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SAMMANFATTNING 

 
För att effektivt utforma reklam samt integrera denna över nationsgränser är det 
viktigt att ha en god förståelse för vad som skiljer ländernas kulturer åt. Det är 
dessutom viktigt att kunna hantera dessa skillnader för att nå fram med det tilltänkta 
budskapet. Med utformning menas på vilket sätt en reklam är presenterad, vilket kan 
liknas med manuset till en film. Syftet med denna uppsats är att diskutera och 
analysera dansk och svensk reklamutformning ur ett kulturellt perspektiv, för att 
utveckla en förståelse för kulturens betydelse vid utformningen av reklam riktad till 
Danmark respektive Sverige. Vi har utifrån det ställt oss frågan:  
 
Hur bör reklam utformas med hänsyn till kultur för att effektivt kommuniceras till 
danskar respektive svenskar? 
 
För att kunna besvara frågan har olika kulturforskares studier jämförts för att få en 
förståelse för dansk och svensk kultur. Det visade sig att kulturforskare har grupperat 
Danmark och Sverige i ett gemensamt kluster då de anser dem vara snarlika kulturer.  
Andra forskare kan däremot visa på större reella skillnader. För att skapa 
överskådlighet av kulturens komplexitet samt för att på ett logiskt sätt presentera 
kulturens olika aspekter används ”The Onion Diagram" en modell, vilken behandlar 
kulturens olika beståndsdelar. Kärnan i modellen utgörs av de värderingar människor 
inom en kultur delar. De största skillnader i värderingar som framkom är att Sverige 
är ett mer feminint land och därför värderar jämlikhet mellan män och kvinnor, samt 
omtanke högre än vad som görs i Danmark. I Sverige värderas dessutom plikttrohet 
och principfasthet mer än i Danmark. Det har dessutom framkommit att danskar 
kommunicerar mer direkt än vad svenskar gör. 
 
För att ta reda på hur företag tar hänsyn till kulturella skillnader vid reklamkampanjer 
i Danmark och Sverige har reklambyråerna JWT, Forsman & Bodenfors, McCann och 
Pyramid Communication AB intervjuats. Dessutom har företaget Unilever Bestfoods 
samt Roy Andersson intervjuats. Det visade sig att reklambyråerna sällan gör en 
dansk och en svensk version då kundernas budget inte tillåter en sådan anpassning. 
McCann och JWT skulle i mycket större utsträckning än idag vilja göra kulturellt 
anpassade reklamer. Sven-Olof Bodenfors VD på Forsman & Bodenfors anser 
däremot att det är reklambyråernas uppgift att hitta starka idéer istället för att fokusera 
på kultur. Med starka idéer menar han idéer som är generella för alla människor inom 
den tänkta målgruppen, även om de befinner sig i olika länder.  
 
För att få en ökad förståelse för hur kultur ger sig uttryck i reklam riktad till danska 
respektive svenska konsumenter har en observation av dansk och svensk TV-reklam 
gjorts. Den största skillnaden var att i dansk TV-reklam förekom traditionella 
könsroller i större omfattning än i de svenska. Det kan kopplas till de kulturella 
skillnader som framkommit avseende jämställdhet mellan könen. Både dansk och 
svensk TV-reklam innefattades av vardagliga miljöer, däremot tenderade karaktärerna 
i dansk reklam vara längre dragna då budskapet förmedlades via humor. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att Danmark och Sverige är lika i vissa avseenden 
men att det i ett reklamsammanhang är viktigt att identifiera eventuella skillnader för 
att effektivt nå fram med sitt budskap. 
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1. INLEDNING  

 

1.1 Bakgrund 
 
Danmark och Sverige kan av gemene man ses som två tämligen lika länder. Språken 
är relativt lika och även om danskar och svenskar alla gånger inte förstår varandra, är 
språken i skrift mycket lika. Vid en granskning av kulturforskares, till exempel 
Hofstede, sätt att se på de båda länderna kan även där stora likheter urskiljas länderna 
emellan. I och med Öresundsbron har de båda länderna ytterligare närmat sig 
varandra och kan då lätt uppfattas som en enhetlig region av utomstående. 
 
Alla länder, oavsett likheter i språk och geografisk närhet etcetera, har sina särskilda 
egenheter som gör just de unika. Det kan finnas radikala motsatser eller det kan finnas 
nyanser. Den som inte ursprungligen är hemmahörande i ett visst land har sällan 
tillräcklig vetskap om den kultur som råder. Dessa eventuella nyanser kan vid 
skapandet av reklam, som ska riktas mot både Danmark och Sverige, vara högst 
väsentliga då problem kan uppstå om de inte beaktas. Egenheterna kan vara de som 
avgör huruvida en specifik reklamkampanj går hem hos vald målgrupp eller ej. 
Genom att ha förståelse för, och kunskap om, ländernas olika kulturer kan chanserna 
för att identifiera sin målgrupp och därmed få en lyckad kampanj antas vara större. 
 
För att på ett smidigt sätt utforma reklam samt integrera denna över nationsgränser är 
det viktigt att företag, främst reklambyråer, har en god förståelse för skillnader och 
likheter mellan länder samt att de kan hantera dessa. 

 

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 
 
Gemensamt för de flesta tidigare studier är att kulturella särdrag anses vara en viktig 
faktor att ta hänsyn till, samt att stor försiktighet i standardisering av reklam bör 
vidtagas över nationsgränser. Trots att tidigare jämförelsestudier mellan olika länder 
betraktat olikheter i kultur som en förklaring till skillnader inom reklam mellan 
nationsgränser, har Hofstedes (1998) jämförelsestudie fått förvånansvärt lite utrymme 
i de tidigare studierna. De flesta artiklar innehåller enbart kortare refereringar till hans 
teori. Den här uppsatsen kommer däremot att koppla Hofstedes teori, bland andra, i 
relation till reklam för att bidra med ny kunskap. Hofstedes teorier går ut på att ett 
stort antal länder kan grupperas efter olika kulturella dimensioner. Trompenaars 
(1995) har även han grupperat länder på ett likartat sätt. Bland annat ingår Danmark 
och Sverige i samma kluster, det nordiska. Hofstedes och Trompenaars dimensioner 
är betraktade av andra forskare såsom Gudykunst (1997) och Ting-Toomey (1999) 
med flera. Studier av dessa författare kan även vara av nytta för detta arbete. Den här 
uppsatsen har inte som avsikt att förkasta Hofstedes eller Trompenaars teorier på 
grund av de skillnader som uppvisas mellan Danmark och Sverige. Däremot kommer 
studien att på reklamnivå belysa konsekvenserna av de relativt små skillnaderna 
mellan Danmark och Sverige. Ett stort utbud av vetenskapliga artiklar gällande 
standardisering respektive anpassning av reklamutformning finns tillgängliga. Efter 
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omfattande efterforskningar har inga gällande kulturella jämförelsestudier mellan 
Danmark och Sverige, med hänsyn till reklamens utformning, hittats.  
 
Med ett managementperspektiv presenterar Tixier (1996) i en jämförelsestudie 
observerade kulturskillnader mellan de nordiska länderna. Vi anser att studier gjorda 
ur ett managementperspektiv ändå är av intresse för vår studie då de personer som 
ingått i ”management”-studierna även är konsumenter och genomsyrade av den kultur 
de lever i. I Tixiers studie har tjugofem personal- och rekryteringschefer intervjuats i 
varje land. Dock görs ingen koppling till reklam och dess utformning, vari vi även här 
ser ett behov av att fördjupa oss i valt ämne. 
 
Daun (1998), professor i etnologi vid Stockholms universitet, började 1981 att 
systematiskt intervjua invandrare från olika länder bosatta i Sverige. Invandrarnas 
iakttagelser av det svenska folket och deras levnadssätt utgör ett stort underlag till 
Dauns påståenden om hur svensken är. Det är viktigt att inse att det inte finns en 
typisk nationalkaraktär som omfattar alla svenskar, då en människas personlighet är 
något unikt. Det är däremot frekventa likheter i personligheter som skapar nationella 
personlighetsdrag. 
 
Berglund et al. (1999) undersöker kulturella skillnader mellan Danmark och Sverige, 
med betoning på vardagslivets kultur. Studien är genomförd av två danska och tre 
svenska etnologer och är slutprodukten efter en åtta månader lång studie. Detta gör 
den intressant för denna uppsats, då vi för att kunna studera kulturens inverkan på 
reklamutformning bör ha en kulturell kännedom om Danmark och Sverige att utgå 
från. 
 
Med anledning av de brister som påträffats i teorin gällande kulturella 
jämförelsestudier mellan Danmark och Sverige, med hänsyn på utformning av reklam, 
har vi följande frågeställning:  
 
 

• Hur bör reklam utformas med hänsyn till kultur för att effektivt 
kommuniceras till danskar respektive svenskar?  

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera dansk och svensk 
reklamutformning ur ett kulturellt perspektiv, för att utveckla en förståelse för 
kulturens betydelse vid utformningen av reklam riktad till Danmark respektive 
Sverige. 
 
 

1.4 Teoretisk och praktisk relevans 
 
Som påpekats i problemdiskussionen har efter ett omfattande sökande inte någon 
studie där jämförelsen av kulturella särdrag, i relation till reklam, mellan Danmark 
och Sverige framkommit. I och med detta har uppsatsen en teoretisk relevans då det 
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valda ämnet förhoppningsvis kan bidra med ny kunskap och insikt.  
 
Utöver akademiker kan även företag som har både Danmark och Sverige som 
marknad finna denna uppsats intressant. Uppsatsen kan fungera som ett hjälpmedel 
vid reklamutformning för att företag mer effektivt ska kunna nå fram med sitt 
budskap till danska och svenska konsumenter. 
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2. METOD 

 
I detta kapitel har vi för avsikt att redovisa de val av metod och tillvägagångssätt, som 
vi utgått ifrån för att kunna uppnå vårt syfte.  
 
Inledningsvis diskuteras vilket förhållningssätt respektive angreppssätt samt 
undersökningstyp som ligger till grund för vårt arbete och avslutningsvis hur vi valt 
att samla in data till uppsatsen. Vidare redogörs under kapitel fyra och fem hur vårt 
urval av respondenter i genomförd fallstudie har gjorts samt hur vi gått tillväga vid 
vår observationsstudie. Nedan följer en redogörelse av olika begrepp som har 
betydelse för konstruktionen av detta arbete.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Vid val av metod finns det i huvudsak två alternativ att utgå från avseende 
förhållningssätt till verkligheten och till den undersökning som görs. Dessa är 
positivism och hermeneutik.  Hermeneutik innebär tolkningslära. Kunskap görs vetbar 
genom att tolka betydelser och orsaker till vissa fenomen. Det innebär att man går 
bakom företeelsen och försöker förklara och tolka den bakomliggande orsaken till 
denna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Forskaren ställer helheten i relation till 
delarna, för att kunna tolka innebörder och få förståelse för olika fenomen och 
företeelser. Patel & Tebelius (1987, s.34) beskriver detta enligt följande: ”Ler 
munnen, ser också ögonen glada ut”. Inom hermeneutiken har forskaren ett subjektivt 
förhållningssätt till det som studeras och tolkar verkligheten utifrån egen förförståelse 
(Patel & Tebelius, 1987). 
 
Redan i problemformuleringen kan indikationer fås på vilket förhållningssätt 
forskaren har eftersom de problem som ställs upp påverkar angreppssätt och analys. 
Vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt i denna studie, då vi har för avsikt att öka 
förståelsen för den danska och svenska kulturens betydelse vid reklamutformning. 
Studien genomförs på ett relativt subjektivt sätt utifrån vår egen förförståelse och 
används som ett verktyg vid tolkningen av resultatet. Vår förförståelse är framför allt 
präglad av vår utbildning på ekonomiprogrammet och de ämnen som där berörts. 
Vidare präglas den av att en litteraturstudie genomförts under arbetets gång inom valt 
ämne. Litteraturstudien har varit en teoretisk bas som vi utgått från samt gett oss 
något att referera till vid undersökningen av empirin. Nackdelen med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt är att vår förförståelse och teoristudie kunnat medföra 
att vi blivit styrda i studien. Vidare kan det vara så att då vi utifrån ett subjektivt 
förhållningssätt genomför studien kanske vi förbiser vissa infallsvinklar som 
ytterligare skulle kunna berika vårt arbete. 
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2.2 Angreppssätt 
 
Angreppssätt är det övergripande sätt på vilket forskaren tänkt angripa det 
formulerade problemet. Huvudsakligen brukar skillnad mellan deduktion och 
induktion göras. Deduktion kallas ibland bevisandets väg, eftersom man utgår från 
befintliga teorier och utifrån dem ställer upp olika hypoteser, som sedan prövas i 
verkligheten. Efter detta accepteras eller förkastas teorin beroende på hur väl den 
överensstämmer med verkligheten. Induktion följer upptäckandets väg. Sättet 
forskaren närmar sig verkligheten på styrs av den kunskap och förståelse som 
utvecklas under studiens gång. Man går från empiri till teori och redskapet för att göra 
det är den subjektiva tolkningen. Utifrån en stor mängd försök kan kunskap och 
mönster hittas och därmed kan eventuellt en teori genereras (Magne-Holme & Krohn-
Solvang, 1997).  
 
Vi har en viss teoretisk förförståelse när vi närmar oss empirin, men vi utgår inte helt 
från deduktion. Inte heller använder vi ett renodlat induktivt angreppssätt. Vi kommer 
istället att använda oss av en kombination av induktiv och deduktiv metod, vilket 
kallas för abduktion. Utifrån vår förförståelse och teorikunskap gör vi en studie av 
empirin, som vi sedan härleder tillbaka till teorin. För att få en ökad förståelse för 
kulturens betydelse vid utformning av reklam har vi studerat hur det i verkligheten tas 
hänsyn till kulturella skillnader och likheter vid reklamutformning. Därefter görs en 
analys med kopplingar mellan teori och empiri. Vi har också för avsikt att bidra med 
viss teoriutveckling och komplettera det som finns skrivet i ämnet.  

 

2.3 Undersökningstyp  
 
Förutom diskussionen om vetenskapliga studier i termer av vetenskapligt 
förhållningssätt och angreppssätt, kan undersökningar klassificeras utifrån hur mycket 
kunskap som finns inom ett problemområde innan undersökningen börjar. Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1997) skiljer bland annat mellan explorativa och deskriptiva 
undersökningar. Explorativ står för en utforskande ansats. Denna typ av undersökning 
är lämplig då det fattas kunskap kring ett visst problemområde och då så mycket 
kunskap som möjligt om problemet vill inhämtas. Kreativitet, idérikedom och en 
allsidig belysning av det som önskas studeras är viktiga inslag i den explorativa 
undersökningen. En deskriptiv eller beskrivande studie innebär en mer detaljerad 
redogörelse och beskrivning av den företeelse som studeras. 
 
Utgångspunkt för vår studie är delvis den explorativa och delvis den deskriptiva 
undersökningstypen. Vi använder till viss del den explorativa ansatsen, då vi har för 
avsikt att diskutera kring det problemområde vi studerar på ett allsidigt sätt. Detta för 
att få en större förståelse för det som berörs i problemformuleringen. Det finns inte 
heller så mycket vetenskaplig litteratur i ämnet, som rör just jämförelsen av kulturella 
skillnader mellan danskar och svenskar och dess inverkan på reklamutformningen. 
Detta resonemang gör den explorativa ansatsen lämplig. Vår avsikt är att utöka den 
relativt knappa teoretiska kunskap som finns avseende ovanstående nämnda område. 
Vidare är vår undersökning till viss del av deskriptiv art. Vi gör en beskrivning av 
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våra respondenters sätt att tänka och agera när det gäller aspekter kring olika 
företeelser avseende vårt problemområde. 
 
Kopplat till detta kan man också diskutera i termer av kvantitativ och kvalitativ 
metod. I den kvalitativa metoden står forskarens subjektiva uppfattning eller tolkning 
av informationen i förgrunden och resultatet redovisas i form av ord. Syftet är i 
huvudsak att öka helhetsförståelsen (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997). Vi har 
för avsikt att använda den kvalitativa metoden, då det främsta syftet med studien är att 
få en djupare förståelse för kulturens betydelse vid reklamutformning i Danmark och i 
Sverige. Den information vi söker kan inte kvantifieras på ett meningsfullt sätt och det 
är inte heller vår avsikt. 

 

2.4 Insamling av material 
 
Den typ av information som samlas in i en undersökning kan i huvudsak delas upp i 
två grupper. Primärt material som innehåller sådan information som samlas in 
speciellt för den aktuella studien samt sekundärt material vilket är information som 
redan finns tillgänglig och som tillkommit i ett annat syfte än för den aktuella studien 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). I den här uppsatsen har använts både primärt 
och sekundärt material. Insamlingen av primärt material kommer att behandlas under 
kapitel fem. När det gäller sekundärt material har vi samlat information genom olika 
artiklar från akademiska databaser och litterära verk. Detta för att få en djupare 
förståelse för vårt problemområde samt för att bygga en teoretisk referensram.  
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3. KUNSKAPSLÄGE 

 

3.1 Reklam 
 
Marknadsförare och reklambyråer försöker ständigt matcha kunder och potentiella 
kunder med sina produkter och tjänster. För att lyckas nå fram med sitt 
reklambudskap krävs en förståelse för hur målgruppen beter sig och reagerar på 
stimuli från omgivningen. Hur en människa uppfattar och tolkar reklam kan härledas 
till kulturella faktorer (Dahlqvist & Linde, 2002). 
 
Det är därför viktigt att vid utformning av reklam, särskilt vid internationell reklam, ta 
hänsyn till kulturella aspekter för att effektivt fånga målgruppens intresse samt för att 
undvika att överskrida gränsen för vad som kan anses som omoraliskt och osmakligt 
etcetera. Företag och reklambyråer som uppmärksammar kulturens många nyanser 
och stora betydelse för konsumentbeteende har stor fördel mot dem som inte gör det. 
Kunskap och hänsynstagande om kulturella faktorer hjälper marknadsförare och 
reklambyråer att skapa effektiva reklamkampanjer, riktade mot rätt målgrupp (Bovée 
& Arens, 1989). 
 
Kommunikationens effektivitet beror på till vilken grad sändare och mottagare 
uppfattar och tolkar budskapet på samma sätt (Hodgetts, 2000). En individs kulturella 
bakgrund har stor betydelse för hur massmedias budskap tolkas. Detta beror på att 
människan använder sin kultur som referensram för tolkning av omgivningen. 
Människan är oftast omedveten om hur han eller hon kommunicerar då dennes 
beteende är en slags generell överenskommelse för de individer som tillhör en och 
samma kultur (Keesing, 1974). Oförmågan hos sändaren att inse att det producerade 
och det mottagna inte alltid är identiskt utgör en vanlig anledning till 
kommunikationens misslyckande (Windahl & McQuail, 1979).  
 
 

3.1.1 Perception 
 
Perception innebär en process där individer väljer ut, organiserar, uppfattar och tolkar 
information (koder) från dess omgivning, i syfte att skapa mening. Perception 
påverkas av värderingar, attityder, förväntningar samt tidigare erfarenheter. Därför 
ligger perceptionen också till grund för varje människas unika världsuppfattning 
(Dwyer, 2002). Perceptionsprocessen sker på ett subjektivt och selektivt sätt, vilket 
därav ofta skapar gap i individens världsbild. Dessa gap kompletteras med exempelvis 
tidigare erfarenheter, förväntningar och egen fantasi (Pickton & Broderick, 2001). 
 
Ord och bild, det vill säga symboler, får mening först då de tolkats av individer. 
Beroende på vem som avkodar budskapet får symboler olika innebörd. Koderna som 
sändaren skickat kan ändras då mottagaren försöker skapa mening i budskapet. 
Symboler kan tolkas på två sätt. Den första är denotativ, det vill säga symboler har 
samma mening för alla. Den andra är konnotativ, vilken innebär att symboler har 
delade innebörd beroende på vem som avkodar meddelandet. Den konnotativa 
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innebörden av symboler är därav kulturberoende. Det tänkta budskapet är därför inte 
heller alltid detsamma som det mottagna budskapet. Dessa skillnader blir särskilt 
påtagliga vid möten mellan människor från olika kulturer, då risken för olik tolkning 
ökar (Uusitalo, 1977). 
 
