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Abstract 

Denna uppsats undersöker Clas Ohlsons kommunikativa budskap i utvalda 

reklamfilmer som visats på brittiskt TV. Med utgångspunkt i teorier rörande kultur 

och standardiserad eller anpassad marknadskommunikation på en global marknad, 

syftar uppsatsen till att komma närmare ett svar huruvida Clas Ohlsons 

reklambudskap i form av TV-reklamfilmer är tillräckligt tydliga för den relativt nya 

marknaden Storbritannien, eller om det faktum att de är översatta kopior av de 

svenska versionerna, kan ha bidragit till den uteblivna framgångssagan.  

Genom en semiotisk analys undersöks de två huvudsakliga reklamfilmerna för Clas 

Ohlson som förekommit på brittisk TV sedan starten. Analysen visar tydliga kulturellt 

betingade drag från den svenska kulturen i båda filmerna, något som leder till 

diskussionen huruvida reklamfilmerna är tillräckligt uttryckliga för att budskapet ska 

nå fram till den brittiske konsumenten. Gemensamt för de båda filmerna är även att de 

fokuserar främst på historien och värderingarna hos företaget och saknar ett tydligt 

produktfokus. Runt detta diskuteras därefter frågan huruvida detta är det bästa sättet 

att skapa ett intresse och vidare framgångar på en ny marknad. Även om båda 

filmerna tydligt vänder sig till en bred, generell grupp av potentiella konsumenter, så 

stöder teorierna rörande kultur och specifikt TV-reklam, kultur och identitet utifrån ett 

brittiskt perspektiv, antagandet att budskapet riskerar att inte nå fram på samma sätt 

som på den svenska hemmamarknaden.  

Slutsatserna dras avslutningsvis att Clas Ohlsons TV-reklamfilmer borde vara mer 

anpassade för den brittiska marknaden för att nå ut med fullo med sina reklambudskap 

och nå sin fulla potential när det gäller ett framgångsrikt varumärkesbyggande på en 

ny marknad.  

Nyckelord: TV-reklam, Storbritannien, Kultur, Standardiserad 

marknadskommunikation, Anpassad marknadskommunikation 
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1. Inledning 

Vi lever i en värld där globaliseringen är ett faktum och gränser alltmer suddas ut. 

Kulturer möts och blandas och nya uppstår.  

Många företag har nått stor framgång med internationella satsningar. Globala 

kampanjer av företag som McDonalds och Coca-cola har skapat igenkännande och 

blivit succé världen över. Dessa företag har inte bara utnyttjat den ökade 

globaliseringen till fullo, utan kan även i viss mån sägas ha bidragit till den. Men de 

finns även de företag som först nu på senare år tar de första stegen utanför den trygga 

hemmamarknaden på något skakiga ben.  

År 2008 slog det ursvenska företaget Clas Ohlson upp dörrarna till den första butiken 

utanför den Skandinaviska marknaden. Detta var början till den stora satsningen på en 

helt ny marknad - Storbritannien.  

IKEA är det perfekta exemplet på en svensk succéhistoria inom företagsexpandering 

och återfinns idag världen över. IKEA använder sig med framgång av sitt svenska 

kulturarv och även om olika variationer av detta förekommer, så ser varuhuset i stort 

sett likadana ut världen över. (Engdahl 2006:204) Det är även denna taktik Clas 

Ohlson har valt att använda sig av. Butikerna byggs konceptenligt, kampanjerna 

bedrivs samtidigt i samtliga länder med endast vissa lokala skillnader. Clas Ohlson 

katalogen i Storbritannien skiljer sig endast språkmässigt från den svenska 

motsvarigheten. Det svenska kulturarvet marknadsförs stort vid butiksöppningar 

(”The swedes have arrived” 1) och i butikerna i form av dalahästar och ”historien om 

Clas” på tapeter och vid ingångar.  

Ändå blev inte inträdet på den brittiska marknaden den succésaga som företaget 

hoppats och trott på. Försäljningsresultaten ligger under förväntningarna och den 

framgångssaga man hoppats på uteblev trots stora satsningar både på butiker och på 

marknadsföring. (https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=163023 

Hämtad:2013-10-08) 

                                                        

1 Slogan som används i samband med nya butiksöppningar, i annonser, 
reklamblad, flaggor, banners mm.  
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Varför hände detta? Förklaringarna kan vara många. Det kan självklart ha att göra 

med rådande ekonomi i landet, för hög konkurrens bland liknande kedjor eller att det 

helt enkelt tar längre tid än man beräknat att etablera ett varumärke och börja se en 

lönsamhet på en ny marknad. Men det finns även en möjlighet att det handlar om 

marknadskommunikationen och det är denna aspekt jag ämnar undersöka med min 

uppsats.  

