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Abstract 

Den här uppsatsen har som mål att i förstahand analysera reklamfilmen Made by Sweden feat. 

Zlatan som släpptes i februari 2014. I arbetet finns det en önskan om att undersöka 

reproduktionen av en svensk nationell identitet. Genom en analys med ansats i Roland 

Barthes myten ger det en möjlighet att föra resonemang kring reproduktionen av en svensk 

nationell identitet.  

 

Min analys behandlar reklamfilmen utifrån fyra olika teman som går att knyta till en svensk 

nationell identitet. Jag kommer att undersöka hur man med hjälp av formspråket i 

reklamfilmen Made by Sweden feat. Zlatan rekonstruerade och hjälper till att bevara en 

gammal myt om den svenska identiteten. Även om reklam inte gör anspråk på att skildra en 

realistisk verklighet utan snarare en utopisk bild av verkligheten utgör reklam idag en stor del 

av vardagen och formar på så sätt våra liv.  
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1. Inledning 

Nationalism och nationell identitet har varit omdebatterade samtalsämnen de senaste åren. På 

SvT sänds nu (januari 2015) programserien Fosterland (svt.se) som behandlar nationalismens 

framfart i Europa. Att det är viktigt att ha en stark nationell identitet kan verka självklart, men 

hur självklart är det att man ger olika karaktärsdrag till olika nationaliteter? Och vart kommer 

det nationella karaktärsdragen ifrån? Och varför är Volvo så förknippat med Sverige och 

svensk kultur? De var dessa frågor som väckte intresset till att undersöka reklamfilmen Made 

by Sweden feat Zlatan. 

 

I dagens medielandskap kan jag få reda på hur det ser ut i norra Sverige likväl som i södra 

Indien, detta med enbart ett par knapptryck på datorn. Med tjänster som Google Earth har 

man ett verktyg att uppleva världen utan att ens ta ett steg utanför sitt egna hem. Vi lever i en 

högt globaliserad värld och tid där vi har det mycket lättare än förr att kommunicera och 

upptäcka stora delar av världen. Vi kan hitta vänner och hålla kontakten över landsgränser. 

Samtidigt som detta sker är det fortfarande viktigt med tydliga landsgränser och nationell 

identitet. Att konstruera egenskaper för folk, från olika delar av världen tillhör vardagen. Att 

vara svensk, fransos eller italienare är av stor betydelse då man får vissa värden påklistrade 

genom sin nationella identitet. Hur vet man att man är svensk och vilka förutfattade meningar 

kring en svensk identitet finns det? Vilka bilder finns i det så kallade svenska medvetandet 

och varför finns just de? 
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2. Uppsatsens syfte och frågeställning 

I det här kapitlet vill jag redogöra för uppsatsen syfte för att sedan redogöra för mina 

frågeställningar som analysdelen kommer att behandla.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Volvos formspråk i reklamfilmen Made by 

Sweden feat. Zlatan. Jag finner det av vikt att undersöka de budskap som förmedlas genom 

reklam och som skall uppfattas som sanningar genom användning av olika myter. Myten blir 

en viktig aspekt i hur avläser reklam (Barthes, 2007:201) och kan användas som en hjälpande 

hand för att kunna avkoda det som naturaliserats och blivit en del av vårt samhälle. Genom att 

använda sig av Barthes teorier vill jag undersöka, och avkoda begrepp som blivit 

naturaliserade och möjligtvis svåra för den enskilda människan att reflektera. Detta då myten 

har blivit så naturaliserad (Barthes, 2007: 224) och indoktrinerad i vårt sätt att tänka. 

Konstruktioner och normer framkommer i stor utsträckning i reklamfilmer och blir då allt 

viktigare att analysera för att belysa de föreställningar som råder i samhället.  
 

Inom medie- och kommunikationsforskningen finns det mycket betydelsefull forskning kring 

semiotik och marknadsföring (Ogilvie och Mizerski, 2011; Santos, 2012) , trots det anser jag 

att det är av stor relevans att fundera kring de nationella konstruktioner som härleds från 

antagande kring den nationella identiteten. Dessa blir av vikt att undersöka då framförallt 

nationell betydelse har fått stort utrymme i dagens globaliserade samhälle där uppluckrade 

gränser har skapat ett behov av att identifiera en nationell identitet ”Ju mer Europa integreras 

och världen globaliseras, ju snabbare upplösningen av nedärvda vanor, rutiner och traditioner 

fortskrider, desto mer diskuteras, profileras och utmanas denna nationella identitet” (Ehn, 

Frykman och Löfgren, 1993:123). Jag anser att mina funderingar kring nationell betydelse i 

identitetsskapande och konstruktioner kring nationell identitet är av stor betydelse då 

marknadsföring omger oss dagligen och hjälper till att skapa normer och föreställningar kring 

hur vi skall vara och hur vi beter oss.  

 

Genom en semiotisk analys kan man ge svar på frågor kring hur normer skapas och vidhålls 

(Barthes, 2007). Med det i åtanke anser jag att det är av vikt att studera reklamfilmen Made by 

Sweden feat. Zlatan som lanserades den 25 januari 2014.  
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Forsman och Bodenfors stod bakom projektet som tillhör ett större reklamprojekt med andra 

kända svenska namn som Robyn och Swedish House Mafia (Forsman och Bodenfors, 2014). 

Jag kommer att koncentrera mig på deras reklamsamarbete med Zlatan Ibrahimovic för att 

utforska hur bland annat den svenska nationaliteten representeras i reklamfilmen tillsammans 

med Zlatan Ibrahimovic men även hur man konstruerar Ibrahimovic som person utifrån de 

rådande normer som finns i dagens svenska samhälle. Förutom reklamfilmen finns det även 

printmaterial med bilder tagna från samarbetet i fjällen och en egen hashtag på Instagram, 

#madebysweden dessa kommer min huvudsakliga analys inte behandla.  

 

2.2 Frågeställning 

Jag vill i det här arbetet avläsa de myter om det svenska samhället som representeras i 

reklamfilmen Made by Sweden feat. Zlatan. Eftersom vår vardag blir allt mer präglad av 

reklamens budskap kan det vara viktigt att ha tolkningsverktyg för att kunna avkoda begrepp. 

Det är lätt att glömma att bilder och texter är representationer snarare än speglingar av 

verkligheten. Reklamens producenter arbetar med en agenda som styrs av specifika 

sammanhang och perspektiv (Ekström & Larsson, 2010). Volvo har också en speciell 

ställning i det svenska samhället och kan anses vara opinionsbildare i fler frågor än bilinköp. 

Genom ett reklamsamarbete mellan Volvo och Zlatan Ibrahimovic kan de skapa opinion kring 

svenska nationella värderingar. Även om min uppsats främst inte kommer att bearbeta Volvos 

roll i det svenska samhället kan det vara viktigt att ha deras roll som opinionsbildare i 

beaktning. 

 

Därför kommer jag att undersöka Volvos reklamfilm ”Made by Sweden” feat. Zlatan (2014) 

där jag genom mina frågeställningar vill titta på hur Volvo med sin reklamfilm Made by 

Sweden feat. Zlatan förmedlar en konstruktion kring det svenska samhället utifrån visa 

rådande normer.  

 

Jag kommer att inleda med en övergripande fråga som sedan även skall mynna ut i mindre 

underfrågor som kommer att behandlas i min analys.  
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Mina frågeställningar blir således  

Övergripande fråga 

-Hur konstrueras en svenskhet i reklamfilmen Made by Sweden feat. Zlatan? 

Underfrågor 

-Hur konstrueras svenskhet genom bilen Volvo XC70 som syns i reklamfilmen? 

-Hur konstrueras svenskhet genom naturen i reklamfilmen? 

-Hur konstruerar man mannen i reklamfilmen och vilka normer och föreställningar stöttar 

dessa sig på?  

-Hur konstrueras Zlatan Ibrahimovic i reklamfilmen och hur skiljer det sig från hans tidigare 

image? 

 

Med hjälp av min övergripande fråga vill jag kunna urskilja de myter som finns kring 

svenskhet. För att kunna analysera materialet har jag valt att dela upp frågeställningarna i 

mindre underfrågor för att kunna angripa reklamfilmen. Detta då jag anser att det är Zlatan 

Ibrahimovic, naturen och bilen XC70 som spelar huvudrollerna i filmen. Även om den 

övergripande frågan kommer att behandlas i hela analysdelen ser jag att underfrågorna 

kommer att hjälpa till att se reklamfilmen utifrån olika aspekter men med ansats i en 

frågeställning kring konstruerad svenskhet.  

 

3. Nationell identitet och marknadsföring 

Att använda sig av semiotiken som redskap kan hjälpa till att avkoda betydelser i reklam. 

Dessa koder är kulturella tecken som skapats genom sociala interaktioner. En som tidigt 

studerade semiotiken var Roland Barthes som redan under 1950-talet presenterade idén om att 

studera reklam ur ett semiotiskt perspektiv. Barthes ansåg att det var av stor vikt att analysera 

reklambilden då dessa bilder kan ge oss som läsare ett hum om hur samhället ser ut i stort 

(Barthes, 2007). Barthes kan ses som startskottet för den forskning kring semiotik och 

marknadsföring och än idag produceras det mycket och betydelsefull forskning inom 

området.  

 

Tidigare forskning som jag har tittat på har behandlat marknadsföring, nationell identitet och 

semiotik, och har undersökt Australiensiska varumärken som har fått en ikonstatus. Ikonstatus 

innebär att varumärket har blivit starkt sammankopplat med det specifika land det kommer 

från, i detta fall Australien, vilket sker genom deras val av marknadsföring. Jillian Prideaux 
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skrev 2009 en artikel som behandlar nationalism och reklam, detta i Australien. Hon 

undersökte hur olika australiensiska företag använde sig av nationalistiska symboler och då 

framför allt varför man gör det i en så globaliserad värld (Prideaux, 2009). Forskningen 

behandlar varumärkets ikonstatus, alltså hur ett varumärke kan gå i symbios med ett land. 

Varumärken som lyckas skapa sig ett starkt namn och en stark medvetenhet hos människor 

och som har väldigt tydliga värderingar som leder till att folk rent instinktivt vet vad 

varumärket står för (Prideaux, 2009). Jag har även tittat på hur Arla har marknadsfört sig 

genom en tydlig dansk identitet (Mordhorst, 2014). Även om Arla är ett svensk-danskt 

kooperativ är varumärket Lurpak, som tillhör Arla, ett av Danmarks mest framgångsrika och 

starka varumärken som fått ikonstatus. Idag syns varumärket på Danmarks fotbollslandslag 

matchtröjor (Ibid, 2014:129).  

 

I Prideaux’s (2009) artikel nämner hon välkända australiensiska varumärken som Drizabone, 

R.M. William boots och Akubra och förklarar vidare att dessa varumärket har blivit starkt 

sammankopplade med Australien och då framförallt genom sin marknadsföring (618). I 

Morhorst (2014) artikel nämns Lurpak smör som ett varumärke som gått i symbios med 

Danmark. Att associera en produkt eller varumärke med en viss identitet är vanligt 

förekommande inom marknadsföring vilket kan hjälpa ett varumärke att få ikonisk status 

(ibid, 2009:619). Volvo har som svenskt varumärke tidigt fått en ikonstatus och har långe 

varit en symbol för Sverige med tydliga ”svenska” värderingar (Jönsson och Wickelgren, 

2010). 

 

Eftersom nationalism (oftast) inte rör sig i en kontext som är av en parlamentarisk politisk art, 

utan snarare av en mer vardaglig art (Prideaux, 2009:617) finns det således goda skäl att 

fortsätta studera ämnet i förhållande till reklam och marknadsföring. Vare sig reklamen 

kommer via TV, radio, internet eller flygblad kan dessa liknas vid en påminnelse för 

mottagaren om en identitet, och i det här fallet en nationell identitet, vilket beror på den stora 

roll reklam har fått spela i vårt samhälle. Ett flertal studier har visat på att reklam är viktigt att 

undersöka då det skildrar nationella identiteter för att främja varumärket (Ibid, 2009:618).  

