskriva 

händelseförloppet med dess visuella och auditiva element (Ledin & Machin 2018:134, 

147). För de tyska reklamerna gav översättning av dialog och texter möjlighet att reflek-

tera över kulturöverföring och att upptäcka kulturella element med språklig grund. I 

själva avhandlingen har enbart en manustext inkluderats i sin helhet (se tabell 11), 

medan övriga förkortades för att sammanfatta de viktigaste delarna av händelseför-

loppet för läsaren (se tabell 4–10). 

För att kunna identifiera olika kulturella uttryck i reklamfilmerna och koppla dem till 

Hofstedes dimensionsmodell var det först relevant att notera vilka uttryck som man 

kunnat konstatera korrelera med dimensionerna. Den viktigaste källan för detta var de 

Mooij (2011), som kartlägger en stor mängd korrelationer relaterade till konsumtion, 

men även andra forskningskällor användes. En del av dessa samband togs redan upp i 

kapitel 3. Med hjälp av dessa listor av uttryck och korrelationer tolkades sedan reklam-

filmerna i detalj, med manustexterna som stöd. Emedan teorin tillämpades deduktivt 

på det empiriska materialet klargjordes även vissa teoretiska behov induktivt under 

analysens gång, och teorikapitlen utvidgades därefter. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel analyseras de åtta reklamfilmer som valts ut för den empiriska studien, 

med hjälp av de begrepp och verktyg som framställts i kapitel 2-4. Inledningsvis analy-

seras i kapitel 5.1–5.2 de finska reklamerna från Prisma och K-Ruoka; därefter begrun-

das i kapitel 5.3–5.4 de tyska reklamerna från Edeka och Rewe. Analysen fokuserar på 

identifiering av kulturella uttryck och härledning till Hofstedes dimensioner. För att 

upptäcka eventuella trender och/eller kulturella uttryck som upprepar sig beaktar jag 

även affärskedjornas övriga reklamer, utöver stickprovet, och för att ge grund till tolk-

ningen görs för varje reklam även ett upplägg av händelseförloppet med noteringar av 

visuella och auditiva detaljer, baserat på Ledin & Machin (2018). I kapitel 5.5 jämförs 

fynden från de finska respektive tyska reklamerna och hur väl de reflekterar sina kul-

turer. 

5.1 Prisma 

Under de senaste åren har den svenska kungafamiljen, eller snarare skådespelare som 

föreställer medlemmar av kungafamiljen, figurerat i många Prisma-reklamer, där de 

kallas för Prisma-fanit. De fungerar alltså som spokes-characters för Prisma (se kapitel 

2.3.3). Att man använder den svenska kungafamiljen i finsk reklam har ändå speciella 

kulturella konnotationer i Finland av historiska orsaker. Överklassen i Finland var 

länge svenskspråkig, och ännu idag upplever nästan hälften av alla finnar svensksprå-

kiga som lite högmodiga och som att de får för mycket gratis (Nieminen 2017). Att 

ställa sig emot den svenskspråkiga överklassen är djupt rotat i den finska identiteten: 

”This idea of Finland-Swedes as the upper class is a kind of national myth which 

maintains national solidarity amongst ’Finns’ because the ’elite’ are foreign” (Dutton 

2009:187). Nationella myter är en del av en kulturs sedvänjor, men dikotomin om den 

finska arbetarklassen mot den svenska eliten tränger in på värderingarna, det mest 

stabila kulturlagret. Det handlar om själva grunden till hur kulturer skiljer sig från 

varandra, d.v.s. vi och de-tänkandet (se kapitel 3.1). Med detta sagt, hur kan det vara 

vettigt att väcka så stark anti-finsk symbolik i en finsk reklam? 

Då Prisma i början av 2016 först publicerade en reklam med kungafamiljen fick de kri-

tik i svenska tidningar, men detta verkar bara ha stärkt Prismas varumärke (M&M 

2016; Pieti 2016). Man var beredd på att reklamen med kungafamiljen skulle väcka 

starka känslor när man valde att importera idén från en brittisk reklam, där drottning 

Elisabeth II ses utföra alldagliga sysslor (M&M 2016). Det är svårt att veta om reklam-

skaparna tänkte på de kulturella skillnaderna mellan brittisk reklam av den brittiska 
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monarkin och finsk reklam av den svenska monarkin. Att studera kulturöverföring i 

denna kontext vore intressant, men det är inte ämnet för denna studie. Reklam-

makarna verkar ändå ha varit av den åsikten att all publicitet är bra publicitet, såsom 

det heter i folkmun (M&M 2016). 

Reklamernas humoristiska upplägg har sannolikt en stor roll i att få reklamen att slå 

igenom hos den finska publiken. Å ena sidan kan det ur finsk synvinkel ses som posi-

tivt, att man gör narr av den svenska eliten, eftersom det stärker den finska självupp-

fattningen. Å andra sidan kunde man även argumentera för att reklamerna inte gör 

narr av kungafamiljen, för i flera reklamer är det en sekundär karaktär, Informatören, 

som mest förlöjligas. Informatören uppträder oftast som en sorts generisk medlem av 

kungens apanage, och så vitt jag sett förekommer titeln Informatör bara i en enda 

reklamfilm (S-ryhmä SOK 2017b). Karaktären kan lätt uppfattas som en typisk svensk 

snobb, medan kungafamiljen presenteras som mer jordnära och vardagliga, i en om-

svängning av de traditionella rollerna. Denna effekt beskrivs närmare i kapitel 5.1.1–

5.1.2. 

Språkets kulturella ställning får också en roll i Prismas reklam, då reklamerna är på 

(riks)svenska med finsk textning. Språket är djupt rotat i kulturen (se kapitel 3.1.4), 

men i Finland är attityden till svenskan i sig en kulturell fråga. Enligt en undersökning 

från 2017, vars resultat sägs stämma väl överens med tidigare mätningar, blir ”15 % av 

finländare irriterade om de hör svenska på allmänna platser” (Nieminen 2017, egen 

översättning). Enligt Hofstede (2011:278) är intolerans mot främlingsgrupper kopplat 

till högt osäkerhetsundvikande, vilket stämmer in på Finland. Kulturer med kortsiktig 

inriktning (låg LTO) tenderar även att ha en högre nivå av nationell stolthet, vilket 

stärker effekten (de Mooij 2011:141). Fenomenet är dock mer problematiskt i kollekti-

vistiska kulturer, där man identifierar sig starkt med egengruppen, och i maskulina 

kulturer, där intolerans lätt uttrycks genom aggression (Hofstede et al. 2011:278). I det 

individualistiska, feminina Finland är intoleransen mer nertonad, men den finns ändå 

där. Därför borde man vara försiktig när man använder svenskt språk och svenska 

symboler i finsk reklam. Å andra sidan sticker produktnamn och ledord ut mer än van-

ligt då de är på finska och resten av reklamen är på svenska, vilket är en tydlig fördel. 

Exempel på språkets effekter framkommer i analysen av de enskilda reklamfilmerna. 
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5.1.1 Prisma 1 

Prisma 1 handlar om hur den svenska kungen låter sina kockar förbereda en festmåltid 

för den svenska eliten med billig mat från Prisma. Reklamfilmen är ett underhållande 

narrativ, avsedd att fastställa att Prismas mat är både billig och bra nog till och med för 

den svenska överklassen. Reklamens händelseförlopp beskrivs i tabell 4. 

Tabell 4 Narrativ struktur för Prisma 1 

Skeden Beskrivning 

Upplägg:  
situationen fastställs 

Kungen står i sitt storkök och beundrar ett vackert upplägg av 
smårätter. 

Komplikation:  
något stör situationen 

Kungens informatör är upprörd över att kungen handlat reamat 
från Finland till en fest bland eliten. Kungen förklarar hur det är 
bra mat trots att det är billigt. 

Avgörande:  
situationen stabiliseras 

Kungen och prinsessan Victoria hävdar att Prisma inte har reamat 
utan bestående bra priser. Informatören verkar inte helt överty-
gad.  

Avslutning: 
slutpoängen blir tydlig 

Prismas logo med ledorden ”Hyvä mutta halpa” visas på skärmen. 

Handlingen fokuserar på motsättningen mellan kungen och hans informatör. Infor-

matören fungerar som en antagonist och en foil till kungen; hans uppgift är att fram-

häva motsatta egenskaper hos protagonisten (Encyclopaedia Britannica s.a.). Infor-

matörens ängslan står i kontrast mot kungens lugn och tjänar till att understryka 

kungens och Victorias argument för Prisma. Reklamen följer rätt långt den reklamstil 

som passar Finlands kulturprofil: direkt, explicit, personlig och strukturerad (se kapitel 

3.5). De starkaste kulturella dimensionerna i denna kommunikation är låg maktdistans 

och hög individualism. Reklamens struktur, ett uttryck för högt osäkerhetsundvikande, 

är dock inte så strikt utan tillåter en del humor. 

Reklamens syfte är alltså att informera och övertyga. Argumenten för Prismas mat är 

att den är både billig och bra, vilket relaterar direkt till Prismas ledord: ”hyvä mutta 

halpa”. Ur kulturell synvinkel är det dock intressant att man så starkt betonar att 

Prisma har bestående billiga priser och inte bara tillfällig rea. Långtidssparande är 

nämligen mer populärt i långsiktigt inriktade kulturer, medan Finland är en kortsiktigt 

inriktad kultur (LTO 38). Den bästa förklaringen jag kan tänka mig är att man genom 

reklamen vill övertyga konsumenter att billig mat inte betyder att maten är av dålig 

kvalitet, vilket är ett lätt antagande att göra. Detta löser en konflikt hos konsumenter, 
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speciellt i ett osäkerhetsundvikande samhälle där man är mån om att maten ska ha hög 

kvalitet och renhet (de Mooij 2011:137–138). 

De starkaste kulturella uttrycken i reklamen framkommer i interaktionen mellan 

karaktärerna. Redan på ytan är det tydligt att kungen och informatören har låg makt-

distans, eftersom kungen inte låter sig störas av att informatören rentav ropar upprört 

åt honom. Känslouttryck är starkt kulturbundna, och informatörens beteende tyder 

speciellt på låg PDI, hög IDV och hög UAI, vilket överensstämmer med den finska kul-

turprofilen. I kulturer med detta upplägg är det överlag acceptabelt att visa känslor, och 

speciellt uttryck för ilska tolereras bättre i individualistiska än i kollektivistiska kulturer 

(de Mooij 2011:180–181). Låg maktdistans antyds även av att kungen visar sin upp-

skattning åt köksmästaren med en mycket informell knogkrock och av att prinsessan 

Victoria kallar kungen ”pappsen”. Karaktärernas beteende är rentav så informellt, att 

det eventuellt gör dem mer vardagliga och lätta att identifiera sig med. Avsikten är att 

publiken i slutändan ska ställa sig på kungens och Victorias sida och anamma deras 

argument för Prismas mat. 