Med utgångspunkt i min egen erfarenhet efter att ha jobbat för den brittiska delen av 

Clas Ohlson under många år, och den förvirring som så tydligt verkar råda om detta 

nya svenska företag hos den brittiske konsumenten (”Is this some kind of IKEA?”) 

vill jag med hjälp av relevanta teorier, närma mig ett svar huruvida Clas Ohlsons 

strategier för varumärkesbyggande på den brittiska marknaden har varit de mest 

effektiva eller kunna bedrivits annorlunda.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte  

Mitt syfte med denna uppsats är att genom att undersöka Clas Ohlsons TV- 

reklambudskap på den brittiska marknaden, komma närmare ett svar på huruvida 

dessa är tillräckligt utvecklade och anpassade för att lyckas skapa uppmärksamhet på 

en helt ny marknad eller om det kulturella olikheterna mellan det svenska företaget 

och den brittiska marknaden eventuellt kan ha varit ett hinder i företagets framgångar.  

Clas Ohlson har gjort stora satsningar och utvidgar ständigt sina 

marknadskommunikationsmöjligheter i form av mer reklam, fler medium och större 

tillgänglighet i hopp om att det är lösningen på företagets tröga start på den brittiska 

marknaden. Jag vill dock undersöka vad som snarare kommuniceras än hur mycket 

och hur ofta på denna nya, okända marknad. Clas Ohlson använder sig av i princip 

samma reklamfilmer och reklambudskap i Sverige som i Storbritannien; En marknad 

där Clas Ohlson ständigt återfinns på listor över Sveriges mest kända och omtyckta 

varumärke i kontrast med en marknad där varumärket och konceptet är helt okänt.  
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1.1.2 Frågeställningar 

Vilka budskap är det som förmedlas och hur i Clas Ohlsons brittiska reklamfilmer? 

Är Clas Ohlsons reklambudskap tydliga nog för att bygga ett framgångsrikt 

varumärke på en ny marknad?  

Kan Clas Ohlsons tröga start på den brittiska marknaden eventuellt förstås utifrån de 

reklambudskap som används?  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Historien om Clas Ohlson 

”Clas Ohlson är ett europeiskt detaljhandelsföretag med stora visioner och högt 

uppsatta mål. Vi håller hårt på vårt ursprung och starka kundfokus” (Clas Ohlson: 

Hämtad 2013‐08‐06) 

Clas Ohlson har 177 butiker i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. 

Omsättningen räknas till 6 miljarder SEK och 57 miljoner människor besöker årligen 

företagets butiker. Cirka 4000 personer är anställda i olika instanser i samtliga av 

dessa länder och Kina där mycket av produktproduktionen sker. (Om Clas Ohlson: 

Hämtad 2013-08-04 ) 

Historien om företaget börjar 1918 i Insjön när grundaren Clas Ohlson (1895-1979), 

börjar sälja tekniska handböcker. Sortimentet utökades efter hand med tekniska 

produkter med Clas Ohlsons egna ledord ”Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser 

med rätt kvalitet efter behov”. Företaget var från början ett postorderföretag och detta 

förblev företagets huvudsakliga verksamhet fram till 1980-talet. Butiken i Insjön, där 

allting en gång startade, tar årligen emot 600 000 besökare. Även samtliga nyanställda 

i företaget besöker Insjön, där de erhåller en två veckors utbildning i 

produktkännedom och företagskultur. I Insjön finns även företagets enorma 

centrallager, från vilket samtliga butiker erhåller sina produkter. Den årliga Clas 

Ohlson katalogen är välkänd för många generationer svenskar och utkommer idag på 

svenska, norska, finska och engelska. De ca 15 000 produkterna i sortimentet är 
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indelade i kategorierna: El, Fritid, Bygg, Multimedia och Hem. (Historien om Clas 

Ohlson: Hämtad 2013-08-02) 

1.2.2 Ingång på den brittiska marknaden 

Den första butiken på den brittiska marknaden öppnades i Croydon, en stadsdel i 

södra London, vintern 2008. Klas Balkow, VD och koncernchef för Clas Ohlson, 

motiverade beslutet i en kommentar: “Vår första butik i London är en viktig milstolpe 

i vårt inträde i Storbritannien, en stor marknad som skapar tillväxtmöjligheter under 

många år framåt” (SvD Näringsliv 2008) 