 
3.1.1.1 Kommunikationsbarriärer 
Vid kommunikation mellan personer från två olika kulturer uppstår ofta hinder som 
försvårar det tilltänkta budskapet från att nå mottagaren (Chaney & Martin, 2000). 
Dwyer (2000) beskriver olika typer av kommunikationsbarriärer, vilka gör att 
kommunikationen kan misstolkas. En av dessa är att sändare och mottagare kan ha 
olika behov och därmed eftersträvar olika aspekter av kommunikationen. Även språk, 
röstläge, hur snabbt eller sakta sändaren talar, ansiktsuttryck och kroppsspråk kan 
misstolkas av mottagaren. Vidare är skillnader i perception, attityder och värderingar 
exempel på faktorer vilka skapar kommunikationsbarriärer. Det är därför viktigt att 
reklambyråer, särskilt de som arbetar med kampanjer till olika länder, konstruerar 
reklam som inte misstolkas. Genom att känna till vad som skiljer kulturer åt kan 
kommunikationsbarriärerna elimineras eller minskas, vilket i bästa fall leder till en 
effektiv kommunikation där det tilltänka budskapet går fram.  
 
För att kommunicera effektivt med människor från andra delar av världen är det 
viktigt att båda parter är medvetna om deras eget kulturella filter samt accepterar 
andra kulturers filter. Detta innebär att ha en förståelse för att andra kulturella grupper 
inte nödvändigtvis har samma ”regler” som en själv i kommunikationen, till exempel 
användandet av humor i reklam (Dwyer, 2002). 
 
 

3.1.2 Humor i reklam 
 
Huruvida humor strategiskt bör användas i reklam är omtvistat. Det finns många 
argument för och emot dess betydelse i reklamkampanjer. Lindh (1983) diskuterar 
dess vara eller inte vara i reklam. Författaren argumenterar för olika faktorer som talar 
för att humor har sin plats som ett strategiskt vapen i reklam. Dessa är bland annat att 
det ger en bättre kommunikativ effekt samt att humorn fokuserar och komprimerar 
reklambudskapet, vilket medför ökade chanser för att vald målgrupp reagerar positivt 
på kampanjen. 
 
Motargument mot humoristiska kampanjer är, enligt Lindh (1983), bland annat att 
humor fungerar olika på olika människor, beroende på skillnader i kultur och 
personligheter. Vitsen i budskapet kan missförstås. Humor, som gör anspelningar på 
stereotyper inom vissa subkulturer, kan få negativa konsekvenser för företagets image 
då det av vissa kan uppfattas som stötande. Visserligen kan reklambudskap utan 
humor också missuppfattas, särskilt vid internationella kampanjer. Därför menar 
Lindh att detta argument inte bör väga alltför tungt i valet av att ha humor i reklam 
eller inte. ”Kan humor bidra till att någon del av målgruppen reagerat positivt, har 
man ju ändå kommit någon vart” (Lindh, 1983, s. 74). 
 
Lindh (1983) menar ytterligare att innan ett humoristiskt koncept avfärdas bör 
beslutsfattarna noga ställa sig frågan huruvida den aktuella idén kommunicerar 
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effektivare än andra idéer och ifall den skapar positiva känslor hos målgruppen. 
Dessutom bör det beaktas på vilket vis den engagerar och intresserar konsumenter. 
Andra faktorer såsom att humor ska vara relevant men inte dominera och att humor är 
effektivt men riskabelt är sådant som bör övervägas. En annan aspekt som är värd att 
beaktas är att rätt användning av humor kan ge extra utdelning men ett misslyckande 
kan få förödande följder, inte bara för reklamkampanjen i fråga men även för 
varumärkets och företagets image. 
 
 

3.2 Kreativ idé och reklamutformning 
 
Budskapet, som ska kommuniceras till konsumenterna, är i stort sett styrt av kundens 
brief till reklambyrån. Det är emellertid reklambyråns uppgift att fastslå på vilket sätt 
budskapet ska framföras till målgruppen, vilket innehåller den kreativa idén och själva 
reklamutformningen. Med utformning menas på vilket sätt en reklam är presenterad, 
vilket kan liknas med manuset till en film. Kreativitet är den unika funktion som 
reklambyrån har att erbjuda i sitt förhållande med kunden (Rossiter & Percy, 1998). 
Målet är att den kreativa idén och reklamutformningen ska vara så unik och innovativ 
att den lyckas fånga konsumentens intresse, i syfte att till exempel förbättra 
varumärkes- eller företagsimage, attityder eller försäljning (Rossiter & Percy, 1998).  
 
Den kreativa idén kan, enligt Rossiter & Percy (1998, s. 180), sammanfattas enligt 
följande: ”… the creative idea refers to the choice of an interesting way to express the 
brand position in an advertising format.” 
 
Trots att reklambyråerna i de flesta fall har ganska fria tyglar när det gäller att kreativt 
utforma en reklamkampanj, har de emellertid vissa riktlinjer att följa. En viktig sådan 
är att den kreativa idén måste representera varumärkets positionering (Rossiter & 
Percy, 1998). Det är emellertid viktigt att reklambyrån inte ändrar positioneringen till 
det sämre. Den ska bibehållas intakt, på samma gång som en bra kreativ idé 
uppmuntras att förstärka den. Detta kan te sig en aning komplicerat, eftersom Rossiter 
& Percy (1998) samtidigt argumenterar för att det konsumenterna ser är reklamen, 
inte positioneringen. På så sätt har en bra kreativ idé möjlighet att leda till en bättre 
positionering än reklambyråns kund tidigare formulerat. Detta förtydligar vilken 
betydelse en kreativ idé har för ett varumärkes image och framgång, eftersom den 
kreativa idén ger ett varumärke dess ansikte ut mot konsumenterna 
 
Det kan sammanfattningsvis sägas att den kreativa idén är nyckeln till en lyckad 
reklamkampanj. Reklambyråer och dess kunder måste emellertid ”hålla” denna nyckel 
med en fast positionering. ”Låset” är konsumenternas (det vill säga målgruppens) 
tankar och åsikter. De flesta nycklar passar inte alls, medan vissa passar ungefärligt, 
men blir tvungna att bli forcerade via extra mediautgifter. Den rätta nyckeln kommer 
emellertid att öppna låset omedelbart. Därför är den kreativa idén, i kombination med 
att känna sin målgrupp, och dess kultur av högsta betydelse (Rossiter & Percy, 1998). 
 
Företag kan vara tvungna att ändra reklambudskap vid internationella kampanjer då 
kulturen människor i olika länder växer upp i ofta skiljer sig mer eller mindre markant 
åt. Detta innebär att konsumenter i olika länder inte agerar homogent på en viss 
reklamkampanj. Det är viktigt att definiera målgrupp och reklambudskap i syfte att 
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säkerställa att kommunikationen är relevant och förståelig samt att det översatta 
språket på bästa sätt förmedlar budskapet på ett sätt som fångar målgruppens intresse 
(Bovée & Arens, 1989). 
 
Bovée & Arens (1989) diskuterar även vilken inverkan företagets budget har vid 
internationella reklamkampanjer. I en perfekt värld, där företag rör sig med 
obegränsade budgetar, vore detta inte något problem. Då skulle reklam, anpassad till 
de specifika ländernas unika kulturella särdrag, kunna riktas till konsumenterna i alla 
möjliga typer av media, oberoende av kostnad. Nu är så inte fallet. Idag är företag och 
reklambyråer styrda av dess budget, vilket även avspeglas på dess mediaval. Detta 
kommer följaktligen att ge konsekvenser för bland annat typ av media som används 
samt önskvärd penetration. 
 
 

3.3 Internationell reklamstrategi 
 
Vid en internationell expandering måste en internationell reklamstrategi utformas. 
Två huvudalternativ finns; standardisering och anpassning, däremellan finns olika 
jämkningar. Standardiserad reklam är i princip utformad på samma sätt i flera länder, 
till skillnad från en anpassad reklam vilken är anpassad till varje individuellt lands 
förutsättningar. Den sistnämnde involverar ofta mer kostnader men med förhoppning 
om större marknadsandelar och avkastning (Kotler et al., 1999). ”Standardized 
advertising usually means a program is similar from market to market rather than 
one that is identical in each” (Daniels & Radebaugh, 2001, s. 573). Vi har valt att 
använda oss av begreppet standardisering då reklamen är densamma i samtliga länder 
med undantag för språköversättning och under förutsättning att budskapet även efter 
översättningen är oförändrat. Det som faller utanför ramen är enligt vår definition 
anpassad reklam.   
 
Fördelarna med standardiserad reklam är bland annat lägre kostnader. Hill (2002) 
beskriver hur kostnaderna för värdeskapandet blir lägre då de fasta kostnaderna 
fördelas på flera länder. Vidare anser han kreativiteten vara en knapp resurs och 
hävdar att en större satsning hade producerat ett bättre resultat än flera mindre 
satsningar. En tredje sak som talar för standardisering är att många varumärken är 
globala. Daniels & Radebaugh (2001) beskriver hur en standardiserad reklam även 
reducerar risken för en icke entydig image, då samma budskap sänds ut till 
konsumenter runt om i världen. 
 
Standardiserad reklam ställer höga krav på att målgrupperna i alla länder är 
homogena, ett förhållande vilket i större utsträckning råder för kapitalvaror och 
Business to Business marknadsföring än för konsumentvaror (Kotler et al., 1999). En 
annan förutsättning för standardiserad reklam är att produkterna som marknadsförs 
befinner sig i samma produktlivscykel. Det krävs ytterligare att de olika ländernas 
kultur ger stöd åt samma kreativa idé och reklamutformning. Då länder kan grupperas 
i samma kluster vad gäller ekonomi, kultur, lagar och mediakaraktärer anser Kotler et 
al. (1999) standardiserad reklam vara mer adekvat. Det finns enligt Hill (2002) 
huvudsakligen två argument vilka talat mot en global standardisering av reklam. Olika 
nationella regleringar utgör hinder för en standardiserad reklam, men det främsta 
hindret är kulturella skillnader, vilket gör det svårt att hitta en lösning som fungerar 
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för alla. ”Messages directed at the culture of a given country may be more effective 
than global messages” (Hill, 2002, s. 544). Standardiserad reklam resulterar, enligt 
Shoham (1996), i lägre produktionskostnader. Samtidigt har kulturellt anpassad 
reklam större potential att förstärka kommunikationens effektivitet.  
 
 

3.4 Kultur 
 
Hill (2002) beskriver att trots att länder kan tyckas vara relativt lika på ytan finns det 
emellertid en mängd särdrag som gör varje land unikt. De företag som lyckas 
observera och identifiera kulturella skillnader och likheter har möjlighet att skapa 
konkurrensfördelar då de på ett bättre sätt än andra företag vet vad människorna i det 
aktuella landet har för preferenser etcetera. Vid en reklamkampanj kan det vara en 
avgörande faktor att ha god kunskap om ett lands kultur för att nå fram med det 
tilltänkta budskapet. 
 
Kultur är ett komplext begrepp då det innefattas av flera olika sammanhängande 
komponenter. "Kultur involverar vad en nationell grupp tänker och säger, deras 
vanor och traditioner, konst och litteratur, språk, attityder, känslor och värderingar. 
Allt detta skapar på en aggregerad nivå en ram kring hur individer uppvuxna i ett 
samhälle kan förväntas bete sig och till exempel reagera på köpstimuli (reklam)" 
(Dahlqvist & Linde, 2002, s.25).  
 
Dwyer (2002) beskriver hur samhällets sociala struktur, politiska system, ekonomiska 
filosofi, religion, språk och utbildning påverkar de normer och värderingar som 
kännetecknar människor i en specifik kultur. Kultur handlar om hur människor lever 
och förhåller sig till sin omvärld. Vidare består kultur av inlärda beteendemönster, 
vilka är typiska för medlemmarna av en viss kultur. ”Kultur ger mening och riktlinjer 
för tänkande, handlande och upplevande. Kultur medför att vardagsverkligheten 
framstår som naturlig, begriplig, självklar och oförutsägbar. Kultur medför också 
fantasilöshet och låsning” Alvesson et al. (1999, s. 118) 
 
Det är emellertid viktigt att poängtera att trots att till exempel dansken tillhör den 
danska kulturen faller naturligtvis inte alla danskar in under endast den här kategorin. 
I varje kultur finns oftast en mängd underkulturer, vilka kan baseras på etniskt och 
nationellt ursprung, religion eller geografisk utspriddhet etcetera, vilket understryks 
av Bovée & Arens (1989). Dessa subkulturer delar speciella egenheter och likartade 
värderingar. Både kulturer i sin helhet och underkulturer överför sina seder och 
traditioner från generation till generation. Oavsett hur människor kategoriseras 
påverkas val av produkter och tjänster av ens bakgrund. Utifrån sett är dock den 
nationella kulturen en övergripande benämning av alla de olika sorters subkulturer 
som finns representerade i varje land (Radebaugh & Daniels, 2001). 
 
För att skapa överskådlighet av kulturens komplexitet samt för att på ett logiskt sätt 
presentera kulturens olika aspekter, följer en beskrivning av två modeller. Dessa 
modeller behandlar på ett kompletterande sätt  kulturens olika beståndsdelar. 
 
Den så kallade ”The cultural iceberg” (Chaney & Martin, 2000, s.12) beskriver hur 
svårt det kan vara att kommunicera effektivt då endast vissa aspekter av en individs 
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kultur är synliga för en utomstående. Figuren visar även att det som finns under 
vattenytan är de element som är betydelsefulla för att verkligen förstå en kultur och 
därmed kommunicera på ett bra sätt. Mestadels svarar vi på de faktorer som är 
synliga, det vill säga ovanför ytan, eftersom dessa är enkla att observera. Vår ovetskap 
om vad som verkligen påverkar människors beteende gör att vi många gånger 
misslyckas att kommunicera och nå fram med ett budskap på bästa sätt. Enligt Chaney 
& Martin (2000) är det därför av mycket stor betydelse att även känna till djupare 
faktorer av ett lands kultur för att lyckas nå fram med det önskade budskapet. 
Modellen nedan visar de olika komponenter en kultur innehåller, enligt Chaney & 
Martin (2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figur 1. Cultural Iceberg (Chaney & Martin, 2000, s.12) 
 

 
Nedanstående bild, ”The Onion Diagram” (Hofstede, 1994, s. 9), visar att symboler, 
hjältar och ritualer är de komponenter i en kultur som är enkla att se och förstå för en 
utomstående. Den kulturella betydelsen som dessa har är däremot osynlig och grundas 
på människors värderingar. Kärnan i diagrammet är de värderingar som individerna i 
kulturen har och dessa är för en utomstående inte möjliga att observera. De yttre 
delarna i diagrammet kan iakttas och är därför lättare att upptäcka, medan människors 
värderingar är svåra att identifiera. Dessa är samtidigt de viktigaste att känna till för 
att få förståelse för en kultur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figur 2. The onion diagram (Hofstede, 1994, s. 9) 
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De båda modellerna beskriver på ett likartat sätt de övergripande komponenter som en 
kultur består av. ”The cultural iceberg” innefattar emellertid fler och mer detaljerade 
komponenter än ”The onion diagram”. Trots att den sistnämnde innehåller färre 
komponenter, behandlar den fyra omfattande huvudbegrepp vars innehåll speglar 
många delar från ”The cultural iceberg”. De båda modellerna kompletterar därmed 
varandra. Vi har valt att använda ”The onion diagram” som ett verktyg för att på ett 
överskådligt sätt förtydliga och presentera den teori som nedan har valts att 
diskuteras. Anledningen till att vi valt ”The onion diagram” framför den förstnämnda 
grundar sig främst på att den på ett bättre sätt lämpar sig för vår studie. Eftersom 
uppsatsen inte på ett detaljerat sätt berör samtliga aspekter som diskuteras i ”The 
cultural iceberg” valdes istället den andra modellen, som på ett mer övergripande sätt 
täcker de områden som är relevanta för vår uppsats.  
 
I kommande teoriavsnitt utgår vi från de fyra beskrivna kulturella komponenterna i 
”The onion diagram”, då vi sammanför övrig teori med lämplig kulturell variabel från 
modellen. 
 
 

3.4.1 Värderingar 
 
Enligt Hofstede (1994) är kulturens kärna de värderingar människor inom en kultur 
delar. Många av de värderingar människor bär med sig är för dem omedvetna 
eftersom de är förvärvade i en sådan tidig ålder. Eftersom individerna i en kultur inte 
alltid är medvetna om de värderingar de har, är det ofta svårt att diskutera dem. Det 
gör det svårt för en person som inte hör till kulturen att direkt observera hur dessa 
värderingar framträder. Många frågeformulär där människor tillfrågats om deras 
preferenser bland olika alternativ har utformats i syfte att identifiera specifika mönster 
som kan känneteckna människorna i en viss kultur. Sådana här undersökningar kan 
emellertid bidra med viktig information som till viss del kan beskriva hur 
respondenterna tänker och agerar i olika situationer. 
 
Hofstede (1994) och Trompenaars (1995) har utfört studier över framträdande 
värderingsdrag i olika länder där bland annat Danmark och Sverige ingår. Flera andra 
Svenska värderingar har även studerats av de svenska kulturforskarna Daun (1998) 
och Gaunt & Lövgren (1984). Tixiers (1996) studier är också av intresse då kulturella 
skillnader i Skandinavien gestaltats. Alvesson et al. (1999) har däremot gjort studier 
av kultur som enbart omfattar Danmark och Sverige. Tillsammans bidrar de här 
författarnas studier till en förståelse över danska och svenska värderingar.  
 
Då Hofstede studerat ett stort antal länder i syfte att få en bild över världens olika 
kulturer och därmed dess värderingar, tycks reella skillnader givits avkall på, till 
förmån för en mer generell bild. Studierna har resulterat i att länder grupperats i 
kluster. Detta kan förvisso förenkla men ger samtidigt en skev bild av verkligheten då 
även reella skillnader inom kluster kan vara av betydelse. Hofstede avser inte att 
skildra dessa specifika skillnader utan istället ge en världsomfattande generell 
jämförelsebild. De nordiska länderna kategoriseras som ett nordiskt kluster. Trots det 
kan det i Hofstedes studie urskiljas skillnader i danska och svenska värderingar.  
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50 länder studerades och 116 000 personer deltog i Hofstedes undersökning. 
Deltagarna fick svara på diverse olika frågor och svaren kunde senare sammanställas 
till fyra olika dimensioner. Kritik kan riktas mot studien eftersom endast ett företag, 
IBM och dess anställda, stod i fokus för undersökningen. Det kan ifrågasättas 
huruvida urvalet var representativt för de olika länderna. Hofstede, såväl som 
Trompenaars (1995), har utformat sina studier med utgångspunkt från ett 
managementperspektiv och även detta kan ha påverkat val av dimensioner.  
 
Även Trompenaars (1995) utvecklade en studie i syfte att förmedla en ökad förståelse 
för hur människors värderingar inom olika kulturer skiljer sig åt. Studien tog 15 år att 
genomföra och totalt analyserades svar från 15 000 deltagare från 50 länder. 
Trompenaars beskriver nationella och kulturella skillnader genom att identifiera olika 
dimensioner, på en skala upp till 100 %, som avspeglar människors värderingar.  
 
En negativ aspekt med undersökningen är det faktum att den tog 15 år att genomföra. 
Det långa tidsförloppet gör att studien inte säkert var helt aktuell då den blev 
färdigställd. Eftersom människors uppfattningar och värderingar till viss mån 
förändras över tid kan den uppfattningen deltagarna i undersökningen hade 15 år 
tidigare inte fullt ut översättas till tidpunkten då studien var klar. Denna brist måste 
såklart ställas i relation till den stora mängd insamlad information som krävdes för att 
fullgöra denna undersökning. Med tanke på att studien är gjord på ett begränsat antal 
människor, 15 000 deltagare från 50 länder (300 deltagare per land), kan den 
generella bilden av dansken och svensken inte tyckas vara helt sanningsenlig. Nedan 
kommer en redogörelse för svenskars och danskars värderingar med utgångspunkt 
från Hofstedes och Trompenaars olika dimensioner.  
 
 
3.4.1.1 Jämlikhet 
Den första av Hofstedes (1998) dimensioner, maktdistans, behandlar till vilken grad 
personer i lägre hierarkier accepterar att fördelningen av makt är ojämn. Hofstede 
beskriver att personer i en kultur med en låg grad av maktdistans inte blint lyder 
överordnade. Det medför platta decentraliserade organisationer med relativt få 
övervakare. Över- och underordnade ser varandra som existentiellt jämlika. 
Privilegier och statussymboler ifrågasätts och kan, till skillnad från länder med stor 
maktdistans, få en negativ stämpel. Konsekvenser för familj och hem vid låg 
maktdistans är att barn och vuxna behandlas som jämlika. Detta menar Hofstede inte 
bara ger sig uttryck inom rollerna på arbetet och i familjen, utan även i politiken och i 
samhället. I länder med låg maktdistans är medelklassen stor, maktutövandet 
legitimerat och löneskillnaderna små (Hofstede, 1998). 
 