 

Även om mycket forskning kring semiotik, nationell identitet och marknadsföring har gjorts 

anser jag att mina funderingar kring konstruktioner av den nationella identitet är av stor vikt 

då dessa är ständigt aktuella frågeställningar och då reklam har, och kommer fortsätta att ha 

en stor roll i våra vardagliga liv (Petersson, 2010:82). Denna uppsats bidrar med att visa att 
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det än idag reproduceras och konstrueras normer kring nationell identitet. Den bidrar även 

med att förklara hur bilder, som finns i ett nationellt medvetande hjälper till att reproducera en 

nationell identitet. Uppsatsen pekar även på att det finns vissa typer av bilder som införlivas i 

reklamfilmen och som hjälper till att reproducera och konservera en svensk nationell identitet. 

Upprepning av bilder som skall finnas i det nationella medvetandet hjälper till att 

”försvenska” den svenska nationella identiteten.  

 

Även om reklambyrån Forsman och Bodenfors (möjligtvis) inte arbetar utifrån en politisk 

agenda skildras fortfarande normer kring svenskhet och en svensk identitet i deras reklamfilm 

Made by Sweden feat. Zlatan. Det i sin tur hjälper till att konservera och upprätthålla 

schabloner gällande normgivande aspekter i samhället. Eftersom vi möter reklam dagligen 

genom diverse olika mediekanaler och reklamfilmen idag (9 januari 2015) har setts 5 258 249 

gånger bara på Youtube anser jag att det är skäl nog att undersöka och titta närmre på 

reklamfilmen.  

 
4. Bakgrund 

I det här kapitlet vill jag redogöra för den kontext reklamfilmen rör sig igenom att ge en 

bakgrund till reklamfilmen Made by Sweden men även ge läsaren en kort historia kring Volvo 

som varumärke och företag.  

 

4.1 Made by Sweden  

”Together with Zlatan Ibrahimovic we have done a celebration to Sweden. It's our 

country's unique nature that inspires and challenge the people at Volvo when they 

develop their cars. It's also here, at home, in the magnificent wilderness that they find 

their strength. Just as Zlatan does” (fb.se 13/11-2014).  

 

Det är så Forsman & Bodenfors själva förklarar reklamsamarbetet med Zlatan. Där den 

erkände fotbollsspelaren är ute på jakt i vildmarken, badar i en isvak och kör Volvo på hala 

isvägar i de norrländska fjällen. Dessutom gör Zlatan i filmen något som han aldrig gjort förr i 

någon landskamp, han sjunger nationalsången eller rättare sagt pratsjunger med sin välkända 

brytning.   
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Reklamsamarbetet mellan Volvo och Zlatan Ibrahimovic kallas en stor succé (Dahlén 

Persson, 2015), där man lyckats binda ihop det bästa Sverige har att erbjuda, helt enkelt en 

hyllning till Sverige som det beskrivs på Volvos (2014) egna hemsida. Det är den 25 januari 

2014 som reklamfilmen släpps mellan Zlatan Ibrahimovic och Volvo. De skall marknadsföra 

Volvo XC70, en bil som förklaras som ”Sverige i en plåtask” av Volvos egen 

marknadskommunikatör Per Carleö (2014). Vidare förklaras samarbetet som ett firande av 

den svenska naturen. Själva reklamfilmen kan liknas vid en hyllning till den svenska naturen 

där Zlatan Ibrahimovic spelar huvudrollen jämte den norrländska naturen och Volvos nya 

XC70 (ibid). En Volvobil idag är inte den billigaste på marknaden, den ska uppfattas som 

väldesignad, ha vissa köregenskaper, och den har vissa värden knutna till sig. Det kan 

likställas med den känslan man vill förmedla i reklamfilmen, ett Sverige på fyra hjul med 

samma värden knutna till bilen som till den svenska välfärdsstaten.  

 

Zlatan har fått uppdraget att verka som en förebild för det multikulturella Sverige (Syed, 

2013) men samtidigt i Sverige, och i stora delar av Europa växer sig högerextrema politiska 

partier sig staka. Sverigedemokraterna får 13 % av svenska folkets röster under valet 2014 

och blir därmed Sveriges tredje största parti. Volvo framhåller att de därför även vill göra en 

politisk markering och visa hur det nya Sverige ser ut (Carleö, 2014). Med Zlatan 

Ibrahimovic skall de ta sig an uppdraget att visa upp ett multikulturellt Sverige.  

 

Samtidigt står reklamsamarbetet för en markering mot tyskarna enligt Fredrik Jansson, 

copywriter hos byrån Forsman och Bodenfors, och då framförallt Volkswagen ”Kampanjen är 

också en markering mot tyskarna, Volkswagen och de som försöker hävda att de kan svenska 

förhållanden och sponsrar skidlandslaget. Det kan de inte. Den som kan Sverige bäst och gör 

de bästa bilarna för svenska förhållanden är Volvo” (Gradvall, 2014). 

 

4.2 Volvo från ett folkhem på fyra hjul till ett Sverige i en plåtask 

”Jag tror att bilen idag är en ganska exakt motsvarighet till de stora gotiska 

katedralerna: jag menar en stor epoks skapelse; passionerat utformad av okända 

konstnärer; fulländad till sitt yttre, om inte till sitt syfte, av ett helt folk, som i denna 

skapelse får ett fullkomligt magiskt föremål” (Barthes, 2007:156).  

 

Nu är detta skrivet under 1950-talet och möjligtvis taget ur sin kontext. Men det som går att 

klarlägga är att bilen fortfarande ger upphov till känslor, positiva som negativa och när en bil 
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skall presenteras för första gången, avtäcks den likt ett konstverk på bilmässorna världen över.  

När en ny Volvo lanseras görs det under högtidliga former med avtäckningar på diverse 

bilmässor världen över.  

 

Volvo startade år 1927 vilket var en tid som präglades av samhällskris och svåra ekonomiska 

problem. En viktig faktor för Volvos grundande var samhällsekonomisk. Eftersom 

världshandel gick ner under 1920-talet slog det hårt mot den svenska exporten och Volvo 

grundades för att förse svenskar med svensk-producerade bilar vilket i sin tur skulle hjälpa 

Sveriges handelsbalans (Jönsson och Wickelgren, 2010:63-66). ”Både produkterna och 

företaget kom snabbt att gå i symbios med det svenska modernitetsprojektet och Volvo kom 

att bli en symbol för det svenska folkhemmet” (Ibid, 2010:59). 

 

Volvo blev en symbol för Sverige och fick stå som en framgångssaga för ett litet land med en 

stark bilproduktion. Volvo var även medproducent till den svenska modellen, vilket innebär 

”ett harmoniskt samhällsbygge där effektivitet och social trygghet förenades genom de 

satsningar som gjordes på kvalitet, säkerhet, miljöhänsyn och arbetsutveckling” (…) (Jönsson 

och Wickelgren, 2010:66).  Volvo förknippas än idag, trots kinesiskt ägarbyte, väldigt starkt 

med Sverige och ”Made in Sweden” har länge stått för hög kvalitet. Volvo och Sverige som 

land har haft en stark symboliks relation och ledordet inom företaget har länge varit ”vad som 

är bra för Volvo är bra för Sverige” (Ibid, 2010:97-98). Än idag lever tanken om Volvo som 

ett folkhem på fyrahjul. En bil som skall andas trygghet och säkerhet likt den svenska 

välfärdsstaten.  

 

Än idag anspelar varumärket på trygghet och säkerhet. När Volvo lanserade nya XC70 

tillsammans med Zlatan Ibrahimovic (februari 2014) kunde man läsa på hemsidan ;”Zlatan 

Ibrahimovic Volvo XC70 är en robust bil som är den perfekta följeslagaren på väg ut till 

äventyret i vildmarken. Kraftfulla dieselmotorn D5 i kombination med AWD fyrhjulsdrift och 

väl tilltagen markfrigång ger mycket bra framkomlighet. Vägegenskaperna är konsekventa 

och pålitliga, även när underlaget varierar. Ordentligt med plats för packning och riktigt sköna 

stolar gör resan till ett nöje, även på långa sträckor” (2014). 

 

Volvos motto om att vara världsledande inom säkerhet inom bilindustrin kan även förklaras 

genom ett citat av Zlatan Ibrahimovic själv ”I början, när man var yngre, då gillade man 

sportbilar. Snabba bilar. Man gillar också när nån kollar på ens bil och tycker, wow, vilken 



	   12	  

häftig bil. Men i dag, när man fyllt 32, då har man mer erfarenhet. När man växt upp, har 

familj, två barn, då vill man fortfarande att den ska vara häftig, men går också på säkerhet. 

Och då är Volvo perfekt. Vi köpte en Volvo till familjen” (Gradvall, 2014). Genom att välja 

en Volvo väljer man en trygg bil utan att tumma på design och körglädje. Volvo får 

förkroppsliga den svenska välfärdsstaten genom att ge sig själv ledorden trygghet och 

säkerhet. Volvo har reda från starten flätats samman med det svenska modernitetsprojektet, 

vilket medförda att företaget gått i symbios med Sverige som nation och förtroendet mellan 

stat och Volvo har varit starkt sedan andra världskriget (Jönsson & Wickelgren, 2010:59-60). 

Än idag finns det en stark koppling mellan Volvo som varumärke och Sverige som land även 

trots det ägarbyte som skedde 2010. Idag ägs Volvo av kinesiska Geely.  

 

5. Tillvägagångssätt 

Det här kapitlet kommer inledningsvis presentera val av metod för uppsatsen för att sedan 

redogöra för de urval och avgränsningar som jag har ställts inför för att avslutningsvis ge en 

reflektion kring validiteten för mitt val av metod.  

 

5.1 Metod 

Jag har valt att använda mig av en semiotisk analys för att undersöka och hitta hur 

reklamfilmen konstruerar en nationell identitet. Genom att undersöka reklamfilmen Made by 

Sweden feat. Zlatan genom fyra olika frågeställningar har jag lyckats utkristallisera rådande 

normer och konstruktioner kring en svensk identitet.  

 

Till min hjälp utformade jag ett analysschema med frågor gällande utformningen av 

reklamfilmen. Analysschemat var utformat efter rubrikerna som används i analysen. 

Analysschemat fick agera hjälpande hand under arbetet med analysen. Med hjälp av schemat 

kunde jag dela upp reklamfilmerna i olika scener för att kunna titta noggrannare på var scen 

för sig vilket senare kom till att leda till att dessa blev tematiserade utifrån fyra olika teman 

som berör nationell identitet som även återfinns i min analys, och då främst genom att titta på 

de konstruktioner gällande kön, det rådande mansidealet och svenskens närhet till naturen.  

 

För att få grepp om de konstruktioner som finns i reklamfilmen kunde jag med hjälp av mitt 

analysschema bryta ner text och bild för att kunna identifiera det uppenbara, denotation samt 

den djupare analysen, konnotationen (Kroon-Lundell, 2010:183). I analysschemat har jag 
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tittat på reklamfilmen utifrån fyra ledord som har varit: XC70 och bilen som myt, den svenska 

naturen, Zlatans nya identitet och mansidealet i Sverige. Dessa fyra ledord blev även en 

kapitelindelning i min analys.  

 

I mitt slutliga nedslag i analysen, där jag behandlar Zlatans identitet, kommer jag att zooma ut 

från reklamfilmen för att sätta den i en större kontext. Detta för att klargöra för den 

identitetsförändring och omvandling som skett kring Ibrahimovic identitet. Likaså ville jag 

titta på den kontextuella faktorn kring reklamfilmen då det inte går att bortse från den när det 

kommer till meningsskapande processer ”en text är ingen solitär; den är snarare en länk i en 

kedja av tidigare och framtida texter” (Mral, 2010:155). Reklamfilmen står således inte på 

egna ben utan skapar en mängd reaktioner utanför själva filmen. För att se den kontextuella 

faktor i reklamfilmen samt Zlatan Ibrahimovic identitetsförändring, kommer jag även att titta 

på Zlatan Ibrahimovic självbiografi samt tidningsartiklar skrivna både före och efter 

reklamfilmens lansering.  