Butiken öppnades som företagets ”flaggskepp-butik” på den brittiska marknaden och 

ligger i The Whitgift centre, ett köpcentrum som attraherar 25 000 besökare per år. I 

en intervju med Mark Gregory, VD för Clas Ohlson UK, motiverades Clas Ohlsons 

inträde på den brittiska marknaden med följande kommentar: "The UK has a very 

competitive retail sector but we could see straight away that there was a gap in the 

market.” Gregory förklarar vidare att Clas Ohlson erbjuder ett mycket bredare 

sortiment än det typiska “household or DIY2 stores” som finns i Storbritannien. Dessa 

butiker är även ofta belägna utanför centrumkärnor och Clas Ohlson satsar därför på 

centrumlägen och stadskärnor. (London and partners: Hämtad 2013-08-03)  

Clas Ohlson har idag 12 butiker runt om i England och Wales, varav tre är i London-

regionen.  

 

1.3 Material och avgränsningar 

Clas Ohlson befinner sig i ett läge på den brittiska marknaden där det gäller att göra 

marknaden uppmärksamma på företaget, att bygga upp sitt varumärke för att på så 

sätt locka kunder. På en ny marknad bli det viktigare än någonsin att kommunicera 

sitt varumärke; Värdet av varumärket uppstår genom effekterna av kommunikationen. 

(Amnéus 2011:91) 

                                                        

2 DIY syftar på ”Do it yourself”, exempelvis verktyg  
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Clas Ohlson försöker uppnå detta genom att precis som de flesta företag i liknande 

positioner, satsa stort på reklam – Något som i de flesta sammanhang är känt för att 

leda till ökad framgång och ekonomiska framgångar. (Bignell 2002:30) 

Jag har valt att fokusera min analys på två reklamfilmer som visats på brittisk TV 

under 2012; Dessa är även de huvudsakliga två som har visats på TV någon längre tid 

sen företaget öppnade i Storbritannien.  

TV-reklam hör till den form av reklam som sysslar med att ”avbryta” konsumenten i 

den mediekonsumtion hen redan är engagerad i, för att skapa uppmärksamhet. 

(McStay 2009:1) Detta står till exempel i kontrast till webbsidor där det handlar om 

från kunden ett mer aktivt sätt att få reda på mer om ett företag och dess produkter 

och erbjudanden. Reklamfilmerna gör det även möjligt att på ett djupare plan studera 

hur både text, språk och bild används för att skapa uppmärksamhet och intresse och 

sammanfattar de aktuella kampanjerna i form av både reklambudskap och produktval 

– Något som blir intressant att studera utifrån de teorier rörande kultur jag valt att 

fokusera på. Vilka tecken, koder etc., kan identifieras i reklamfilmerna och hur kan 

dessa tolkas?  

Clas Ohlson fokuserar sina reklamfilmer på aktuella kampanjer och samma produkter 

och budskap för samtliga reklammedier inom den specifika tiden, och reklamfilmerna 

blir därför intressanta sammanfattningar av samtliga aktuella reklamformer. Jag 

bedömer därför att mitt val av reklamfilmer, är det mest realistiska materialvalet när 

det kommer till möjligheterna att dra mer generella slutsatser angående Clas Ohlsons 

marknadskommunikation som helhet. De reklamfilmer jag valt att fokusera på är 

följande:  

- Clas Ohlson vår/vinter reklam 2012 

Denna reklamfilm har använts året runt av företaget med vissa små skillnader 

beroende på vilken kampanj och årstid som är aktuell. Reklamfilmen är densamma 

som har använts på samtliga marknader där Clas Ohlson finns, med undantag för 

språket som har anpassats efter marknaderna.  

- Clas Ohlson julreklam 2012 
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Även denna reklam är densamma på alla marknader med undantag på de språkliga 

och lingvistiska tecknen som används. Julen är den tid på året som erbjuder de allra 

bästa möjligheterna för höga försäljningssiffror för de flesta företag inom handel, Clas 

Ohlson inkluderat.  