Maskulinitet kontra femininitet spelar en intressant roll i reklamen. Med 26 poäng på 

MAS-skalan räknas Finland alltså som ett feminint land: en mjuk kultur där könsroller 

spelar liten roll, koncensus söks och ödmjukhet uppskattas. I Prisma 1 uttrycks detta 

främst genom kungens låga statusbehov och självutplånande sätt: han är inte oroad för 

att få sociala konsekvenser av att bjuda den svenska eliten på billig mat. De Mooij 

(2011:164) kopplar låga statusbehov till såväl låg maktdistans som femininitet, en kom-

bination som bara återfinns i en del av Norden och i Nederländerna. Informatören age-

rar på motsatt sätt och uppvisar mer traditionellt maskulint beteende, i och med att 

han förstorar problemet och betonar hur ”detta måste hållas hemligt för det svenska 

folket” (S-ryhmä SOK 2017a). Denna position visar sig dock vara i underläge, speciellt 

när Victoria sveper in och ger fler argument för kungens position. Informatörens be-

teende framställs därmed som närmast snobbigt och humoristiskt. Reklamen inne-

håller dock fler uttryck för maskulinitet, såsom att alla kockar i finköket är män och att 

den enda kvinnan i reklamen har varit och handlat – båda traditionella könsroller. 

Därmed kan man inte uttryckligen säga att femininitet dominerar i reklamen, men de 

feminina uttrycken är nog tydligare än de maskulina. 

I kapitel 5.1 diskuterades språkets roll i Prismas reklamer i allmänhet, och hur svens-

kan möts av viss intolerans i Finland. Prismas reklammakare är ändå duktiga på att 

balansera ut svenskan med finska ord och uttryck i nyckelpositioner, vilket får dem att 
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sticka ut. Då informatören anklagar kungen för att ha handlat reamat kontrar kungen 

med Prismas slogan på finska: ”Prisma har ingen reamat. Dom har... halpuutus... 

halpuutimme ruoan hintoja pysyvästi” (S-ryhmä SOK 2017a). Själva ordet ”halpuutus” 

är en neologism, ett nyord som S-gruppen först började använda i sin marknadsföring 

år 2015 (Mäkilä 2016). Ordet har ingen svensk motsvarighet, vilket stärker reklamens 

finskhet. Sådana kulturella markörer kan antas vara extra viktiga i denna typ av kultu-

rellt tvetydiga reklamer. 

5.1.2 Prisma 2 

Prisma 2 finns egentligen i fyra versioner på YouTube-kanalen (S-ryhmä SOK s.a.). Det 

är vanligt att reklamklipp förekommer i olika längd, men denna reklam varierar enbart 

visuellt. Scenen är i stora drag likadan och bakgrundsmusiken är den samma i alla 

klippen, så att man på första ögonkastet lätt kan tro att reklamerna är identiska. De 

olika versionerna fokuserar dock på olika produkter. Prisma 2 är ett återberättande 

narrativ; en enkel situation där man presenterar Prismas produkter för julbordet (se 

tabell 5). 

Tabell 5 Narrativ struktur för Prisma 2 

Skeden Beskrivning 

Upplägg: omgivningen 
och grundsituationen 
fastställs 

Kungafamiljen samlas till att fira jul i en mysig stuga medan en 
munter julsång spelas i bakgrunden. 

Händelseförlopp i 
kronologisk ordning 

Inne i stugan gör familjen julförberedelser, och reklamen dröjer vid 
produkter som läggs på julbordet och som säljs på Prisma. Till slut 
är familjen redo för julmiddagen, och skinkan bärs fram. 

Avslutning: slut-
poängen blir tydlig 

En bild på Prismas logo med ledorden ”Hyvä mutta halpa”. 

Julen är en högtid packad med kulturella sedvänjor. Med tanke på den stora mängd 

jultraditioner som finns världen över är det inte svårt att hitta gemensamma symboler 

att tilltala tittare med, men eftersom traditionerna varierar nationellt är det viktigt att 

julreklamer är starkt förankrade i den egna kulturen. Prisma 2 bygger upp en bild av 

hur en familj samlas för att fira julen i en stuga omgiven av ljusprydda granar och en 

snögubbe, medan det är mörkt och snöar utomhus. Inomhus ställer man i ordning jul-

bordet och dekorerar julgranen. De produkter man ställer fram är typiska för finskt 

julfirande: julkonfekt, glögg, svagöl (kotikalja), lådor och en präktig julskinka som kro-

nan på verket. Dessa symboler och ritualer gör det lätt för finländare att känna igen sig 

i situationen. Mysbelysningen och feststämningen skapar även positivitet och kanske 
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även nostalgi, när tittaren tänker tillbaka på sina egna julaftnar. Dylikt rituellt beteende 

kan kopplas till högt osäkerhetsundvikande. I kulturer med hög UAI är bekanta och 

strukturerade situationer ett sätt att bekämpa ångesten som man känner för det okända 

(Hofstede et al. 2011:239–241). Kombinerat med kortsiktig inriktning (låg LTO) blir 

detta en stark betoning på traditioner, speciellt religiösa sådana. 

Som kontrast till den visuella stilen upptas reklamens ljudbild helt av en svängig svensk 

julsång: Mössens julafton (Hejsan, hoppsan, fallerallera). Musiken har en betydande 

roll på grund av frånvaron av dialog, och den verkar delvis existera inuti reklamvärl-

den, eftersom karaktärerna sjunger med i refrängen. Reklamen är även anpassad till 

låtens dynamik, i och med att produkterna demonstreras under den nedtonade versen, 

med den starka refrängen i början och i slutet – en auditiv inramning av det som man 

vill lyfta fram. Å ena sidan är den glättiga låten tydligt ofinsk, då finska julsånger tende-

rar att vara mer allvarliga och djupsinniga, och såsom jag beskrev i kapitel 5.1 riskerar 

stark svensk symbolik att skapa negativa känslor hos finska tittare. Å andra sidan får 

julsången reklamen att sticka ut ur mängden, och den muntra låten sätter sig enkelt på 

hjärnan. Detta kallas på finska för korvamato, och Prisma framhävde låten ytterligare 

genom att göra ett inlägg om den på Facebook och erbjuda den som ringsignal (Prisma 

2016). Reklamen utsågs de facto till den bästa reklamfilmen på YouTube för fjärde 

kvartalet år 2016, med kommentaren ”raikkaan kaupallinen” (Niipola 2017). Enligt 

Hofstede et al. (2011:367) är man i eftergivna samhällen (hög IVR) mer positivt lagd till 

utländsk musik än i återhållsamma kulturer. Finlands IVR-värde är 57, så det är svårt 

att definitivt ange IVR som en indikator i detta fall. Jag tror att språkens unika ställ-

ning är mer relevant. Jag tar ändå inte ställning till om kombinationen av svenska och 

finska kulturella uttryck lyckats i detta fall, utan konstaterar helt enkelt att det finns 

fördelar och nackdelar med att blanda kulturer där det finns motsättningar. 

Liksom i Prisma 1 har maktdistans en speciell roll i denna reklam. Kungafamiljen visas 

fira jul precis som vanligt folk: inte i ett slott med tjänare, utan i intim familjegemen-

skap i en stuga. Tittaren uppmuntras igen att identifiera sig med kungafamiljen, vilket 

innebär att all maktdistans raderas. I den finska kulturen betraktas människor ändå 

överlag som jämlika, så i vanliga fall vore det inte nödvändigt att försöka visa att kunga-

familjen är ”precis som oss”. Å andra sidan är kungafamiljen en representant för svensk 

elitism, vilket gör det onaturligt att finländare identifierar sig med dem. För att belysa 

skillnaden vill jag igen hänvisa till reklamkonceptets brittiska ursprung, eftersom brit-

tisk komedi överflödar av satir av deras egen kungafamilj. Storbritanniens PDI är 35, 
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nästan identiskt med Finlands 33 (Hofstede et al. 2011). Till skillnad från Finland, där 

jämlikhet är rätt naturligt, kämpar britterna dock ständigt mot sitt traditionella klas-

samhälle. Därför njuter man av att göra sig lustig på elitens bekostnad. Å ena sidan 

argumenterar jag alltså för att denna typ av statussänkning inte är särskilt märkbar i 

den finska kulturen, men å andra sidan kan den ses som effektiv eftersom den riktas 

mot den svenska kungafamiljen. 

Likt i Prisma 1 är kommunikationen mycket explicit, vilket bland annat framhäver ett 

individualistiskt synsätt. Detta syns tydligast i prislapparna som dyker upp på skärmen 

när produkterna demonstreras, vilket rycker tittaren ur narrativet och markerar att 

avsikten med reklamen är att sälja julmat. Det är även typiskt för en feminin kultur att 

man fokuserar mer på produkterna, medan karaktärernas personligheter inte är så vik-

tiga (de Mooij 2011:277). 

5.2 K-Ruoka 

Eftersom K-Ruoka omfattar tre olika affärskedjors matreklamer är reklamfilmerna 

sinsemellan inte särskilt enhetliga. Skillnaderna syns tydligast i reklamernas budskap, 

som generellt följer de olika affärskedjornas ledord. K-Ruoka 1 är en reklam för K-

Citymarket, som har en mycket bred målgrupp och erbjuder ”kaikkea hyvää ihan kai-

kille”. K-Ruoka 2 är å sin sida en reklam för K-Market, en kedja av små bybutiker med 

ledorden ”kaikki hyvä on lähellä”. Målgruppen formar alltså kommunikationen till viss 

del, men ur kulturell synvinkel påverkar detta inte reklamfilmernas relevans. 

5.2.1 K-Ruoka 1 

K-Ruoka 1, med titeln ”Ihminen on laumassakin yksilö”, är ett underhållande narrativ, 

vars budskap är att K-Citymarket har mat och dryck för alla smaker – ”kaikkea hyvää 

ihan kaikille”. Händelseförloppet framställs i tabell 6. 

Tabell 6 Narrativ struktur för K-Ruoka 1 

Skeden Beskrivning 

Upplägg:  
situationen fastställs 

En äldre man står i en snårskog och berättar om hur flockdjur håller 
ihop, varefter han spanar in en grupp renar. Det framkommer att 
alla renar är nöjda med att äta samma gräs, ingen föredrar något 
annat eller har några allergier. 