 

5.2 Urval och avgränsning 

Jag har valt att rikta in mig på en reklamfilm från Volvos kampanj Made by Sweden (2014). 

Det har nu i skrivande stund (december 2014) producerats tre stycken på samma tema 

(youtube) och det ryktas om ännu ett samarbete med friidrottsstjärnan Emma Green (Dahlén 

Persson, 2014). Anledningen till att jag enbart valde att titta närmre på filmen Made by 

Sweden feat. Zlatan var för att den dels fick stor uppmärksamhet i media men samtidigt för att 

den fick ackompanjeras av den svenska nationalsången vilket gjorde den mer speciell och 

intressant att undersöka.  

 

Filmen om Volvos XC70 är två minuter lång och har i dagsläget (december 2014) visats 5 

242 989 gånger vilket gör den till en av de mest populära Youtube klippen under 2014 

(Thomsen, 2014). Reklamfilmen är en del av ett större reklamprojekt. De tre filmerna består 

av olika historier och marknadsför ”bilen” på tre olika sätt. Robyns reklamfilm handlar om att 

ta hand om miljön, Swedish House Mafias film handlar om att komma hem och börja om på 

nytt och Zlatan Ibrahimovic film är en hyllning till Sverige (youtube.se). Eftersom 

Ibrahimovics reklamfilm går att närma sig med många olika frågor ansåg jag att det skulle 

vara till min fördel att enbart koncentrera mig på en film. Detta för att kunna göra en mer 

djupgående analys som skall kunna se både detaljer i reklamfilmen samt det stora hela i 
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filmen. Samtidigt som jag enbart koncentrerar mig på en reklamfilm vill jag sätta denna i ett 

större perspektiv. Det kommer jag att göra i mitt slutliga analyskapitel och har då tagit hänsyn 

till annat material som tidningsartiklar och Zlatan Ibrahimovic självbiografi.  

 

Det empiriska materialet består således i huvudsak av reklamfilmen Made by Sweden feat. 

Zlatan men jag kommer även att kika på Zlatan Ibrahimovic självbiografi (2011) samt två 

artiklar som producerats både före och efter reklamfilmen för att ge en bild av hur Zlatan 

Ibrahimovic har ändrat sin image och på sätt förmedla sig själv. Valet föll på dessa för att 

kunna visa på de olika bilder Zlatan Ibrahimovic förmedla kring sig själv vid dessa 

tidpunkter. Självbiografin samt tidningsartiklarna kommer inte att användas i stor omfattning. 

Men de är viktiga beståndsdelar för att förklara Zlatan Ibrahimovic identitetsbyte som sker i 

samband med reklamfilmen.  

 

Kampanjen har även synts på olika sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram där 

man tillåtit och öppnat upp för en dialog mellan Volvo och konsumenterna/intressenterna. 

Men detta har jag valt att bortse från då jag inte kommer att göra en receptionsanalys 

(Eriksson, 2010:272). 

 

5.3 Metodkritik 

Eftersom läran om semiotiken bygger på kulturell förförståelse som inte kommer att tolkas 

lika hos alla kan det anses vara av en problematisk art. För att kunna få fram en rättvis analys 

måste jag som författare distansera mig från det jag kommer att undersöka (Östbye, 2003:66) 

som sagt så finns det fortfarande risk för att mina tidigare kunskaper och förståelser kommer 

att färga den här uppsatsen. Det går på så sätt att kritisera myten som övergripande teori då 

den i stor utsträckning bygger på förförståelse. Med det sagt vill jag inte bortse från den 

förförståelse som finns hos mig då den samtidigt kan hjälpa mig att analysera reklamfilmen. 

Med hjälp av Barthes teori kring myten vill jag kunna hitta nya sätt att analysera och finna 

förståelse och motverka att mina egna inslag av förförståelse blir en begränsande faktor 

(Ekström & Larsson, 2010). 

 

Gällande det empiriska materialet och urvalet styrdes jag av en tidsgräns som tvingade mig att 

begränsa arbetet. Att enbart titta på två artiklar samt Ibrahimovic självbiografi, för att skapa 

en förförståelse för hans identitetsskapande är svår att anse vara tillräckligt. Om tid hade 

funnits skulle det vara intressant att analysera samtliga reklamfilmer ur serien Made by 
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Sweden. En analys utav samtliga filmer skulle kunna ge en mer omfattande bild av hur 

svenskhet förmedlas i kampanjen. Även om en kandidatuppsats är en mindre undersökning 

som styrs av en kortare tidsram är undersökningen genomförd enligt ett forskningsmässigt 

korrekt tillvägagångssätt vilket ger den en validitet (Alvehus, 2013).  

 

6. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet vill jag presentera mina teoriverktyg för läsaren. Uppsatsens analysdelar  

utgår främst från tankar kring semiotiken och då framförallt myten, som är ett begrepp som 

myntades av Roland Barthes. För att skapa en djupare förståelse och dimension för empirin 

kommer jag att klargöra för de teorier kring nationell identitet, naturens betydelse för 

svensken och mansidealet i förändring, som kommer att användas som verktyg i analysen.  

 

Roland Barthes teorier kring myten kommer att finnas med som en röd tråd genom hela 

analysdelen och den teori mitt arbete stöttar sig mot, medan de andra teorierna kommer finnas 

som stöd för de olika utgångspunkter min analys kommer att behandla.  

 

Att använda sig av flera olika teorier ger här möjlighet att besvara mina frågeställningar som 

lutar sig mot fyra typer utav förståelse kring nationell identitet och hur de har konstruerats i 

reklamfilmen. Mina frågeställningar kräver att jag finner lämpliga teorier för att kunna 

besvara dessa fyra olika utgångspunkter min analys behandlar.  

 

6.1 Roland Barthes 

Barthes gjorde sig ett namn inom semiotiken under 1950-1960-talet. Som en av de främsta 

semiotikerna myntade han begreppet myten. Myten innebär inte som man traditionellt avser 

med en myt, alltså något som är långt förankrade i historia långt tillbaka i tiden, vad Barthes 

menar är snarare något som är aktuellt och på så sätt ger oss en föreställning om världen 

(2007). Det som Barthes kallar för myten, blir förståelig genom en djupanalys av kulturen, 

som inte nödvändigtvis är medveten för deltagarna. 
 

Genom Barthes (2007) teorier har vetenskapen fått en ny förståelse för dolda betydelser inom 

exempelvis reklambilder genom vad han kallar myten. Barthes själv tillämpade semiotiken på 

konsumtionssamhället genom sina essäer om exempelvis tvättmedel och skönhetsmedel. 
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Genom att studera Barthes får man analysverktyg som lämpar sig bra för reklam vilket 

kommer beskrivas tydligare i nästa stycke som kommer att behandla myten.  

 

6.2 Det mytomspunna 

Det finns inget sådant som en ren, okodad, objektiv upplevelse av en verklig och objektiv 

värld (Strinati, 2004:100) vi befinner oss hela tiden i en verklighet fylld med koder och riter 

som skall tolkas. Att arbeta med reklam innebär snarare att skapa en utopisk bild av 

verkligheten än att visa den så som den är. Genom att studera myten kan man ge svar på vad 

man vill uttrycka genom visuell kommunikation. Det kan göras genom att klarlägga hur en 

bild uppfattas och vad den väcker för känslor hos betraktaren. Genom att mycket av den 

världsbild människan har härstammar från medier (Ehn, Frykman, Löfgren, 1993) hjälper 

myten till att reproducera och behålla den världsbild vi lever i (Barthes 2007). 

 

Myten som genomgår en naturaliseringsprocess vilket betyder att den måste genomgå en 

process där den förankras historiskt för att sedan upphöjas för att bli en naturlig del av vårt 

medvetande (Barthes, 2007:223). Naturaliseringsprocessen gör därför myten svår att kritisera 

då den blivit en så naturlig del att vi inte längre reflekterar över den. Barthes anser att bara för 

att något har varit rådande under en längre tid behöver det automatiskt inte legitimeras (Ibid, 

2007:250). Saker givna av naturen accepteras lättare som sanning. Som Roland Barthes 

(2007) uttrycker det själv: ”Men vad man redan från början mycket starkt måste framhålla är 

att myten är ett kommunikationsmedel, ett meddelande” (201) och dagligen passerar vi 

budskap som vill säga oss något, reklam, flaggor, tidningar etc. (Billig, 1995). Vi förföljs 

dagligen av kommunikativa riter som inbjuder oss att tolka företeelser och bilder. Tecken är 

alltså i sin tur inte enbart symboliska uttryck utan symboler som används för att interagera 

med varandra (Barthes, 2007).  

 

Myten kan hjälpa till att förstå den djupare innebörden i exempelvis reklam men även i mode, 

film, mat, sportevenemang etc.  Denna typ av avkodning som myten tillhör utvecklades när 

konsumtionssamhället tog form och utvecklades efter andra världskriget (Barthes, 2007). Med 

myten hävdar även Barthes (2007) att borgarklassen hänger sig mytens säkerhet då den vilar 

på en idé om en objektifierad verklighet som inte vill avmystifieras. Myten kan således även 

återspegla de maktstrukturer som finns i samhället eftersom myten konstruerar en bild som 

sedan skall anses vara allmängiltig.  
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6.3 Perspektiv på nationell identitet 

Benedict Anderson (1991) myntade begreppet ”imagined communities” eller ”föreställda 

gemenskaper” som vi kallar det på svenska. Denna gemenskap, som överskrider klassgränser 

skall ge individen en ”djup horisontell gemenskap” (22). Denna gemenskap kan bland annat 

ske genom exempelvis tidningsläsandet vilket kan skapa en känsla av nationellidentitet 

genom att befolkningen kan få likadana nyheter vart man än befann sig i landet. Orvar 

Löfgren (1990) poängterar att en kommunikationsaspekt är avgörande för denna typ av 

imaginär gemenskap (87) vilket skapar en gemenskap som är lättare att sammanfoga med 

hjälp av kommunikation. Med den nya industriella men även mediala utvecklingen kan texter 

spridas och genom dessa skapas nya former av gemenskap (Anderson, 1991) en gemenskap 

där nationen är större än individen och där individen förväntas kunna dö för sin nation.  

 

Att ha en stark nationell identitet innebär inte enbart att man måste fira varje högtid med 

pompa och ståt. Att svenskar inte firar sin nationaldag i den utsträckning som exempelvis 

grannlandet Norge, behöver inte betyda att vi har en svag nationell identitet. Michal Billig 

(1995) skiljer på vardagsnationalism, från extremist varianter, där vardagsnationalism kan 

komma i uttryck på sportsidorna, mjölkpaketen, maträtter ja nästan var som helst. Den banala 

nationalismen som Michael Billig (1995) förklarar den, handlar om den typ av nationalism 

som kanske inte syns lika tydlig som exempelvis viftandet av flaggor. Ett exempel i Sverige 

kan vara Kalles Kaviar och dess igenkännbara blå- gula förpackning, med en blond ynglings 

ansikte på. De blåa och gula färgerna som vi förknippar med den svenska flaggan och den 

blonda pojken som förknippas med ett ultimat svenskt utseende.  

 

Den banala nationalismen avser alltså de vardagliga representationerna som då bygger på en 

känsla av tillhörighet hos en nation. Nationalism i reklamfilmer och i uttalanden kring den är 

vanligt. Nationalismen är så självklar att vi inte reflekterar över den (Billig, 1995). Billigs tes 

är således att är att nationaliteten i moderna nationalstater dagligen ”flaggas” genom subtila 

medel och på så sätt upprätthåller en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” (Hall, 200:278).  