 

1.4 Begrepp och definitioner 

1.4.1 Profil, Image och Varumärke 

När man talar om kommunikation i organisationssammanhang, syftar begreppet profil 

på de föreställningar som en organisation medvetet kommunicerar till marknaden, så 

som man inom organisationen önskar att uppfattas av omvärlden. Image å andra sidan 

syftar till de föreställningar marknaden faktiskt har av organisationen. Ett tredje 

begrepp är ”varumärke”. Varumärket påverkas av all kommunikation som bedrivs 

inom företaget och är en mycket viktig immateriell tillgång hos organisationer och 

företag. Ett unikt varumärke är en viktig ingrediens för att vinna kunderna bland 

liknande konkurerande företag. (Falkheimer Heide 2003:17)  

Det finns flera olika sätt att se på varumärken. Det ekonomiska synsättet ser 

varumärken som en del av den traditionella marknadsmixen, medan identitetssynsättet 

ser varumärket kopplat till organisationens identitet – varumärket är ett uttryck för 

organisationen. (Amnéus 2011:30-31) Varumärken kan även förstås utifrån 

mottagarens, konsumentens egna tankeprocesser - hur vi minns saker, vad får oss att 

reagera och därefter handla. Processen från uppmärksamhet till handling som 

konsumenten går igenom är avgörande för detta perspektiv. (Amnéus 2011:32) 

Det finns även synsätt inom varumärkesforskningen som utgår från kulturella 

aspekter. Människor kan tillsammans, i grupper, ge varumärket mening och värde. 

För detta krävs ett gemensamt medvetande, ritualer och traditioner. (Amnéus 

2011:35) Hur blir varumärken ikoner, hur blir varor kulturella informationsbärare och 

hur påverkar detta den individuella och kollektiva identiteten? När ett varumärke 

kommer till den punkt att det är en del av den gemensamma kulturen så blir det även 

en symbol för någonting större – något som nödvändigtvis inte behöver ha med 

varumärket att göra. Vad gör varumärket med kulturen, och vad gör kulturen med 
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varumärket? Det gäller här att identifiera och tolka underliggande kulturella 

betydelser, genom till exempel semiotik. (Amnéus 2011:36) 

Ett företags varumärke kan ses som summan av produkterna, själva organisationen 

och allt det som företaget på olika sätt kommunicerar. Men ett varumärke är också det 

som skapas i upplevelserna hos konsumenterna och så som vi efter att tagit emot 

reklam och budskap, uppfattar varumärket. (Amnéus 2011:19-20) De mentala 

föreställningar vi som konsumenter har om ett företag är en avgörande faktor när vi 

gör våra val. Kommunikationen mellan människor, organisationer och medier blir 

avgörande för hur dessa föreställningar skapas. (Falkheimer Heide 2003:17) 

Det är företagets image, hur företaget uppfattas av marknaden, som är avgörande för 

hur målgruppen reagerar gentemot företaget. Det finns inte någon säker koppling 

mellan företagets image och företagets profil, hur man vill uppfattas av marknaden. 

Därför är det för en annonsör avgörande att man måste vara medveten om dessa 

attityder för att lyckas i sin marknadskommunikation. Det är vanligt att målgruppens 

bild av företaget inte alls stämmer överens med hur man hade tänkt sig. (Dahlqvist 

och Westerståhl 1993:21) 

 

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Standardiserad eller anpassad reklam‐ Debatt  

 När man talar om standardiserad eller anpassad marknadskommunikation så finns de 

två huvudsakliga synsätt – vitt skilda från varandra, som har debatterats flitigt. Den 

ena sidan ser reklam specifikt anpassat för varje enskilt land och kultur som en 

nödvändighet eftersom varje land har sina egna behov och problem i behov av 

lösningar, medan den andra sidan hävdar att all reklam ska standardiseras och se lika 

ut överallt i världen utan någon hänsyn till kulturella eller geografiska skillnader. 

(Ghauri & Cateora 2006: 390) 

Begreppet globalisering översätts i vissa fall till ”global marknad” och ”global 

kultur”. Kritik mot detta begrepp är dock att det ofta används för att referera till USA 

eller den Västerländska dominanta kulturen. En vidareutveckling på detta är 

begreppet ”McDonaldization” som refererar till globala företag som agenter för 
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kulturell imperialism och psykologiskt fängelse. (L´Etang 2008:232) L´Etang menar i 

”Public relations Concept, Practice and Critique” att vi måste ställa oss frågan 

huruvida denna globala marknad existerar och om det är möjligt att vara jämställda 

medborgare i denna internationella sfär? (L´Etang 2008:234) 

Enligt Ghauri & Cateora ”International marketing” (2006) skiljer sig köpbeteenden 

för globala produkter till och med inom en så pass integrerad marknad som EU. 