Både Danmark och Sverige är klassificerade som länder med låg maktdistans, det vill 
säga strävar efter eliminering av ojämlikheter mellan människor. I Hofstedes index (se 
bilaga 1, tabell 1) går det att utläsa att Danmark i jämförelse med Sverige har något 
mindre maktdistans. Däremot visar en jämförelsestudie av genomsnittslöner år 1994 
att en större lönespridning existerar i Danmark än i Sverige (Söderström, 1999). 
Hofstedes indikation på att Danmark har mindre maktdistans än Sverige kan även 
ifrågasättas med hänsyn till Alvessons et al. (1999) utförda studie. I den beskrivs hur 
titlar i större utsträckning används i Danmark än i Sverige, då Danmark enligt 
Alvesson et al. klassificeras som mer hierarkiskt. Även Tixier (1996) har i sin 
jämförelsestudie funnit Danmark vara mer hierarkiskt än Sverige.  



 20 

3.4.1.2 Individualism 
Hofstedes (1998) andra dimension, individen och kollektivet, handlar om relationen 
till oss själva och personer i vår närhet. I individualistiska kulturer förväntas och 
uppmuntras barn att utveckla egna uppfattningar och till skillnad från kollektiviska 
kulturer betraktas personer ha en svag karaktär då man avspeglar andras åsikter. De 
frågeformulär som Hofstedes individualismpoäng bygger på gäller en uppsättning av 
frågor relaterade till arbetsuppgifter. Återigen kan det ifrågasättas huruvida resultat 
från ett företag kan spegla hela samhället. 
 
Danmark och Sverige har klassificerats som individualistiska samhällen, vilka 
kännetecknas av att personer främst sköter om sig själva och den närmaste familjen. 
Studien visar att Danmark är något mer individualistiskt än Sverige (se bilaga 1, tabell 
2). Kollektivism däremot kännetecknas av samhällen med starkt integrerade och 
sammanhållna grupper, som under hela livstiden skyddar varandra i gengäld för 
lojalitet (Hofstede, 1998).  
 
Även Daun (1998), professor i etnologi vid Stockholms universitet, har gjort många 
undersökningar vilka tyder på att svenskar har ett starkt behov av att känna 
oberoende. Detta stärker Hofstedes teori om att Sverige är ett individualistiskt land. 
Daun menar att oberoendet kan yttra sig genom en önskan om ensamhet och att slippa 
att stå i tacksamhetsskuld till någon annan. Han beskriver att det är därför svensken 
hellre betalar för sig själv vid restaurangbesök än låter sig bjudas. Vidare anses 
ensamhet erbjuda lättnad och befrielse. Genom att vara för sig själv undgår svensken 
de förväntningar och den sociala press som samvaro medför. Att ensam promenera i 
skog och mark eller rofyllt meta från en brygga ger sådan avkoppling som många 
svenskar anses eftertrakta (Daun, 1998). 
 
Trots att Sverige beskrivs som ett individualistiskt land har Sverige i historien präglats 
av kollektivistiska strömningar. Fransson (1998) beskriver att i samband med att 
socialdemokratin tog över regeringsmakten på 1930-talet i Sverige grundades utopin 
om folkhemmet, vilket beskrivs som ett kollektivt projekt för att tränga bort fattig-
Sverige. För att skapa välfärd och jämlikhet krävdes gemensamma ansträngningar. 
Tillsammans var man starka och kunde uträtta något. Detta var en stark form av 
kollektivism, där det inte fanns utrymme för den individualistiska människan utan det 
var insatsen för gruppen som var av betydelse. Även idag speglar välfärdsmodellen 
och folkhemmet det unikt svenska (Fransson, 1998).  
 
I Danmark däremot har individualismen mer präglat folket. Fransson (1998) beskriver 
hur danskar i själ och hjärta såg sig som ett bondefolk, men att politikerna på 1880-
talet ledde landet mot ett mer borgerligt samhälle. Detta fick konsekvensen att 
politikerna inte fick den danska befolkningens förtroende och staten fick därmed inget 
synonymt förhållande till samhället såsom i Sverige. Därför kom den nationella 
identiteten inte att grundas i socialdemokratin och tanken om folkhemmet etablerades 
inte heller i det danska folkets medvetande. Istället grodde individualismen, vilket än 
idag är karaktäristiskt för den danska befolkningen (Fransson, 1998).  
 
 
3.4.1.3 Feminina värden 
Hofstedes tredje dimension är maskulinitet gentemot feminitet, där både danskarna 
och svenskarna klassificeras som feminina (se bilaga 1, tabell 3). Sverige är mest 
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feminint av samtliga undersökta länder i Hofstedes studie. I en kultur som definieras 
som maskulin är de dominanta värdena i samhället framgång, pengar och ting. Den 
feminina kulturen står i kontrast till den maskulina kulturen genom att värdera 
omtanke för andra och livskvalitet (Hodgetts, 2000). I feminina samhällen överlappar 
sociala könsroller varandra. Både män och kvinnor förutsätts vara ömma, mjuka och 
värderar livskvalitet högt. Det handlar inte om att mäns och kvinnors värderingar är 
lika i alla avseende utan att en överlappning finns. I relationer betyder det att varken 
kvinnan eller mannen dominerar, istället är båda lika engagerade i frågor såsom 
relationer, livskvalitet, känslor och ekonomiska beslut (Hofstede, 1998). Huang 
(1995) har studerat förhållandet mellan kultur och könsroller i TV-reklam. Han fann 
att ju mer maskulint ett samhälle är desto mer stereotypa könsroller uttrycks i TV- 
reklam. 
  
Hofstede (1998) har beskrivit hur självhävdande beteende och försök att vara bäst 
förlöjligas i feminina kulturer. Detta kan kopplas till jantelagen. Rädslan att väcka 
avund hos andra har under långa tider hindrat en rent självisk användning av pengar. 
Svensken uppmanas till att hålla en ”utjämnande attityd”, då elitism är bannlyst. 
Framgång och egen förmögenhet bör talas tyst om (Gaunt & Lövgren, 1984). Ordet 
lagom anses av Allwood (1982) vara karaktäristiskt för svenskarna som inte vill göra 
sig för mer än någon annan. Han menar att beteendet har förstärkts av de senaste 60 
årens jämlikhetssträvande i det svenska samhället. Trots detta menar Tixier (1996) att 
svenskar många gånger anser sig veta bättre än individer i de flesta andra länder.  
 
  
3.4.1.4 Inställning till konflikter 
I feminina kulturer arbetar man för att leva, till skillnad från de maskulina samhällena 
där man sägs leva för att arbeta. Det är därför som människorna och relationerna på 
arbetsplatsen såväl som i familjen och i skolan är av större betydelse än pengar och 
saker. Hofstede (1998) beskriver även hur detta påverkar personer i chefsbefattning. 
Hans studier visar att chefer från kulturer med feminina värden, i högre grad än chefer 
från kulturer med maskulina värden, strävar efter samstämmighet. Jakten på 
samstämmighet resulterar i att konflikter löses med kompromisser och förhandling i 
feminina länder. I maskulina länder fortlöper däremot intensiva konkurrerande 
diskussioner tills en vinnare utsätts. Alvesson et al. (1999) har behandlat vikten av att 
skapa samstämmighet och funnit att detta är av större betydelse för den svenska 
medarbetare eller motparten än för den danska. Danskar flyr inte konflikter utan 
beskrivs av Alvesson som tämligen påstridiga vid förhandlingar. Daun (1998) 
karaktäriserar svensken som blyg vilket han hävdar beror på social osäkerhet men 
också till stor del på konfliktundvikande. Argumenten grundas på att svenskarna 
enligt hans studie anses vara ett rofyllt folk som ogillar bråk.   
 
 
3.4.1.5 Inställning till ovisshet 
Hofstedes (1998) fjärde dimension är graden av osäkerhetsundvikande. Denna syftar 
inte till rädsla utan snarare till en allmän diffus oro inför vad som skulle kunna hända. 
Länder med en hög grad av osäkerhetsundvikande avskyr tvetydiga situationer och 
söker struktur. Trygghet och säkerhet är högt värderat i dessa kulturer och man förlitar 
sig därmed på experter och har många precisa regler och lagar. Vidare betraktas 
annorlunda som farligt medan det ses som intressant i länder med en låg grad av 
osäkerhetsundvikande. Därmed råder tolerans till osäkerhet och risktagande ses som 



 22 

något positivt. I länder med låg grad av diffus oro är normer mer generella och tabun 
färre än i länder med hög grad av osäkerhetsundvikande. Vidare betraktas osäkerhet 
som normalt och det är acceptabelt för överordnade att uttrycka sin osäkerhet.  
 
Enligt Hofstede (1998) grupperas Danmark och Sverige som ett kluster då båda 
länderna har en låg grad av osäkerhetsundvikande. Däremot är danskar något mindre 
osäkerhetsundvikande än svenskar (se bilaga 1, tabell 4). Daun (1998) anser däremot 
att svenskar inte är villiga att äventyra sin trygghet. Han menar att det ändå finns en 
acceptans till förändringar vilket bland annat uttrycks genom att unga personer får 
stort ansvar. Detta medför att gapet mellan generationer är mindre i Sverige än i 
många andra länder. Alvessons et al. (1999) undersökningar ger indikationer på att 
danskar är mindre försiktiga än svenskar. Danskar vill istället vara lite mer sporadiska 
i sitt agerande. Detta gäller i högsta grad beslutsfattande i Danmark där beslut tas 
snabbt och där eventuella fel korrigeras i efterhand. Svenskar vill däremot ha mer 
fakta innan beslut tas och lägger därför större vikt vid planeringsarbete, utredningar 
och kritiska värderingar. Svensken betonar lärande före agerande, medan dansken lär 
medan hon eller han agerar (Alvesson et al., 1999).  
 
 
3.4.1.6 Att göra rätt för sig 
Trompenaars (1995) har identifierat en dimension som benämnts partikularism 
respektive universalism. I en universell kultur tycker människorna att godhet och 
sanning är det enda rätta i varje situation. I en sådan kultur bedöms folk utan hänsyn 
till omständigheterna. Regler och lagar är desamma för alla individer oavsett 
bakgrund. Enligt Trompenaars & Hampden-Turner (2000) tas i ett partikularistiskt 
samhälle mer hänsyn till situationen och relationer är en viktig grund när man 
bedömer vad som är rätt eller bra. I Sverige (93 %) och i Danmark (87 %), vilka båda 
är universella kulturer, anser majoriteten att rätt ska vara rätt oberoende på situationen 
(Trompenaars, 1995, s.35). Sverige ses därmed som mer universalistiskt än Danmark. 
Principfasthet som förespråkas i Sverige är inget som danskar ser som positivt 
(Alvesson et al., 1999).  
 
 
Daun (1998) genomförde en enkätstudie där danskar och svenskar fick svara på 
frågan om de anslöt sig till det åttonde budordet (du ska inte bära falsk vittnesbörd 
mot din nästa). Sextio procent av de tillfrågade svenskarna svarade ja medan andelen i 
Danmark endast var tretton procent. Det kan förknippas med Allwoods (1982) teori 
om att svensken har en känsla av att behöva göra rätt för sig och inte vara till en börda 
för någon annan, speciellt inte ekonomiskt. Det kan grunda sig på en gemensam tanke 
att ”en bra karl reder sig själv”, vilket starkt bidrar till den svenska individualismen 
(Allwood, 1982). 
 
 
3.4.1.7 Känslouttryck 
I emotionella kulturer är det naturligt och riktigt att uttrycka känslor såsom glädje 
eller ilska öppet inför andra. Att hålla tillbaka känslor kan vara ett tecken på oartighet 
eller ointresse. I en neutral kultur däremot är det viktigt att kontrollera sina känslor för 
att inte påverka andras uppfattning om en som person. Att visa sina känslor vid ett 
icke passande tillfälle, ur kulturell mening, kan betraktas som irrationellt och 
underligt (Trompenaars, 1995). 
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Allwood (1982) har i sin studie påvisat att det svenska livet kännetecknas av ett lugn. 
Studien hävdar att det i Sverige är ovanligt att visa starka känslor utanför hemmet, då 
rationalitet och kompromisser istället förespråkas framför aggressivitet. Ett annat drag 
som är framträdande hos svenskarna är rädslan att förlora sin prestige, vilket ofta 
yttrar sig att svensken värderar noggrannhet, plikttrohet och flit (Daun, 1998). Även 
Guant och Lövgren (1984) beskriver svensken som ordningsam och skötsam: ”Vår 
svenska ordning handlar även om disciplinering och självbehärskning. Under 
århundradets gång har vi blivit allt bättre på att lägga band på oss själva. Det finns 
så många ting som vi idag inte skulle drömma om att göra, förbud som vi inte längre 
upplever som förbud utan som självklarheter” (Guant & Lövgren, 1984, s. 50). 
Danskar anses av Tixier (1996) vara mindre disciplinerade än svenskar, vilket kan 
leda till att känslor inte kontrolleras på samma vis.  
 
 

3.4.2 Ritualer 
 
Ritualer är aktiviteter som utförs av en grupp i syfte att nå ett önskat mål. Dessa 
aktiviteter anses ofta som väldigt viktiga i det sociala samspelet mellan människor. 
Olika sätt att gratulera och visa andra respekt är exempel på ritualer såväl som sociala 
och religiösa ceremonier (Hofstede, 1994). Varje kultur har sina egna bestämda 
ritualer och regler kring hur högtidsfirande ska ske och avvikelser möter ofta 
motstånd. Det är inte sällan som nationella särdrag kommer till uttryck just vid 
högtider (Berglund et al., 1999).  
 
I Danmark och Sverige firas i princip samma högtider. Det som skiljer länderna åt är 
att Danmark firar fastlagen med semlor mer än vad som görs i Sverige. Den danska 
fastlagen, eller ”fastelavn” som den kallas på danska, är relativt likt firandet av den 
svenska påsken, då både riset och de utklädda barnen förekommer på båda sidorna av 
Öresund, om än vid olika tillfällen. Det som också skiljer länderna åt är att det i 
Sverige firas midsommar medan det i Danmark firas S:t Hans. De är i grunden samma 
högtid men sättet att fira den på har genom åren lett till stora skillnader. I Danmark är 
S:t Hans främst en högtid för barnen, då man längs stränderna bränner bål som 
symboliserar 1500-talets häxprocesser. Något som däremot bara firas i Sverige är 
kräftskivor och surströmmingspremiären. Den trettonde december firas Lucia i både 
Danmark och Sverige. I Danmark är den endast en högtid för de minsta medan den är 
en riksangelägenhet i Sverige (Berglund et al., 1999). 
 
En relativt genomgående skillnad mellan Danmark och Sverige, när det gäller att fira 
högtider, är i vilka proportioner festligheterna ges. Flera av de fester som i Sverige 
bara hålls för familjen och de närmsta vännerna kan i Danmark ta helt andra 
proportioner. Det kan handla om 50-100 gäster med middag, sånger och dans hela 
natten lång. För att ha råd med dessa festligheter är det inte ovanligt att danska 
familjer tvingas ta lån på banken. I Sverige är det få människor som lånar pengar för 
att hålla fester, av vilket slag det än är. Att investera i sociala begivenheter har ingen 
hög prioritet och en familjs sociala status eller ekonomiska bakgrund visas inte längre 
i överdådiga kalas utan snarare i bostad, bil, semesterresor eller annan konsumtion 
avsedd för den privata sfären (Berglund et al., 1999). 
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3.4.3 Hjältar  
 
Hjältar är personer, levande eller döda, verkliga eller påhittade, som innehar 
egenskaper vilka är högt värderade i en kultur. Dessa hjältar verkar ibland som 
föregångsfigurer på människors beteende. Även seriefigurer, såsom Bamse i Sverige, 
kan vara kulturella hjältar eftersom de figurerar som en nationell stolthet och många 
gånger har följt sin anhängare från tidig ålder (Hofstede, 1994). Barnen i feminina 
kulturer (se rubrik 3.4.1.3) såsom Danmark och Sverige, lär sig att tycka synd om 
underlägsna och sympatiserar med antihjältar. Rasmus Klump, en dansk seriefigur, är 
ett sådant exempel. I maskulina kulturer dominerar starka hjältar såsom Rambo och 
Stålmannen (Hofstede, 1998).  
 
 
3.4.3.1 Hälsoideal 
I en rapport om ett pilotprojekt angående hälsa och socialt nätverk, utfört i 
Öresundsregionen, framgår det att svenskar är något mer hälsomedvetna än danskar. 
Det är mycket vanligare att röka som dansk än som svensk. Alkoholkonsumtionen är 
däremot lika stor i de båda länderna. Det som skiljer är att danskar dricker mer öl och 
vin än svenskar, vilka däremot dricker mer starksprit. Det framgår av studien att 
danskar är mindre intresserade av att få råd och tips om friskvård än vad svenskar är. 
Svenskar är i högre grad intresserade av kollektiva motionsformer och är till synes 
mer påverkade av familjens och vännernas inställning till kost och motion (Jackson, 
2001). 
 
 
3.4.3.2 Idrottshjältar 
Framgångsrika idrottsmän och idrottskvinnor kan betraktas som hjältar. Kayser 
Nielsen (1999) beskriver att idrott spelar en väldigt stor roll för det danska och 
svenska samhället. Det skapar inte bara tillfällen för utövande och motion, utan även 
spänning och tillfälle att tillsammans med sina landsmän heja fram sitt land. Genom 
detta är idrott nära sammankopplat med nationalism.  
 
1992 vann det danska landslaget EM i fotboll. I samband med detta utbröt en nationell 
eufori i Danmark. Två år senare utbröt även i Sverige en nationell eufori, då det 
svenska fotbollslandslaget blev hyllade som VM-hjältar när de tog brons under VM i 
USA (Kayser Nielsen, 1999). 
 
 

3.4.4 Symboler 
 
Symboler är ord och gester, det vill säga både verbal och ickeverbal kommunikation. 
Symboler är även bilder och objekt med en speciell innebörd för de som tillhör en viss 
kultur. Klädsel och statusprylar är exempel på symboler vars innebörd är att förmedla 
en grupptillhörighet. Nya symboler utvecklas frekvent samtidigt som gamla 
försvinner (Hofstede, 1994). 
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3.4.4.1 Kommunikation 
Kommunikation och kultur är två begrepp vilka har en ömsesidig påverkan på 
varandra. Sättet människor kommunicerar på är influerat av kulturen samtidigt som 
människors sätt att kommunicera påverkar hur kulturen i sin tur utvecklas 
(Gudykunst, 1997). 
 
Det skiljs huvudsakligen på två olika kommunikationssystem, de med en låg grad av 
kontext och de med hög grad av kontext. Både Danmark och Sverige har klassificerats 
som länder med låg språklig kontext. Detta innebär att danskar och svenskar 
kommunicerar relativt explicit och direkt. Kulturer med en hög grad av språklig 
kontext använder sig i mycket större utsträckning än danskar och svenskar av 
underförstådd kommunikation (Ting-Toomey, 1999). I den implicita kulturen tyder 
mottagaren meddelandet genom att komplettera det faktiskt uttalade budskapet med 
speciella omständigheter, historisk bakgrund och med de många ickeverbala signaler 
vilka sänds ut. Man förväntas i större grad läsa mellan raderna. I kulturer med en låg 
grad av kontext antas däremot mottagaren tolka budskapet såsom det direkt 
kommunicerats (Hodgetts, 2000). 
 
Ett samband mellan Hofstedes (1998) dimension individualism respektive 
kollektivism och de ovannämnda kommunikationsstilarna har påvisats (Gudykunst, 
1996). Kommunikation med hög kontext återfinns i kollektivistiska kulturer medan 
kommunikation med låg kontext återfinns i individualistiska kulturer.  
 
Individualistiska länder såsom Danmark och Sverige använder sig av direkt och 
självförhöjande verbal kommunikation. Danmark är som tidigare nämnt, (se rubrik 
3.4.1.2) något mer individualistisk än Sverige. Kollektivistiska kulturer använder sig 
mer av indirekt, ödmjuk och blygsam verbal kommunikation. Vidare har det påvisats 
att individualister är pratsamma, medan kollektivister använder sig mer av tystnad och 
längre pauser som en del av interaktionen (Ting-Toomey, 1999). Tystnad betraktas 
som obehagligt i Danmark och Sverige och därav är behovet av verbal 
kommunikation oftast stort (Hofstede, 1998).  
 