 

Den banala nationalismen och den föreställda gemenskapen kan jämföras med Roland 

Barthes myten (2007) eftersom den går igenom naturaliseringsprocess, vilket gör att en nation 

hålls ihop på föreställda grunder som inte utmanas. Detta kan förklaras genom de egenskaper 

man tillskriver en person med en annan nationell identitet än sig själv. Man tillskriver 
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personen egenskaper som enbart är antaganden men som är förankrade i det som anses vara 

historien, vilket legitimerar antagandet. Det går möjligen inte att fånga hur svensken 

egentligen är, men det går att säga något om hur svensken faktiskt har lärt sig att presentera 

sig själv. Som Jonas Frykman skriver: ”Varje skrift om svensk mentalitet eller varje 

utställning om svensk historia ”försvenskar” folks uppfattning om det egna landet och dess 

invånare” (Ehn, Frykman och Löfgren, 1993:130).  

 

I boken Försvenskningen av Sverige skriver man; ”Flaggan, nationalsången och riksvapnet är 

de tre symboler genom vilka en självständig nation visar sin identitet och suveränitet, och 

genom dem speglas nationens hela förflutna, dess tankar och kultur” (Ehn, Frykman och 

Löfgren, 1993:25). Det finns speciella idéer om vad ett nationellt kulturarv bör innehålla. 

Föreställningarna om ett gemensamt kulturarv leder till sökandet efter nationalkaraktärer, 

nationella stilar och smaker och det skapas här ett symboliskt kapital av myter, hjältar och 

utvecklar ett mönster för en nationell ikonografi (ibid, 1993:25). Orvar Löfgren (1990) 

beskriver nationsskapandet som en ”gör-det-själv-låda” där en viss smak och stil utvecklas då 

de tillfogas i denna lilla låda.  Löfgren (1990) fortsätter ”under de senaste två århundradena 

har det utbildats fasta föreställningar om vilka element som bör karakterisera en nation” (86). 

I denna lilla låda finner man en slags inventarielista där en viss nationell smak, nationell natur 

med mera kan återfinnas (Ibid, 1990).   

 

Men vad är det då som kännetecknar en svensk och den svenska nationen? Vissa skulle hävda 

att det inte finns något konkret som gör en till svensk, dansk eller fransos. Det är istället de 

föreställningar vi växer upp med och sedan kommer att förlika oss med (Anderson, 1991). 

Sverige är precis som alla länder ett land präglat av politiska diskussioner om hur det är att 

vara och bete sig som en svensk (Ehn, Frykman och Löfgren, 1993:25). Det finns speciella 

idéer om vad ett nationellt kulturarv bör innehålla ”Föreställningarna om ett gemensamt 

kulturarv leder till sökandet efter nationalkaraktärer, nationella stilar och smaker och det 

skapas här ett symboliskt kapital av myter, hjältar och utvecklar ett mönster för en nationell 

ikonografi” (Ibid, 1993:25).  

 

Eftersom min analys kommer att behandla fyra typer utav svenska myter som främst rör 

naturen och mansidealet, kommer jag att lägga fram teoretiska perspektiv kring just dessa 

konstruktioner.  
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6.4 Naturen 

Diskursen kring svenskhet är och har varit svårdefinierad. Etnologen Orvar Löfgren (1990 

och 1993) har i flera avseenden understrukit mediernas betydelse för att upprätthålla och 

reproducera en nationell gemenskap. Reproduceringen av bilder härstammar från 1800-talet 

då naturen får en viktig plats hos svenskarna. Under nationalromantiken börjar fosterländska 

bilder dyka upp i pressen (Hannrez, 1990:93-94) och människor får nu en större förståelse för 

hur deras land ser ut från norr till söder. Det finns en utopisk bild utav Sverige som ett land 

fyllt med natur där städer är det sekundära. Även om en större del av befolkningen lever i 

städer, snarare än på landsbygden finns en ide om at Sverige är ett land med större del 

landsbygd och skog än städer och industrier. Tittar man på svenska turistföreningens hemsida 

(2015) hittar man till stora delar bilder på natur och skog. Intensifieringen av naturen som 

härleds från 1800-talet i Sverige bidrar till att ge befolkningen typiska bilder som skall kännas 

igen (Ehn, Frykman & Löfgren, 1993:52) uppfostran i dessa bilder hjälper till att fostra 

svensken till ett naturälskande folk.  

 

Under 1930-talet börjar intresset för naturen ta form på riktigt. Under industrialiseringen i 

Sverige fanns det en önskan om att komma ut i naturen och det är först nu som svensken 

finner ett behov utav att vistats i naturen (Ehn, Frykman & Löfgren, 1993:180-181). Sverige 

blir ett mycket konkret exempel på hur ett land får stå för öppna vyer och en stark 

allemansrätt. Denna typ av ide om att Sverige består av större del natur och skog återfinns än 

idag och kan bland annat ses på Volvos (2014) hemsida där följande citat är hämtat: ”Sverige 

är kontrasternas land. Branta berg, snåriga skogar, långa avstånd, sol, regn, mörker, snö och 

is. Allt detta är hemmaplan för Volvo XC70. En bil helt byggd för våra förhållanden (… )” . 

 

6.5 När mannen blev en mjukis och vad hände sedan? 

Mansidealet har varit i stor förändring från 1970-talet och fram till idag. Det nya mansidealet 

som dök upp under 1970-talet i Sverige skulle bygga på känslor. Den nya mannen skulle inte 

behöva tvingas in i mansroll han inte trivdes i, att våga gråta och känna efter blev ledord för 

denna nya rörelse som blev en ledande mansrörelse under 1970-talet. Mannen skulle under 

den här perioden ta avstånd från de gamla mansidealen (Hill, 2007:12-125). Fastän att det är 

30 år sedan den svenska mansrörelsen startade lever det än idag en stereotyp bild av vad män 

och manlighet är för något. Dessutom finns en rädsla hos många män att bli förknippad med 

mansrörelsens män de så kallade mjukismännen och velourpapporna (Ibid, 2007). Under 
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mansrörelsen på 1970-talet fördes mjuka och kvinnliga värdena fram på bekostnad av det som 

ansågs traditionellt manligt. Detta medförde att man många gånger satte likhetstecken mellan 

”mänsklighet” och ”kvinnlighet” (Ibid, 2007:131). 

 

Gunilla Jarlbro (2006) skriver i boken Medier, genus och makt att reklam hjälper till att 

reproducera och bevara gamla könsroller (120-121). Hon skriver även hur genusstereotypa 

föreställningar ofta gör sig påminda i reklamens värld och exemplifierar en tros- samt en 

kalsongreklam där syftet med trosreklamen var sexuella anspelningar medan kalsongreklamen 

inte syftade på samma sexuella antydningar. Det finns även en jämförelse där Gunilla Jarlbro 

beskriver kvinnan som behagfull och mannen som stark och säker, vilket även kan 

sammanfattas väl av kapitlets namn ”trånande kvinnor och målmedvetna män” (2006:122-

125). I boken skrivs det även om ”the gay dollar” vilket innebär att marknadsförare förstått att 

homosexuella män är en stark köpgrupp vilket har öppnat dörren för den erotiska mannen. 

Det har i sin tur medfört att den manliga kroppen objektifieras, likt den kvinnliga kroppen, i 

dagens samhälle. Med det sagt så skall den typen utav reklam inte enbart vända sig till 

homosexuella män utan bilden av mannen som marknadsför produkten skall inte ha en klar 

sexuell preferens (Ibid, 2006:127). Det ligger alltså i betraktarens ögon hur man vill tolka. Att 

använda sig av manskroppen som objekt syns även i svensk reklam.  

 

7. Analys 

Idag handlar ett bilköp om så mycket mer än enbart att skaffa sig en bil som skall kunna ta 

sina passagerare från a till b. Design, varumärke och marknadsföring är idag viktiga 

beståndsdelar vid lansering av en ny bilmodell. Marknadsföring idag hjälper varumärken att 

skapa en känsla kring sina produkter och som skall få deras potentiella köpare att kunna 

förlika sig med denna känsla de vill förmedlar (Barthes 2007). Reklam visar även utopiska 

bilder av hur samhället bör vara och vilka rådande normer som finns (Jarlbro, 2006:kap 6).  

 

I det här kapitlet kommer jag att presentera reklamfilmen kort samt utföra en analys utav 

Volvos reklamfilm Made by Sweden feat. Zlatan, där jag kommer att titta på konstruktioner 

som skapats kring den svenska identiteten. Detta kommer jag att genomföra genom en 

uppdelning i fyra kapitel vilket kommer att behandla filmen utifrån fyra utgångspunkter. I det 

sista kapitlet i min analys kommer jag att ”zooma ut” från reklamfilmen för att sätta den i en 

större kontext, därför har jag tagit hänsyn till annat material än just reklamfilmen.  



	   21	  

 

7.1 Reklamfilmen– en kort summering 

Filmen börjar med att man som tittare bjuds in i ett vinterlandskap i Norrland. Landskapet 

filmas uppifrån i ett fågelperspektiv för att ge en stor utblick över en dal. Filmen inleds med 

ett susande ljud, liknande vid när man står ensam i ett landskap. I nästa scen möter vi Zlatan, 

han är ensam. Han gör styrkeövningar och vi får en närbild på hans muskulösa kropp. Ett 

trumljud hörs nu. I nästa klipp kör bilen igenom det snöiga landskapet i skymning. 

Trumljudet blir mer intensivt medan tittaren fortfarande hör susandet från landskapet. I takt 

med att trumljudet trappas upp börjar Zlatan pratsjunga nationalsången. Zlatans pratsång byts 

sedan ut mot en kvinnlig röst ca en minut in i filmen. Efter de första scenerna där man möter 

bilen möter vi Helena Seger, Zlatan Ibrahimovic sambo, hon står ensam vid ett fönster och 

blickar ut.  

 

Det växlas snabbt mellan varma scener där man får möta Zlatans familj och kallare mörkare 

scener där Zlatan agerar som ensam jägare. I dessa scener bär han ett gevär som används vid 

jakt, han badar i en isvak och sitter och filosoferar i ett snöigt landskap. Ibrahimovic siktar 

även på en hjort men väljer att inte skjuta djuret. I scenerna med familjen leker han med sina 

barn, pussar på sin sambo Helena Seger och skrattar. Dessa varvas även med bilder då Zlatan 

syns i det svenska landslaget med gul och blå landslagsdräkt.  

 

I slutscenerna ser vi baksidan av en Volvo XC70 som kör i mörkret med texten Made by 

Sweden skrivet i vit text med stora versaler som sedan byts ut mot Volvos logotyp på svart 

bakgrund.  

 

7.2 XC70- Made by Sweden 

Kan bilen XC70 skapa band till den svenska identiteten fastän att Volvo idag är ägt av 

kinesiska Geely? 

 

7.2.1 XC70- ett tryggt val 

I reklamfilmen redogör Volvo för sina läsare och tittare är att just den här bilen är trygg och 

säker, kärnvärden som Volvo länge har arbetat med (Jönsson & Wickelgren, 2010). Volvo 

guidar oss genom det karga och ishala landskapet medan vi lugnt och tryggt får lov att sitta i 

bilen och följa med på en tur tillsammans med Zlatan Ibrahimovic.  
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Trots denna osäkra natur bilen befinner sig i skall bilen vara en trygghet för passageraren. 

Volvo får här stå för tålighet och trygghet. Två väl valda ord Volvo länge jobbat med för att 

marknadsföra sitt varumärke (Jönsson & Wickelgren, 2010) dessa två ord kan också härledas 

till Sveriges utveckling under moderniteten. När folkhemsbygget trappades upp under 

socialdemokratisk ledning fick Sverige stå för ett trygghetsideal, där landet nu skall bli ett 

hem för hela folket som skall präglas av samförstånd och jämlikhet (Ehn, Frykman & 

Löfgren, 1993:54-55 & 57). Tidigare har Volvo fått stå för en ganska grå och tråkig trygghet 

har man här i reklamfilmen lyckats omvärdera konnotationerna i trygghet, då det innebär att 

man nu kan röra sig fritt i ett farligt och vilt landskap utan att tumma på säkerheten. 