Gillette säljer sina produkter i mer än 200 länder. Medan företaget i sig har en global 

image som ett maskulint, sportsinriktat märke, har produkterna i sig inte någon sådan 

image. Detta yttrar sig i att produkterna säljs under många olika namn, beroende på 

land. Företagets reklamfras ”Gillette, the best a man can get” används dock i samtliga 

reklamsammanhang för de manliga toalettartiklarna i ett försök att förmedla någon 

form av gemensam image. (Ghauri & Cateora 2006: 390) 

1.5.2 Theodore Levitt‐ Globaliseringen av marknader  

Artikeln ”The globalisation of markets” ledde till att flera företag började se över sina 

internationella strategier och använda sig av globala marknadsstrategier. Enligt Levitt 

har den globala konsumenten liknande behov och önskemål och internationella 

marknadsförare borde därför beakta världen som en stor, gemensam marknad utan att 

ta hänsyn till nationella skillnader. (Ghauri & Cateora 2006: 390) Levitt menar att det 

är teknologin som bär ansvar för detta – människor världen över vill ha det de sett, 

hört om eller upplevt via teknologin. Även de länder som ber resten av världen att 

respektera och ta hänsyn till deras specifika kulturer, insisterar samtidigt på att ta del 

av det globala i form av modernt gods, tjänster och teknologier. (Levitt:250) Coca-

cola och vissa cigarett märkens framgångar är endast exempel på den generella driften 

mot standardisering som världen dras mot. Ingen, oavsett kultur, vill stå utanför. 

(Levitt:253) Enligt Levitt jobbar det framgångsrika globala företaget ständigt mot 

standardisering och behandlar världen som en enda stor marknad istället för flera 

anpassade. Företaget vet allt om sin produkt eller tjänst, och når framgång just genom 

att inse underskottet av detta på andra marknader. Om priset dessutom är fördelaktigt, 

kommer alla slutligen eftertrakta just denna produkt och ju mer eftertraktad produkten 

blir, ju fler människor kommer att vilja ha samma sak- oavsett land och kultur. (Levitt 

:254-255) 
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Levitt menar att lokala skillnader i produkter och egenskaper som förekommer idag, 

inte beror på att dessa skillnader faktiskt existerar, utan snarare på vad vi tror 

existerar. Hemligheten är enligt Levitt att undersöka vad konsumenten verkligen 

behöver och vill ha, istället för att endast gå på vad hon säger att hon vill ha och 

behöver. De misstag som begåtts av företag när det gäller att standardisera sina 

produkter och tjänster, är ett resultat av dåligt utförande och fantasi mer än någonting 

annat. Alla marknader har en sak gemensamt: En önskan om produkter av 

världsklasstandard, som är globalt igenkända och erkända, till så lågt pris som 

möjligt. Levitt poängterar att även om nationella skillnader mellan kulturer och 

marknader existerar, så är det de gemensamma nämnarna hos den globala 

konsumenten som glöms bort och bör lyftas fram. (Levitt:256) 

1.5.3 Typexempel‐ IKEA  

I ”International marketing” studerar författarna i en fallstudie IKEAS ingång i 

Ryssland. När IKEA öppnade sin första butik i Ryssland 1998, var det på en mycket 

svår marknad och situation. När de flesta utländska företag lämnade landet, gjorde 

IKEA istället tvärt emot, något som visade sig vara lyckat i det långa perspektivet, 

även fast man inte visste mycket alls om den ryska marknaden eller möjligheterna att 

lyckas.  

IKEA är kända för sin starka företagskultur ”The IKEA way”, som är en 

sammanfattning av företagets traditioner, produkter, historia, styrelse etc. (Ghauri & 

Cateora 2006: 599) Alla nya medarbetare undervisas i detta av erfarna IKEA-

medarbetare och får sedan tränas i en existerande butik, ”lär genom att göra”, något 

som även var fallet i Ryssland. IKEA har i princip samma produktsortiment på 

samtliga marknader, utan lokala anpassningar och företagets grundprincip- att inte 

anpassa sortimentet efter de lokala skillnaderna eller försöka efterlikna sina 

konkurrenter – är avgörande för att bevara IKEA:s image och koncept. (Ghauri & 

Cateora 2006: 600) Dock är varumärket IKEA djupt rotad i den svenska kulturen, 

något som skiljer sig betydligt från den ryska, och det blev därför avgörande att göra 

kunderna uppmärksamma och lära ut denna kultur. Att skapa en image där lågt pris 

och hög kvalitet stod i fokus blev även avgörande för IKEAS framgångar. 

Marknadskommunikationen stod i fokus när det gällde att uppnå detta och företaget 

satsade stort på flera typer av medier. (Ghauri & Cateora 2006: 601) 
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2. Teori 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Min teoretiska utgångspunkt kommer att handla om standardiserad respektive lokalt 

anpassad marknadskommunikation på en internationell marknad. För att besvara mina 

frågeställningar kommer jag att använda mig av teorier rörande den kulturella 

kontextens betydelse ur ett kommunikations- och konsumtionsperspektiv. ”British 

Television Advertasing- Cultural Identity and Communication” (2000) av Renée 

Dickason behandlar TV-reklam och kulturell identitet just från ett brittiskt perspektiv.  