Komplikation:  
något stör situationen 

Övergång till en grupp människor i en affär, som har problem med 
att välja vad de ska äta tillsammans på grund av att alla har olika 
matpreferenser och dieter. 
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Avgörande:  
situationen stabiliseras 

Berättaren förklarar att man hittar mat för alla i K-Citymarket, och 
gruppen visas sitta vid ett middagsbord uppdukat med många olika 
rätter. 

Avslutning: 
slutpoängen blir tydlig 

Scenen tonar ut i vitt och K-Citymarkets logo med ledor-
den: ”kaikkea hyvää ihan kaikille”. 

Visuellt har reklamen stark kulturell symbolik, vilket gör att reklamen verkligen är in-

bäddad i sin nationella kultur och knappast skulle uppfattas på samma sätt i en annan 

kulturell kontext. De flesta vyer är kännetecknande för finsk sommar: en man i gummi-

stövlar i en snårig barrskog, renar som betar på en grönskande äng, och till slut en 

grupp som äter middag utomhus. Den sista vyn är sannolikt bekant för de flesta finlän-

dare, eller åtminstone en sorts finsk idealbild om att äta middag tillsammans ute på en 

gräsmatta en vacker sommardag. Eftersom restaurangpriserna är höga i Finland är det 

vanligt för grupper att handla mat som man tillagar hemma, och reklamen utnyttjar 

denna sedvana. Användningen av renar framhäver finskheten ytterligare, eftersom re-

nen är en finsk symbol. Det metaforiska sambandet mellan renar och människor görs 

såväl visuellt som verbalt, vilket gör avsikten mycket tydlig. Visuellt tonar bilden över 

från renarna på ängen till människorna i affären, med liknande placering av dessa (se 

figur 7). Samtidigt hörs berättaren i bakgrunden säga: ”Ihminen on siitä kummallinen 

laumaeläin, että se on laumassakin yksilö.” 

    

Figur 7 Skärmbilder från K-Ruoka 1, 0:12–0:14 (K-Ruoka 2017a) 

Symbolspråket är alltså mycket explicit, och fokus ligger på individualism. Individua-

lism syns överlag rätt ofta i västerländsk reklam, som ofta framhäver unikhet med er-

bjudanden ”just för dig” (se Mooij 2011:114). Vid delade måltider kan individualism 

dock bli ett problem, eftersom människor har väldigt olika matvanor och -preferenser. 

Problematiken är bekant för många som försökt göra dylika gruppbeslut. I en feminin 

kultur är det typiskt att söka koncensus för att lösa problem, och reklamen visar att 

man i gruppen försöker komma till ett gemensamt beslut om vad man ska äta. Koncen-

sussökandet stärks av att en av karaktärerna verkar vara generad över att säga nej till 

pizza, då hon precis ätit pizza till lunch. Det blir tydligt att man i gruppen inte kan 
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komma överens om en enda maträtt, men K-Citymarkets utbud är så brett att man kan 

hitta något för alla smaker. Denna lösning är alltså både praktisk och ett socialt smörj-

medel, vilket tilltalar en feminin kultur. Samtidigt är detta ett uttryck för eftergivenhet, 

eftersom man i eftergivna kulturer lägger stor vikt vid vänner och vid att njuta. I en mer 

återhållsam kultur kanske man inte skulle förhålla sig lika positiv till lösningen att helt 

enkelt handla något av alla möjliga sorter för en fest. I en mer maskulin kultur kunde 

konsensussökandet också ses som onödigt tjafs, då konfliktlösning i maskulina sam-

hällen handlar om att den starkaste vinner (Hofstede et al. 2011:211). 

Trots att handlingen cirkulerar kring denna grupp av karaktärer och deras problem förs 

handlingen i huvudsak fram av en spokes-character, en äldre man som fungerar som 

berättare. Karaktären förekommer likt Prismas kungafamilj i flera reklamfilmer för K-

Citymarket (jfr K-Ruoka 2017b; K-Ruoka 2017c). Jämfört med Prismas kungafamilj 

representerar han dock inte konsumenten utan är snarare en röst för företaget, men 

hans utseende och stil tyder mer på en expert än en anställd. Han bär glasögon och är 

klädd i en konservativ, grå kostym med tillhörande fluga. Hans stil är rättfram och pro-

fessionell, utan floskler, och han talar alltid med stadig röst direkt mot kameran. 

Karaktärens roll verkar därmed vara att tolka reklamen för publiken, vilket gör bud-

skapet mycket strukturerat och explicit. Denna reklamstil är typisk för en individua-

listisk kultur med låg maktdistans och högt osäkerhetsundvikande (se kapitel 3.5). 

Expertroller kan därtill vara speciellt effektiva i starkt osäkerhetsundvikande kulturer, 

där tron på experter är stark (Hofstede et al. 2011:268). Budskapet når bättre fram när 

det verkar komma från en pålitlig källa. Detta är trots allt bara en illusion, men när 

karaktärens sätt påminner om experter som man ser på finsk teve är det lätt för kon-

sumenter att acceptera karaktäriseringen. 

5.2.2 K-Ruoka 2 

K-Ruoka 2 är en återberättande reklam med enkelt händelseförlopp, som demonstrerar 

hur en kvinna njuter av sitt besök till sin lokala K-affär, där hon köper ugnsfärskt bröd 

som hon själv önskat av affären. Både visuellt och auditivt bygger reklamen upp en 

idealbild av K-affären, med stöd av positiva värderingar såsom färskhet, ekologiskhet 

och ungdom. Dessa värderingar är rätt universella, men den tydligaste kulturella mar-

kören är färskhet, som i samband med mat är en speciellt viktig värdering i starkt osä-

kerhetsundvikande kulturer. Reklamens händelseförlopp beskrivs i tabell 7. 
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Tabell 7 Narrativ struktur för K-Ruoka 2 

Skeden Beskrivning 

Upplägg: omgivningen 
och grundsituationen 
fastställs 

En ung, trendigt klädd kvinna stiger in i en K-butik, andas in djupt, 
suckar förnöjt och tycks följa en skön doft längre in i butiken. 

Händelseförlopp i 
kronologisk ordning 

Kvinnan förlorar sig tillfälligt i doften, men rycks till sans igen av att 
en manlig anställd hälsar på henne med ett enkelt ”moi”. Hon frågar 
efter en ekologisk limpa som hon önskat, och den anställda säger att 
den är ugnsfärsk. Kvinnan verkar exalterad. Vid kassan skriver hon 
sedan ett nytt kundönskemål bakom kvittot och kastar en flörtig 
blick på kassabiträdet, som ser efter henne då hon går. 

Avslutning: slut-
poängen blir tydlig 

Reklamen avslutas med en svepande tagning av ångande limpor i 
bakgrunden och K-Markets logo i förgrunden med ledorden ”Kaikki 
hyvä on lähellä”. 

Det är i karaktärernas beteende som de flesta kulturella uttryck kommuniceras. Låg 

maktdistans kommuniceras genom avslappnat tillvägagångssätt mellan kund och 

affärspersonal, vilket är typiskt i finsk kultur. Det är ändå tydligt att kunden är i huvud-

roll. Karaktären i fråga är en ung, vacker kvinna med självsäkert beteende och ett spe-

cifikt ärende – tecken på en stark personlighet. De andra två karaktärerna är manliga 

anställda, den ena kring kvinnans ålder och den andra betydligt yngre. Detta i sig ska-

par en intressant dynamik och en sexuell underton, då kvinnan tydligt flörtar med kil-

len i kassan. Han ser rentav beundrande efter kvinnan när hon lämnar affären. Hela 

situationen underbyggs av feminina kulturvärderingar, medan den från en maskulin 

synvinkel skulle verka helt upp och ner – en kvinna i en typiskt maskulin, dominant 

roll och två män i feminina, betjänande roller. Den stora skillnaden ligger i att köns-

roller i feminina samhällen är diffusa; både män och kvinnor kan vara beslutsamma 

och ansvarstagande eller mjuka och omhändertagande (Hofstede et al. 2011:197). Trots 

dessa starkt feminina uttryck finns även maskulina uttryck i reklamen, såsom kundens 

extravaganta, utåtriktade beteende. I feminina kulturer är det vanligare att man argu-

menterar för produkter och att karaktärerna har anspråkslösa personligheter (de Mooij 

2011:277). Denna motsättning mellan maskulint och feminint skapar i sig en intressant 

spänning i narrativet. 

Reklamen lägger även stort fokus på värderingar som överensstämmer med indivi-

dualism, varav den främsta är unikhet. Genom reklamen visar företaget att man är 

mottaglig för kundens individuella önskemål, något som förstärks av det välbehag som 

kunden visar när hon får just det speciella brödet som hon önskat sig. Därmed blir det 

även tydligt att kvinnan är stamkund, vilket tyder på att företaget vill förmedla förde-
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larna med lojalitet till den lokala K-affären. Märkeslojalitet har generellt visat sig kor-

relera med kollektivism och högt osäkerhetsundvikande, men en del forskning har även 

knutit lojalitet till långsiktig inriktning (de Mooij 2011:349–350). Eftersom man i indi-

vidualistiska tenderar att söka större variation behöver företag arbeta mer för att få 

lojala kunder. Närköp såsom K-Market betonar ofta bekvämlighet (convenience), vilket 

även spelar stor roll i K-Ruoka 2. Behovet av bekvämlighet korrelerar dock med indivi-

dualism, kortsiktig inriktning och lågt osäkerhetsundvikande (de Mooij 2011:166). Med 

tanke på Finlands medelstarka osäkerhetsundvikande (UAI 59) vore det ett säkrare 

drag att betona aspekter av starkt osäkerhetsundvikande, såsom behovet av renhet och 

kvalitet i maten (de Mooij 2011:166). Detta gör K-Ruoka 2 också, i och med fokusen på 

färskt, ekologiskt bröd. Därmed blir reklamens budskap ur kulturell synvinkel rätt 

starkt. 

5.3 Edeka 

Edeka har under de senaste åren satsat stort på reklamfilmer, med flera julreklamer 

som blivit virala med hjälp av hashtaggar och känslosamma budskap såsom familje-

gemenskap. År 2015 sågs Edekas julreklam ”#Heimkommen” till och med fler gånger 

på YouTube än de brittiska kedjorna John Lewis och Sainsbury’s reklamer, som har 

rykte om sig som virala sensationer (Ghosh 2015). Dessa reklamer satsar på långtids-

framgång genom att informera om och skapa en positiv bild av företaget, vilket man 

gör genom att tilltala djupa känslor (Münstermann 2015). 