 

Reklamfilmen bidrar likväl till att upprätthålla bilden av den svenska bilen, ett säkert 

alternativ som går i symbios med den svenska välfärdsstaten. Att Volvobilen förmedlar 

trygghet ligger i mytens natur då Volvos kärnvärden och symbolvärde sedan lång tillbaka 

kopplats till trygghet och säkerhet (Jönsson och Wickelgren, 2010). Idag står Volvos 

varumärke i symbios med ett trygghetsideal som härstammar från den svenska välfärdsstaten 

(Ibid, 2010).  Det kan hända att Volvo nu vill komma ifrån dess gråaktiga trygghetsideal för 

att kunna återskapa dess image och nu samtidigt stå nära sina gama kärnvärden som trygg och 

säker men även visa att dessa går att återskapa och kan samverkar med en äventyrlig livsstil. 

Eftersom reklamfilmen tydliggör att bilen är Made by Sweden ökar det förståelsen hos 

mottagaren att bilen är just ett tryggt val. Tryggheten har varit ledordet för den svenska 

välfärdsstaten och svenskar har blivit kallade trygghetsnarkomaner med en stor offentlig 

sektor. Volvobilen vilar därmed på föreställningen om att vara ett lika tryggt val precis som 

den svenska välfärdsstaten.  

 

Även om det är Zlatan, en äventyrslysten hjälte som sitter och kör bilen, skall han komma 

tryggt hem till det som är det viktigaste, hans familj. I scenerna tillsammans med sin familj 

ser han mycket lyckligare ut, när han är ensam ser han mer sammanbiten ut. Vilket även 

bidrar till att upprätthålla bilden som svensken som kalkylerande och rationell (Ehn, Frykman 

och Löfgren, 1993:124). Samtidigt bidrar filmen till att upprätthålla iden om svensken som en 

naturmänniska som lever nära skog och natur snarare än i städer eftersom bilen enbart rör sig i 

skogslandskap och inte på innerstaden gator.  
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Det är inte heller gemene man som kommer att köra sin Volvo XC70 genom snöiga landskap, 

men enbart känslan av att kunna besegra landskapet kan ge vilken bilkund som helst 

tillfredställelse. Som Barthes själv uttrycker det ”Man kan inte göra skönhetsreklam på 

krämens rena idé, dess kompakta konsistens känns som ett föga naturligt tillstånd” (Barthes, 

2007:86). Att marknadsföra Volvo XC70 utan att ge bilen värden som är upphöjda är inte 

möjligt. En bil kan inte tala för sig själv utifrån sina grundegenskaper. Bilen är inte unik till 

sin karaktär och därför krävs det att man ger bilen en image, i det här fallet en äventyrlig bil 

som kan utmana oberäkneliga landskap samtidigt som den är ett tryggt och säkert val då den 

lutar sig på uppmaningen Made by Sweden som kan härledas till Made in Sweden, som står 

för ett kvalitetsideal (Jönsson och Wickelgren, 2010). Att binda värderingar och normer med 

hjälp av bilder och språk ger man bilen vissa speciella egenskaper, samtidigt som man ger 

Volvo XC70 en tydlig svensk karaktär (jmf. 1995, Billig) som exempelvis ledordet för 

reklamkampanjen som är Made by Sweden. Även om bilen inte kommer att vistas i enbart 

skogslandskap, utan snarare i stadsmiljö, har den fortfarande skapat sig en bild av att vara en 

bil med alla möjligheter att besegra de flesta hinder och dessa hinder hittar du i det svenska 

landskapet. 

 

Volvo syftar möjligen till att skapa ännu en folkhemsbil (av den nya XC70) likt deras PV, 

Amazon eller klassiska V70, och genom XC70 skapa en ny era där Volvo fått hjälpa till att 

skapa det nya folkhemmet och ge både Volvo och Sverige en ny identitet genom att använda 

sig av Zlatan Ibrahimovic, nationalsången och den svenskaflaggan.  

 

7.2.2 XC70 och maskulinitet 

Volvo lanseras fortfarande som en säker bil men framstår nu också som något lite mer 

spännande. Ett intressantare alternativ som möjligtvis inte enbart ska stå för en säker 

familjebil. När bilen kör är det enbart Zlatan Ibrahimovic som sitter i bilen. Hans familj är 

inte med i de scener där bilen syns i bild. Ibrahimovic tillsammans med bilen är skapta för ett 

äventyrligt liv. Här får inte familjemedlemmarna vara med eftersom bilen är tänkt att vara en 

manlig leksak. Möjligtvis ett sätt att ge mannen en frihet och andrum från familjen. Ett sätt 

för mannen att få lov att vara ensam och slippa det påfrestande familjelivet, för att ensam 

kunna reflektera och få utlopp för sin äventyrslystna natur (denna äventyrslystna natur som 

även återfinns hos bilen). Även utformningen och designen av bilen för tankarna till det 

maskulina. Med hårda linjer, blänkande krom och ett muskulöst utseende.  
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Allt oftare marknadsförs bilar för att passa den manliga konsumenten (Robert, 2012). Volvos 

XC70 är en bil som framställs som en best eller ett vilddjur då den kan ta sin förare genom ett 

landskap som inte är byggt för en ”vanlig” bil. Bilen blir en symbol för det maskulina. Att 

män tar fler risker vid bilkörandet är sedan länge välkänt och syns tydligt i de scener där 

Zlatan Ibrahimovic tar risker genom att snabbt sladda på halt vägunderlag, men lyckas snabbt 

manövrar den, eller är det bilen som är så trygg att man inte behöver oroa sig när man får 

sladd? 

 

Genom att ge bilen dessa speciella värden som äventyrlig och samtidigt trygg säljer man in 

iden om en bil som med kraft och styrka klara av de flesta hinder men utan att tumma på 

säkerheten. Volvos logotyp som visas i slutscenen av reklamfilmen kan återkopplas till den 

maskulinitet bilen förmedlar. Logotypen som är symbolen för järn återknyter till den gamla 

gruvverksamheten i Sverige. Volvo menar att loggan skall representera fördelarna med 

svenskt stål som i sin tur skall förmedla styrka och säkerhet och då i nästa led, kvalitet och 

hållbarhet (Karlberg, 2006). Idag är det inte enbart järn man tänker på när man ser Volvos 

logga, symbolen kopplas även till manlighet. Bilen har sedan långt tillbaka förknippats med 

manliga attribut som snabb och uthållig. Likt Volvos logotyp skall bilen XC70 förmedla att 

den är lika stark och uthålliga som järn. Trygghet och säkerhet kan också ses som manliga 

egenskaper och det är möjligt att en kvinnlig fotbollsstjärna inte skulle kunna skapa samma 

trygghetskänsla då kvinnliga värden inte ligger i bilens natur.  

 

Kontentan av det blir att bilen fortfarande lutar sig på en maskulin karaktär, den ska vara full 

av äventyr och action. Samtidigt är det viktigt att ta med Volvos roll som varumärke i 

reklamfilmen då de bygger på tydliga kärnvärden som trygghet och säkerhet samt en närhet 

till den svenska staten. Volvos varumärke är väl inarbetat i det svenska medvetandet, då de 

flesta i Sverige har haft kontakt med en Volvobil, bus, lastbil etc. Varumärket Made in 

Sweden som blivit symbios med trygghet och välfärd och står därmed för en robust kvalitet 

som även vill förmedlas i filmen. 

 

7.3 Naturen 

Vilka bilder finns i ett svenskt medvetande och hur reproduceras dessa i reklamfilmen Made 

by Sweden? 
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7.3.1 En medierad bild av naturen 

Volvos reklamfilm Made by Sweden har förklarats i olika medier som en bombastiskt svenskt 

national-anthem (Dahlén Persson, 2015), men reklamfilmen skulle lika gärna kunna vara 

inspelad i de franska alperna, de bergiga områdena i norra Italien, vårt grannland Finland eller 

någon annan plats på jorden med bergig och karg natur, ändå förknippar vi just detta med 

Sverige.  

 

Det finns en idé om att närheten till naturen är viktig för svensken. Denna idé föddes under 

1800-talet då fosterländska bilder börjar dyka upp, framförallt i familjetidningar. Vissa hävdar 

även att det är dessa bilder som legat grund för nationaliseringen av naturen och som skapat 

symboler för det typiskt svenska (Hannrez, 1990:93-94). Volvo och reklambyrån Forsman 

och Bodenfors har här tydligt valt att framställa naturen genom att visa upp bilder som lätt 

skall kunna associeras till de svenska landskapen i norr, tillsammans med nationalsången i 

bakgrunden förstår man tydligt som tittare att man befinner sig i just Sverige. Man väljer att 

ge tittarna bilder som skall förstås och avläsas lätt av tittarna och reklamfilmen väljer även att 

framställa naturen likt de föreställningar svensken har på sitt landskap (jmf. Ehn, Frykman & 

Löfgren, 1993:52). Att välja bilder som antas skall finnas i det svenska medvetandet 

bibehåller och försvenskar den bild som finns av Sverige.  Reklamfilmen reproducerar de 

bilder som antas vara kända i det svenska medvetandet. Att använda sig av bilder som 

svensken har fostrats till att känna igen bidrar till att upprätthålla en bild av hur det svenska 

landskapet skall ses och hur det skall användas (Ibid, 1993).  

 

Myten klarlägger således att svenskens naturintresse kan kartläggas från 1930-talets (Ehn, 

Frykman, Löfgren, 1993) inflyttning till städerna vilket innebar att det uppkom en önskan om 

att komma ut och vistas i naturen. Kärleken till naturen skall kännas självklar och inte 

ifrågasättas. Bilderna i filmen som visar naturen blir uttryck för en nationell gemenskap (jmf. 

Billig, 1995) och skall väcka känslor kring fosterlandet och bevara den bild som finns hos det 

svenska landskapet. Den norrländska naturen och fjällen har länge förknippats med något 

typiskt svenskt och har medierats på olika sätt och på så sätt har svensken kunnat förknippa 

det bergiga landskapet med något typiskt svenskt även om man har vuxit upp på de platta 

skånska slätterna. Genom bilder har svensken fått lära känna Sverige från norr till söder, även 

om man aldrig besökt platserna, vilket ger svensken en föreställd gemenskap och på så sätt en 

närhet och ett sätt att relatera till varandra, överbryggande det landskap man tillhör. Att ge 

folket bilder som skall ge upphov till idén om ett förenat land har gjorts sedan 1800-talet 
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(Ehn, Frykman & Löfgren, 1993) och bidrar till idén om ett enat folk. Bilderna av de 

norrländska fjällen som visas i reklamfilmen drar tankarna till Helmer Osslund bilder utav 

den norrländska naturen och när Zlatan Ibrahimovic springer igenom björkskogen förs 

tankarna till Carl Larssons målningar som gjort björkskogen till något man förknippar med 

den svenska naturen. Alla bilder av Sverige ger upphov av en ”försvenskning” om det egna 

landet och dess invånare (Ehn, Frykman och Löfgren, 1993:130) vilket medför att Volvos 

reklamfilm Made by Sweden feat. Zlatan hjälper till att reproducera den bild av den svenska 

naturen som gavs under nationalromantiken.  

 

Man behöver aldrig ha besökt platserna som visas i reklamfilmen, men de skall finnas i det 

svenska medvetandet. Dessa bilder skall vara välkända för svensken, då de skildrats i många 

olika sammanhang. Mottagaren skall inte ha behövt besöka platsen fysiskt för att kunna ta del 

av informationen om bilderna på landskapet. Volvo och reklambyrån Forsman och Bodenfors 

har tagit fasta på att det finns ett bild register hos svensken och möjligtvis valt ut bilder som 

den svenska tittaren skall kunna känna igen. Volvo och reklambyrån Forsman och Bodenfors 

har på så sätt använt sig av typiska bilder, med karg natur, snötäckta berg, björkskog, tall och 

hjort. Denna igenkänning gör att det svenska folket kan förstå dessa bilder som visas i filmen. 