 
3.4.4.2 Nationalistiska symboler 
Att skylta med sin nationella tillhörighet och hylla sitt land och dess förträfflighet kan, 
på ett sätt som till vardags skulle vara otänkbart och anses som alltför nationalistiskt, 
vid festligheter vara tradition. I Sverige kan ett alltför starkt hyllande av Sverige och 
användande av den svenska flaggan stå för rasism. Till fest är det däremot 
annorlunda, då plockas den blågula fanan fram för att hissas till skyn eller fästas i 
julgranen. Det är således viktigt att skilja vardag från fest då många föremål och 
ageranden med framförallt nationalistisk karaktär skiftar betydelse alltefter kontexten 
de uppträder i (Berglund et al., 1999). Även i Danmark har flaggan en stor betydelse.  
”Dannebrogen” har stärkt danskarnas nationalkänsla i och med att den fungerat som 
en symbol för självständighet i krigstider. Såsom i Sverige fungerar den danska 
flaggan som en symbol för fest och högtider (Adriansen, 1999).  
 
Nationalkänslan är stark hos det svenska folket. Den är dock inte förankrad i 
hyllningar till den svenska kulturen eller historien, utan i hög grad till den svenska 
naturen, då svenskarna anses vara obotliga naturromantiker (Frykman & Lövgren, 
1991). Lindh (2003) förklarar att svenskens starka känsla för sin natur kan vara en 
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anledning till att de tycker att reklamfilmer för Pripps Blå, vilken utspelar sig i 
skärgårdsmiljö, är ett exempel på bra reklamfilm.  
 
Fransson (1998) beskriver den danska nationalismen i hög grad vara grundad på 
bonderomantik. Eftersom Danmark tills för bara några få årtionden sedan profilerats 
som ett jordbruksland, framhävs även idag bondelivet som det autentiskt danska. Det 
kan kopplas till att Stoklund (1999) anser väderkvarnen vara en typisk symbol för 
Danmark. Vidare anser han även den danska arkitekturen vara en nationalsymbol, 
vilken har sin grund i bondgårdar från 1800-talet. 
 
 

3.5 Utvärdering av kunskapsläge  
 
Efter att ha kartlagt det befintliga kunskapsläget inom valt ämne, har det framkommit 
att det saknas förankring i sekundärt material vad det gäller jämförelse av den danska 
och den svenska kulturens betydelse för just reklamutformning. Vi har ur tidigare 
studier kunnat utläsa att faktiska skillnader, men även likheter, existerar mellan dansk 
och svensk kultur. Det finns många studier som behandlar den danska och den 
svenska kulturen separat, samtidigt som ett antal jämförelsestudier har utförts mellan 
dessa länder. Däremot har inga studier syftat till att jämföra kulturskillnader mellan 
Danmark och Sverige med avseende på reklamutformning. 
 
Med anledning av ovanstående resonemang kräver vår frågeställning vidare 
efterforskning, för att kunna besvara hur reklam påverkas av de kulturella särdrag som 
identifierats. Vi har därför valt att undersöka hur och i vilken omfattning 
reklambyråer tar hänsyn till kultur för att effektivt kommunicera till danskar 
respektive svenskar.  
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4. KULTURELL FÖRANKRING I REKLAM 

 
Vi har valt att studera ett antal reklambyråer som har både Danmark och Sverige som 
marknad. Med vår fallstudie eftersträvar vi inte att generalisera resultatet, vilket inte 
heller är möjligt då urvalet av informationsenheter inte genomförts på ett 
representativt sätt. Vi vill snarare hitta gemensamma tendenser i respondenternas svar. 
I en fallstudie används ett fåtal objekt vilka undersöks i olika avseenden. Vidare utgår 
man från ett helhetsperspektiv och försöker få så heltäckande information som möjligt 
om ett fenomen eller en företeelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Detta gör 
att den passar vårt syfte då vi vill undersöka hur och i vilken omfattning 
reklambyråerna tar hänsyn till kultur.  
 
  

4.1 Urval av respondenter 
 
Generellt sett brukar det göras skillnad mellan två urvalsmetoder av respondenter: 
sannolikhetsurval, och ickesannolikhetsurval. Denna uppsats baseras på 
ickesannolikhetsurval, vilket karaktäriseras av avsiktlighet och subjektivitet. Vidare 
innebär denna metod att urvalet inte kan ses som helt representativt, eftersom det inte 
går att beräkna hur stor sannolikheten är att varje relevant enhet ska komma med i 
urvalet (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997).  
 
Vi har på ett subjektivt sätt valt ut ett antal företag utifrån vissa bedömningsgrunder. 
Urvalet på respondenter grundar sig bland annat på egna bedömningar av vilka 
personer som borde besitta viktig information med utgångspunkt i vår 
problemformulering och syfte. Dessutom har urvalet till viss del skett i samråd med 
de kontakter vi haft under vår uppsatsperiod. Vidare har vi utifrån en granskning av 
tidningsartiklar och hemsidor på Internet fått kontakt med ytterligare reklambyråer, 
vilka har både Danmark och Sverige som marknad. Enbart personer inom 
marknadsföring och reklam har intervjuats. Förutom ett antal reklambyråer har vi 
dessutom intervjuat en produktchef på ett multinationellt företag, för att få en mer 
heltäckande bild av vårt problemområde. Kriterier uppställda vid urval av 
respondenter är att de skulle ha erfarenhet av betydelsen av kulturella särdrag vid 
reklamutformning. Att uppnå ett större antal respondenter har inte varit intressant, då 
vi valt att göra en kvalitativ studie och inte en kvantitativ. 

 

4.2 Primärt material genom intervju 
 
Primärt material kan bland annat samlas in genom intervju och observation. Valet av 
metod för insamling av material styrs av problemformuleringen. Vid en kvalitativ 
studie är intervju den mest lämpliga metoden och då framför allt den ostrukturerade, 
som exempelvis djupintervjuer med lämpliga respondenter (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997). Kvaliteten i undersökningen kan förbättras om man genomför personliga 
intervjuer, eftersom det då ges möjlighet att förtydliga och förklara under intervjuns 
gång. Med anledning av det har den mest lämpliga metoden att samla in information 
från empirin i vårt fall varit till största delen personliga intervjuer. Vi har även använt 
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oss av telefonintervjuer i vissa fall, då vi på grund av geografisk distans och tidsbrist 
inte haft möjlighet att besöka alla respondenter. Dessutom har vi efter de personliga 
intervjuerna haft telefon- och e-postkontakt med flera av respondenterna för att få 
klarhet i vissa otydligheter samt för att komplettera viss information. 
 
Flertalet av intervjuerna har i huvudsak skett på respektive respondents arbetsplats 
och vi har i de flesta fall spelat in samtalen på band vid intervjutillfällena. Det har 
gjort att vi i efterhand kunnat komplettera de anteckningar som gjorts under 
intervjuerna. På så vis har vi lättare kunnat fånga upp den information respondenterna 
givit oss. Det faktum att vi valt att spela in samtalen har också gjort att vi har kunnat 
lyssna aktivt och vara mer deltagande i diskussionen vid intervjutillfällena. 
 
 

4.2.1 Standardisering och strukturering vid utformning av frågor 
 
När intervjuer används för datainsamling måste frågor kring standardisering och 
strukturering beaktas. Standardisering handlar om till vilken grad frågornas 
utformning och inbördes ordning är bestämd. Strukturering handlar om vilken grad av 
frihet respondenten har att tolka de frågor som ställs utifrån hans eller hennes egen 
inställning och erfarenheter. Vid helt standardiserade och strukturerade frågor och 
svar är risken stor att man missar viktig information, som inte beaktas vid 
utformningen av frågorna. Denna typ av frågor tillåter inga improvisationer efter varje 
unik situation (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997). Vi har därför använt relativt 
öppna frågor utan fasta svarsalternativ, vilket medfört en låg grad av strukturering. 
Detta har gjort att respondenterna kunnat tala fritt kring de frågor som tagits upp, 
vilket har möjliggjort för oss att få en stor mängd information ur olika aspekter. Det 
har varit en viktig uppgift under hela vårt uppsatsarbete att få så många olika 
perspektiv som möjligt avseende kulturens betydelse vid reklamutformning i 
Danmark och i Sverige. 
 
När det gäller standardisering har vi valt att använda semistandardiserade frågor. Vi 
har utgått från en bred frågeguide, vilken har utformats för att användas som ram vid 
intervjuerna (se bilaga 2). Vi har medvetet valt att använda oss av en relativt 
omfattande frågeguide. Där har vi ställt upp vissa frågor för att försäkra oss om att de 
områden vi har för avsikt att undersöka berörs. Utöver detta har även frågeföljden 
ställts beroende på hur respondenterna besvarat frågorna och hur diskussionen 
utvecklats. Vid intervjuerna har vi valt att diskutera de aspekter vi bedömt vara 
relevanta utifrån de olika respondenternas befattning och företagstillhörighet, istället 
för att ställa exakt samma frågor till alla. Detta har vi också varit tvungna att göra, 
eftersom vi från början inte visste hur stor respondenternas kunskap var om vårt 
problemområde och dess innebörd. Frågeguiden ska därför inte ses som en mall som 
vi utgått fullständigt från, utan har använts mer som diskussionsunderlag vid 
intervjuerna. 
 
Vid utformning av frågor bör man utgå från den teori som avses att tillämpas i 
undersökningen. Vi har försökt ställa frågor som gör att vi i analysen kan dra 
paralleller mellan empiri och teori. Vid intervjuerna har vi försökt undvika att ställa 
ledande frågor och dubbelfrågor, där två frågor ställs på samma gång, eftersom de lätt 
kan missförstås och resultera i felaktiga svar.  
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I intervjun med Roy Andersson har vi emellertid inte utgått ifrån ovan nämnda 
frågeguide. Anledningen till detta beror på att frågeguiden är utformad för de företag 
som vänder sig till både den danska och den svenska marknaden. Roy Andersson 
vänder sig främst till den svenska marknaden och vi har därför anpassat frågor utifrån 
detta faktum. Istället beskrev vi för honom vårt ämnesområde. Sedan besvarade han 
oss via e-post vid ett flertal tillfällen på ett djupgående sätt.  
 
Det är viktigt att belysa att de svar vi fått från respondenterna är subjektivt färgade 
utifrån deras personliga syn på det vi frågar om. Vidare kommer rådande 
kunskapsläge, samt vår tolkning av den, att påverka tolkningen av fallstudien och 
därmed också att påverka studiens resultat. Det kan exempelvis vara så att vi tycker 
att vissa aspekter är mer intressanta än andra och undermedvetet väljer att fokusera på 
dem.  
 
 

4.3 J. Walter Thompson 
 
James Walter Thompson (JWT) grundades 1864 i USA och är idag ett 
världsomfattande företag inom varumärkeskommunikation, med totalt 9200 anställda 
i 90 länder (www.jwt.dk, 2003-04-29). Vi valde att ta kontakt med JWT: s kontor i 
Köpenhamn eftersom de har Norden som sin marknad, vilket är av intresse för den 
här studien. Dessutom är de anställda på kontoret av både danskt och svenskt 
ursprung, vilket vi tror leder till en mer objektiv skildring av de olika kulturerna. En 
tre timmar lång djupintervju utfördes med följande JWT-anställda: Pauline Kalling, 
Project Manager, Jens Heydenreich, Creative Director samt Sven Lindström, 
Copywriter. Kalling och Lindström är båda svenskar medan Heydenreich är dansk. 
De tre ingår ofta i samma projektgrupper då de arbetar med Unilever Bestfoods 
varumärken, såsom Knorr och Lipton. Kellogg’s är också en av deras stora kunder. 
Breda frågor ställdes för att få fram en öppen dialog kring JWT: s egna erfarenheter 
kring dansk och svensk kultur och dess påverkan på reklamutformning.  
 
Av intervjun framgår att JWT främst utformar standardiserad TV-reklam till den 
nordiska marknaden. För att öka budskapets trovärdighet låter däremot JWT 
skådespelarna i filmerna lära sig att mima texten på de olika nordiska språken filmen 
ska visas på. Först därefter läggs en röst till för att det inte ska framgå så tydligt att 
filmen är dubbad. I övrigt är kontexten densamma. Det kan uppfattas som att väldigt 
liten hänsyn tas till kulturella särdrag, då endast språket ser ut att vara annorlunda. 
Kalling anser däremot att det krävs stor kunskap om både skillnader och likheter för 
att skapa reklam som ska passa i flera kulturer. Ur intervjun framgår det att JWT 
medvetet rensar bort kulturella särdrag, vilka kan vara stötande i andra kulturer, för att 
nå en optimal lösning för flera länder. Det framgår dock att respondenterna gärna 
hade sett att fler reklamuppdrag utformas till specifika länder, eftersom kreativiteten 
får större utrymme då man mer kan spela på kulturella faktorer. Kalling berättar 
vidare att den svenska kulturen, tyvärr på bekostnad av den danska, i vissa fall kan få 
något större utrymme i reklamen då Sverige ofta utgör en större marknad.  
 
Till skillnad från TV-reklam görs större skillnader i utformningen till de olika 
länderna inom den tryckta reklamen. Kalling hävdar att anledningen till detta är rent 
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ekonomiskt då det kostar mindre att göra olika versioner av tryckt reklam än av 
reklamfilm. Företag väljer att standardisera främst TV-reklam, eftersom de nordiska 
länderna var för sig utgör så små marknader. Kalling: ”Dessutom riktar vi oss till en 
viss målgrupp och då blir antalet personer som reklamen skall nå ut till ytterligare 
ännu lägre.”  
 
Kalling och Heydenreich urskiljer generella drag vilka de förknippar med de nordiska 
konsumenterna och den nordiska reklamen. Ett utmärkande drag är att de nordiska 
konsumenterna föredrar reklam som skildrar verkligheten. Konsumenten ska kunna 
känna igen sig och relatera kontexten till sin egen vardag. Drömmar ska kunna vara 
uppnåeliga. Kalling och Heydenreich menar båda att Hollywoodglamour och alltför 
idealiserade budskap därför bör användas med försiktighet på den nordiska 
marknaden. Ett exempel som Kalling tar upp är en reklamfilm för AJAX 
rengöringsmedel där en kvinna tar glädjesprång av lycka medan hon städar. Kalling: 
”Filmen idealiserar en vardag som nordiska konsumenter vet innebär ett hårt 
arbete.” Kalling och Heydenreich poängterar vikten av att aldrig nervärdera den 
nordiska konsumenten, utan se denne som tänkande och ifrågasättande. Det finns 
även en risk att en reklam uppfattas som osmaklig om verkligheten framställs som 
alltför brutal. Kalling ger ett exempel på en reklamfilm som JWT:s fokusgrupp 
avfärdade eftersom filmen innehöll en alltför stressad småbarnsmamma mitt i 
karriären. Fokusgruppens respons ledde till att karaktären nedtonades 
 
JWT i Köpenhamn har utfört ett antal undersökningar inför lansering av 
reklamkampanjer där fokusgrupper fått ge respons på olika modeller. 
Undersökningarna visar att kvinnor hellre föredrar modeller som ger en känsla av att 
vara deras väninna, än ett ouppnåeligt ideal. Mer charm än ”looks”, menar 
Heydenreich och ger Meg Ryan som ett exempel. Därför använder JWT i stor 
utsträckning hellre modeller med naturligt och sportigt utseende. Dessutom är de ofta 
några år äldre än de modeller som används för samma produkt i övriga världen. Det 
framgick att JWT i sin senaste kampanj för Lipton medvetet använde sig av modeller 
med blå ögon för att ge en nordisk prägel. Vad gäller val av miljö berättar 
Heydenreich om JWT:s senaste produktion av reklamfilm för Kellogg’s Special K. En 
tidigare reklam för Special K uppfattades inte som tillräckligt nordisk, till varken 
miljö eller utseende på modellen och beslut att anpassa till nordiska förhållanden togs. 
Den äldre produktionen utspelar sig i en lyxig sydeuropeisk miljö. Den nya 
produktionen utspelar sig istället i Finland, där snö och kyla används som element för 
att skapa en nordisk känsla. För att i reklam skapa en hemmiljö som är specifik för 
Norden, berättar Heydenreich vidare att de ofta har IKEA som ideal.  
 
På frågan om vilka eventuella skillnader JWT observerat mellan dansk och svensk 
reklam svarar Kalling att hon uppfattar den danska reklamen generellt som 
”billigare”, då det görs mer anspelningar på sex och nakenhet. Traditionella 
könsroller, menar hon vidare, är näst intill bannlysta i svensk reklam då de kan 
uppfattas som diskriminerande. Det resulterar i att det oftast är en man som utför alla 
hushållsuppgifter i svensk reklam. Heydenreich anser att det är viktigt att ta hänsyn 
till könsroller vid utformning av dansk reklam men att det inte är ett riktigt lika 
känsligt ämne som i Sverige. Han anser också att det inte bara är 
kvinnoframställningen som bör beaktas. I Sverige har även reklam fått kritik då den 
framställt mannen på ett felaktigt sätt. Heydenreich syftar då främst till en reklamfilm 
JWT tidigare gjort för Kellogg’s Cornflakes. Kritikerna menar att mannen 



 31 

framställdes som en neanderthalare med en primitiv hjärna endast på jakt efter mat. 
Filmen blev anmäld till ERK (Etiska Rådet för Könsdiskriminerande reklam) i 
Sverige, men fälldes aldrig. Ingen reaktion av denna typ kom från danska 
konsumenter.  
 
Ett annat känsligt område inom svensk kultur, som avspeglar sig i reklamen menar 
Heydenreich är synen på alkohol. Han ger ett exempel på hur anspelning på alkohol 
mottas olika i Danmark och i Sverige, genom att visa en serie reklamfilmer som JWT 
gjort för Knorrs flytande buljong. Filmerna spelar på ett missförstånd mellan 
buljongflaskor och spritflaskor. En av filmerna visar en mamma som irriterat skriker 
åt sitt barn, så att grannarna hör, att hon behöver sin flaska då hon misstänker att 
barnet gömt den. Filmen bedömdes i efterhand spela alldeles för starkt på detta 
missförstånd för att passa den svenska marknaden. Att även ett barn såg ut att fara illa 
gjorde den inte mer populär. I Danmark fick filmen inte den typen av mottagande. 
 
Vidare beskrivs humorn som används i dansk reklam som mer direkt än den svenska. 
Den är betydligt hårdare i sin framtoning än den svenska humorn. Heydenreich drar 
paralleller till engelsk humor då han anser att danskar skrattar gott när det går illa för 
någon annan. Lindström tycker att den danska humorn innefattar mer ”buskisskämt” 
och lyteskomik. Lindström: ”De saknar Hassan och Killinggänget, vilket har fört 
svensk humor till högre nivå.” Kalling, Heydenreich och Lindström är alla tre överens 
om att humorn i svensk reklam är mer underfundig. Som tidigare nämnts uppfattas 
svensk humor som mer indirekt och det är därför upp till betraktaren att bedöma 
huruvida budskapet ska tolkas som roligt eller stötande. De tror att detta eventuellt 
kan relateras till svenskens rädsla att komma på kant med andra. De menar vidare att 
man i dansk reklam kan använda sig av starkare karaktärer än i svensk reklam. 
Kalling tar den svenske filmkaraktären Stig-Helmer från Sällskapsresan som exempel. 
Hon menar att man i Danmark hade kunnat driva karaktären ännu längre än i Sverige, 
utan att för den sakens skull gränsöverskrida det som anses vara roligt och det som 
anses vara förnedrande.  
 
Vid frågan om det finns skillnader mellan danskar och svenskar vad det gäller att 
anamma trender, tycker Lindström att svenskarna är något före då han anser 
danskarna vara mer traditionella. Kalling håller inte med då hon inte tycker sig se 
någon skillnad. Lindström hänvisar sitt resonemang till att han anser Danmark vara 
mer ”småborgerligt” och mer hierarkiskt än Sverige. Titlar används mer i Danmark 
vilket Lindström tror har att göra med att Sverige var det första landet med att införa 
du-reformen. Vidare menar han att statussymboler, till exempel att bära päls, är vida 
mer accepterat i det danska samhället än i det svenska. 
 
 

4.4 Unilever Bestfoods 
 
Unilever Bestfoods är en holländsk-brittisk koncern med cirka 250 000 anställda i 
drygt 100 länder. Koncernen tillverkar och marknadsför en lång rad välkända 
dagligvaror med stark ställning på världsmarknaden (www.unilever.se, 2003-05-20 ). 
 
Vi utförde en telefonintervju med Mariette Lindsjö, nordisk produktchef för Lipton 
leaf tea, på Unilever Bestfoods i Helsingborg. Detta gjordes i avsikt att få mer 
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omfattande kunskap om de kulturella aspekter som tas i beaktande vid JWT: s 
reklamkampanjer riktade till den danska respektive den svenska marknaden, då 
Unilever Bestfoods anlitar JWT för många av deras nordiska reklamkampanjer. 
 