Jag kommer även att inkludera det relativt nya begreppet globalisering och den teori 

om den nya, globala marknaden som uppkommit till följd av detta. Denna teori talar 

för en mer standardiserad marknadskommunikation och erbjuder en bra motpol och 

komplement till min hypotes.  

Den semiotiska forskningstraditionen inom reklam utgår ifrån att meningarna med de 

olika reklambudskapen, är att de ska skapa mening i vårt sätt att uppleva verkligheten. 

Reklamen uppmuntrar oss att se produkterna och oss själva som en del av den sociala 

verkligheten, med hjälp av de myter reklamen refererar till. (Bignell 2002:30) 

Reklamen behöver inte alltid uppmuntra oss till att direkt köpa en produkt eller en 

tjänst. Reklam är ofta utformat som underhållning, eller för att demonstrera 

karaktären hos sändaren av reklamen. Reklamen inbjuder oss till att delta och bli en 

del av olika ideologier och olika sätt att se världen på. (Bignell 2002:31) 

2.1.1 TV‐reklam ur ett marknadsperspektiv 

Rita Mårtenson diskuterar runt en lyckad kampanjplanering i ”TV-kampanjer – 

grundläggande bok om juridik och planering av kampanjer i TV”.  

Företagets affärsidé bör vara klart och väl formulerad och utgångspunkten inför all 

marknadskommunikation och samordnas med övriga aktiviteter i företaget. En 

reklamfilm bör ses som ett bidrag till det totala intryck marknaden och målgruppen 

får om ett företag och dess varor och tjänster. Det gäller att skapa realistiska 

förväntningar på företaget hos målgruppen, för att inte riskera att göra kunderna 

besvikna, eller motsatt effekt, försvinna i mediebruset och i konkurrensen med 
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liknande företag och produkter. TV-reklam kan vara ett effektivt medel för att 

påverka marknadens bild av företaget eftersom kommunikationen kan kombineras 

med musik, färger, ljudeffekter och liknande. (Mårtenson 1995:39-40)  

Utgångsläget är viktigt när det gäller planering av en reklamkampanj. Ett 

marknadsledande företag har ett helt annat utgångsläge än ett företag som är nytt på 

marknaden. Det kan också handla om ett dotterbolag som bedrivs på en utländsk 

marknad, som redan har ett genomarbetat kampanjupplägg. Det utgångsläget lämnar 

mindre rum åt nationell kreativitet men behöver anpassas åt den lokala marknaden. 

(Mårtenson 1995:40)  

2.1.2 Kultur‐ En definition och ett perspektiv 

Begreppet kultur har en mängd olika definitioner beroende på hur och i vilka 

sammanhang det används. Denna uppsats behandlar begreppet kultur utifrån 

definitionen rörande sociala grupper och sociala institutioner som bildar samhället vi 

lever i på specifika platser och tider. Utifrån denna definition förutsätter begreppet 

kultur integration mellan människor, grupper av människor och institutioner. Även 

om kulturen utgörs och formas av individer, våra subjektiva roller, så är dessa till stor 

del producerade och formade utifrån de kulturella och sociala kontexterna vi befinner 

oss och som vi utifrån dessa drar vissa slutsatser om ”mänsklighet”, ”individualitet” 

och ”jaget”. (Giles and Middleton 2008:31) 

Eftersom kultur är värderingar, åsikter och tankar som delas av flera människor, är det 

inte ovanligt att man kan identifiera nationella kulturella karaktärsdrag. Gert 

Hofstede, socialpsykolog och antropolog inom nationella kulturer och 

organisationskulturer, utförde en internationell undersökning i 66 länder med över 

6000 deltagare. I sina resultat kunde han urskilja fyra dimensioner av nationella 

karaktärsdrag:  

- Individualism kontra kollektivism. I vissa kulturer är individualism viktigare 

än kollektivism. Bland annat kunde denna trend urskiljas i Storbritannien. 

- Undvikande av osäkerhet. En hög grad av detta indikerar kulturer där 

traditionella vanor och värderingar förespråkas och nya idéer och livsstilar 

undviks eller inte tolereras alls. Motsatt representeras kulturer med en låg grad 
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av detta, av en mottaglighet och uppmuntran av nya värderingar, tankar och 

vanor.  