Bilderna tillsammans med nationalsången och det svenska landslagets matchtröjor gör det 

omöjligt för tittaren att tro att man befinner sig på någon annan plats på jorden än just 

Sverige. Som Billig beskriver det i sin bok Banal Nationalism (1995) är det genom dessa 

typer utav bilder vi ständigt blir påminda om vår nationella identitet. Billig framhåller att 

dessa ständiga påminnelser är viktiga för en nation och utan dessa påminnelser blir vår 

nationella plats svagare och vi glömmer var vi hör hemma (1995). Och enligt myten skall 

svensken höra hemma i naturen (jmf. Barthes, 2007). 

 

7.3.2 Jakt, sommarhus och en kärlek till naturen  

Bilderna som visas i reklamfilmen är en stark motsats till hur de flesta lever i Sverige. Sedan 

industrialiseringen har det skett en kraftig urbanisering vilket inneburit en stor utflyttning från 

landsbygd till stad (Ehn, Frykman & Löfgren, 1993). Bilderna i reklamfilmen blir då en stark 

motsatts till hur de flesta svenskar lever, i städer. Här visas naturen upp som hård, en svensk 

vild natur och här kan inte vem som helts befinna sig. Denna visas även genom Zlatans val av 

kläder när han befinner sig i naturen. Han bär en parkas, fodrade byxor, tjocka skidvantar och 

en pannlampa, vilket inte är den mest vanliga klädseln inne i stadsrummet. Även om de flesta 

svenskar inte bor på landsbygden är det skog och natur som förknippas med en svensk livsstil. 
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Att svensken är en naturmänniska är en myt och ”myten är ett värde, den bekräftas inte av 

sanningen” (Barthes, 2007:216). Att reklamfilmen anspelar på att svensken trivs bäst i 

naturen hjälper till att reproducera idén om svensken som en person som känner en kärlek och 

ständig längtan till naturen. I sekvenserna där Ibrahimovic rör sig i skogen rör han sig där helt 

naturligt, som att han var född i skogen istället för i Sveriges tredje största stad, Malmö.  

 

I reklamfilmen uppträder Ibrahimovic som en jägare och när man tittar på jaktsammanhang så 

lutar det sig på iden om mannen med huvudansvar att skydda och dra in föda till sin familj. 

Idag finns det inget sådant behov och jaktkulturen har idag fått stå för något annat. Jakten 

handlar inte längre om liv och död utan snarare om jaktlicenser och klädkoder. Jakten idag är 

snarare en hobby och har mycket lite att göra med det förhistoriska patriark, men likväl 

förknippas jakten med död, kött och blod. Något som förstärker bilden av Zlatan Ibrahimovic 

som en urman med kunskaper om hur man överlever i skogen och hur man blir ett med 

naturen. Eftersom jakten inte längre är ett måste för vår överlevnad, med matbutiker och 

färdigpackat kött, kan man snarare se jakten som en hobby. Även om jakten än idag är 

förknippad med död är det idag etiskt försvarbart att äta vilt. Många letar sig till ekologiska 

bönder eller väljer att äta vilt för en etisk djurhållning. Därför kan det te sig som så att man 

valt att visar upp Zlatan Ibrahimovic som en hjälte då han skonar djuret och behandlar naturen 

med varsamhet och respekt i reklamfilmen.  

 

För att knyta ihop kapitlet anser jag att reklamfilmen spelar på de bilder som finns i svenskar 

medvetande och visar upp en natur som är lätt att känna igen. Filmen utspelar sig i ett natur 

landskap vilket ger mottagaren iden om att det är här svensken skall befinna sig, även om de 

flesta svenskar idag lever i städer. Att ha sommarhus är en dröm för många svenskar. Det 

finns en ide om att svensken bör befinna sig i sitt naturliga tillstånd, alltså i naturen (jmf. Ehn, 

Frykman och Löfgren, 1993). Det ter sig således inte märkligt att Ibrahimovic därför filmas i 

en ödslig stuga som ligger mitt i skogen. Huset har inga moderna bekvämligheter som 

rinnande vatten eller elektricitet vilket förtydligar den närhet svensken skall känna till naturen 

och skogen. Den mytologisering av den svenska naturen hjälper till att upprätthålla och 

reproducera en bild av ett Sverige med karg natur och mycket snö. Enligt filmen Made by 

Sweden feat. Zlatan är den svenska naturen av en helt unik natur och därför kräver en speciellt 

utformad bil.  
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I scenerna där granskogen filmas uppifrån samt där Zlatan Ibrahimovic tar sig upp på en 

snötäckt bergstopp får mottagaren bilden av att detta landskap är oändligt att Sverige enbart 

består av skog och snö. Denna mytologiska bild av det svenska landskapet ger en skev bild av 

verkligheten ”(…) myten är ett yttrande som historien valt ut: den kan inte uppstå ur själva 

sakernas ”natur” (Barthes, 2007:202) vilket medför att den bild som formades på 1930-talet 

lever vidare. Bilden av ett Sverige med oändlig natur och svensken som naturälskare binder 

ihop filmen med de föreställningar som finns hos det svenska folket (Ehn, Frykman och 

Löfgren, 1993). Denna bild av det svenska landskapet har förts vidare sedan 

nationalromantiken och reproduceras än idag genom medier och där reklamfilmen Made by 

Sweden feat. Zlatan hjälper till att behålla bilden av det ”rätta” Sverige. 

 

7.4 Macho-mjukisen 

Vad är det för mansbild Volvo förmedlar i sin reklamfilm Made by Sweden? 

 

7.4.1 Ett förvirrat mansideal? 

Vad innebär det att vara en modern man numera? I reklamfilmen Made by Sweden feat. 

Zlatan lyckas man med konsten att förmedla en bild av den utopiska svenska moderna 

mannen. En man som tar barn och familjen på högsta allvar, samtidigt som han kan konsten 

att jaga och har en fantastisk kropp. Men filmen är av en komplex natur och förlikar sig lika 

mycket vid gamla patriarkat om den jagande macho mannen, som med den känslosamma 

familjefadern. Att visa upp Ibrahimovic kropp och objektifiera honom kan härledas till de 

teorier om ”the gay dollar” (Jarlbro, 2006:127) där den manliga kroppen blir erotisk. Det kan 

antas att det skett stora förändringar i genusstereotypa framställningen i reklam samtidigt som 

det finns starka könsstereotypa (ibid, 2006:128) inslag i reklamfilmen Made by Sweden feat. 

Zlatan, såvida att han skall vara stark och auktoritativ.   

 

Helene Hill (2007) skriver i sin avhandling att det idag finns en paradoxalt mansideal, en man 

idag vill inte förknippas med 1970-talets velourpappa men inte heller 1950-talets 

tillbakadragna man som enbart är en skugga i familjelivet (230). Det ter sig inte så märkligt 

att Ibrahimovic då får spela alla dessa roller samtidigt i reklamfilmen. Att kärnfamiljen får 

spela en stor roll i filmen kan ses som de trygghetsideal reklamen anspelar på men även de 

föreställningar och normer som finns inom familjebildning. Trygghetsidealen med 

kärnfamiljen i centrum syns tydligt i de scenerna där Zlatan visas upp med sin familj kan 



	   29	  

återknytas till Volvos kärnvärde, trygghet och säkerhet. Tryggheten är ett av de kärnvärden 

Volvo länge har arbetat med. Möjligtvis kan det te sig som så att reklambyrån Forsman och 

Bodenfors tillsammans med Volvo vill förstärka kärnvärdena trygghet och säkerhet i 

reklamfilmen genom att koppla produkten de marknadsför till den perfekta kärnfamiljen, med 

mannen som överhuvud.  

 

7.4.2 Jämställt, eller…? 

Samtidigt som Zlatan Ibrahimovic lanseras som en mjuk familjefader står dessa scener i stor 

kontrast till de andra scenerna av råare natur i reklamfilmen. I dessa scener framstår han som 

en ensam jägare som bor ensam i sin mörka stuga utan elektricitet. Kontrasterna mellan dessa 

två berättelser som reklamfilmen kretsar kring skapar en å ena sidan en tydlig bild av Zlatan 

som en modern version av ”urmannen” som är ensam men stark och som skall försvara sitt 

fosterland samtidigt som han får stå modell för det jämställda könsidealet. Även om det 

möjligtvis finns en ide om att visa upp Ibrahimovic som en jämställd man krossas alla de 

förväntningar då filmen byter spår och visar upp den självständiga jägaren.  

 

Filmen visar upp flertalet bilder som syftar till antydningar på den traditionella 

maskulinitetsnormen. Bilderna visar bland annat Ibrahimovic jaga, göra upp eld, köra bil, och 

utföra fysiskt påfrestande övningar som att bada i isvak och göra push-ups på en träbalk i 

taket. I flertalet sekvenser i reklamfilmen dessa bilder byter dessa bilder av varandra och visar 

på hur Volvo använder sig av typiskt maskulina företeelser och normer. Genomgående 

använder Volvo sig av bilder där Zlatan Ibrahimovic visar sin extrema fysik för att poängtera 

den styrka han står för, den styrka som också skall kunna kopplas till Volvobilen själv. 

Scenerna där Zlatan är ensam i skogen vilar på en föreställning om att mannen skall klara sig 

själv. Den svenska mannen är av rätt virke och skall därför kunna klara sig ensam i den vilda 

naturen. I en scen sitter han ensam i det kalla, mörka och karga snölandskapet och har precis 

gjort upp en eld. Den typen av scener vilar på föreställningen om att mannen är självständig 

och har ett behov av att vara ensam (jmf. Hill, 2007). Bilderna av den råa mannen byts sedan 

hastigt ut mot den känslosamma familjefadern.  

 

Denna motpol är tydligt i genom hela reklamfilmen som skiftar mellan två historier, en där 

Zlatan är en mjuk familjefader och en där han är den ensamma jägaren. Den ensamma jägaren 

kan överleva i naturen, han är stark vilket syns då Zlatan Ibrahimovic filmas med bar 

överkropp. Vi kan tydligt se hans muskler när han gör push-ups ensam i en mörk stuga. Han 
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tar sig även an uppgifter som att bada i en isvak, vilket härleder tankarna till disciplin. Jaga 

vilda djur, vilket härleder tankarna till mannen som skyddar och drar in föda till sin familj.  

 

I en av scenerna filmas Zlatan Ibrahimovic sambo Helena Seger när hon blickar ut i ett 

fönster. Det ser ut som att hon väntar på att hennes sambo och far till hennes barn skall 

komma hem. Dessa bilder härleder en till en äldre bild av kärnfamiljen där mannen bar 

huvudansvaret för familjens välmående. Bilderna under dessa scener fokuserar mycket på 

hans kropp och fysik och säger oss indirekt att han är en man som står på ett gammalt	  

patriarkal, en jägare som skyddar och jagar för sin familj. Dessa bilder står i stor kontrast till 

de ljusa, varma och glada scenerna med Zlatan Ibrahimovics barn och sambo. Indirekt för det 

tankarna till gamla idéer om kvinnan i hemmet och mannen ute i det offentliga rummet. 

Reklamfilmen upprätthåller således gamla könsroller där kvinnan är underordnad mannen. 

Gunilla Jarlbro skriver i boken Medier, genus och makt att reklam kan ses som en form av 

övertalning vilket leder till att reklamen kan konservera vissa förhållanden i ett givet samhälle 

(2006:120). På så sätt stödjer och bevarar reklamfilmen Made by Sweden feat. Zlatan vissa 

rådande könsnormer. Även om det stundtals flörtas med ett jämställt hem med mannen som 

tar hand om barnen vilar filmen på gamla föreställningar på manligt och kvinnligt. 