Enligt Lindsjö tas, till viss del, hänsyn till generella kulturella särdrag vid 
reklamkampanjer i Danmark och i Sverige. I så hög utsträckning som möjligt 
anpassas reklam, vilken är riktad både till danska och svenska konsumenter. Dock 
poängteras det faktum att budgetrestriktioner ofta leder till att företag och 
reklambyråer begränsas när det gäller att kulturellt anpassa reklamkampanjer fullt ut. 
Detta försvåras också av knappa resurser i tid och i många fall även i kunnande. ”Det 
är oftast både snabbast, enklast och billigast att anpassa reklambudskap i Norden. 
Det finns dessutom inte ekonomiska resurser att anpassa, särskilt TV-reklam, fullt ut 
även om det i många fall kan vara önskvärt”, framhöll Lindsjö. 
 
En annan faktor att väga in då det bestäms till vilken grad av kulturell anpassning som 
bör göras i reklamkampanjer är vilken typ av produkt som marknadsförs. Lindsjö 
menar att produktkategorier såsom te inte kräver anpassning i lika hög grad som andra 
produkter kan göra. Hon anser dessutom att det inte alltid är logiskt försvarbart att 
anpassa kampanjer för ett och samma tema fullt ut, eftersom Danmark och Sverige 
ändå är någorlunda lika i jämförelse med många andra länder. Dessutom tycker hon 
att danskars och svenskars smakpreferenser, då det gäller te, inte skiljer sig nämnvärt 
åt. ”Unilever Bestfoods strävar främst efter att kommunicera Liptons budskap och 
image på ett sätt som fungerar bra i både Danmark och Sverige”, argumenterar 
Lindsjö. 
 
En gång per år utförs en så kallad ”brand health check”, då likheter och skillnader 
undersöks kring hur Unilever Bestfoods varumärken, exempelvis Lipton, uppfattas 
hos konsumenter. Detta kan bland annat bero på vilken typ av kommunikation som 
skett. Unilever Bestfoods vill inte att deras varumärken ska uppfattas olika i Danmark 
och i Sverige. Enligt Lindsjö finns risken att detta kan ske vid helt anpassad reklam, 
ifall den inte är väldigt noga genomtänkt. Unilever Bestfoods eftersträvar att de 
specifika varumärkenas värden och image ska uppfattas lika av både danskar och 
svenskar. Detta kan emellertid ske på olika sätt. Tryckt reklam är till exempel lättare 
att variera mellan de båda länderna än TV-reklam, eftersom det är enklare och 
billigare att anpassa textbudskap än visuella bilder. Lindsjö berättar att Unilever 
Bestfoods, tillsammans med sin reklambyrå JWT, under våren 2003 arbetat med en 
”frukostfolder” som ska ut till danska, svenska och norska konsumenter. JWT har 
utformat bilderna i kampanjen så att de passar i alla tre länder. Tanken var att utarbeta 
enkla och neutrala bilder, för att undgå stötande och uppseendeväckande teman, 
såsom anspelning på sex. Texten är ursprungligen gjord på danska, sedan har den 
blivit översatt till svenska respektive norska. Vid översättningen blir den anpassad till 
både kulturella och grammatiska skillnader mellan de olika länderna. ”Text, eller det 
språkliga budskapet, är nästan alltid kulturellt, språkligt och grammatiskt ändrat 
mellan Danmark och Sverige”, understryker Lindsjö. 
 
På frågan huruvida anpassad reklam främst sker i vissa medier eller om det sker i alla 
möjliga olika typer av medier, påpekar Lindsjö att det främst är de tryckta medierna 
som anpassas. Detta beror på den enkla anledningen att detta är billigare att anpassa 
än TV-reklam. Ett exempel på hur detta kan gå till är att reklambyrån utför till 
exempel fyra olika så kallade ”executions” (det vill säga bilder) för en viss kampanj, 
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som ska kommuniceras i tryckta medier i Danmark och i Sverige. Sedan kan Unilever 
Bestfoods välja vilken ”execution” de vill använda i respektive land. Då det gäller 
TV-reklam är det inte möjligt att utforma olika reklamfilmer för en och samma 
kampanj, på grund av kostnaderna. För att kringgå den här problematiken kan man i 
de fall viss skillnad bör göras i reklam riktad mot danska och svenska konsumenter 
lägga in en så kallad ”tag”, det vill säga textrad i reklamen. Den här kan sedan 
nationellt anpassas mellan Danmark och Sverige. På så sätt kan budskapet till viss del 
kulturellt anpassas för att på bästa sätt nå ut till konsumenterna. 
 
Radioreklam är, enligt Lindsjö, inte heller så dyrt att anpassa, då det enda verktyget 
för den här typen av kommunikation är språket. ”Det är väldigt sällan som samma 
budskap körs i både Danmark och Sverige då det gäller radioreklam, eftersom språk 
är väldigt kulturellt betingat och dessutom lätt att anpassa mellan olika länder”, 
framhåller Lindsjö. 
 
På frågan ifall Unilever Bestfoods skulle önska att göra fler kulturella anpassningar i 
reklamutformningen än vad som idag görs, menar Lindsjö att Lipton klarar sig bra 
med de anpassningar som idag görs. Detta beror mycket på att Lipton tillhör 
tekategorin och att danskars och svenskars smakpreferenser vad gäller te är ganska 
lika. Dock uttrycker hon en önskan om att öka medvetandet och kunskapen om 
kulturella särdrag inom det egna företaget, för att få en bättre förståelse för den 
svenska, och framför allt den danska kulturen. Lindsjö påpekar, liksom de flesta av 
våra svenska respondenter, att de anser att företaget i fråga känner av en brist i 
kunskap om särskilt den danska kulturen, samt dess påverkan på reklamutformning.  
 
Trots en önskan om ökad kunskap om den danska och den svenska kulturen, har 
Unilever Bestfoods efter många års erfarenhet och egna undersökningar fått en 
generell bild av danskars respektive svenskars särdrag. De anser att dansken över lag 
ifrågasätter mer än svensken, är friare, inte så varumärkeslojala, tuffare, väjer inte för 
konflikter, accepterar inte allt som är sagt, tar inte allt för givet samt är mer direkta än 
svenskar i sin kommunikation. Svensken är generellt sett tvärtom på alla de här 
punkterna anser Lindsjö. Dessa kunskaper om dansken och svensken påverkar, enligt 
Lindsjö, hur konsumenter tar åt sig och analyserar reklambudskap. Unilever 
Bestfoods måste ofta ”sälja in” reklambudskap hos danskar på ett annat sätt än hos 
svenskar på grund av dessa kulturella särdrag. Lindsjö menar att danskar, särskilt vid 
informativ reklam, ifrågasätter budskapet mer än svenskar. Detta medför att det kan 
vara nödvändigt att i dessa fall på ett starkare sätt övertyga de danska konsumenterna 
om produktens trovärdighet. 
 
 

4.5 McCann 
 
Reklambyrån McCann ingår i McCann-Erickson WorldGroup, vilken är en av fem 
världsledande reklambyråkoncerner. McCann-Erickson WorldGroup grundades av 
Alfred W. Erickson och Harrison K. McCann då deras respektive reklambyråer slogs 
ihop i New York 1930. Idag är koncernen verksam i mer än 130 länder och har flera 
världsomfattande företag som kunder, däribland Nestlé (www.mccann.com, 2003-04-
25).  
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Magnus Ingerstedt (Creative Director) och Klas Tjebbes (Copywriter), arbetar på 
McCanns kontor i Malmö. De är överens om att det är stora kulturella skillnader 
mellan danskar och svenskar. De ser också skillnader mellan dansk och svensk 
reklam. Ingerstedt har varit medlem i juryn för Guldkornet, Danmarks motsvarighet 
till Guldägget. Han har därav studerat många danska reklamfilmer. Jämfört med 
svenska reklamfilmer anser han att de danska har en råare stil och är mer sexistiska. 
Ingerstedt och Tjebbes, som ofta arbetar med danska kollegor, har observerat att 
dansk humor innehåller mer direkta skämt än svensk. I den sistnämnda finns en viss 
distans och den som skämtar gör sig alltid medveten om att alla förstår att det 
verkligen bara var ett skämt. De anser vidare att humor inte är något universellt och 
därför är mycket svårt att flytta utanför de gränser där humorn uppstått.  
 
Både Ingerstedt och Tjebbes anser att reklam fungerar som bäst när den härrör från 
den egna kulturen eftersom bra reklam bygger på gemensamma värderingar hos 
målgruppen. Det är därför precis samma problematik att flytta reklam över 
värderingsgränser som med humor. Många gånger är värderingsgränserna samma som 
de nationella gränserna, men även inom nationer finns det värderingsgränser. De 
menar dessutom att ”…det är lika svårt att ta en svensk reklamkampanj och överföra 
till Danmark som att överföra den till exempel till Tyskland, då Danmark och Sverige 
inte är mer lika varandra än andra västeuropeiska länder”. Helst av allt skulle de 
vilja göra reklamfilm som enbart riktar sig till ett land eftersom de då kan använda sig 
av mer kulturella koder som varje land har. Det kan få mottagaren att känna att 
reklamen berör dem mer.  
 
När McCann ska göra en kampanj i andra länder får de oftast hjälp av kunden med att 
identifiera målgruppen och vilka förutsättningar den ger. Ingerstedt och Tjebbes 
menar att kunden oftast har god kunskap om detta och om hur produkten är värderad, 
då varumärken och produkter har olika känslomässiga laddningar i olika länder. 
Tjebbes har arbetat med Nestlés barnmatsreklam som sänds i hela Norden. Han fick 
då genom Nestlé veta att en mamma i Danmark anses vara en ”dålig” mamma om hon 
köper färdigmat i burk till sitt barn. Tjebbes fick därefter anpassa den danska 
reklamen med information om att maten innehåller alla de vitaminer som barn 
behöver. I Sverige är det mer vanligt och inte alls ifrågasatt att ge barn burkmat. 
Informationen om att maten är nyttig behövdes därav inte i den svenska reklamfilmen. 
 
Ingerstedt och Tjebbes påpekar att det är sällan de får i uppdrag att göra en kampanj 
som enbart riktar sig till Danmark och Sverige. Ofta är det hela Norden som är deras 
målgrupp. Tjebbes arbetar just nu tillsammans med sina danska kollegor med ett 
projekt för Öresundskonsortiet. Kampanjen på båda sidor av sundet är likartad, då 
tanken är att skapa en gemensam attityd till Öresundsbron. Layouten är i stort sett 
identisk. Bilderna är i vissa fall olika då de till danskarna vänder sig med bilder på 
den svenska naturen och till svenskarna visar bilder i storstadsmiljö för att locka 
människor över bron till andra sidan av sundet. McCann i Malmö har tillsammans 
med sina danska kollegor i Köpenhamn utarbetat texten så att den ska kunna 
översättas direkt till både danska och svenska. 
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4.6 Forsman & Bodenfors 
 
Reklambyrån Forsman & Bodenfors grundades av barndomskamraterna Staffan 
Forsman och Sven-Olof Bodenfors i Göteborg 1989. Forsman & Bodenfors är den 
svenska byrå som vunnit flest inhemska utmärkelser under 90-talet. Även utmärkelser 
i Cannes har erhållits. Forsman & Bodenfors har många stora kunder såsom Arla, 
IKEA, Volvo, SCA - Libero samt Comviq. 
 
Vi intervjuade Sven-Olof Bodenfors, VD och som ovan nämnts grundare av Forsman 
& Bodenfors. Han anser att kulturforskare har rätt i att likheterna är mycket större än 
skillnaderna mellan Danmark och Sverige. Han anser däremot att det inte är 
nationsgränser som är det intressanta vid utformning av reklam, utan 
värderingsgränser, vilka är svåra att sätta. Preferenserna i generationsgränser är oftast 
större än nationsgränser. Bodenfors menar därför att det gäller att göra kvalitativ 
reklam som därmed "går hem över alla gränser".  
 
Bodenfors anser vidare att det är reklambyråernas uppgift att hitta starka idéer istället 
för att fokusera på kultur. Med starka idéer menar han idéer som är generella för alla 
människor inom den tänkta målgruppen, även om de befinner sig i olika länder. 
Bodenfors nämner en Levi's-reklam där en kille springer igenom en vägg och ut i 
rymden, som en reklam han anser hålla hög kvalitet och som därmed fått positivt 
mottagande i ett flertal länder världen över. För att lyckas med en internationell 
reklamkampanj gäller det att använda miljöer och känslor som är generella och inte 
kulturberoende. Här har Bodenfors ett exempel från den egna byrån där de gör reklam 
för försäkringsbolaget If. Reklamfilmen utspelar sig på en golfbana där en man råkar 
träffa en bil med sin golfboll. Resonemanget när reklamfilmen skapades var att alla 
människor behöver försäkringar då alla kan skada sig eller skada någon annan. Alla 
människor kan dessutom känna rädsla, vilket också används i reklamfilmen. Filmen 
har fått bra respons i hela Norden.  
 
Bodenfors berättar att de ofta använder sig av "slices of life", en nära-livet- 
framställning. Det rör sig om produkter, företeelser och situationer som alla 
människor, i främst västvärlden, kommer i kontakt med oavsett kulturell bakgrund.  
Det kan röra sig om blöjor, tandkräm, att bli kär, drömmar, rädslan för att bli gammal 
och så vidare. Bodenfors menar vidare att gestaltningen ska komma till betraktaren på 
ett oväntat sätt. Här tar han Forsman & Bodenfors egen reklamfilm för Tele 2 som 
exempel. Reklamfilmen visar hur Tele 2: s kunder får fakturor i sina brevlådor i form 
av korta män som heter Bill. Kontentan är att det är mer behändigt att få en "small 
Bill" i sin brevlåda än en större. Reklamen har fått väldigt god respons i stora delar av 
Norden, men starkast i Norge. Det tror Bodenfors inte beror på några kulturella 
skillnader utan på att reklamen utmärker sig i jämförelse med annan reklam i Norge. 
Tele 2-reklamen förutsätter att målgruppen är van vid det engelska språket, vilket de 
nordiska konsumenterna är. I Norden har alla länder väldigt lika utbildning, klimat, 
levnadssätt och religion. Det är likheterna snarare än olikheterna som ska beaktas, 
anser Bodenfors. Endast i specifika fall är det relevant att beakta kulturella skillnader. 
En skillnad som är värd att beakta mellan Danmark och Sverige anser Bodenfors vara 
att den svenske konsumenten är mer kritisk. Han anser att det beror på att det under 
70-talet rådde starka socialistiska strömningar, vilket medförde att svensken ville ha 
information istället för reklam då det var stor misstänksamhet mot all kommersialism. 
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Reklam till den svenska marknaden har därmed tvingats att hålla en högre kvalitet för 
att inte uppfattas som alltför kommersialistisk.  
 
Bodenfors anser att det svenska konsumentskyddet är starkare än det i Danmark. Han 
berättar om en kampanj med lättklädda tjejer som Arla gjorde i Danmark. Om 
reklamen visats i Sverige hade den säkert blivit anmäld och fälld för diskriminering 
och för att vara sexistisk, enligt Bodenfors.  
 

 

4.7 Roy Andersson Filmproduktion AB 
 
Roy Andersson är en välrenommerad svensk regissör och producent av spel- och 
reklamfilm. Bland hans långfilmer återfinns ”En kärlekshistoria” (1970) och ”Sånger 
från andra våningen” (2000). De har, liksom hans övriga filmer, vunnit många stora 
nationella och internationella priser. Bland annat har Roy Andersson erhållit åtta 
guldlejon vid filmfestivaler i Cannes. Bland de kunder Roy Andersson har regisserat 
reklamfilm till under åren kan nämnas Handelsbanken, Lotto, Arla och Posten. Roy 
Anderssons produktioner karaktäriseras av långa tagningar med en stilla kamera. 
Eftersom Roy Andersson i sina produktioner starkt skildrar svensk kultur, då främst 
det svenska folkhemmet, är hans kunskap av stort intresse för denna studie 
(www.royandersson.com, 2003-05-16). 
 
Vi valde att ta kontakt med Roy Andersson dels eftersom han har stor kunskap och 
erfarenhet kring film- och reklamfilmsutformning och dels på grund av vårt antagande 
att han besitter stora kunskaper om, främst svenska, kulturella särdrag vilka har 
betydelse vid utformning av reklamfilm. Vi tog kontakt med Roy Anderssons 
produktionsbolag och fick då personlig telefonkontakt med honom. På grund av 
tidsbrist från Roy Anderssons sida valde vi i samråd med honom att skicka 
intervjufrågor via e-post, vilka han besvarat vid ett flertal tillfällen. 
 
Roy Andersson tror att Sverige är unikt i världen när det gäller folkhemsbyggande. 
Han beskriver byggandet av folkhemmet från att Sverige i äldre tider inte bara var ett 
jordbrukssamhälle, utan också i väldigt hög grad ett brukssamhälle, på grund av de 
många forsar som finns i Sverige, vilka erbjuder vattenkraft. Det var främst hos 
brukens arbetskraft som de socialistiska och socialdemokratiska idealen fick fäste och 
den så kallade arbetarrörelsen organiserades. Det ledde till partibildning och så 
småningom riksdagsmajoritet och regeringsmakt. Utopin var ett välfärdssamhälle för 
alla med fri sjukvård, fri utbildning, solidarisk lönepolitik etcetera. Roy Andersson 
menar att det hela gick väldigt bra till en början, mycket tack vare att Sverige stod 
utanför två världskrig. Så småningom hann yttervärlden i kapp i fråga om välfärd, och 
den ekonomiska verkligheten i Sverige tillät inte mer utbyggnad, snarare tvärtom, det 
vill säga nermontering. Roy Andersson berättar att det både i hans reklam- och 
långfilmer hela tiden finns spår av detta historiska förlopp, vilket påverkat den 
svenska folksjälen. Han menar att ”det hos svenskar råder en förvirring eller vilsenhet 
samtidigt som de innerst inne är varma, längtande och passionerade”. Roy 
Andersson påpekar att de här känslorna är återhållna hos svenskar på grund av 
tradition. ”Även andra filmskapare spelar på dessa känslor, men möjligen inte så 
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uttalat. Däremot tror jag inte att Danmark har just detta som jag talat om. Det tycker 
jag också avspeglas i respektive länders filmer och reklamfilmer”. 
 
Människor överallt i världen, känner sig både förvirrade och vilsna, menar Roy 
Andersson. Varje land och därmed också varje kultur, har sin egen förvirring och 
vilsenhet. ”Trots olikheterna är dessa yttringar av mänskligt liv, eller andra sådana 
mänskliga tillstånd, något universellt i sig.” Orsakerna till känslorna är emellertid 
olika och tar sig olika uttryck. Roy Andersson påpekar att inte alla länder avspeglar 
detta i sin reklam. ”Jag tycker finsk reklamfilm många gånger har med sin kulturella 
vilsenhet, vågar uttala det. Annars är det lite tunnsått med detta. Det finns i engelsk, 
dansk och norsk reklamfilm men väldigt återhållet. Och det är väl det som är det 
unika med mina reklamfilmer att det dessutom är så uttalat. Och det är helt otroligt 
vilket genomslag detta får. De blir mycket populära och fungerar utomordentligt på 
försäljning etcetera”. Generellt menar Roy Andersson att reklambranschen ofta inte 
vågar ta risker. Man håller sig till det säkra, där ingenting är pinsamt eller störande.  
 
Roy Andersson använder sig gärna av arketyper och klichéer i sina reklamfilmer. 
Arketyp betyder urbild, någonting som är urtypiskt för någonting. Med klichéer 
menar han objekt som bygger typiska miljöer för en viss kultur. Ska det vara med en 
soffa i en scen, så söker han soffornas soffa. Ska det vara med en kontorist försöker 
han finna kontoristernas kontorist, lägenheternas lägenhet, kökens kök, stadsgatornas 
stadsgata etcetera. Dessa arketyper, eller klichéer, menar han varierar från kultur till 
kultur. Roy Anderssons klichéer är hämtade ur den svenska kulturen som är hans 
verklighet. Hans starkaste intryck härrör från 50- 60-talet, och hans val av arketyper 
är därmed starkt färgat av det som var utmärkande för denna tid och denna plats, det 
vill säga tiden för det svenska folkhemsbyggandet. Här kommer de typiska HSB-
lägenheterna (funkisstilen) in i bilden, vilka är karaktäristiska för den tidens 
byggnadsstil i Sverige och som än idag präglar svenskars boende. 
 