- Makt distans. Syftar på människors inställning till maktstrukturer i den 

specifika kulturen och hur människor från olika skift av maktordningen 

integrerar med varandra. Detta påverkar även acceptansen av finansiella 

olikheter som råder och hur pass påtagligt detta är inom den specifika 

kulturen.  

- Maskulinitet kontra femininitet. Detta refererar till i vilken utsträckning den 

givna kulturen uppvisar traditionella maskulina attribut så som 

prestationsfokus och bestämdhet eller traditionellt feminina attribut som 

omhändertagande och fokusering på utsatthet och miljö.  

Hofstedes resultat bör inte användas för att generalisera individer från en särskild 

kultur eftersom individer inom specifika kulturer skiljer sig mer från varandra än 

kulturer i sig. Däremot kan ovanstående generaliseringar komma till användning när 

det gäller planering av masskommunikation, med planering och utförande av TV-

reklamkampanjer som ett tydligt exempel. Reklam i sig är ofta djupt rotad i den lokala 

kulturen och kan inte alltid utan svårigheter korsa nationella gränser utan potentiella 

problem. (Blythe 1997: 91-92) 

 

2.2 Reklam och den kulturella kontexten 

2.2.1 Kulturella aspekter på marknadskommunikation  

Interkulturell kommunikation syftar till kommunikationen mellan individer från olika 

kulturella kontexter medan internationell kommunikation handlar om relationen 

mellan kommunikation och kultur. (L´Etang 2008:230), och medierad 

marknadskommunikation. (Larsson: 2002 s.233) Denna uppsats kommer att 

behandlas utifrån det senare perspektivet, för att belysa frågeställningar om Clas 

Ohlsons reklambudskap ur ett varumärkesbyggande perspektiv.  

Världen består av olika kulturella områden och marknadskommunikationen vid 

försäljning av varor utanför den egna kulturen kan därför behöva anpassas till den 

nya. Bara för att behovet av vissa produkter är stort inom ett område, behöver det 
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nödvändigtvis inte vara lika stort på ett annat. (Engdahl 2006:64) 

 Människors konsumtionsmönster, vilka behov som prioriteras och hur man önskar 

tillfredställa dessa beror på den kultur man tillhör. Kulturen är summan av den totala 

vetskapen, vanorna, tankemönster och andra delar som delas av människorna från den 

egna kulturen.  (Ghauri & Cateora 2006: 74) Hur konsumenterna tar emot och tolkar 

den marknadskommunikation som bedrivs av ett företag beror på den kultur de tillhör. 

För att kunna bedriva en framgångsrik marknadskommunikation förutsätter det att 

företaget förstår sig på denna kultur. Reklam är främst baserat på språk och bilder, 

och det är detta som gör att reklam också är påverkad av kultur. (Ghauri & Cateora 

2006: 388)  

 

För att kunna bedriva en så effektiv marknadskommunikation som möjligt, måste 

sändarna av ett budskap förstå och kunna använda samma visuella och lingvistiska 

koder som sina mottagare. De måste kunna översätta sina tankar och idéer på ett 

korrekt sätt. Språk fungerar genom representationssystem. Oavsett om vi talar om det 

lingvistiska eller visuella språket, används element som representerar vår idé eller vår 

känsla. Dessa element - ord, ljud, bilder, uttrycksformer – är viktiga på grund av vad 

de gör, inte vad det är. De är tecken som representerar våra idéer och tankar och som 

på samma sätt kan läsas och tolkas av andra. (Hall 1997:4-5 refererad i Giles & 

Middleton 2008:66) För att kunna förstå något till fullo behöver vi ett koncept som 

kan förstås på samma sätt av alla och ett sätt att kommunicera detta på. Har vi inte 

detta, så försöker vi relatera detta något till något liknade i vår egen kultur och på så 

sätt kunna karaktärisera detta i termer av ”liknade som” eller ”annorlunda än”. Vi 

kategoriserar och klassificerar för att komma bättre en förståelse av det fenomen vi 

upplever. (Giles & Middleton 2008:68) 

  

Samtliga element i ett reklambudskap besitter en önskad innebörd av budskapet, 

sändarna av budskapet vill att vi som mottagare ska uppfatta och avkoda budskapet på 

ett speciellt sätt. Som mottagare ”läser” vi dock ett budskap utifrån våra egna 

erfarenheter, vår kultur, vår historia och producenternas försök att styra våra tankar i 

associationer i önskvärd riktning, blir just ett försök och ingenting som kan 

garanteras. (Giles & Middleton 2008:69-70) 
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2.2.2 TV‐reklam och kulturell identitet 

I ”British Television Advertising – cultural identity and communication” diskuterar 

författaren TV-reklam i relation till kulturell identitet utifrån TV-kulturen och 

gemenskapen i det brittiska samhället.  