Ibrahimovic filmas inte i exempelvis köket, som kan ses som en kvinnlig domän. Bilderna 

visar snarare Zlatan som en busig pappa som leker och stojar med sina barn.  

 

7.4.3 Fotboll och maskulinitet 

Filmen innehåller även bilder på Ibrahimovic när han spelar i landslaget vilket kan ses som att 

reklamfilmen tar hjälp av hans sportsliga framgångar inom fotbollen. Fotboll är en sport med 

en tydlig maskulin identitet som även uttrycks i reklamfilmen. Med bilder där Zlatan skriker 

och öppnar upp bröstet medan han springer över fotbollsplanen kan ses som en 

testosteronfylld uppvisning. Idrotten är än idag en domän som domineras av män. Idrotten blir 

likställd med manlighet och blir på så sätt den plats i samhället där män har 

tolkningsföreträde. Sport är således även ett sätt att ge ett folk en nationell samhörighet och 

uttrycka sin nationella identitet (Billig, 1995). Genom bilderna av det svenska landslagets 

tröjor som även nämnts i tidigare kapitel skapar man en gemenskap för det svenska folket. Att 

idrott är något maskulint är något som präglats av historien och då har framförallt fotbollen 

fått en maskulin status (Unogård, 2013). Det finns en föreställning om att svensken anser sig 

vara ett disciplinerat folk, och som länge dragit paralleller mellan idrottsstjärnor och hela det 

svenska folket (Ehn, Frykman & Löfgren, 1993: 223). Ehn påpekar att idrotten speglar olika 
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nationella gemenskaper och värden och där svenska idrottares framgångar används för att 

bekräfta föreställningar om hur svenskar är. Nästan allt som idrottare gör offentliggörs och 

genom journalister (eller som i det här fallet en reklamfilm) skapar man inlägg i en pågående 

bearbetning av den nationella självförståelsen (Ibid, 1993:218). Genom sportsammanhang gör 

man idrottare till moraliska föredömen vilket i sin tur påverkar de värden som det svenska 

samhället anser vara viktiga. På så sätt bidrar reklamfilmen till att reproducera gamla 

mansideal i såväl hemmets sfär men även inom idrotten.  

 

Myten kring det rådande mansidealet går hand i hand med en bild som förmedlas av 

reklamfilmen Made by Sweden feat. Zlatan genom att visa upp Ibrahimovic både som 

sexobjekt enligt devisen ”the gay dollar” med bar överkropp, som mjuk familjefader och som 

ensamvarg i skogen. Denna paradoxala bild som Helena Hill beskriver i sin avhandling Befria 

mannen (2007) och som syns i reklamfilmen hjälper till att bevara den bild och myt kring hur 

en svensk idealman skall vara, ett allt i ett paket.  Det går att tyda ett ambivalent 

förhållningssätt till mansidealet men samtidigt står det klart att gamla könsideal är de som 

föredras i reklamfilmen Made by Sweden. 

 

7.5 Att vända blad 

I filmen Made by Sweden har Zlatan skapat en ny image och gått från att vara en outsider från 

förorten Rosengård till en familjefader i de norrländska fjällen. Zlatan har gjort en total 

omvändning kring hur han förmedlar sin identitet, och skapat sig en ny image, från en 

uppstickare från gettot som sparkat sig igenom det svenska samhället, till att ta svenskhet till 

en helt ny nivå. Att bli ett med Sverige. Tidigare har Zlatan Ibrahimovic identifierat sig som 

en outsider som inte passar in i den svenska normen (Lagercrantz, 2007), han har varit tydlig i 

media med distansen till Sverige och har mer än ofta hamnat i dispyter med pressen (Laul och 

Wegerup, 2005). Som tonåring kämpade Zlatan Ibrahimovic för att spela i det Bosniska 

landslaget istället för det svenska ”Det vore super om jag kunde spela för Bosnien. Hade jag 

bara kunnat hade jag spelat med dem på en gång, men nu är det för sent. Nu måste jag 

koncentrera mig på andra saker” (Laud, och Wegerup, 2005) vilket kan sammanfatta den 

distans Ibrahimovic tidigare har haft till Sverige och det svenska landslaget.  Idag har han en 

uttalad kärlek till det han kallar sitt hemland (Wilhelmson, 2012). Han har förbytt sin 

identitet, gått från en främling i det svenska samhället till någon som omfamnar det och till 
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och med gör en hyllning till landet (Juborg, 2014). Trots den misstro han har känt från 

Sverige och den svenska fotbollen.	   

 

På grund av sitt namn och sitt utseende samt brytning går Zlatan Ibrahimovic emot de 

traditioner vi har på hur en svensk man ser ut och talar. Ibrahimovic har tidigare påpekat att 

han är en outsider i det svenska samhället, någon som inte passar in i den svenska normen 

(Lagercrantz, 2007). Samtidigt tar han till sig nationalsången, men med en twist. Vilket 

möjligen kan beskrivas som att han nu omfamnar den svenska kulturen men samtidigt gör den 

till sin egna. Genom sin egen tolkning av nationalsången ger han texten en ny innebörd och 

ett nytt innehåll. Den är tänkt att stå för ett nytt Sverige, ett mångkulturellt Sverige. 

Nationalsången gör sig ständigt påmind reklamfilmen igenom. Vi kan alla ord fast att den har 

fått en ny ljudbild. En uppdaterad version undertecknad Max Martin (fb.se 13/11-2014) har 

förändrat ljudbilden. Själva låten är lätt att känna igen då den finns i de flesta svenskars 

medvetande. Man har hört låten under sportsammanhang, på tv eller kanske under sin skoltid. 

I stället för att framföra sången på klassiskt vis har man låtit ändra text och musik för att 

kunna spegla ett nytt Sverige. Sången igenom prat sjunger Ibrahimovic istället för att sjunga 

men han byts av i mitten av reklamfilmen av en kvinna som sjunger nationalsången så som 

publiken är van vid. Ibrahimovic har själv valt att aldrig sjungit nationalsången under 

landslagskamper, ”Näe. Jag har liksom ... Vad ska man säga ... Det har aldrig klickat för mig” 

(Juborg, 2014). Zlatan har även berättat i en intervju att han inte kan texten (Wilhelmson, 

2012).  

 

Zlatan Ibrahimovic väljer i reklamfilmen att vända blad och starta ett nytt kapitel där han 

omfamnar sin roll som nationell hjälte. Genom att medverka i reklamfilmen Made by Sweden 

ändrar han inriktning och på så sätt skapar han även en ny image åt sig själv. Zlatan väljer nu 

att tacka de som tidigare tryck ner honom och fått honom att känna sig annorlunda. Men nu är 

han inte längre annorlunda, nu är Zlatan Ibrahimovic den ultimata svenska mannen. Mannen 

som tillhör kärnfamiljen, den muskulösa ur-mannen från skogen och mannen som kör Volvo.  

 

Volvo svänger hastigt mellan ytterligheter i sin reklamfilm vilket ger den ännu en effektfull 

dimension och som Barthes påpekar, är det en känsla man vill komma åt i reklamens värld, 

något som skapar tankar hos åskådaren (Barthes, 2007:16). Att sätta Helena Seger, den blonda 

ljuva svenska kvinnan mot den ensamma, starka och mörka Zlatan Ibrahimovic blir effektfullt 

och bidrar till att behålla gamla könsskillnader och idealbilden av det svenska utseendet 
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upprätthålls. Det är även något som beskrivs i Zlatan Ibrahimovic självbiografi, där Helena 

Seger står för ett (i princip) ouppnåeligt ideal och som kommer från en perfekt 

medelklassfamilj, dessa bilder syns i boken vid flera tillfällen och han beskriver sin tid vid 

gymnasiet som en tid där det går upp för honom att han är annorlunda och han trånar efter att 

få tillhöra en viss grupp. Han önskar att få umgås med ”de blonda tjejerna i Ralph Lauren 

tröjor” (Lagercrantz, 2011).  Det blonda och blåögda idealet som skapats av konstnärer där 

exempelvis Anders Zorn har bidragit till att ge svensken ett specifikt utseende med blåa ögon 

och ljust hår. Bilden av Helena Seger i reklamfilmen, är en vacker ljus kvinna, en mamma 

som värnar om sina barn. Det kan tänkas att Helena Seger får representera det svenska och 

hon som person har nu lyckats tämja Zlatan Ibrahimovic och fått honom att bete sig som en 

svensk man. Ibrahimovic som tidigare har haft en image som en strulig kille; ”jag var bad boy 

och allt det där, utlänningen” (Ibid, 2007:213). Han ville vara annorlunda och ansåg att det 

var Sverige mot honom (Ibid, 2007).   

 

Vid den här tidpunkten (februari 2014), när reklamfilmen släpps, stundar ett supervalår som 

fått stort utrymme i press och media. Nynazism och nationalism är samtalsämnen som 

diskuteras i såväl politiska rum som i media. Nationalismen har ett stort fäste hos det svenska 

folket med partier som Sverigedemokraterna som gör stora vinningar, men samtidigt är det 

Zlatan Ibrahimovic, en man med ett utländskt klingande namn som får stå som nationell 

hjälte. Vilket kan ses som motsägelsefullt. I media har man beskrivit reklamfilmen som ett 

hopp för det nya Sverige, med en nationalhjälte som skall kunna inspirera andra unga män 

med invandrarbakgrund att integreras i det svenska samhället (Carleö, 2014). Samtidigt som 

landslagets blågula tröjor zoomas in i bild, vilket associeras direkt till den svenska blågula 

fanan, vill man med hjälp av reklamfilmen samla hela svenska nationen oberoende 

klasstillhörighet eller bakgrund. Zlatan Ibrahimovic tillsammans med de svenska färgerna 

skall möjligtvis ge upphov till en känsla av tillhörighet hos den grupp unga män med 

invandrar bakgrund eller utländskt påbrå i Sverige. En tillhörighet som kan vara svår att ta 

fasta på om det hade varit Johan Elmander eller Kim Källström som hade marknadsfört 

Volvos XC70 och varit ansiktet utåt i reklamfilmen. Nu är det Zlatan Ibrahimovic som får stå 

som nationell hjälte. Med bilderna över de blågula tröjorna kan det tänkas att man vill skapa 

en form av enighet, en enighet som grundar sig på en föreställd gemenskap hos publiken. En 

gemenskap som skall sträcka sig över klassgränser och bakgrunder och ena hela den svenska 

nationen. Att ta hjälp av en välkänd fotbollsspelare skall ge den svenska nationen en enighet 

och gemenskap, om än så en föreställd sådan.  
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Samtidigt kan det tänkas att filmen skall ge upphov till en nationell gemenskap vare sig man 

är född i Sverige eller har en utländsk bakgrund finns det scener i reklamfilmen som bidrar till 

att upprätthålla ett svenskt idealutseende (jmf. Ehn, Frykman och Löfgren, 1993). Filmen 

bidrar även till att visa att det är ”okej” att komma från en annan (än svensk) bakgrund om 

man värnar om de svenska normerna och idealen. Egentligen handlar inte reklamfilmen om 

det multikulturella samhället. Skulle reklamfilmen vittna om ett multikulturellt samhälle 

skulle man inte använda sig av den norrländska fjällen som bakgrund och sedan 

ackompanjera den med den svenskanationalsången. För att lyfta fram ett multikulturellt 

Sverige krävs det mer än enbart en man med ett utländskt klingande namn. Filmen påpekar 

snarare att man skall omfamna den svenska identiteten även om man heter Zlatan Ibrahimovic 

och har föräldrar från Bosnien och Kroatien. Zlatan är nu Made by Sweden. 