Vid sidan om dessa reklamfilmer med högt produktionsvärde skapar Edeka även mer 

vardagliga reklamer som ofta är belagda i affärsmiljö med något avvikande eller humo-

ristiskt element. Exempelvis finns en reklamfilm där ett får plötsligt står i affären, me-

dan en annan reklam fokuserar på en fotboll som kunderna sparkar tvärs genom affä-

ren (Edeka s.a.). De reklamfilmer som valts ut för analys följer denna mall. 

Kärlek verkar vara ett speciellt vanligt motiv för Edeka. Det kan även vara värt att no-

tera att kärlek i sig inte är ett kulturellt begrepp, men hur man visar kärlek skiljer sig 

mellan olika kulturer, vilket blir tydligt i analysen av Edeka 1 (se kapitel 5.3.1). Motivet 

finns även i Edekas slogan: ”Wir lieben Lebensmittel” (Vi älskar livsmedel). Visuellt 

framställs ledorden vanligen i vit text på gråsvart botten med ett gult hjärta istället för 

ordet för kärlek (se figur 8). 
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Figur 8 Edekas slogan och logo (EDEKA-Verbund 2012) 

Denna grafiska symbol för ett hjärta med betydelsen ”kärlek” är en universell kod, och 

möjligtvis gör den här kodningen budskapet mer minnesvärt än om man bara använde 

ord, tack vare att vi minns bilder bättre (se kapitel 2.3). Det röda hjärtat symboliserar 

speciellt romantisk kärlek, men ett gult hjärta förändrar den konnotationen och refere-

rar istället till Edeka, vars primärfärg är gul. 

5.3.1 Edeka 1 

Edeka 1, med titeln ”Was ist Liebe?” (Vad är kärlek?), publicerades i november 2017 

inför julen, men jultemat spelar ingen roll i reklamen. Reklamen äger rum i en Edeka-

affär, främst vid en köttdisk. Rollerna är en självgående robot, ett äldre par och en 

manlig expedit vid köttdisken. Kommunikationsstilen är traditionellt tysk: explicit, 

direkt, personlig och strukturerad (se kapitel 3.5). Budskapet uttrycks konkret i avslut-

ningen: Edeka älskar livsmedel och betjänar därför sina kunder med mycket kärlek. 

Reklamen är i övrigt rätt sparsam vad gäller kulturella uttryck, men två motsättningar 

som framkommer tydligt är könsroller samt kontrasten mellan gammalt och nytt. 

Dessa kopplar speciellt till dimensionerna maskulinitet kontra femininitet (MAS) 

respektive osäkerhetsundvikande (UAI). För att ge grund för analysen skildras först 

reklamens händelseförlopp i tabell 8. 

Tabell 8 Narrativ struktur för Edeka 1 

Skeden Beskrivning 

Upplägg:  
situationen fastställs 

En liten, vagt människolik robot med Edekas ledord frampå rullar 
fram i affären tills den får syn på ett äldre par vid en köttdisk till-
sammans med en expedit. Den rullar fram och frågar om den får 
föreslå ett julrecept. Den äldre mannen ser förbluffat på roboten, 
men kvinnan svarar glatt att den vänliga expediten redan har gjort 
det, ”med mycket kärlek.” 
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Komplikation:  
något stör situationen 

Roboten undrar ”Vad är kärlek?” Mannen och kvinnan ser osäkert 
på varandra, men expediten kommer på ett svar: ”Något som det 
inte finns något recept för.” Roboten förstår inte, och kvinnan 
skämtar att hennes man inte heller förstår sig på kärlek. 

Avgörande:  
situationen stabiliseras 

Alla utbyter blickar och leenden som avspänner situationen. 

Avslutning: 
slutpoängen blir tydlig 

Reklamen skiftar till en musiksnutt med snabbt skiftande bilder av 
olika maträtter och en bakgrundsröst som meddelar att Edeka har 
allt för en njutningsfylld fest. 

 

Reklamen är ett typiskt underhållande narrativ med situationshumor, som skapas av 

samspelet mellan karaktärerna. Den äldre kvinnan är dominant i situationen, eftersom 

hon talar med roboten, medan mannen mest ser förbryllad ut och inte har något att 

tillägga. Situationshumor skapas även på hans bekostnad, i och med att kvinnan menar 

att han, liksom roboten, inte förstår sig på kärlek. Detta är dock tydlig ironi, eftersom 

mannen och kvinnan verkar ha en mycket nära relation, där de betraktar varandra med 

en typ av självklarhet som man ofta ser hos äldre par. De står nära intill varandra och 

kvinnan släpper aldrig mannens arm. De symboliserar bestående kärlek, en idé som 

man genom reklamen kopplar till Edekas brand. Det äldre paret uppvisar sin kärlek på 

ett rätt typiskt västerländskt sätt, med närhet och självironi. Såväl mat som kärlek an-

ses i en maskulin kultur vara kvinnans revir, och därför är det fullt acceptabelt att 

kvinnan är dominant här. Dock ställs företaget i gott ljus genom att expediten är den 

som kommer med svaret till robotens fråga om vad kärlek är: ”Något som det inte finns 

något recept för”. Det är ytterligare anmärkningsvärt att robotens mekaniska röst på-

minner om en pojkröst, vilket förstärker maskulinitetseffekten. Det är fullt förståeligt 

att roboten inte förstår sig på kärlek, då den är en maskin, men det är ännu mer intui-

tivt i en maskulin kultur att en pojke inte förväntas förstå sig på kärlek, liksom sedan 

rakt poängteras i kvinnans replik att hennes man inte förstår det heller. Med detta vill 

jag dock inte hävda, att reklamen inte skulle fungera i en mer feminin kultur, där män 

också får vara känslosamma, men könsrollerna i reklamen tilltalar nog starkare en 

maskulin kultur. 

Kontrasten mellan gammalt och nytt i reklamen framkommer också i interaktionen 

mellan det äldre paret och roboten, som symboliserar teknologisk innovation. Mannens 

förbryllade reaktion när roboten tilltalar dem är logisk både med tanke på hans ålder 

och ur allmänt kulturellt perspektiv. I osäkerhetsundvikande kulturer såsom Tyskland 

(UAI 65) kan teknologisk innovation nämligen vara en källa för oro, samtidigt som 

individualism och låg maktdistans uppmuntrar innovation (de Mooij 2011:351). Det 
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kan vara en lättnad speciellt för äldre människor att fortfarande kunna få sina recept-

förslag direkt från en anställd person, medan roboten finns där för dem som söker nya 

och spännande upplevelser. 

5.3.2 Edeka 2 

Edeka 2, under titeln ”Bewusst Wie”, har som syfte att främja medveten konsumtion, 

med fokus på sunda kostvanor. Reklamen är ett underhållande narrativ där handlingen 

fokuserar på två sportstjärnor i en Edeka-affär: Georg Hackl och Felix Neureuther. Det 

är passande att man använt sportstjärnor, eftersom Edeka genom reklamen även infor-

merar om sitt partnerskap med det tyska landslaget i de stundande olympiska vinter-

spelen 2018. Händelseförloppet beskrivs i tabell 9. För enkelhets skull hänvisar jag till 

sportstjärnorna med förnamn, liksom de gör i själva reklamen. 

Tabell 9 Narrativ struktur för Edeka 2 

Skeden Beskrivning 

Upplägg: 
situationen fastställs 

Georg får syn på Felix i Edeka och bestämmer sig för att se hur noga 
denne faktiskt följer en sund kosthållning. Felix verkar ha fullt med 
frukt och grönsaker i vagnen. Han får nästan syn på Georg, som 
gömmer sig för att inte bli upptäckt. 

Komplikation:  
något stör situationen 

Felix står med en påse chips och läsk i händerna och Georg tror att 
han fångat Felix på bar gärning. Georg ropar ut: ”Ja, just så, den 
unge grabben har ingen disciplin!” 

Avgörande:  
situationen stabiliseras 

Felix verkar inte det minsta överraskad, utan han räcker helt enkelt 
fram varorna till Georg med en klapp på axeln och repliken: ”Det 
här är ju åt dig! I elitidrotten deltar du ännu bara från soffan.” 
Georg står förstummat kvar medan Felix går vidare. 

Avslutning:  
slutpoängen blir tydlig 

Edekas och det tyska olympiska lagets logor dyker jämsides upp på 
skärmen intill ett bord fyllt med hälsosamma matvaror. En bak-
grundsröst informerar om partnerskapet. Här följer en kort efter-
scen, där en man med kryckor i vad som kunde vara en vinterolym-
pisk by knackar på Georgs dörr och undrar om han också får 
komma in och se på sport. 

 

Många tyskar älskar sport, och det är därför logiskt att se sportstjärnor i en reklam som 

därtill hänger ihop med de olympiska spelen. Det är även logiskt att man använt man-

liga sportstjärnor, eftersom tävlingssport med sina kopplingar till utmaningar och vin-

nande tydligt är en manlig sysselsättning i det maskulina samhället. Användandet av 

kändisar i reklam är även överlag kopplat till maskulinitet, i och med att behovet att 

visa upp framgång är kännetecknande för maskulina kulturer (de Mooij 2011:115). Att 

se dessa maskulina ikoner handla mat, vilket i en maskulin kultur anses vara kvinnors 

roll, leder till en intressant form av dissonans. Å andra sidan gör reklamen även matin-
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köp till en tävling, då den äldre sportaren Georg försöker fånga den yngre Felix med att 

bryta mot den strikta hälsosamma diet som en toppidrottare förväntas ha. Detta 

överensstämmer med behovet av återhållsamhet i det tyska samhället, vilket innebär 

att man bör kontrollera sina impulser med hjälp av sociala normer (Hofstede et al. 

2011:353). Till slut vänder Felix ändå situationen till sin fördel och beseglar sin vinst 

med en vänskaplig klapp på Georgs axel, en manlig gest för dominans. Detta bryter 

ändå inte mot återhållsamhetens värderingar, eftersom det antyds att om någon av de 

två är onyttig så är det Georg, som alltså framställs som en sorts förlorare i situationen. 