Roy Andersson anser att reklam som bygger på de så kallade ”perfekta människorna”, 
som ofta förkommer inom kosmetikabranschen, övergripande skulle kunna kallas för 
”fashion-reklam”. Där är alla karaktärer noga utvalda med tanke på utseende. Denna 
typ av reklam har haft stor plats i reklamutbudet under lång tid. Roy Andersson menar 
att ”fashion-reklamen” i ett visst avseende har nått vägs ände, då det idag känns fånigt 
med reklam som bygger på det ”perfekta” människoidealet. Alla genomskådar det och 
denna typ av reklam har därför mycket svårt att vinna respekt. Det är därför som 
annan typ av reklam och hjälteideal vinner folks hjärtan och blir framgångsrik. Han 
syftar här på reklam som innefattar så kallade ”töntiga” karaktärer. Han tror att denna 
genre mer och mer har vunnit mark, av den enkla anledningen att folk i allmänhet 
identifierar sig med denna typ av hjälte. ”Även i denna genre finns det macho-figurer, 
men då är de skildrade överdrivet, så att själva machoidealet blir förlöjligat och 
machon blir töntig, och därmed komisk/tragikomisk.” 
 
Roy Andersson anser att det är ett gammalt fenomen att använda töntiga karaktärer i 
film vilket senare anammats inom reklamfilmsbranschen. Han ger Chaplin, Helan & 
Halvan och Bröderna Marx som exempel. Alla representerar de den obetydlige, 
misslyckade, otillräcklige ”losern”, som gärna skulle vilja vara med i de fina 
salongerna men aldrig riktigt kommer dit. Roy Andersson tror att dessa ”töntar” 
representerar en sida av oss alla, nämligen den svaga och otillräckliga sidan. Han 
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anser att det är därför som ”tönten” lätt väcker människors medkänsla och 
identifikation. 
 
Roy Andersson anser att den lyckade, perfekte, hjälten är tämligen ointressant då den 
nästan aldrig är komisk. ”Komik hänger faktiskt samman med olika former av 
misslyckanden eller tillkortakommanden.” Att ”tönten” i så hög grad är manlig tror 
Roy Andersson beror på att mannens ideal och strävanden är så högt ställda. Därför 
blir också fallhöjden stor och tragikomisk. Mannen blir lättare löjlig och komisk än 
kvinnan, åtminstone i vår kultursfär. Det är därför som det finns få kvinnliga ”töntar” 
i detta sammanhang, men han anser att en förändring inom detta område håller på att 
ske. 
 
Roy Andersson menar att svenska filmregissörer i dag är mycket eftersökta och 
uppskattade på den internationella reklamfilmsmarknaden. Då handlar det emellertid 
ytterst sällan handlar om ”fashion-reklam” utan reklamfilmer med andra typer av 
hjältar i. 
 
 

4.8 Pyramid Communication AB 
 
En intervju med Ulf Vanselius, VD för Pyramid Communication AB, ägde rum den 
15 maj på företagets kontor i Helsingborg. Pyramid Communication AB är en svensk 
reklambyrå som vänder sig till exporterande företag. Företaget grundades 1989 och 
har idag 35 anställda. Till deras kunder hör bland annat SAS Cargo, Tetra Pak, 
VOLVO, AGA etcetera (www.pyramid.se, 2003-05-18). Pyramid Communication 
AB gör i princip inga reklamfilmer som är enbart riktade till den danska och svenska 
marknaden, utan gör främst global reklam på Business to Business-marknaden. Vi 
bedömer emellertid Pyramid Communication AB:s kunskaper och erfarenheter ändå 
vara av stor betydelse för denna studie, då de antas besitta stor kunskap om den 
danska och den svenska kulturen.  
 
Intervjun och de svar som Vanselius avlägger präglas av att Pyramid Communication 
AB är en Business to Business byrå. Vanselius beskriver att den reklam de utformar 
för majoriteten av sina kunder är helt standardiserad och därmed tänkt att kunna 
kommunicera med hela världen. Han hänvisar till relationen Business to Business. 
Budskapets rationella del blir, enligt Vanselius, viktigare än den subjektiva delen i 
Business to Business, då denna typ av inköp involverar större investeringar och mer 
komplexitet än konsumentinköp. (Den rationella delen innefattas av argument som 
baseras på information medan den subjektiva delen innefattas av känslomässiga 
argument). Han menar att den rationella, till skillnad från den subjektiva delen, inte 
innefattas av kulturella aspekter, vilket resulterar i att Business to Business-reklam i 
stor utsträckning kan standardiseras. Vidare beskrivs att standardisering används för 
att undvika att företagets image varierar runt om i världen. 
 
Vanselius: ”Det finns ett mindre antal subjektiva argument som är lika och därmed 
fungerar på en mindre marknad”. Pyramid Communication AB försöker hitta 
kommunikationslösningar som fungerar på ett stort område. Vanselius beskriver att 
Pyramid Communication AB gör detta genom att stänga av ett antal subjektiva 
argument. De fokuserar på ett mindre antal existerande likheter samt på marknadens 
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gemensamma kärnbehov. Vanselius menar vidare att det ställs väldigt höga krav på 
reklambyråerna för att undvika att reklamen blir slätstruken. ”Det går att jämföra 
med svårigheten i att komponera ett mästerverk på piano då endast ett fåtal tangenter 
får användas." 
 
Vanselius tycker att det som karaktäriserar bra reklam är att den är tydlig. Om den är 
övertydlig skapas däremot inte några möjligheter till eget tänkande. Dålig reklam är 
enligt Vanselius, den som saknar logik.  
 
Vanselius beskriver dansk humor som sarkastisk och lite engelsk i sin stil. I 
jämförelse ser han den svenska humorn som betydligt mer lågmäld. Vanselius 
påpekar även att de nationella särdragen tunnas ut i den yngre generationen, vilket 
betyder att yngre människor i Danmark och i Sverige är mer lika varandra än den 
äldre generationen. Hans erfarenheter är att danskarna affärsmässigt är betydligt mer 
ifrågasättande. ”För svensken är en offert det slutliga priset men inte för en dansk.” 
Vanselius menar även att danskar ofta använder sig utav humor i sitt ifrågasättande.  
Vad gäller hierarki beskriver han Danmark som mycket mer hierarkiskt än Sverige. 
Detta ser Vanselius ge sig uttryck i Business to Business reklamen. Han ger danska 
företaget Foss som ett exempel, där bilder på VD och ägare utgör en viktig del i 
kommunikationen med kunder. 

 

4.9 Utvärdering av fallstudie 
 
Fallstudien visade till största del på hur reklam utformas för att passa flera marknader 
och då oftast Norden. För att se på vilket sätt kultur tar sig uttryck i reklam som enbart 
är riktad till den danska eller den svenska marknaden, har vi valt att utföra en 
observation av TV-reklam på danska och svenska TV-kanaler. Observationen är 
också tänkt att komplettera samt ge ytterligare aspekter på det som framkom i 
fallstudien.  
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5. OBSERVATION – KULTURELL FÖRANKRING I TV-
REKLAM 

 
Förutom intervjuerna har även en observationsstudie utförts, där vi studerat och 
analyserat TV-reklam riktad till den danska respektive svenska marknaden. 
Anledningen till att vi studerat just TV-reklam beror på att vi antog att denna på ett 
tydligare sätt än annan reklam speglar kulturella särdrag. Analysen har grundat sig på 
gruppens egna kulturella värderingar samt inhämtad kunskap från 
litteraturgenomgången och den kunskap vi erhållit från intervjuer. Därav riskerar vi 
att ge en subjektiv bild. Det är viktigt att påpeka att vi är medvetna om att vi är en 
väldigt liten och homogen grupp och att analysen av reklamfilmerna inte på något sätt 
går att generalisera. Vi ansåg emellertid att det genom denna observation kunde vara 
intressant att se om det finns tendenser till hur kulturen påverkar utformningen av TV-
reklam i Danmark och i Sverige 
 
Materialet till observation av dansk och svensk TV-reklam inspelades tisdagen den 29 
april samt fredagen den 2 maj 2003. För att öka möjligheten till ett varierat utbud 
inhämtades reklamen under spridda tillfällen under dessa dygn. Dansk reklam 
spelades in från TV2 och TvDanmark 2. Svensk reklam spelades in från TV3, TV4, 
Kanal 5 samt ZTV. Valet av kanaler i respektive land grundar sig på kanalernas stora 
markandsandel. 
 
Studien grundar sig på de iakttagelser som gjorts då vi gemensamt granskat filmerna. 
Observationen syftade till att främst hitta aspekter kopplade till de värderingsfaktorer 
som tidigare beskrivits. De kulturella särdrag, vilka hade framkommit från 
intervjuerna, ingick i vårt observationsschema för att se huruvida dessa ytterligare 
kunde bekräftas. Detta tillvägagångssätt har medvetet styrt observationen för att passa 
studiens syfte. Samtidigt kan detta också ha hindrat oss från att upptäcka nya 
infallsvinklar.  
 
Vårt tillvägagångssätt var följande: Först studerade vi reklam inspelad från svenska 
kanaler, sedan från danska kanaler. Varje deltagare gjorde först egna observationer 
under filmen som sedan diskuterades och slutligen sammanställdes med de övrigas 
iakttagelser. Syftet med detta var att reducera risken för grupp-påverkan. Trots det var 
våra iakttagelser oftast påfallande lika. Detta kan härledas till att vi är en homogen 
grupp med liknande värderingar, livsstil och bakgrund etcetera. Då den svenska 
kulturen ligger till grund för våra värderingar och därmed hur vi uppfattar reklam kan 
vår objektivitet ifrågasättas. Trots att vi anser oss behärska det danska språket kan 
vissa språkliga missförstånd uppstått vid iakttagelser av reklam som är på danska.  
 
Syftet med observationen var att finna speciella drag i TV- reklam som riktar sig till 
danska respektive svenska konsumenter, med förhoppning att kunna relatera dessa 
särdrag till dansk respektive svensk kultur. I bilaga 3 listas de TV- reklam som 
observerats. Reklam som på ett märkbart sätt inte är utarbetade enbart för den danska 
eller svenska marknaden har vi medvetet valt bort, då vi anser att de inte fyller någon 
funktion för syftet med studien. Det grundar vi i att de kulturella särdragen därmed 
blir svårare att urskilja. Exempel på reklam som valts bort är L’Oreal, Werthers 
Original och Dressman. De bortvalda reklamfilmerna har påträffats i både danska och 
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svenska kanaler. Vidare är språket ofta på engelska eller dubbat, vilket enligt tidigare 
nämnda definition är standardiserad reklam. Eftersom vi inte haft möjlighet att 
djupare efterforska huruvida den observerade reklamen verkligen är utformad för att 
riktas till ett specifikt land, utan i första hand grundar sig på vår egen bedömning, kan 
resultatet av observationen bli missvisande. Vid tveksamma fall har vi valt att 
exkludera reklam från observationen. Då exakt samma reklam påträffats både i dansk 
och svensk TV är den bevisligen inte anpassad enbart för Danmark respektive Sverige 
och har därmed valts bort. 
 
 

5.1 Svensk TV-reklam 
 
Vid denna enskilda observation har ett antal tendenser framträtt. En tendens är att 
reklam som riktar sig till den svenska marknaden ofta utspelar sig i vardagliga miljöer 
och med till synes vardagliga människor i rollerna, till exempel i reklamen för 
Vattenfall. Glamour och anspelningar till rikedom är inga framträdande drag utan 
istället är kontexten enkel och trivial. I ELON-reklamen är avsaknaden av glamour 
extra tydlig då en kvinna under vintern förvarar sina kylvaror i bilens motorhuv.  Färg 
och ljussättning är ofta dämpad, likväl tal och musik. Filosofin tenderar att vara 
”hellre spartanskt än överdådigt”. 
 
Skådespelarna karaktäriseras, och då särskilt männen, som ödmjuka och sårbara. 
Mannen framställs i större utsträckning som ”en charmerande tönt” än som en hård 
hjälte. Några exempel på detta är reklamfilmen för GB Glace vars slogan är ”Kantig 
utanpå men mjuk inuti” som både syftar på glassen samt på skogshuggarna och 
lastbilschaufförerna, ICA-reklamen samt Telia MMS:s reklam där en man snorklar i 
badkaret. Det är i de flesta fallen mannen och inte kvinnan som sköter hushåll och 
barn. Om mannen inte sköter hushållet på egen hand så sker det i samspel med en 
kvinna. Detta förhållande råder sällan i motsatt riktning. Några exempel på detta är 
reklamfilmer för Vattenfall och Findus Wok. Traditionella könsroller, baserat på 
denna observation, kan inte urskiljas i reklam på den svenska marknaden. 
 
Humor är frekvent förekommande. Den är till stor del långsökt och underfundig. Ett 
exempel på detta är Järnias reklam där en rockmusiker står på scen inför en tom 
publik. Texten i anslutning till detta lyder: ”Det är inte alla som vet att Järnias stora 
vårrea har startat”. Generellt tenderar budskapen i reklamfilmerna att vara långsökta 
i förhållande till vilken produkt den marknadsför.   
 
Jantelag och avundsjuka är drag som kommer fram i reklamen. I reklamfilmen för 
Ramlösa framträder detta då företagets framgång på ett medvetet sätt tonas ner. I 
reklam för Svenska Spel och Lotto leder någons framgång till den andres avundsjuka.  
Dessutom är karaktärerna tämligen stela och sammanbitna. Stelhet gestaltas även i 
reklam för Lisebergs nya bergochdalbana ”Balder” där en grupp svenska, vuxna 
människor går på kurs i att ”släppa loss”.  
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5.2 Dansk TV-reklam 
 
Den danska TV-reklam vi observerat, innehåller i de flesta fall vardagliga miljöer, 
precis som i svensk TV-reklam. Generellt gestaltas karaktärerna som vardagliga, till 
exempel Synoptik och Orange. Om reklamens budskap förmedlas via humor 
framställs karaktärerna, precis som i Sverige, ofta som ”töntiga”. Karaktärerna 
tenderar däremot dras så långt i dansk TV-reklam att de är på gränsen till 
underbegåvade. Reklam för Sonofon, Store Beltbroen, Toyota och Telia Fastnet är 
sådana exempel. De är också exempel på reklamfilmer där budskapet är distanserat 
från produkten.   
 
Till skillnad från den svenska observationen har vi i dansk reklam observerat att 
traditionella könsroller förekommer. Ett exempel på detta är reklam för Realkredit 
Danmark, där de marknadsför sin hemsida som sägs innehålla ett virtuellt drama om 
familjeliv. En snabbversion av dramat visas i reklamen. Det är till exempel kvinnan 
som tar hand och barn och hem medan mannen är på arbetet och sköter familjens 
finanser. Även reklamfilm för Schulstads samt Hattings visar hur mannen inte är van 
att utföra kökssysslor. 
 
En tendens som observerats är att dansk TV-reklam använder sig av både starkare och 
fler sensuella och sexuella uttryck än den svenska. I reklamfilmen för Riktig Juice har 
budskapet valts att förmedlas på detta sätt, såsom i reklamen för InWear där den 
kvinnliga modellen ses klä av sig naken. Vid dessa uttryck används inte alldagliga 
människor utan bildsköna, unga modeller. I reklamen för Carlsbergs mineralvatten 
framställs en kvinna som otroligt stark och självständig men samtidigt som ett 
sexobjekt då hon iklädd i en kort, utmanande klänning filmas underifrån. I reklam för 
Tuborg berättar två danska astronauter för rymdvarelser om hur läckra de danska 
tjejerna är, samtidigt som en lampa blinkar med ordet ”porn” i pannan på en av 
astronauterna. 
 
Inställningen till att ha karaktärer vilka ses röka och dricka alkohol i reklam tycks 
också skilja sig mellan Danmark och Sverige. I Sverige observerades inget av detta, 
medan den kvinnliga modellen i danska InWear reklamen ses röka medan hon provar 
kläder. I reklam för Danica Pension visas ett kontor där en manlig chef röker på 
arbetstid samt en kvinnlig chef som har alkoholproblem. Även i Sonofons reklam 
dricker en av karaktärerna alkohol i samband med arbete. 
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6. ANALYS 

 

6.1 Inställning till kulturella särdrag 
 
Dahlquist & Linde (2002) och Bovée & Arens (1989) menar att budskap tolkas på 
olika sätt på grund av kulturella skillnader och för att skapa effektiv reklam krävs stor 
kunskap och hänsynstagande till dessa skillnader. Bedömningen av hur stora 
skillnaderna är mellan dansk och svensk kultur går isär. Studier gjorda av Alvesson et 
al. (1999), Berglund et al. (1999) och Tixier (1996) visar på tydliga skillnader mellan 
dansk och svensk kultur. Även respondenterna från McCann menar att skillnaderna är 
ytterst påtagliga. ”Det är lika svårt att ta en svensk reklamkampanj och överföra till 
Danmark som att överföra den till exempel till Tyskland, då Danmark och Sverige 
inte är mer lika varandra än andra västeuropeiska länder” (s. 34).  
 
Även respondenterna från JWT har erfarit stora skillnader, trots att de anser likheterna 
vara många, mellan dansk och svensk kultur. De har poängterat en önskan om att få 
göra mer nationellt och därmed kulturellt, anpassad reklam än de gör idag. Även 
respondenterna från McCann uttrycker denna önskan, då de anser att kulturellt 
anpassad reklam har förmågan att ännu djupare beröra mottagaren än vad 
standardiserad reklam kan. Roy Andersson tror att hans reklamfilmer erhållit stora 
framgångar eftersom de medvetet innefattar väl utvalda arketyper vilka starkt speglar 
den svenska kulturen. Bodenfors anser däremot att kultur inte är intressant att beakta 
vid utformning av reklam då han inte likställer värderingsgränser med nationsgränser. 
McCann anser å andra sidan att värderingsgränser många gånger är detsamma som de 
nationella gränserna och att kultur därför är intressant att beakta vid utformning av 
reklam.  
 
Lindsjö, Unilever Bestfoods, menar att Danmark och Sverige är så pass lika varandra, 
jämfört med andra länder, att det därför inte alltid är ekonomiskt försvarbart att 
anpassa kampanjer för dessa enskilda länder. Detta resonemang kan kopplas till 
Hofstedes (1998) och Trompenaars (1995) studier av kultur.  Studierna har resulterat i 
att Danmark och Sverige grupperats i samma kluster, då de anser de båda ländernas 
kulturer vara snarlika i jämförelse med andra länders. Vanselius, från Pyramid 
Communication AB, menar att de nationella särdragen håller på att tunnas ut i den 
yngre generationen. Detta betyder att yngre människor i Danmark och i Sverige börjar 
bli mer lika varandra, medan denna tendens inte är tydlig i den äldre generationen. 
 
 

6.2 Hänsynstagande till kulturella särdrag 
 
Hill (2002) och Shoham (1996) beskriver hur reklam, vilken är kulturellt anpassad för 
ett specifikt land, kan vara mer effektiv än reklam utformad för en bredare marknad.  
Kulturellt anpassad reklam har, enligt ovannämnda författare, större potential att 
förstärka kommunikationens effektivitet. Kulturella hinder gör det emellertid svårt att 
hitta en kreativ lösning som passar för alla. Respondenten från Pyramid 
Communication AB, menar att då standardiserad reklam utformas till flera marknader 
kan detta lätt resultera i slätstrukenhet. Dock medför standardiserad reklam lägre 
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produktionskostnader (Shoham, 1996). Därför är merparten av den reklam som är 
producerad av fallstudiens respondenter, med undantag för Roy Andersson, 
standardiserad för den nordiska marknaden. Roy Anderssons främsta verktyg vid 
utformandet av reklam är kulturellt laddade symboler, så kallade arketyper. Eftersom 
symboler, enligt Uusitalo (1977), får olika betydelse i olika kulturer producerar Roy 
Andersson reklam riktad till främst en marknad, den svenska, då det är därifrån han 
hämtar sin inspiration. 
 
JWT, Pyramid Communication AB samt McCann är medvetna om den kulturella 
problematiken som standardiserade uppdrag medför. De väljer därför att rensa bort 
nationella särdrag, i stället för att som Roy Andersson framhäva dem. När Forsman & 
Bodenfors använder sig av generella kontexter i reklam riktad till flera länder tar även 
de indirekt bort kulturella särdrag.  
 
Ytterligare en anledning vilken talar för standardisering är att möjligheterna för en 
entydig image ökar (Daniels & Radebaugh, 2001). Respondenterna från Pyramid 
Communication AB och Unilever Bestfoods stöder detta resonemang. De använder 
sig av standardiserad reklam för att undvika att varumärkets image varierar runt om i 
världen. En annan förklaring som kan härledas till att Pyramid Communication AB 
använder sig av standardiserad reklam är att de verkar inom Business to Business-
marknaden. Detta kan kopplas till Kotlers et al. (1999) resonemang om målgruppens 
homogenitet inom Business to Business samt produkternas komplexitet inom denna 
marknad. 