 
8. Slutdiskussion 

Sverige har i mångt och mycket förändrats efter nationalromantikens skede (Hall, 200:270) 

men vissa värden lever kvar än. Reklamfilmen kan sägas framhålla ett oförändrat Sverige som 

skildras genom naturbilder, nationalsången och en tro på kärnfamiljen. Samtidigt spelar 

Zlatan Ibrahimovic en av huvudrollerna i filmen. Han får stå för ett nytt och multikulturellt 

Sverige. Det finns en idé som framhålls i boken Medier och Kulturer om att den svenska 

identiteten är föränderlig och därför är kulturarvet ett ständigt pågående ombyggnadsprojekt, 

där varje generation väljer bort och fogar till (Löfgren, 1990:116). Kanske kan Zlatan 

Ibrahimovic vara ett försök till en förändring i vårt kulturarv.  
 

Ett förändrat kulturarv kan förklaras genom Zlatan Ibrahimovic omtolkning av nationalsången 

som vidare kan tolkas genom att se det som att han får göra sin tolkning av det svenska 

samhället. Genom en omtolkning av nationalsången visar reklamfilmen på att samhället och 

den nationella identiteten är i förändring. Detta kan ifrågasättas om Volvo vill visa på ett nytt 

Sverige eller om man helt enkelt rider på Zlatan Ibrahimovic framgångar inom fotbollen. 

Samtidigt som man kan se omtolkningen av sången som just en förändring i den nationella 

identiteten räcker det fortfarande inte för att vittna om ett nytt multikulturellt samhälle, då 

reklamfilmen vilar på gamla föreställningar om det svenska samhället.  
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Reklamfilmen, har förklarats i olika medier som en väg in till det förstående och 

multikulturella samhället. Filmen vilar likväl på gamla föreställningar om en svensk nationell 

identitet (jmf. Ehn, Frykman, Löfgren, 1993).  Kulturen är dynamisk och i ständig förändring 

vilket vittnar om ett (möjligtvis) försök att bryta upp de föreställningar som finns kring en 

svensks utseende, detta genom att använda sig av Zlatan Ibrahimovic i en hyllning till 

Sverige. Att använda sig av en man som fortfarande benämns som av utländsk härkomst 

enligt statistiska centralbyrån (2013) och som inte ingår inom ramarna för ett typiskt svenskt 

utseende. Helena Seger står i stor kontrast till Ibrahimovic själv med sitt blonda och mycket 

typiska svenska utseende vilket bidrar till att utkristallisera skillnaderna mellan ett svenskt 

och ett så kallat ”utländskt” utseende. Det finns två sidor av myntet, å ena sidan har vi en man 

av utländsk härkomst i reklamfilmen men samtidigt skall han uppföra sig och verka inom de 

ramar som finns för en svensk man. Vilket i sin tur kan tolkas som att man rättfärdigar att det 

är okej att vara av utländsk härkomst om man bara anammar de svenska normerna och då den 

svenska identiteten. Att enbart använda sig av en man med ett utländskt klingande namn kan 

inte hjälpa att luckra upp de föreställningar och normer som finns för en svensk nationell 

identitet.  Det kan ses som att det är okej att vara utav utländsk härkomst om man rättar sig 

efter de svenska normer som råder.  

 

Att vara svensk anses vara en av den främsta egenskapen och ett starkt försäljningsargument 

för Volvo när de lanserar XC70 och Volvo profilerar sig starkt med att vara svenska 

framförallt med ledorden för reklamfilmen ”Made by Sweden”. Samtidigt som man utforskar 

gränserna mellan det svenska och det icke-svenska genom Zlatan Ibrahimovic. Det framhålls 

även att svensken dras till det som känns icke svenskt och gör detta till sin identitet. Men att 

bevisa skillnader mellan sig själv (som nationell identitet) och andra gör att nationaliteten 

lever vidare (Löfgren, 1990:87). Det skulle även finnas andra bakomliggande faktorer apropå 

deras tydligt svenska nationell identitet i deras senaste reklamsamarbeten. Det kan möjligen 

finnas skäl till att framstå som mera svenska då de numera ägs av kinesiska Geely. Det kan 

möjligtvis vara så att man nu marknadsför sig extra hårt med en svensk identitet för att stärka 

banden till ”hemlandet” så de inte skall försvinna. Volvos historia bygger på en närhet till 

Sverige (Jönsson & Wickelgren, 2010) och det finns möjligen skäl till att fortsätta med en 

skenbar marknadsföring då Volvos marknadsandelar fortfarande är störst i Sverige. Att vara 

Made in Sweden är något som står för god kvalitet och möjligtvis något som Volvo vill 

fortsätta att förknippas med.  
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I titeln till reklamfilmen har man bytt ut Made in Sweden mot Made by Sweden. Att byta ut 

detta lilla ord ger Volvo ett sätt att utrycka deras svenska härkomst och närhet till landet 

samtidigt som man kan avskärma sig från den sanning att Volvo idag inte är svensk ägt. Att 

reklamfilmen värnar om att upprätthålla och reproducera en svensk nationalitet är det ingen 

frågan om. Att man bytt ut ordet in mot by för tankarna till att det inte längre handlar om att 

bilen faktiskt görs i Sverige utan det handlar om en svensk livsstil. Att Volvo nu är ägt av ett 

kinesiskt företag är ingen hemlighet. Även om företaget inte längre är svensk ägt så är det ett 

viktigt försäljningsargument från reklamfilmens sida att bilen är just en förlängning av en 

svensk livsstil. Samtidigt som reklamfilmen kan ses som en reproduktion av gamla svenska 

normer och värderingar så är det Zlatan Ibrahimovic som spelar huvudrollen i filmen. En 

outsider från gettot i Malmö som nu blir nu det svenskaste av det svenska.  

 

Genom reklamfilmen skapar man en tro om att svensken är annorlunda. Att en bil får 

försäljningsargumentet att den är speciellt framtagen för svenska förhållanden ger bilden av 

att Sverige är ett land som inte kan jämföras med andra länder. Att snölandskapen i andra 

länder inte kan likställas med de svenska ger en tro på att Sverige och dess natur är mer än 

bara en föreställd gemenskap. Att bilen är det ultimata färdmedlet i det svenska landskapet 

leder i sin tur till att upphöjer det svenska landskapet till något mer speciellt och annorlunda 

än exempelvis de tyska, franska, amerikanska eller italienska (eller något annat för den delen) 

karga och snöiga landskapen. Att nationalsången poängterar att Sverige är just ett fritt och 

gammalt land ger tittaren en större tro på just det argumentet, att Sverige är mer än bara en 

sinnlig gemenskap. Sverige skall framstå som ett land med gamla och anrika anor och där 

reklamfilmen får representera det äkta Sverige. Ett land med en speciell natur och ett speciellt 

sätt att vara och föra sig på.  

 

Framställningen av den svenska identiteten i reklamfilmen lutar sig på de normer som är 

rådande i samhället. Eftersom filmen skall representera det genuina och äkta svenska ger man 

mottagarna vissa referenser att förhålla sig till när det kommer till den svenska nationella 

identiteten (jmf. Ehn, Frykman och Löfgren, 1993). Detta kan ses i form av bilder på naturen 

(Ehn, Frykman och Löfgren, 1993), hur man framställer Zlatan som den äkta svenska mannen 

av komplex natur (jmf. Hill, 2011) och genom framställningen av Volvos XC70 som en äkta 

svensk bil speciellt framtagen för svenska förhållanden. Namnet Made by Sweden ger i sin tur 

tittarna en förståelse att det är Sverige som har skapat bilen. Att signalera att det är Sverige 

som byggt bilen hjälper varumärket Volvo i sin reklamfilm Made by Sweden, att reproducerar 
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en föreställning om den svenska identiteten och således den nationella gemenskapen (jmf. 

Billig, 1995). Det i sin tur leder till att föreställningen om den svenska nationella identiteten 

lever vidare.  

 

Att kalla reklamfilmen ”en hyllning till Sverige” kan ses som ett försök till att knyta 

varumärket till Sverige. Volvo har sedan lång tillbaka varit kopplat till den svenska staten 

(Jönsson och Wickelgren, 2010), idag har de kinesiska ägare men varumärket Volvo värnar 

fortfarande om en svensk identitet vilket syns tydligt i reklamfilmen Made by Sweden. Att 

använda sig av en idrottsstjärna i filmen ger den svenska nationella identiteten mer stöd då 

sport anses vara den mest uttryckliga nationaliseringsfaktorn i den moderna välfärdsstaten 

(Hall, 2000:281). 

 

Valet av bil visar även på Zlatans mognadsprocess. Han har gått från en ivrig fotbollsspelare 

som snarare varit känd för sitt temperament, men som idag är erkänd världen över och har en 

ledande roll i det svenskalandslaget. Ibrahimovic har nu vuxit upp och mognat och väljer 

därför en Volvo. Volvo som varumärke lever i symbios med den svenska välfärdsstaten. 

Volvo står för vissa värderingar som även skall tydliggöras i reklamfilmen. Det går inte att 

bortse från det symbolvärde Volvo har och vad det medför i reklamfilmen. Möjligen är det så 

att man i reklamfilmen vill framställa Zlatan Ibrahimovic som den trygga familjefadern, 

snarare än den image som playboy han har haft tidigare. Detta möjligtvis för att det passar 

Volvos varumärke bättre och ligger närmre deras kärnvärde som trygga och säkra bilar.  

 

”Myterna är ingenting annat än den outtröttliga uppmaningen, det försåtliga och 

orubbliga krav som vill att alla människor skall känna igen sig i denna eviga och ändå 

tidsbestämda bild, som man en dag skapat som om man skulle vilja att den skulle vara 

för alltid. Ty den natur man stänger in dem i under förevändning att föreviga dem är 

bara en vana. Och det är denna vana som de måste ta fasta på och förändra, hur gammal 

den än är” (Barthes, 2007:250). 

 

Citatet ovan kan likställas och jämföras med de gamla och outtröttliga ideal som skapats och 

bevarats i det svenska samhället. Dessa ideal som reproduceras i reklam, texter och bilder och 

ger upphov åt en norm som kanske alla inte kan passa in i. Att använda sig av Zlatan 

Ibrahimovic kan antas ge unga män av utländsk härkomst lättare att ta till sig de normer och 

den nationella identitet som råder i det svenska samhället. Reproduktionen av en svensk 
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nationell identitet är fortfarande aktuell, om än så med Zlatan Ibrahimovic, killen från ghettot. 

Reklamfilmen blir således ett sätt att förstå de rådande normer som finns kring en svensk 

nationell identitet. Den svenska identiteten förmedlas i positivt bemärkelse och med 

budskapet Made by Sweden framhåller filmen att det är Sverige som skapat bilen och då i 

nästa led, ett Sverige som bygger på natursköna upplevelser och ett tryggt familjeliv och som 

i sin tur kan producera den perfekta och robusta bilen. En svensk livsstil är avundsvärd och 

skall därför upprätthållas enligt reklamfilmen Made by Sweden.   

 

9. Förslag på vidare forskning 

Jag har i den här uppsatsen tittat på konstruktioner kring en svensk nationell identitet. Trots 

det omfång en kandidatuppsats rymmer finns det samtidigt en tidsbegränsnings som innebär 

att enbart en begränsad del av de slutsatser och analyser man kan dra finns med i uppsatsen. 

Det finns således flera olika infallsvinklar men även mer material som kan undersökas. Att 

även undersöka reklamfilmen ur ett genusperspektiv skulle kunna ge svar på hur mans- och 

kvinnoideal reproduceras i ett större omfång. Att även titta på samtliga filmer skulle ge en 

helhetsbild och kunna klarlägga hur Made by Sweden kampanjen reproducerar en svensk 

nationell identitet.  

En annan intressant infallsvinkel skulle vara att göra en kritisk diskursanalys för att kunna 

svara på de relationer som finns mellan diskurser och olika samhällsfenomen. Att titta på 

maktstrukturer i samhället genom reklamfilmen Made by Sweden skulle kunna ge en bättre 

bild av hur nationell identitet skapas och bibehålls i samhället.  
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