Sportstjärnor i sig är kulturella hjältar som kan associeras såväl till nationell stolthet 

som till ungdom och en hälsosam livsstil. Nationell stolthet kopplas dock främst till 

kortsiktig inriktning (de Mooij 2011:141) och torde därför inte vara en stark positiv 

drivkraft i det långsiktigt inriktade tyska samhället (LTO 83). Däremot kan det kopplas 

till främlingshat i kulturer med högt osäkerhetsundvikande, men denna association 

finns inte i Edeka 2. Det som däremot poängteras starkt är en annan faktor som påver-

kas av osäkerhetsundvikande: synen på hälsa. I individualistiska kulturer är människor 

generellt intresserade av sin hälsa, eftersom självförverkligande är viktigt och kropps-

bilden är knuten till ens identitet (de Mooij 2011:130; Hofstede et al. 2011:149). I kul-

turer med hög UAI associeras god hälsa dock främst med mat av hög kvalitet och ren-

het, medan kulturer med låg UAI betonar sport (de Mooij 2011:136–137). I Edeka 2 är 

budskapet att sund kost och motion är lika viktiga för en hälsosam livsstil, vilket verkar 

logiskt i en kultur med medelhög UAI såsom Tyskland. Genom partnerskapet med 

olympiska spelen, där man framställer Edeka som näringsexpert, relaterar man varu-

märket till god hälsa. 

I Edeka 2 framkommer även lek med språket, vilket knyter reklamen starkare till den 

tyska kulturen. Orden i titeln, ”bewusst wie”, är en kombination av ”gewusst-wie” 

(know-how, färdighet att göra något) och ”bewusst” (medveten, som i betydelsen att 

konsumera medvetet). Uttrycket antyder att det är en konst att konsumera medvetet, 

vilket avspeglas i händelseförloppet. Att fånga upp denna betydelse är inte enkelt för 

någon som inte är tyskfödd, och jag erkänner att jag fick hjälp av en tysk person att 

tolka uttrycket. 

5.4 Rewe 

Flera av Rewes reklamfilmer från de senaste åren fokuserar på regional, ekologisk och 

hälsosam mat, vilket tidigare i kapitel 5.3.2 påvisades vara ett starkt argument i en kul-
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tur med högt osäkerhetsundvikande. Även på sin hemsida betonar Rewe starkt håll-

barhet och hög kvalitet (Rewe Group 2017). Snarare än ett kulturellt uttryck kan Rewes 

fokus på kvalitet och hållbarhet vara ett sätt att differentiera sig mot lågpriskedjor, 

såsom Lidl och Aldi, som har en mycket stark närvaro i Tyskland (Weinswig 2016). 

Något annat som utmärker Rewes reklamfilmer är en viss filmatisk kvalitet, med mer 

naturligt ljus och dova färger som man oftare ser i drama än i tevereklam, där det är 

vanligare med starka visuella element som sticker ut. Detta är väl snarare ett allmänt 

konstnärligt val än något som kommunicerar kultur, men stilen stärker oavsett reklam-

filmernas berättarkonst. 

5.4.1 Rewe 1 

”Det är inte lätt att vara en kanin, speciellt då ens bästa vän plötsligt vill äta mer hälso-

samt och knaprar i sig ens morötter” (Rewe 2017, egen översättning) – så lyder 

beskrivningen för Rewe 1 på YouTube. Reklamen är ett underhållande narrativ med 

syfte att informera konsumenterna om Rewes breda utbud av produkter för den som 

vill vara nyttig. Kommunikationsstilen är mycket explicit i och med en bakgrundsröst 

som konkret beskriver handlingen och lösningen. Huvudpersonen är en man vid namn 

Tim och reklamen bygger upp drama genom Tims konflikt med hans sällskapskanin, 

Rocco. Händelseförloppet skildras i tabell 10. 

Tabell 10 Narrativ struktur för Rewe 1 

Skeden Beskrivning 

Upplägg:  
situationen fastställs 

Ett par står i sitt kök och tömmer matkassar. En kvinnlig bak-
grundsröst säger att Tim, mannen, länge har velat äta mer hälso-
samt, och Tim biter ljudligt i en morot. Detta drar hans kanins upp-
märksamhet.  

Komplikation:  
något stör situationen 

Kaninen blir tydligt irriterad av att Tim äter dess morötter. Den 
biter Tims hand, gnager slut på Tims tandborste och gör andra hyss 
i hushållet som orsakar problem för Tim. 

Avgörande:  
situationen stabiliseras 

Tim verkar inse var problemet ligger, och bakgrundsrösten noterar 
att han ju inte behöver äta Roccos, kaninens, morötter för att vara 
hälsosam. Tim ses därefter handla tomater och annat på Rewe. 

Avslutning: 
slutpoängen blir tydlig 

Bakgrundsrösten visar sig vara en anställd på Rewe, som presen-
terar affärens breda urval av ekologiska produkter, färsk frukt och 
grönsaker. Nu kan Tim lugnt äta morötter utan att irritera Rocco. 
Slutligen visas en tagning av blandade grönsaker som fräser i en 
stekpanna och uppmaning att ”tillaga något färskt nu” med en länk 
till recept på Rewes hemsida (enbart på YouTube). 
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Man kan dra tydliga paralleller till Edeka 2 med dess budskap av medveten kosthåll-

ning för att främja hälsan. Något anmärkningsvärt är att man inte nämner någon orsak 

till att Tim vill äta hälsosamt; man antar alltså helt enkelt att publiken själva kan fylla i 

detta. I verkligheten finns det många tänkbara orsaker till att vilja äta mer hälsosamt, 

till exempel att gå ner i vikt, att motsvara samhällets förväntningar eller att vara mer 

miljövänlig. Oavsett motivationen är antagandet i den tyska kulturen att människor är 

självkritiska och vill förbättra sig själva, vilket är normen i kulturer med kombinationen 

individualism och långsiktig inriktning. Detta förstärks av att man i en återhållsam kul-

tur söker att kedja sina impulser med sociala normer, vilket även spelade in i Edeka 2. I 

individualistiska samhällen handlar hälsa ofta om kroppsbilden, som är kopplad till ens 

identitet, och då kan nyttig mat vara ett sätt att gå ner i vikt och bli mer attraktiv. 

Såsom ofta framkommit i detta kapitel anses färsk mat vara den främsta vägen till hälsa 

i osäkerhetsundvikande samhällen, där man också är oroligare för sin hälsa än i kul-

turer med svag UAI. Frukt och grönsaker är starka symboler för hälsosam, ekologisk 

mat och är därför speciellt effektiva för att förmedla detta budskap. (de Mooij 2011:120, 

130, 136–138) 

Vid sidan om hälsobudskapet förekommer några antaganden om könsroller i Rewe 1, 

som härrör till kulturell maskulinitet. Inledningsvis framställs konflikten mellan Tim 

och hans kanin, som baserat på namnet också verkar vara en hane, som en tävling. 

Rocco gör diverse hyss som förnedrar hans husse, vars flickvän antingen är ointresse-

rad eller road över saken. Slutligen ger sig Tim och skaffar ett större urval frukt och 

grönsaker, och i slutändan kan Tim stolt bita i en morot utan att Rocco bryr sig. Jag 

tolkar detta som en lätt feminin lösning, eftersom situationen nedtrappades och löstes 

utan att någon behövde vinna. Dessutom visar man även Tim stå och handla i affären, 

vilket går emot hans könsroll i ett maskulint samhälle. Slutligen skildras även kvinnan 

bakom berättarrösten, som visar sig vara en anställd på Rewe. Detta kan tolkas såväl 

maskulint som feminint, eftersom arbetande kvinnor är vanligare i feminina kulturer, 

medan det i maskulina kulturer är helt naturligt att en kvinna vet mycket om mat och 

matlagning. Därmed är min tolkning att Rewe 1 reflekterar både maskulina och femi-

nina kulturvärderingar, trots att Tyskland är en maskulin kultur (MAS 66). 

5.4.2 Rewe 2 

Rewe 2 sticker ut i urvalet, eftersom det är den enda reklamen i urvalet i genren pro-

jektion (se kapitel 2.2.3). Reklamens syfte är att uppmana folk att konsumera mindre 

sockerhaltiga produkter, vilket återigen hänvisar till hälsoargumentet som redan analy-
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serades detaljerat bland annat i kapitel 5.3.2 och 5.4.1. Reklamens budskap är utöver 

dess koppling till ett hälsosamt leverne också starkt kopplat till den valfrihet som är så 

viktig i individualistiska kulturer. Man vill bjuda in konsumenter att bestämma 

hurudan sockerhalt Rewes egenmärken ska ha i framtiden genom att köpa produkterna 

med varierande sockerhalt och rösta på sin favorit (Rewe Group 2018). 

För att ge en tillräckligt komplett bild av reklamen har narrativet framställts mer detal-

jerat än för övriga reklamer (se tabell 11). I den första kolumnen anges tiden. I den 

andra ges en beskrivning av scenerna med gränsdragning mellan olika narrativa ske-

den. I den tredje kolumnen framställs berättarens repliker och andra ljud. Scenerna har 

numrerats för att förenkla hänvisning, och all text på tyska har översatts. 

Tabell 11 Narrativ struktur för Edeka 2 

Tid Skeden och scener Ljud och berättarröst (kur-
siverad) 

 Positionering: upplägget presenteras  

0:00 – 
0:04 

(1) Kameran är riktad upp mot himlen och rör 
sig skakigt framåt, som om den hölls i av någon 
på en cykel. Solen glimtar genom ett bladverk. 
 
Bildvinkeln skiftar till att följa en ung kvinna 
som går genom en park. Hon verkar höra be-
rättarrösten, vänder sig om och ler mot kame-
ran. 

Avslappnad gitarrmusik spelar i 
bakgrunden. 
 
 
Hei du! Hörst du mir zu? Du 
bist Zucker! 
(Hej du, hör du mig? Du är 
söt/socker!) 

 Simulering: flera lösryckta scener  

0:05 – 
0:09 

(2) En medelålders man och en tonårsflicka 
(far och dotter?) dansar abstrakt i ett rum och 
skrattar tillsammans. 

Wie du dich bewegst... 
(Såsom du rör dig...)  

0:10 – 
0:15 

(3) En barnahand griper tag i en sked. Kame-
ran skiftar till två ljushåriga bebisar vid ett 
matbord, en flicka och en pojke. Den lite äldre 
flickan matar pojken med hjälp av skeden som 
hon nyss plockat upp. Närbild av flickans an-
sikte i profil, sedan den ätande pojkens ansikte, 
nersmetad med vit yoghurt eller dylikt. 

Wie du dich kümmerst... 
(Såsom du bryr dig...) 
 
En mansröst börjar sjunga på 
engelska till gitarrmusiken. 