 

6.3 Uttryck av kulturella särdrag 
 
En viktig utgångspunkt i Roy Anderssons reklamfilmer är att skildra det svenska 
samhället genom att gestalta den svenska välfärden med fri sjukvård, utbildning och 
solidarisk lönepolitik etcetera. Här kan en parallell dras till att Sverige är ett feminint 
land med en låg grad av maktdistans. Hofstede (1998) menar att länder med låg grad 
av maktdistans, såsom Danmark och Sverige, strävar efter eliminering av ojämlikhet 
mellan människor. Då feminina kulturer värderar omtanke kan även kopplingar dras 
till Roy Anderssons teori om varför karaktärer ofta framställs som ”töntiga” i 
reklamfilm. Han anser att ”tönten” speglar människors svaga och otillräckliga sida 
och därför lätt väcker identifikation och medkänsla. 
 
Roy Andersson tror att ”töntiga” karaktärer vunnit mark på bekostnad av ”fashion-
reklam”, vilken bygger på det ”perfekta” människoidealet. Roy Andersson menar att 
de svenska konsumenterna genomskådar ”fashion-reklamen” och att den då har svårt 
att vinna respekt. Därmed har annan typ av reklam och hjälteideal vunnit folks hjärtan 
och blivit framgångsrik. I vår observation av dansk och svensk TV-reklam förekom i 
de flesta fall till synes vardagliga människor och situationer, med några undantag 
främst i den danska reklamen. Enligt respondenterna från JWT föredrar nordiska 
konsumenter reklam som skildrar verkligheten. JWT är därför försiktiga med att 
använda sig av modeller med ett ”klassiskt” utseende då deras undersökningar visar 
att kvinnliga konsumenter hellre föredrar modeller i reklam som ger en känsla av att 
vara deras väninna, än ett ouppnåeligt ideal. JWT: s modeller har i stor utsträckning 
ett naturligt, nordiskt och sportigt utseende. Att sportiga modeller används kan 
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förklaras av Kayser Nielsen (1999), som beskriver att idrott spelar en väldigt stor roll 
för det danska och svenska samhället och att framgångsrika idrottsmän och 
idrottskvinnor betraktas som hjältar. Att sportiga modeller används kan också 
förklaras av Jacksons (2001) studie, vilken visar på att människor i Danmark och i 
Sverige är hälsomedvetna. Det framkom däremot i studien att danskar röker i större 
omfattning än svenskar, vilket vi också observerade i dansk TV-reklam.  
 
JWT har erfarit att traditionella könsroller i reklam är tabu i Sverige. I Danmark 
däremot anses det vara mer tillåtet att spela på traditionella kvinno-, och mansroller, 
enligt respondenterna från JWT. Paralleller kan därmed dras till Hofstedes (1998) 
studier om att Sverige är mer feminint än Danmark. Huang (1995) har även funnit att 
ju mer maskulint ett samhälle är desto mer uttrycks könsroller som stereotypa i TV- 
reklam. Observationen av dansk och svensk TV-reklam stödjer Huangs resonemang. 
 
Kulturer som värderar feminina värden högt har påvisats stäva efter mer 
samstämmighet än kulturer med lägre feminina värden (Hofstede, 1998). Den danska 
kulturen anses ha en lägre grad av feminitet än den svenska. Detta resonemang stöds 
av respondenten från Unilever Bestfoods då de överlag uppfattar danskar vara tuffare 
och mindre konflikträdda. Även Alvessons et al. (1999) studie visar att svensken har 
ett större behov av att skapa samstämmighet än dansken.  
 
Hofstedes (1998) studie gällande graden av maktdistans, klassificerar både Danmark 
och Sverige som länder vilka strävar efter att minimera de ojämnlikheter i samhället 
som inte är accepterade. Samtidigt går det att från studien urskilja att Danmark har 
något lägre maktdistans än Sverige. Andra kulturforskare, samt respondenter från 
fallstudien, ger däremot indikationer på att förhållandet är det motsatta, det vill säga 
att det svenska samhället visar mindre acceptans till maktskillnader än det danska 
samhället. Tixier (1996) motsäger Hofstedes teori och menar att större hierarki råder i 
Danmark. Alvesson et al. (1999) beskriver hur man i det danska samhället i stor 
utsträckning använder sig av titlar, till skillnad från Sverige där du-reformen 
eliminerat titlar. Detta ger indikation på att det danska folket i lägre grad värderar 
jämlikhet. Lindström, JWT, ger stöd för ovannämnda uppfattning. Även Vanselius, 
Pyramid Communication AB, har i sitt arbete fått likartade indikationer, då bilder 
tagna på danska företagsledare utgör en viktig del av reklam för danska företag. Enligt 
Hofstede är länder med låg maktdistans kritiska mot statussymboler och medelklassen 
utgör en stor del av samhället. Lindström, JWT, beskriver hur användandet av 
statussymboler skiljer länderna åt, då han i Danmark observerat en större acceptans 
och användning av statussymboler än i Sverige. Även Söderströms (1999) 
jämförelsestudie av danska och svenska löner indikerar på en lägre maktdistans i 
Sverige, då större lönespridning existerar i Danmark än i Sverige.  
 
Enligt Hofstedes (1998) studie går det att urskilja att Danmark är en aning mer 
individualistiskt än Sverige medan Sverige i större utsträckning än Danmark värderar 
feminina värden. Detta kan vidare kopplas till studier om kommunikationsstil då 
studier påvisat ett samband mellan individualism och kommunikation med låg kontext 
(Gudykunst, 1996). Med detta samband som utgångspunkt kan danskar, då de 
kännetecknats som något mer individualistiska än svenskar, i större utsträckning antas 
använda sig utav låg kontext kommunikation, vilket innefattas av direkt och 
självförhöjande kommunikation. Att svensk kommunikation överhuvudtaget 
klassificeras som självförhöjande står i strid med Guant & Lövgren (1984) samt 
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Allwood (1982) beskrivelse av svenskens rädsla för att väcka avund då elitism är 
bannlyst. Resonemanget om jantelag kan vidare kopplas till graden av feminitet. 
Hofstede (1998) beskriver hur självhävdande beteende förlöjligas i feminina länder. 
 
Respondenterna från McCann beskriver hur dansken har en råare stil och hur dansk 
humor är mer direkt än svensk. Även respondenterna från JWT och Pyramid 
Communication AB delar respondenterna från McCanns uppfattning om att dansken 
generellt sett kommunicerar mer direkt än svensken. Detta menar de även ger sig 
uttryck i humorn, då dansken beskrivs som betydligt hårdare i sin framtoning. 
Respondenter från JWT menar att det därav kan resultera i starkare karaktärer i dansk 
reklamfilm, vilket av svensken kunnat uppfattas som förnedrande. Svensken, som 
beskrivs som mer indirekt, tenderar enligt respondenterna att använda sig av betydligt 
mer underfundighet i sin kommunikation. Pyramid Communication AB beskriver den 
svenska humorn som mer lågmäld. Observationen av dansk respektive svensk TV-
reklam stöder ovannämnda resonemang. Respondenterna från JWT och Pyramid 
Communication AB beskriver hur dansken är betydligt mer ifrågasättande i sin 
kommunikation än svensken.  
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7. TOLKNING 

 

7.1 Att anpassa reklam till Danmark och Sverige 
 
Som tidigare framkommit i den här studien har Hofstede (1998) och Trompenaars 
(1995) grupperat de nordiska länderna som ett kluster. De ses av ovannämnda som 
väldigt lika i jämförelse med andra länder. Trots att danskar och svenskar är relativt 
lika i många avseenden finns det olikheter, vilka påvisats av andra forskare och även 
av respondenter i denna studie. Enligt vår mening kommer olikheterna inte riktigt till 
uttryck i Hofstedes och Trompenaars studier. Vi har dock inte för avsikt att förkasta 
Hofstedes och Trompenaars teorier, då vi anser att mycket av deras resonemang är 
logiskt. Vi menar istället att de tämligen små reella skillnaderna inom klustret är av 
stor betydelse då de får konsekvenser för hur reklam bör utformas för att effektivt 
kommunicera med den danska och svenska marknaden.  
 
Skillnaderna är viktiga inte bara när reklam är riktad till ett enskilt land utan även vid 
skapandet av standardiserad reklam till de båda länderna. Genom att vara medveten 
om dessa skillnader, små som stora, kan reklambyråer få en bra utgångspunkt för 
reklamutformning riktad till Danmark och Sverige. Reklamforskare samt 
respondenter från fallstudien menar att reklam där kulturella särdrag kommer till 
uttryck är den reklam som berör mest. Anpassad reklam minskar risken för 
slätstukenhet genom att spela på de unika möjligheter varje enskild kultur ger. Vi 
menar även att anpassad reklam har större potential att effektivt kommunicera med 
mottagare, då risken för misstolkning av budskapet minskar. 
 
Då flera olika kulturer jämförs, kan det vara lätt för en utomstående att se alla de 
nordiska länderna som en enhet, och därav främst uppmärksamma likheterna. Vi ser 
problematiken i att kulturforskare grupperar Danmark och Sverige som en enhet, då 
detta kan leda till att företag, särskilt multinationella, får uppfattningen att 
standardiserad reklam därav borde fungera bra. Flera av respondenterna har gett 
uttryck för att budgetrestriktioner sällan gör det möjligt att vid utformningen av 
reklam fullt ut kunna spela på de kulturella tangenterna. Istället tonas kulturellt 
laddade aspekter ner eller rent av rensas bort. Vi menar dock att även vid utformning 
av standardiserade budskap är kunskap om kulturella särdrag viktiga. Utan denna 
förståelse kan man inte veta vad som eventuellt bör rensas bort.   
 
Även Pyramid Communication AB använder sig till största delen av standardiserade 
reklamkampanjer, eftersom Vanselius menar att investeringar inom Business to 
Business-marknaden involverar rationellt baserade argument, vilka inte innefattas av 
kulturella aspekter. Liksom Lindsjö menade Vanselius att en annan anledning för 
standardisering är att undvika att företagets image varierar runt om i världen.  
 
Ett argument som använts för standardisering av reklam är att den ökar chansen för en 
entydig image. Vi menar att det även vid standardiserad reklam finns risk för att 
budskapet tolkas olika och att imagen därmed varierar i olika länder och att denna 
strategi inte ger några garantier om entydighet, tvärtom. Vi anser det vara möjligt att 
anpassa reklam mellan länder och samtidigt bibehålla ett likvärdigt budskap. Det 
krävs därmed att reklambyråer har kunskap om hur kulturella särdrag påverkar 
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meningen av budskap så de kan utforma reklam utan att riskera att företagets image 
varierar. 
 
Både respondenter från Forsman & Bodenfors och Pyramid Communication AB 
talade för standardiserad reklam, då de menade att knepet, enligt Vanselius, var att 
trycka på vissa ”gemensamma tangenter”, för att undvika typiska kulturella särdrag i 
reklamutformningen. Vi ser fördelarna i detta angreppssätt, men menar även att det 
bör poängteras att ju mer standardiserad en reklam är desto större är risken för tråkig 
och slätstruken reklam. Troligtvis har dessa reklambyråer så mycket erfarenhet och 
kunnande att de kringgår denna problematik. Dock är det värt att påpeka att det finns 
en risk för att danska och svenska konsumenter vid standardiserad reklam inte tar åt 
sig budskapet så som de eventuellt skulle vid en mer anpassad reklam. Vi tror att det 
är lättare att identifiera sig med en viss produkt eller tjänst då reklamen spelar på 
nationella värderingar och känslor etcetera, vilka är kulturellt betingade. Även här ska 
nämnas att många reklambyråer säkerligen vill anpassa reklamutformningen mer än 
vad som görs idag, men att detta inte är möjligt på grund av budgetrestriktioner. 
 
Respondenten från Forsman & Bodenfors skilde sig från övriga respondenter då han 
påpekade att det inte är nationsgränser, vilka i denna studie likställs med kulturella 
gränser, som är det intressanta vid internationell reklamutformning, utan istället 
värderingsgränser. Då värderingar ingår i Hofstedes ”The Onion Diagram” över 
kulturens olika beståndsdelar, kan det tolkas som att Bodenfors ändå beaktar 
kulturella komponenter. Bodenfors menar dock att värderingsgränser och 
nationella/kulturella gränser inte är detsamma. Vi tolkar emellertid Bodenfors svar 
som att Forsman & Bodenfors troligtvis är så pass medvetna om kulturella särdrag 
mellan danskar och svenskar att de ändå, mer eller mindre omedvetet, rensar bort 
särdragen i reklamutformningen, för att utveckla reklam som går hem över gränserna. 
Med detta i åtanke anser vi att Forsman & Bodenfors ändå trots allt inte skiljer sig så 
mycket från övriga respondenter. 
 
 

7.2 Humor i reklam 
 
Analysen ger indikation på att mer direkt kommunikation kan användas i reklam 
riktad till danskar än till svenskar. Med anledning av detta menar vi att reklam 
utformad till danskar kan innefattas av fräckare humor, längre dragna karaktärer, 
grövre och mer direkta skämt, eftersom danskar tycks hålla ett mer distanserat synsätt 
till skämt och dess innebörd. Många ämnesområden tycks vara tillåtna att beröra i 
reklam så länge man skämtar om dem. Vad gäller reklam riktad till svenskar anser vi 
däremot att större försiktighet bör vidtagas, då vi förstått att det i Sverige finns ett 
större antal ämnesområden som är tabu och inte är accepterade att skämta om. Grova 
och råa skämt med anspelning på samhällets allra svagaste verkar inte vara accepterat 
i samma utsträckning som i Danmark. Därför anser vi att karaktärer inte bör dras lika 
långt i Sverige. Med andra ord bör skämt i svensk reklam inte drivas så långt att de 
förnedrar någon part, då detta kan uppröra. Reklambyråerna måste sätta en tydlig 
gräns mellan humor och allvar.  
 
Den svenska humorns indirekta framtoning, tror vi kan härledas till Alvessons et al. 
(1999) och Dauns (1998) resonemang om svenskars rädsla för konflikt samt 



 49 

Trompenaars (1995) studie att svenskar har en något större strävan av att, oberoende 
situationen, göra rätt för sig. Genom att uttrycka sig mer indirekt får mottagaren större 
utrymme för egen tolkning. Svenskar kan då skämta utan att direkt framstå som 
”elaka”. Då svenskar tycks ha ett större behov av att uppfattas av sin omvärld som 
korrekta, vill vi samtidigt understryka att detta inte behöver betyda att de är mer 
godhjärtade än danskar. Det kan istället tolkas som att indirekt humor ger skydd. 
Genom egna erfarenheter har vi sett en tendens till att i de situationer svenskar 
skämtar mer direkt och grovt, följs skämtet ofta av förtydligande för att påvisa att det 
bara var ett skämt.  
  
Vidare ger vår analys indikation på att svenskar kan uppfatta reklam innehållande 
starkt självförhöjande budskap som stötande, då det strider mot svenska värderingar 
och föreställningar om hur man bör uppföra och uttrycka sig. Med anledning av detta 
anser vi att man vid utformning av reklam riktad till svenskar bör använda sig av 
betydligt mindre självförhöjande kommunikation, än vid utformningen av reklam till 
danskar. Svenskar tycks förespråka en viss nertonad stil. Därför rekommenderar vi till 
försiktighet vid framställning av alltför ”kaxiga” karaktärer i svensk reklam, såvida 
det inte framgår tydligt att det är skämt.   
 
 

7.2.1 Karaktärer 
 
Roy Andersson argumenterar för att det hos svenskar råder en ”förvirring och 
vilsenhet”, vilket ger sig uttryck i reklamen. Detta kan kopplas till utformning av 
reklam med ”töntiga” karaktärer med humoristisk underton. Respondenterna från 
JWT anser att dansk reklamutformning innefattar mycket ”buskisskämt” och 
lyteskomik, vilket kan tolkas som att man även där använder sig av ”töntiga” 
karaktärer för att föra fram sitt budskap. Genom observationer av dansk och svensk 
reklamfilm har vi bildat oss en uppfattning av vilka trender som råder. Vi har sett 
tendenser på att det verkar vara vanligt med anspelning på fåniga karaktärer i svensk 
reklamutformning. Emellertid har detta även observerats i dansk reklam. Vi anser 
däremot att det finns en stor skillnad mellan dansk och svensk reklam hur ”töntighet” 
framförs. I svenska reklamfilmer hittades tendenser på att karaktärerna hade en 
mildare utformning av ”töntar” än i dansk reklam. Exempel på en sådan karaktär är 
Stig-Helmer från den svenska långfilmen Sällskapsresan, vilken i och för sig inte är 
en reklamfilmskaraktär. Vi anser emellertid att Stig-Helmer är ett bra typexempel på 
hur ”töntigheten” framställs i svensk reklamfilm. Dansk reklam är, i jämförelse med 
den svenska, råare och ”elakare” mot karaktärerna. Som tidigare nämnts är det inte 
ovanligt att de driver karaktärerna så långt som till anspelning på underbegåvning. 
Det kan ifrågasättas hur detta hade mottagits av de svenska konsumenterna. 
 
Det kan alltså fastställas att ”töntiga” karaktärer är vanliga i både dansk och svensk 
reklamfilm. Orsaken till användning av denna kommunikationsteknik i respektive 
land kan däremot diskuteras. Vi tolkar respondenternas svar i anslutning till egna 
utförda observationer av reklamfilm och har kommit fram till att orsaken till 
”töntighet” i reklam säkerligen har sin grund i olika faktorer i respektive land. Vi 
anser att Roy Anderssons resonemang om den svenska vilsenheten är en faktor som 
kan utmynna i utformning av ”töntiga” karaktärer i reklamutformning. Ofta är dessa 
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karaktärer ganska bortkomna och vilsna, i kombination med deras ”töntighet”, varav 
denna tolkning kan göras.  
 
Ytterligare en aspekt att beakta är könsfördelningen vad gäller komiska ”töntar” i 
reklamen, då de flesta av dessa karaktärer är män. Enligt Roy Andersson beror detta 
bland annat på att mannens högt ställda ideal kan göra fallhöjden stor vid 
misslyckande. Detta gör att män är lättare att förlöjliga än kvinnor. Då både Danmark 
och Sverige, enligt Hofstede (1998), klassificeras som feminina länder, där bland 
annat jämlikhet mellan könen värderas högt och könsroller överlappar varandra, kan 
det ifrågasättas hur jämlikt ovanstående resonemang egentligen är. Oftast talas det om 
kvinnors strävan att uppnå jämlikhet med männen, men det diskuteras mer sällan 
huruvida män upplever ojämlikhet med kvinnor. Emellertid anser Roy Andersson att 
detta håller på att förändras, då kvinnor successivt tar större plats som de ”töntiga” 
karaktärerna i dagens reklam. Detta resonemang kan även hänföras till vad 
respondenterna från JWT diskuterade angående traditionella könsroller, vilket de 
menade är näst intill bannlyst att anspela på i svensk reklam då det kan uppfattas som 
diskriminerande. Detta medför att det oftast är en man som utför alla 
hushållsuppgifter i svensk reklam, vilket är ytterligare ett exempel på hur strävan efter 
jämlikhet mellan könen kan vridas åt fel håll. Detta kan, enligt vår mening, ses som 
ett exempel på att Hofstedes dimensioner, där feminitet ingår, bör ses för vad de är; 
riktlinjer och inte exakta mått för hur kulturen i ett land egentligen är, då kultur är ett 
väldigt dynamiskt fenomen. 