0:16 – 
0:19 

(4) Ett äldre par står i en farstu. Mannen 
knäpper fast ett pärlband kring halsen på sin 
fru. Kameran skiftar till att visa dem stå sida 
vid sida, och de utbyter en kärleksfull blick. 

Nach all’ den Jahren... 
(Efter alla de åren...) 

0:20 – 
0:23 

(5) Ett ungt par står påklädda i en utomhus-
pool, medan kameran glider fram under vatt-
net. Det är natt. De närmar sig varandra lång-
samt, såsom inför en kyss. Deras klädstil är 
gammaldags, för att antyda att de kanske är det 
äldre paret från förra scenen. 

So Zucker wie am ersten Tag. 
(Lika söt(a) som på den första 
dagen...) 
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0:24 – 
0:26 

(6) En pojke ser ner på en kvinna, som sover på 
soffan. Han lägger en filt över henne och ser på 
henne med ett varmt leende. 

Deine Liebe... 
(Din kärlek...) 

0:27 – 
0:29 

(7) Ansiktet av en tonårsflicka i skenet av sin 
telefonskärm, med tårfyllda ögon som hon 
torkar med en ärm. Kameran skiftar kort till en 
annan ung kvinna som grimaserar mot kame-
ran, sedan tillbaka till den gråtande flickan, 
som nu ler och skrattar lite genom tårarna. 

Deine Freundschaft... 
(Din vänskap...) 

0:30 – 
0:32 

(8) En grupp ungdomar sitter stadsmiljö och 
skrattar tillsammans. 

Zucker. 
(Söt/socker) 

0:33 – 
0:36 

(9) En kamerabild av (8) genom en smarttele-
fon som zoomar in på en av flickorna. Kameran 
skiftar till en tonårspojke, som är den som 
håller upp smarttelefonen. 

Dein... Blick.  
(Din... blick.) 

0:37 (10) Närbild av flickans ansikte. Klick.  
(Klick.) 
 
Bakgrundssången når klimax. 

 Ompositionering: tillbaka till startpunkten  

0:38 – 
0:42 

(11) Bilden växlar snabbt för att visa ansikten 
(rakt framifrån) av de olika människorna som 
visats under filmen. Texten ”Du bist Zucker” 
dyker upp i vitt till vänster, sedan texten ”Wie 
viel Zucker brauchst du noch?” till höger.  
 
Den sista bilden är av kvinnan från scen num-
mer 1 som står framför en Rewe-affär. 

Du bist Zucker. 
(Du är söt/socker.) 
 
Wie viel Zucker brauchst du 
noch? 
(Hur mycket socker behöver du 
ännu?) 
 
Bei Rewe entscheidest du. 
(Hos Rewe bestämmer du.) 

0:43 – 
0:48 

(12) Närbild på en förpackning med fyra cho-
kladpuddingar, sedan fyra enskilda puddings-
bägare. På förpackningarna visas sockeravdrag 
i procent. Undertill står en liten text ”Rewe 
reduziert den Zuckeranteil seiner Eigenmar-
ken” (Rewe sänker sockerhalten i sina egna 
märkesprodukter) och en kort webbadress. 

Wähle dein Lieblingspudding 
aus vier Zuckerstufen und 
stimme online ab. 
(Välj din älsklingspudding från 
fyra olika sockerhalter och rösta 
online.) 

0:49 – 
0:50 

(12) Den unga kvinnan från (1) går leende från 
en Rewe-affär förbi kameran. Rewes logo dyker 
upp mitt på skärmen. 

REWE – dein Markt für eine 
bewusste Ernährung. 
(REWE – din affär för en med-
veten kost.) 

0:51 – 
0:58 

(Bara på YouTube) 
Stillbild från (12), bildlänkar till rekommen-
derade videoklipp 

 
 

 

Kommunikationsstilen i Rewe 2 är på vissa sätt mer implicit och elaborerad än vad som 

kan tros vara normen i tysk reklamkommunikation (se kapitel 3.5). Reklamfilmen 
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framställer ett flertal scener med olika människor i diverse situationer. De flesta scener 

är bara några sekunder långa, och vid en snabb genomgång går många detaljer förbi. 

Scenerna binds dock ihop av en mjuk kvinnoröst i bakgrunden, som hjälper föra fram 

den röda tråden och fäster känslor till bilderna. I slutändan blir budskapet ändå tydligt, 

tack vare att man konkret anger sambandet mellan simuleringen (de lösryckta sce-

nerna) och produkten. Otydligheten i början kan skapa irritation i en kultur där struk-

tur är viktigt, men det filmatiska upplägget är behagligt att betrakta, vilket snarare 

skapar intresse för vad allt i slutändan handlar om. 

Reklamens budskap är starkt sammankopplat med dess titel: ”#DuBistZucker” (bok-

stavligen ”du är socker”). Uttrycket syftar på något eller någon som är härlig, underbar 

eller skön; det uttrycker en mycket starkare känsla än att någon är söt, vilket vore den 

närmaste svenska motsvarigheten. 

Zucker sein: (salopp; in Begeisterung, Bewunderung hervorrufender Weise schön, gut, wun-
derbar, herrlich sein): das Mädchen, deine Idee ist Zucker (Duden 2018) 

Dylika fasta fraser, eller idiom, kännetecknas av att uttrycket som helhet inte har 

samma betydelse som orden skilt för sig (Nationalencyklopedin: idiomatisk). Ett 

svenskt idiom är till exempel ”att få kalla fötter”, vilket inte har något med temperatur 

att göra utan betyder att man blir rädd. Dylika begrepp som är svåra att översätta är 

speciellt effektiva i reklam (de Mooij 2011:222; se även kapitel 3.1.4). Idiomet är mer än 

summan av sina ord, eftersom det passar in i en kontext. Liksom i exemplet från Duden 

(2018) tillämpas det i första hand på kvinnor, vilket antyder att reklamen är riktad till 

kvinnor. Intrycket förstärks av den första repliken ”Du bist Zucker... wie du dich 

bewegst...”, som starkt påminner om en populär tysk radiohit vid namn Hamma! med 

refrängen ”Du bist hamma, wie du dich bewegst in dei'm Outfit, hamma!” (CulchaCan-

delaVEVO 2009). Reggaelåtens sexiga stil skär sig dock med reklamfilmens andra scen, 

där en man och en flicka dansar och skrattar tillsammans, så det är svårt att tänka sig 

att hänvisningen är avsiktlig. Det är ändå inte otänkbart att målgruppen i första hand 

är kvinnor, med tanke på att kvinnor figurerar mer än män i reklamen och att de i mas-

kulina samhällen handlar mat oftare än män. 

Det geniala i Rewe 2 är att man använder socker både i denna idiomatiska betydelse 

och rent bokstavligt. En avgörande replik i filmen är ”Du bist Zucker... wie viel Zucker 

brauchst du noch?” Detta sker i det narrativa skede som Ledin & Machin (2018) kallar 

ompositionering, och i dessa ord framkommer äntligen sambandet mellan alla de av-

bildade människoödena och Rewes nya initiativ att sälja produkter med varierande 
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sockerhalt, vilket låter kunden välja hur mycket socker man vill ha. Den underliggande 

värderingen är förstås att vara hälsosam genom att äta nyttigt, vilket reflekterar högt 

osäkerhetsundvikande. 

Reklamen innehåller ett överflöd av bildmotiv som förmedlar kärlek, omvårdnad och 

kanske även nostalgi. Det är speciellt värt att lägga märke till hur ljud och bild stöder 

varandra i varje scen, exempelvis i nummer 3, när den mjuka bakgrundsrösten säger 

”såsom du bryr dig” samtidigt som man ser en liten flicka mata en bebis; detta ska tyd-

ligt förmedla omvårdnad om en annan människa. Kärlek är ju något universellt, men 

även om dess uttryck är kulturellt bestämda verkar scenerna i denna film fånga upp 

rätt universella ögonblick av kärlek: kärleken mellan far och dotter, kärleken hos ett 

äldre par, kärleken från en son till sin mamma. Enligt de Mooij (2011:183) är känslo-

uttryck inte universella, trots att detta ofta antas i internationell marknadsföring. Jag 

lyckas dock i min tolkning inte avgöra hur känslouttrycken i Rewe 2 härrör ur tysk kul-

tur, vilket kan bero på att de i första hand är kopplade till individualism: ett försök att 

skildra många olika sorters människor och situationer, så att varje tittare kan känna 

igen sig någonstans. 

5.5 Nationella likheter och skillnader i reklamerna 

Finland och Tyskland har många kulturella likheter, och dessa likheter finns inom så-

dana dimensioner som starkt påverkar kommunikation: maktdistans (PDI), indivi-

dualism kontra kollektivism (IDV) samt osäkerhetsundvikande (UAI). Såsom framkom 

i kapitel 3.5 betecknas den kommunikationsstil som dessa kulturer antas dela som 

DEPS (Direkt, Explicit, Personlig och Strukturerad), baserade på låg PDI, hög IDV och 

hög UAI. Reklamfilmerna följer inte denna stil helt och hållet, men det finns inga bety-

dande skillnader mellan de tyska och de finska reklamerna. Det viktigaste i DEPS-

kommunikation är att budskapet är konkret och tydligt, att reklamen innehåller mycket 

information och så lite tvetydighet som möjligt. Reklamfilmerna använder olika tekni-

ker för att åstadkomma detta, såsom att knyta budskapet direkt till sin slogan (Prisma 

1, K-Ruoka 1 och 2, Edeka 1 och 2) och att ha en berättarröst som tolkar händelseför-

loppet åt publiken (K-Ruoka 1, Rewe 1, Rewe 2). Publiken tilltalas ofta direkt, vilket ger 

en känsla av att budskapet riktas personligen till tittaren. 

Man behöver sällan läsa mycket mellan raderna i reklamfilmerna, men i vissa fall 

behövs ändå viss kontext. Exempelvis behöver man känna till relationen mellan Fin-

land och Sverige för att förstå mycket av humorn i Prismas reklamer, och i Rewe 1 antas 
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publiken själva räkna ut varför Tim vill äta mer hälsosamt. Humor är överlag något 

som förväntas spela en mycket liten roll i DEPS-kommunikation, men i min åsikt fanns 

en hel del humor i de flesta reklamfilmer. Det är dock svårt att bedöma denna aspekt 

när man jämför två kulturer som båda antas föredra struktur, så jag behandlar inte 

denna aspekt djupare. Vissa starka strukturelement framkommer ändå, exempelvis 

genom prislapparna i Prisma 2 och chokladpuddingarna i Rewe 2. 

Att både Finland och Tyskland har låg PDI, hög IDV och hög UAI innebär även att de 

delar värderingar såsom jämlikhet, frihet, unikhet och renhet. Utöver vad som redan 

konstaterats ovan är låg maktdistans speciellt tydligt i Prismas reklamer, i interak-

tionen mellan kungafamiljen och andra karaktärer, och i K-Ruoka 2 i interaktionen 

mellan kunden och de anställda. I de tyska reklamerna förekommer väldigt få interak-

tioner där status kan spela roll, men speciellt i Edeka 2 uttrycks låg maktdistans genom 

att Georg inte oroar sig för sitt lite udda beteende i offentligheten. Hög IDV syns starkt i 

samtliga reklamfilmer, ofta direkt i samband med budskapet. I Prisma 1 lyfter man 

fram varumärkets unikhet genom att maten är både billig och bra, inte bara någon 

sorts reamat. I K-Ruoka 1 är budskapet att det finns något för alla behov och smaker. I 

Rewe 2 inbjuds konsumenten att vara med och bestämma hur mycket socker det ska 

finnas i chokladpuddingarna, vilket betonar valfrihet. 

UAI är i sig en viktig dimension för matreklam, i och med dess samband med renhet 

och hälsa. I K-Ruoka 1 uttrycktes UAI i och med berättarens expertroll som stöd för 

argumenten, i K-Ruoka 2 genom betoningen på färskt bröd. Det var dock synnerligen 

överraskande hur mycket UAI-baserade värderingar betonades i de tyska reklamerna. 

Edeka 2 och Rewe 1 handlar båda om att äta hälsosamt, med betoning på färsk frukt 

och grönsaker, medan budskapet i Rewe 2 är att minska på mängden socker, vilket 

också är ett hälsobudskap. Den starkare betoningen på hälsosam mat av hög kvalitet i 

de tyska reklamerna kan bero på ett större behov att differentiera sig mot de konkurre-

rande lågpriskedjorna (Weinswig 2016).  

De tre dimensioner där Finland och Tyskland skiljer sig åt är maskulinitet kontra femi-

ninitet (MAS), kortsiktig kontra långsiktig inriktning (LTO) och eftergivenhet kontra 

återhållsamhet (IVR). Finlands kultur betecknas som feminin (MAS 26), kortsiktig 

(LTO 38) och eftergiven (IVR 57). Tysklands kultur är i motsats maskulin (MAS 66), 

långsiktig inriktad (LTO 83) och återhållsam (IVR 40). De tydligaste nationella skillna-

derna i denna studie hör till MAS. Dimensionen handlar i första hand om könsroller, 

som är mer distinkta i maskulina än i feminina kulturer, men den omfattar allehanda 
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uttryck som traditionellt tillskrivs män och kvinnor. Ett intressant uttryck för femini-

nitet är hur man i några finska reklamer verkar leka med värderingarna. I Prisma 1 

uppvisar kunden feminint (mjukt) beteende i sitt sätt att argumentera, medan den i 

verkligheten underlägsna informatören beter sig mer maskulint (aggressivt). I K-Ruoka 

2 är de traditionella könsrollerna i gengäld nästan omsvängda, i och med att kvinnan i 

huvudrollen tydligt har kontroll över sitt liv och beter sig mycket målmedvetet, medan 

männen som spelar anställda är mjuka och försiktiga. Konsensussökandet i K-Ruoka 1 

är ytterligare ett uttryck för femininitet. I de tyska reklamerna är könsrollerna i motsats 

traditionella, enligt förväntningarna. Hög MAS märks tydligast i karaktärernas täv-

lingsbeteende i Edeka 2 och Rewe 1. Som kontrast ska bakgrundsrösten i Rewe 2 klä 

sina känslosamma ord i en ton av ömhet och omsorg, och därför är det ur maskulin 

synvinkel logiskt med en kvinnoröst. Både manliga och kvinnliga karaktärer i Rewe 2 

visar dock omsorg och kärlek, vilket ger en feminin ton till det hela. För att påvisa skill-

naden kan man tänka sig hur de finska reklamerna skulle te sig för en tysk och vice 

versa. Ur en maskulin synvinkel kan kungens beteende Prisma 1 närmast verka skratt-

retande mesigt och gruppens sökande efter koncensus i K-Ruoka 1 tidsödande. Ur en 

feminin synvinkel kan tävlingsbeteendet i Edeka 2 och Rewe 1 däremot verka som löj-

ligt käbbel och briljerande. Detta är rätt extrema förmodanden, och på basen av dimen-

sionsvärdena kan man inte anta att alla finländare föredrar diffusa könsroller och alla 

tyskar traditionella könsroller, men analysen tyder ändå på att MAS spelar en roll i 

matreklam. (de Mooij 2011; Hofstede et al. 2011) 

De nyaste dimensionerna, LTO och IVR, var svåra att ta ställning till i reklamerna, spe-

ciellt IVR med så få kända korrelationer. Betoningen på bestående billiga priser i 

Prisma 1 tilltalar exempelvis sparande, som är en värdering under hög LTO, men detta 

passar inte ihop med Finlands låga LTO. I Edeka 2 är nationell stolthet en stark värde-

ring kopplad till sportstjärnorna, varav en även bär en Tyskland-tröja. Nationell stolt-

het kopplas till låg LTO, medan Tyskland har hög LTO. I övriga reklamer spelar LTO 

ingen eller mycket liten roll. Baserat på urvalet verkar finsk och tysk matreklam alltså 

inte följa de värderingar som deras respektive LTO-värden antyder, men denna studie 

tillåter inte dylika generaliseringar. En kvantitativ studie med fokus på denna dimen-

sion kunde bättre avgöra om den har någon inverkan på matreklam. Vad gäller IVR 

förekommer tillika så få uttryck i dessa reklamfilmer, att man inte kan jämföra förvänt-

ningar på eftergivenhet i Finland kontra återhållsamhet i Tyskland. 
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Utöver uttryck som kan knytas till Hofstedes dimensioner och djupare värderingar 

innehåller de flesta reklamer en mängd mer ytliga kulturella uttryck såsom symboler 

och hjältar (se kapitel 3.1.3). I Prisma-reklamerna fungerar kungafamiljen som både 

symboler för Sverige och som hjältar, som finländare förväntas veta något om, och 

språket spelar än speciell roll i och med blandningen av finska och svenska. Prisma 2 

rentav dryper av julsymbolik, och att vissa av dessa sticker ut som svenska sedvänjor på 

ett sätt som kan störa finländare visar hur viktigt det är att reklamfilmer är anpassade 

till den egna kulturen. I K-Ruoka 1 lutar budskapet också till viss del på en förståelse 

för finska sedvänjor kring sommar och natur. Tyska sedvänjor är å sin sida starka spe-

ciellt i Edeka 2 med sportstjärnorna och ordleken i titeln, något som Rewe 2 verkligen 

briljerar med i användandet av socker i idiomatisk och bokstavlig betydelse. Som kon-

trast lyser sådan symbolik med sin frånvaro i K-Ruoka 2, Edeka 1 och Rewe 1. Dessa 

reklamer blir därmed inte lika tydligt bundna till sin egen nationella kultur, men i den 

mån värderingar i anslutning till Hofstedes dimensioner förekommer är de ändå kul-

turbundna. 

5.6 Reflektioner 

Syftet med denna avhandling var att identifiera och jämföra kulturella uttryck i finska 

och tyska mataffärers reklamfilmer för att hitta likheter och skillnader. Den praktiska 

nyttan med dylik kulturell jämförelse är att man skapar sig en bättre förståelse för 

reklamnormer och -strategier som används i denna kontext, vilket kan tillämpas av 

reklammakare för att utforma reklam för dessa kulturer (Lazović 2012). Med andra ord 

borde man i tvärkulturell reklam kunna standardisera delade kulturdrag, medan det 

lönar sig att anpassa sådana aspekter som skiljer sig mellan kulturerna (Lazović 2012). 

För att säkerställa detta behövs dock mer kvantitativa, generaliserbara mått än vad 

denna avhandling bidrar med, och det är inte klart om en kulturell analys möjliggör 

bättre anpassning än exempelvis traditionella fokusgrupper. Kvalitativa studier är 

mycket knutna till analysobjekten, och det är fullt möjligt att samma undersökning 

med andra reklamfilmer kunde ge ett annorlunda resultat. Denna kvalitativa 

undersökning ger ändå insikt i hurudana uttryck det lönar sig att fokusera på i finsk-

tysk jämförelse. Även om det finns skillnader mellan produktgrupper bland annat i 

kulturbundenhet borde detta ramverk kunna tillämpas även på andra sorters reklam än 

mat och dryck. Denna analys visar dock att produktgruppens inverkan är rätt stor, då 

exempelvis mat och dryck oftare associeras med kvinnor, medan reklam för mer 

maskulina produkter såsom bilar kan antas associeras med andra sorters kulturella 
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uttryck. Mat och dryck är ändå något mycket centralt i alla människors liv, med stor 

kulturell variation gällande matvanor. 

Enligt kulturpoängen från Hofstede et al. (2011) delar Finland och Tyskland uttryck 

relaterade till dimensionerna PDI, IDV och UAI, medan kulturerna skiljer sig åt 

gällande uttryck kopplat till MAS, LTO och IVR. Ett mål med analysen var att 

undersöka, om dessa likheter och skillnader faktiskt förekom i praktiken. Det var en 

utmaning i analysen att undvika selektivitet, d.v.s. att inte enbart notera intryck som 

stödde respektive kulturprofil. Exempelvis var det en lockelse att fokusera på feminina 

element i de finska reklamerna och maskulina element i de tyska reklamerna, men för 

en gedigen analys var det viktigt att analysera reklamerna på basen av vad som fanns 

där och inte vad man hoppades se. Därför analyserades även varje reklam helt och hål-

let skilt för sig innan de jämfördes sinsemellan och med ländernas kulturprofiler. I 

slutändan var det ändå uttrycken för maskulinitet och femininitet som stod ut mest, 

och som skilde sig mest mellan de finska och tyska reklamfilmerna. Utöver detta var 

det svårt att upptäcka några starka nationella skillnader. Många av de identifierade 

kulturella uttrycken motsvarade finska respektive tyska dimensionsvärden, men samti-

digt förekom många uttryck som inte motsvarade dimensionerna. Därmed klargjordes 

viss otydlighet i Hofstedes modell, som bygger på mätning av värderingar. Värderingar 

är en viktig bakgrund i reklamfilmer, eftersom en reklamfilm som går emot motta-

garens värdegrund kan skapa ogillande eller missförstånd, men samtidigt finns risk för 

semantiskt brus i samband med alla typer av kulturella uttryck, inte enbart värde-

ringar. 