 

7.3 Tabu i reklam 
 
En intressant aspekt att diskutera är relationen mellan antalet tabun i ett land och 
graden av osäkerhetsundvikande. Ju högre grad av osäkerhetsundvikande en kultur 
har, ju fler tabun kan tänkas existera i samhället (Hofstede, 1998). Respondenterna 
från JWT gav uttryck för ett liknande resonemang. De gav i intervjun exempel på 
känsliga ämnen vilka existerar i Sverige men inte i Danmark, vilket kan bero på att 
Sverige har en högre grad av osäkerhetsundvikande än Danmark. Vi anser därför att 
större försiktighet bör vidtagas vid utformning av svensk reklam, då fler tabun tycks 
existera i Sverige än i Danmark. Traditionella könsroller, sexism och alkohol är 
ämnen som är mycket känsliga att använda i svensk reklam. Trots att dessa tabun bör 
beaktas med försiktighet i den danska kulturen tycks de inte vara lika känsliga i 
Danmark som de är i Sverige 

 

7.3.1 Könsroller och sexism  
 
Det har i våra intervjuer med anställda från både JWT och McCann framkommit att 
dansk reklam många gånger är mer sexistisk än den svenska. Även i utförda 
observationer av dansk och svensk reklamfilm har vi sett en viss tendens till att dansk 
reklam många gånger framhäver kvinnor på ett sexistiskt sätt. Vi antar att detta till 
viss del kan bero på att Danmark klassificerats att vara mindre feminint än Sverige. 
Detta grundar sig på att länder som är mer maskulina inte värderar ett jämlikt 
förhållande mellan könen på samma sätt som feminina länder. Detta kan därför vara 
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en orsak till att reklam som är sexistisk och inte framställer män och kvinnor på ett 
jämlikt sätt accepteras i Danmark men inte i Sverige.  
 
Bodenfors berättade om en reklamfilm för Arla som visats i Danmark vilken hade 
tydliga inslag av sexuella anspelningar. Bodenfors menade att reklamfilmen 
förmodligen inte skulle ha blivit accepterad och därmed anmäld till ERK, för att vara 
sexuellt diskriminerande, om den visats i Sverige. 
 
Enligt Lindström, från JWT, är dansken mer traditionell i sitt agerande när det gäller 
att anamma trender än vad svensken är. Kan det därför vara möjligt att dansken även 
är traditionell i andra avseenden? Om detta resonemang stämmer kan det vara möjligt 
att det traditionella synsättet även avspeglas i hur dansken ser på jämlika förhållanden 
mellan män och kvinnor. Om det är så att danskarna är mer traditionella än 
svenskarna kan detta vara en förklaring till varför de använder sig av mer traditionella 
könsroller i reklam än vad svenskarna gör. I de observationer av dansk och svensk 
reklamfilm som genomförts har vi kunnat se tendenser till att det i svensk reklam ofta 
är mannen som lagar mat, vilket traditionellt sett kan klassificeras som en 
”kvinnosyssla”. I reklam riktad till danskar är det inte lika utpräglat att män utför 
traditionella kvinnliga sysslor, varför vi antagit att danskar till viss del är mer 
traditionella än svenskar.  
 
Som tidigare nämnts framställdes mannen i en reklamfilm för Kellogg’s som en 
primitiv neandertalare innan frukost. Det faktum att filmen i Sverige blev anmäld som 
diskriminerande, medan den i Danmark inte fick någon liknande reaktion, kan ses 
som ett typexempel på att svenskar har en annorlunda inställning till jämlika 
förhållanden mellan könen än vad danskarna har. 
 
Det kan tänkas att det finns ett samband mellan att sexistisk reklam är mer frekvent i 
Danmark och att dansk reklam samtidigt oftare än i Sverige spelar mer på traditionella 
könsroller. Vi antar att när män i alla lägen utför traditionellt manliga sysslor och 
kvinnor utför mer traditionellt kvinnliga sysslor kan det finnas en tendens till att 
könen objektifieras. Detta ges i sådana fall uttryck i att det, utifrån våra observationer 
av dansk reklam, exempelvis är kvinnor som utför mer stereotypa sysslor och att de 
även framställs på ett sexistiskt sätt. Exempelvis kan nämnas en reklam för Tuborg 
där två män är ute i en rymdfarkost. Då astrounater traditionellt sett är män och att 
detta även gäller för den aktuella reklamfilmen, så anser vi att den anspelar på 
traditionella könsroller. I samma film förekommer också anspelningar på kvinnor och 
porr, vilket leder till att filmen kan betraktas som sexistisk. Vi antar att en sådan 
reklamfilm hade ifrågasatts om den visats i Sverige, dels eftersom svenskar 
klassificerats att vara ett feminint folk, och därför strävar efter jämlikhet mellan könen 
och dels för att reklamfilmen anspelar på sexism.  
 
Trots att det framkommit från olika håll att dansk reklam är mer sexistisk och att den 
mer än den svenska reklamen innehåller traditionella könsroller, är det inte säkert att 
detta är det mest optimala att framhäva vid reklamutformning till danskar. Då det är 
svårt att fastställa hur utfallet skulle ha sett ut för dansk reklam som inte innehåller 
lika mycket av ovannämnda faktorer, är det inte möjligt att helt dra slutsatsen att 
dansk reklam, såsom den är framställd idag, är utformad på bästa sätt. Vi kan därför 
inte konkludera att sexistisk reklam, samt reklam som fokuserar på traditionella 
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könsroller, är utformad på bästa sätt för att kommuniceras till danskar. Det verkar 
dock vara mer accepterat att ta upp dessa ämnen i dansk reklam än i svensk. 
 
 

7.3.2 Alkohol i reklam 
 
Vi tror att det i Sverige är mycket känsligt att i reklam framhäva ett sammanhang som 
anspelar på ett beroende av alkohol. Detta grundar sig både på respondenternas 
ovanstående resonemang om att det är tabu att framhäva alkohol i svensk reklam samt 
att vi inte i observerad TV-reklam riktad till den svenska marknaden sett sådana 
anspelningar. En reklamfilm för Knorr buljong som var tänkt att visas i både Danmark 
och i Sverige skildrar en mamma som skriker åt sin son för att han har tagit hennes 
flaska. Reklamfilmens anspelning på alkoholism i anknytning till att barn därmed far 
illa gjorde att den drogs in i Sverige. Vi antar att då mamman är väldigt arg på sin son 
och skriker på honom så att grannarna hör kan också kan vara en bidragande orsak till 
att filmen fick negativ kritik i Sverige. Detta grundar vi på att svenskar enligt många 
källor strävar efter ett jämlikt förhållande mellan förälder och barn. I Danmark 
däremot möttes filmen inte av samma motstånd. Vi tror även att en anledning till att 
reklamfilmen gick hem i Danmark men inte i Sverige kan bero på att det i Danmark 
möjligtvis är mer accepterat att öppet visa sina känslor. Sverige däremot kan tolkas 
vara en, som Trompenaars (1995) benämner det, mer neutral kultur där det är viktigt 
att kontrollera sina känslor. Vårt resonemang stöds av Allwood (1982) som menar att 
svensken sällan visar starka känslor inför andra. 
 
Det har av tidigare resonemang gått att utläsa att det råder skilda meningar hur 
förhållandet till maktskillnader, i detta fall relationen mellan förälder och barn, 
förhåller sig i Danmark respektive i Sverige. Hofstede (1998) har, som tidigare nämnt, 
klassificerat Danmark som att ha en lägre grad av maktdistans än Sverige, medan 
både respondenter från fallstudien och andra källor hävdat att förhållandet är det 
motsatta. Vi tycker att ovan diskuterade reklamfilm är ett exempel på att det i Sverige 
är känsligt att behandla barn på ett icke jämlikt sätt, vilket även stöds av respondenter 
från fallstudien och andra diskuterade källor. 
 
I den observerade danska TV-reklamen från Danica Pension är budskapet att anställda 
bör skaffa sig en bra pensionsförsäkring då alla kan drabbas av skador och sjukdomar 
som gör en oförmögen att arbeta. Två exempel på detta tas upp. Det ena är ryggskott 
och det andra är alkoholism. Då Heydenreich menar att alkohol och därmed ett 
beroende av alkohol, är ett tabubelagt ämne att anspela på i reklam, tror vi inte att en 
svensk motsvarighet till Danica Pension skulle ta alkoholism som ett exempel.  

 

7.4 Rationella och emotionella argument  
 
Som tidigare nämnts har Sverige, enligt Hofstede (1998), en högre grad av 
osäkerhetsundvikande än Danmark. En möjlig konsekvens av detta är att man i 
Sverige kan förväntas ha ett större behov av informativ reklam, med fler rationella 
argument, än i Danmark. Denna tankegång grundar vi på att svenskar anses vilja ha 
mer fakta innan beslut tas samt att de lägger större vikt vid planering, utredning och 
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kritisk värdering än vad dansarna tycks göra. Kulturer, vilka upplever hög grad av 
diffus oro, söker mer struktur för att skapa ordning i tillvaron. Då reklam innefattas av 
fler rationella argument, kan beslut baseras på fakta snarare än endast emotionella 
argument. Detta tror vi kan skapa mer trygghet och struktur för den svenske 
konsumenten. Dansken anses enligt Alvesson et al. (1999) vara mer spontan och 
flexibel än svensken vid beslutstagande. Alvesson et al. menar vidare att danskar lär 
medan de agerar, medan svenskar vill lära sig innan de agerar. Därav kan det tänkas 
att reklam innefattande fler emotionella argument lämpar sig bättre för dansken än för 
svensken. Det är dock viktigt att poängtera att detta resonemang beror på vilken 
produkt och målgrupp det handlar om. Det har exempelvis framkommit att behovet av 
rationella argument inom Business to Business är viktigare än de emotionella, då både 
köpprocessen och produkterna är mer komplexa. Vår observation av dansk och svensk 
TV-reklam gav inte stöd för resonemanget om att svenskar antas ha ett större behov 
av information, då vi inte kunde utläsa några specifika exempel på detta. Vi anser 
dock att det är en intressant tanke, men vill understryka att vidare forskning krävs för 
att tydligare se sambandet mellan hur beslut tas och graden av rationella respektive 
emotionella argument.  
 
Respondenten från Unilever Bestfoods anser att danskar mer ifrågasätter 
trovärdigheten i informativ reklam än vad svenskar gör.  Med anledning av detta kan 
det tänkas att särskilt stor hänsyn bör tas till både mängd och val av information i 
reklam till den danska marknaden. Bodenfors anser att svenskar är kritiska men 
främst till kommersialism, vilket inte behöver förknippas med kritik till produkterna 
som marknadsförs. Det kan betyda att reklam riktad till den svenska marknaden bör 
tona ner reklamens syfte att vilja sälja produkten eller tjänsten och istället försöka ge 
en mer positiv bild av den. 
 
 

7.5 Symboler och Ritualer 
 
Nationella symboler, som är starkt förknippade med respektive land, bör i reklam 
riktad till både Danmark och Sverige användas med försiktighet då symboler ofta har 
ett laddat värde. Flaggor, national- och landskapsdräkter är exempel på symboler som 
i en anpassad reklam kan väcka starka nationalistiska känslor medan de i en 
standardiserad reklam förmodligen inte bemöts på samma sätt. 
 
Då den svenska nationalismen, enligt Frykman & Löfgren (1991), grundar sig i en 
hyllning till den svenska naturen kan det tänkas att reklam som innehåller svensk 
natur väcker varma känslor hos de svenska konsumenterna. Lindh (2003) menar att 
naturen är en bidragande faktor till att reklamfilmerna för Pripps Blå, vilka utspelar 
sig i den svenska skärgården, har blivit så populära. Då reklam många gånger är 
utformad för att passa flera olika länder, vilket framkom i fallstudien, är det sällan 
som reklam innehåller typiska miljöer som väcker känslor i ett specifikt land. Enligt 
Fransson (1998) är nationalismen i Danmark starkt kopplad till bonderomantik. Om 
bonderomantiken i Danmark är lika stark som känslan för den svenska naturen i 
Sverige, betyder det möjligtvis att reklam som vill skapa varma känslor i Danmark 
kan använda sig av lantliga miljöer. Detta kan dock ifrågasättas då det istället kan 
handla om en generationsfråga. Roy Andersson har i flera av sina reklamfilmer skapat 
miljöer som symboliserar det svenska folkhemmet. Denna miljö är starkt präglad av 



 54 

50-talet och kan tyckas vara förlegad då den endast skapar nostalgikänslor hos de 
svenskar som upplevt 50-talet. Med tanke på den framgång Roy Andersson erhållit 
med sina reklamfilmer i Sverige kan det ändå uppfattas som att reklamfilmerna 
uppskattas över generationsgränser. Något som också ofta skapar nostalgi är firande 
av högtider. Nationella särdrag kommer ofta till uttryck just vid högtider och då varje 
kultur har sina egna bestämda ritualer och regler kring hur högtidsfirande ska ske 
möter avvikelser ofta motstånd. Vi menar därför att högtider bör gestaltas med stor 
försiktighet i reklam riktad till flera länder. 
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8. SLUTSATSER 

 
De flesta företag och reklambyråer standardiserar sina reklamkampanjer. De främsta 
anledningarna till detta är för att skapa en entydig image av varumärket, lägre 
kostnader samt att standardisering ofta är lämpligt då målgruppen är homogen. 
Kulturella särdrag kan emellertid göra det svårt att hitta en kreativ lösning som passar 
för alla. Vi kommer nedan att diskutera hur reklam bör utformas med hänsyn till 
kultur för att effektivt kommuniceras till danskar och svenskar. Vi vill påpeka att de 
slutsatser som nedan diskuteras bör ses som tendenser i det danska respektive svenska 
samhället och inte som absoluta sanningar. Det bör därför beaktas att följande 
resonemang därmed bör ses som råd och inte som absoluta riktlinjer. 
 
En kulturell faktor att ta hänsyn till vid reklamutformning, är hur humor skiljer sig åt 
mellan danskar och svenskar. I Danmark, till skillnad från i Sverige, är det mer 
accepterat med fräck humor samt mer direkta och grova skämt. Gemensamt för de 
båda länderna är att det är vanligt att ha med ”töntar” i reklam. Det har framkommit 
att det i Danmark är mer vanligt att använda starka rollkaraktärer där ”töntar” ibland 
framställs på ett nedvärderande sätt. I Sverige däremot framställs de mer ofta på ett 
mer nedtonat sätt. Även det sätt rollkaraktärerna framhäver sig på skiljer sig mellan 
länderna. Svenskar kan uppfatta reklam där rollkaraktärerna är väldigt kaxiga och 
självförhöjande som stötande, medan detta inte verkar vara fallet i Danmark. Då 
humor är något som skiljer sig åt mellan kulturer är det av stor vikt att 
uppmärksamma vad som är accepterat samt vad som är tabu att skämta om.  
 
Vad det gäller att i reklam syfta på sexuella anspelningar verkar det i Danmark vara 
mer accepterat än i Sverige. Trots detta bör försiktighet vidtagas i båda länderna då 
sexistiska budskap ofta möts av kritik.  
 
Vi har i denna studie funnit vissa skillnader på hur dansken och svensken förhåller sig 
till traditionella könsroller. Det har framkommit att det i Danmark är mer tillåtet att 
anspela på traditionella kvinno- och mansroller, medan det i Sverige betraktas som 
viktigt att framhäva jämlikhet. Vid reklamutformning till svenska konsumenter är det 
därför av betydelse att män och kvinnor framställs på ett jämlikt sätt, vilket givetvis 
även gäller i Danmark men inte i lika hög grad som i Sverige.  
 
Synen på alkohol i reklam verkar också vara en aspekt där danskar och svenskar har 
olika toleransnivå. Då det i Sverige är tabu att ta upp anspelningar på beroende och 
alkohol, bör situationer som syftar på detta ämne undvikas vid reklamutformnig. 
Även om det i Danmark tycks vara mer accepterat att ta upp detta ämne i reklam, bör 
det dock påpekas att  stor försiktighet bör vidtagas även där. 
 
Det har framkommit att danskar och svenskar i reklam föredrar miljöer som skildrar 
vardagliga situationer. Även naturliga och sportiga modeller verkar vara något både 
danskar och svenskar tycks föredra. Därav kan slutsats dras att reklambyråer bör ta 
hänsyn till dessa aspekter vid utformning av reklam till danska och svenska 
konsumenter. 
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9. FÖR VIDARE FORSKNING 

 
Vi har under arbetets gång funnit många intressanta infallsvinklar för vidare 
forskning. Redan från början avgränsade vi oss till att enbart studera kulturens 
betydelse vid reklamutformning i Danmark och i Sverige. Ju mer vi läste in oss på 
ämnet desto mer insåg vi emellertid vilket intressant och framför allt komplext 
område det är. Vi rekommenderar att för vidare forskning inom detta ämne, med vårt 
arbete som grund, analysera till exempel produktstrategiers, målgruppers, 
generationsskillnaders och subkulturers betydelse vid reklamutformning till dessa 
båda länder. På grund av problemformuleringens natur kunde vi inte fördjupa oss 
ytterligare i dessa ämnen. För att få en heltäckande bild av alla de komponenter som 
spelar roll vid reklamutformning till Danmark och Sverige krävs det även att hänsyn 
tas till ovanstående områden. 
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Tabell 2. Individualismpoäng (INI). 

Bilaga 1
 Tabell 1. Maktdistanspoäng (MDI). 

(Hofstede, 1998, s. 38) 

(Hofstede, 1998, s. 70) 
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Tabell 4. Osäkerhetsundvikandepoäng (OUI). 

Tabell 3. Maskulinitetspoäng (MAS). 

(Hofstede, 1998, s. 109) 

(Hofstede, 1998, s. 109) 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor 
 
1. Vilka kulturella särdrag ser Ni mellan Sverige och Danmark? 
 
2. Beaktas eventuella kulturella särdrag vid utformning av reklam i Sverige och 
Danmark? Görs några medvetna val? 
 
3. Vilka kulturella särdrag mellan svenskar och danskar anser Ni vara särskilt 
värdefulla att ta hänsyn till vid reklamutformning? I vilka fall är det nödvändigt att 
anpassa reklamen? 
 
4. Vad grundar Ni Era kunskaper angående eventuella särdrag mellan svenskar och 
danskar på? Erfarenheter, tidigare misslyckanden, existerande undersökningar? 
 
5. På vilket sätt kan en anpassad reklam skilja sig åt, vilken är riktad till svenskar 
respektive till danskar, för ett och samma varumärke? På vilket sätt kommunicerar Ni 
annorlunda? 
 
6. Har Ni några konkreta exempel av denna anpassning? Någon specifik 
reklamkampanj? 
 
7. Skulle det vara önskvärt att göra fler kulturella anpassningar i reklamutformningen 
än vad som idag görs? Av vilken anledning? 
 
8. Sker en eventuell anpassning av reklamutformningen mellan Sverige och Danmark 
främst inom vissa typer av media (till exempel tryckt reklam), eller görs anpassning 
till lika stor grad i alla utnyttjade medier? 
 
9. Har Ni identifierat några så kallade ”fallgropar” eller ”varningstrianglar” som ett 
standardiserat budskap skulle kunna medföra?  
 
10. Vilka generella värden kan användas i standardiserad reklamutformning, vilka 
både danskar och svenskar kan uppfatta som likartade? 
 
11. I de fall Ni inte gör anpassningar i reklamutformningen, har Ni då ändå i åtanke 
kulturella särdrag samt hur människor i Sverige och Danmark tar till sig reklam? 
 
12. Finns det ämnen som är tabu i Sverige respektive i Danmark, vilket måste 
undvikas i ena landet men som är godtagbart i det andra?  
 
13. Hur anpassas det kommunicerade språket i reklamkampanjer riktade både till 
Sverige och till Danmark? 
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Bilaga 3 

Dansk TV-reklam: 
BG Bank- Finans 
Carlsberg- Mineralvatten  
Codan- Försäkringsbolag 
Cultura- Yougurt  
Danica Pension - Försäkringar 
Fair- Försäkringar 
GE Capital Bank- Finans 
Hattings- Bageri 
InWear- Kläder 
Kildemoes- Cyklar 
Magasin- Varuhus 
Merci- Choklad 
Okay- Veckotidning 
Orange- Kommunikation 
Plus- Utomhusmöbler  
Real kredit Danmark- Finans 
Ribena- Saft 
Riktig Juice- Juice 
Råd & Dåd Byggcenter- Bygghandel 
Schulstad- Bageri 
Sonofon- Kommunikation 
Store Beltbroen- Transport 
Synoptik- Glasögon 
TDC – Kommunikation 
Telia Fastnet- Kommunikation 
Toyota- Bilar 
Tuborg- Öl 

Svensk TV-reklam: 
Boxer- Digital TV 
Café’ Cookies- Kakor  
Coop Forum- Dagligvaror  
Electrolux- Dammsugare 
ELON- Kylskåp 
Falcon- Öl klass1 
Findus- Färdigmat 
GB Glace- Glass 
ICA- Dagligvaror  
Järnia- Järnhandel 
Liseberg- Nöjespark  
Läkerol- Halstabletter  
Manpower- Bemanning 
Milda- Margarin 
O’boy- Chokladdryck 
Peugeot- Bilar  
Preem- Bensin 
Ramlösa- Mineralvatten  
Skogaholm- Bageri 
Svenska Spel/ Lotto- Spel 
Telia MMS- Kommunication  
Vattenfall-Energi 
Yoggi-Youghurt



 

 

 