Något överraskande som analysmetoden bidrog med var upptäckten av flera starka 

kulturella uttryck som inte direkt kunde bindas till någon dimension eller hörde till 

flera dimensioner. Exempelvis är den svenska kungafamiljens roll i Finland en komplex 

företeelse ur kulturell synvinkel, som i reklamerna uttrycker mer än bara låg 

maktdistans. Ett annat exempel är användningen av skogen och renar i K-Ruoka 1 

effektiva finska symboler. Dels användes de för att antyda individualism hos människor 

i kontrast mot kollektivism hos djuren, men skogen i sig väcker känslor hos människor 

som inte kan kopplas så lätt till någon dimension. Hofstedes dimensionsmodell kan 

alltså inte anses täcka alla typer av kulturella uttryck, eller allra minst är det ofta svårt 

att säga, om vissa uttryck alls har att göra med dimensionerna. Modellen mäter ju i 

första hand kulturella värderingar, men mycket av reklamkommunikation består av 

ytligare uttryck såsom symboler. 
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Sammanfattningsvis är effektiv kommunikation enligt Kotler et al. (2017:367) kodad 

med sådana uttryck som mottagaren både förstår och är positivt inställd till. Detta 

innebär att reklam som är kodad enligt den rådande kulturella profilen, med hänvis-

ning till Hofstedes dimensioner, kan anses effektiv. I min analys har jag identifierat en 

stor mängd uttryck som passar ihop med finska respektive tyska kulturella värderingar, 

men även några få som går emot dessa värderingar. Det lönar sig för massmark-

nadsförare att kommunicera i enlighet med kulturella värderingar, eftersom frånvaron 

eller brott mot dem leder till att budskapet riskerar att inte nå fram eller missförstås. Å 

andra sidan kan det vara ett effektivt sätt att skapa spänning eller uppmärksamhet om 

man tänjer på kulturella värderingar, såsom med olika könsroller. Det är ju lika viktigt 

för en reklam att fånga intresse som att överlag bli förstådd, så det är knappast lönt att 

stirra sig blind på kulturell anpassning. Vad som är viktigare är att reklammakarna 

överlag förstår målgruppens kultur, så att man kan kommunicera medvetet i enlighet 

med den eller pröva gränserna för att skapa dramatisk spänning.  
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6 SAMMANFATTNING 

I denna avhandling har kulturella uttryck i finska och tyska reklamfilmer undersökts. 

Avhandlingens syfte var att identifiera och jämföra kulturella uttryck i finska och tyska 

mataffärers reklamfilmer, och för att uppnå detta analyserades åtta reklamfilmer. Ana-

lysen stödde sig på en teoretisk referensram i två delar: kommunikationsteori med 

fokus på massmarknadsföring och reklamfilm samt tvärkulturell teori. Under analysen 

identifierades ett stort antal kulturella uttryck i reklamfilmerna, och dessa följde till 

stor del de nationella kulturprofilerna för Finland och Tyskland som framkom ur Hof-

stedes modell. Skillnaden i maskulinitet kontra femininitet var speciellt tydlig, men 

utanför denna dimension var de nationella skillnaderna små. Ändå identifierades 

många intressanta kulturella uttryck, som inte alltid kunde kopplas direkt till någon 

kulturell dimension. Dimensionerna är uppbyggda på basen av mått av värderingar, 

men mer synliga och konkreta kulturella uttryck såsom symboler och hjältar är i högsta 

grad relevanta för reklamkommunikation. 

Avhandlingens främsta bidrag till forskningen är att den klargjorde fördelar och nack-

delar med att tillämpa en kvalitativ visuell metod på en tvärkulturell undersökning. 

Som framgår ovan kan man sannolikt fånga upp fler kulturella uttryck i en kvalitativ 

studie, eftersom man fördjupar sig mer i ett jämförelsevis litet datamaterial och kan 

lära sig av materialet, medan kvantitativa studier nästan alltid är deduktiva och därmed 

helt baserade på existerande teori. Kvantitativ innehållsanalys är den vanligaste meto-

den för tvärkulturell forskning och kvalitativa metoder är förhållandevis sällsynta 

(Okazaki & Mueller 2007), men trots att kvantitativa metoder ofta beskrivs som mer 

objektiva och vetenskapliga har en uppsjö av undersökningar över många år inte 

lyckats skapa större enhetlighet i teorin. Forskare bråttas fortfarande med olika kultur-

begrepp, som är svåra att mäta kvantitativt. Detta är ytterligare en orsak att utveckla 

fältet mer kvalitativt, eller allra minst se till att kvalitativ och kvantitativ data stöder 

varandra. 

6.1 Studiens begränsningar 

Ett problem med tvärkulturell forskning är att den kritik som olika modeller fått utstå, 

vilket i stor mån grundar sig på oenighet gällande vad kultur är, hur det kan mätas och 

även om det alls kan mätas. Hofstedes modell, som utnyttjats i denna avhandling, har 

visat sig robust i många sammanhang, men trots detta finns det mycket misstro gente-

mot modellen; mot enskilda dimensioner, mot fokusen på nationer, mot stabiliteten i 

kulturella värderingar, osv. Eftersom kultur är abstrakt är det svårt att bedriva objektiv 
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forskning, vilket innebär att resultaten ofta misstros. De specifika kulturella uttryck 

som identifierats i denna avhandling har i de flesta fall ändå kopplats till korrelationer 

mellan Hofstedes dimensioner och verklig data om konsumtion.  

Kvalitativa studier utstår ofta mycket kritik, eftersom de inte är lika objektiva som 

kvantitativa mätningar och inte tillåter generalisering. Detta gäller även för denna stu-

die, och därför är fynden likt en fallstudie närmast nyttiga för att förstå just den kontext 

som har studerats: kommunikation i reklamfilmer för finska och tyska mataffärer. 

Trots att kulturell relativitet och transparens i forskningsprocessen tillämpats för att 

säkerställa undersökningens tillförlitlighet kunde samma undersökning med ett annat 

urval ge ett annat resultat. 

Ett annorlunda urval kunde alltså leda till ett annorlunda utfall, men här är det viktigt 

att beakta att tvärkulturella modeller baserar sig på nationen som kulturmått. Eftersom 

alla mått är nationella borde även urvalet vara nationellt utbredd massreklam. Reklam 

som riktar sig till specifika konsumentsegment kan förvränga analysen, eftersom den 

kommunicerar på en annan nivå än vad kulturmåttet är designat för. Heterogenitet i 

samhället är ett liknande problem, som gör det svårt att lita på nationen som kultur-

mått, men Minkov & Hofstede (2012; 2014) hävdar att skillnaderna mellan nationer 

ännu är större än skillnaderna inom nationer. Eftersom mer ytliga kulturlager än vär-

deringar är mer föränderliga kan de ändå antas påverkas mer av utvecklingen mot 

större heterogenitet speciellt i västvärlden. 

6.2 Förslag för vidare forskning 

Tvärkulturella studier är ett mycket brett forskningsområde, vilket innebär att varje 

studie kräver många avgränsningar. En av de mest centrala är valet av vilka kulturer 

som ska studeras. I denna avhandling analyserades reklamfilmer från Finland och 

Tyskland, i första hand på grund av forskarens nära bekantskap med dessa kulturer, 

vilket är absolut nödvändigt för att kunna genomföra en tolkning. Trots tydliga likheter 

och skillnader mellan Finland och Tyskland har dessa kulturer ändå väldigt mycket 

gemensamt, speciellt inom dimensioner som främst påverkar reklamstil: maktdistans, 

individualism och osäkerhetsundvikande. Kulturella skillnader kunde komma fram 

bättre i en jämförelse av två eller fler kulturer som är mer olika sinsemellan, exempelvis 

Finland och Japan.  

Denna studie kunde alltså expanderas till att omfatta flera kulturer, vilket skulle stärka 

värdet av jämförelse, alternativt förenklas till en mer fokuserad studie av en eller två 
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dimensioner av intresse. För en jämförelse av Finland och Tyskland antyder denna stu-

die att den intressantaste dimensionen att analysera närmare vore maskulinitet kontra 

femininitet, där skillnaderna är tydligast. Eftersom det delvis på grund av bristen av 

forskning om korrelationer var svårt att hitta uttryck relaterade till de andra avvikande 

dimensionerna, LTO och IVR, vore det även intressant att studera dessa närmare. Om 

man studerar matkultur ur andra kulturella perspektiv är även osäkerhetsundvikande 

en viktig dimension, som omfattar många värderingar relaterade till mat och dryck, 

bland annat hälsoaspekten som framkom flera gånger i analysen. Det är ändå viktigt att 

notera att många kulturella uttryck relaterar till fler än en dimension (de Mooij 

2011:46). Mitt val att beakta alla dimensioner baserade sig på viljan att försöka fånga 

upp alla olika typer av kulturella uttryck i de valda reklamfilmerna. Om en studie be-

gränsas till en eller några få dimensioner vore det antagligen nödvändigt att även be-

gränsa vilken typ av uttryck man studerar. 

Under denna analys väckte speciellt Prismas reklamfilmer fler frågor än denna avhand-

ling kunde omfatta. För det första är idén att använda kungligheter baserad på brittisk 

reklam, vilket väcker frågan om hur kulturell överföring av reklamkoncept fungerar. En 

tvärkulturell jämförelse av finsk och brittisk reklam med denna vinkling kunde använ-

das exempelvis som en studie av maktdistans eller användningen av humor för att mot-

verka maktdistans. Det brittiska kungahuset har definitivt en helt annan kulturell bety-

delse i Storbritannien än det svenska kungahuset har i Finland. Det är säkerligen möj-

ligt att hitta fler reklamkoncept som importerats över kulturella gränser. För det andra 

sticker Prismas reklamer ut genom att de använder svenska, vilket väcker frågor om de 

kulturella effekterna av att använda ett minoritetsspråk i reklam, eller ett främmande 

språk överlag. Det finns redan en del studier i detta ämne (se t.ex. Hornikx, van Meurs 

& de Boer 2010), men eftersom språk och kultur är så starkt sammanbundna finns det 

rum för mycket mer, och olika kulturer relaterar även till främmande språk på olika 

sätt. Utöver dessa finns det en mängd olika ämnesområden som kunde vidareutvecklas 

genom tvärkulturell forskning, eftersom kulturer är djupa och komplicerade. 
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