Reklam i sig har varit en uppmärksammat och debatterat ämne i brittisk television, 

och flera fråge- och underhållningsprogram angående just reklamfilmer har visats på 

brittisk TV under åren. En tydlig trend har varit att just brittiska reklamfilmer 

favoriseras och får mest uppmärksamhet när det gäller dessa program. När en känd 

brittisk TV-profil, fick i uppdrag att i ett sådant program, Commercial Break, välja 

och presentera sina favoriter skrev hon följande:  

 

”We have viewed over 2 000 commercials from around the world to make the series. 

(Commercial Break) . British commercials stood out head and shoulders above the 

rest for their invetiveness, their humour and their production standards” (Dickason 

2000:160-161) 

 

Attityder till reklam kan variera betydligt och kan ibland bero på vilken typ av 

meddelande som kommuniceras. Det kan också bero på om reklamen är utformad så 

att den riktar sig mot den generella publiken eller till mer specifika grupper. Det finns 

en tendens hos mottagarna, att främst uppskatta reklam som man kan njuta av; Humor 

och originalitet kan vara orsaker, andra kan vara temat av reklamen eller helt enkelt 

användandet av uppskattade och välkända personligheter. (Dickason 2000:160)  

En välkänd personlighet som används i en reklamfilm behöver inte alltid vara fysiskt 

närvarande i filmen. En välkänd röst och en första presentation som inleder budskapet 

kan vara den allra första kontakten mellan sändare och mottagare. Olika dialekter kan 

ofta relateras till olika klasser eller utbildningsgrader, och kan därför ha betydelse när 

presentationen av produkten läggs fram. (Dickason 2000:163) 

Andra intertextuella referenser är också beroende på mottagarens generella förståelse 

av kulturen för att hen ska kunna identifiera sig med dem. Reklamfilmer kan vara 

utformade som ”mini-filmer” eller referera till andra program, såpoperor eller 

komedier. (Dickason 2000:164) Det kan också handla om litterära och filmreferenser. 

För att mottagaren ska kunna identifiera sig med de budskap som förmedlas, krävs att 

hen ska känna sig familjär med konceptet och referenserna i reklamfilmen. (Dickason 
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2000:167) De minnen och erfarenheter som framkallar denna känsla av identifikation 

behöver dock inte alltid vara helt uppenbara för mottagaren själv. De kan handla om 

mer undermedvetna minnen och erfarenheter som förstärker känslan av en gemensam 

identitet. Mer uppenbara referenser kan exempelvis vara de röda dubbeldäckar 

bussarna, pubskyltar och specifika välkända namn, som generellt ses som en del av 

det brittiska samhället och kulturarvet, medan mer generella byggnader eller miljöer 

även de kan konnotera till exempel social klass eller andra specifika referenser, men 

på en mer undermedveten nivå. Dessa konnotationer kan även de vara önskvärda ur 

en sändares perspektiv, även om de mer uppenbara referenserna ofta är mer säkra att 

omedelbart förmedla det önskvärda budskapet. (Dickason 2000:168) Användningen 

av välmenande stereotyper i reklamfilmer kan också ha betydelse för önskvärda 

konnotationer. Familjaritet och förväntningar är delar av denna process där vissa 

stereotyper associeras med vissa typer av livsstilar. Britter, likväl som andra 

nationaliteter, ser sig själva på ett visst sätt, och genom att använda sig av detta, 

skapar reklammakarna ett förtroende hos publiken. Dessa stereotyper (ex. den något 

fåniga sekreteraren, den gindrickande, pensionerade översten) bekräftar publikens 

förväntningar och gör detta med humor. (Dickason 2000:169) Brittiska reklamfilmer 

innehåller ofta även faktorer som representerar sådant som är omtyckt och uppskattat 

hos britterna. Ett sådant exempel är sport, som utnyttjas flitigt i reklambudskapen. 

Kärlek till och utövande av sport är karaktäristiskt för Storbritannien som nation att 

detta tas till vara på i många reklambudskap. (Dickason 2000:170) 

 

Hur språk och text används tillsammans med det visuella är en annan välkänd aspekt 

på TV-reklam. Att detta ska vara lättförståeligt är ett nyckelattribut, även om i vissa 

fall är verbala budskap inte nödvändiga alls. Det måste finnas en tillit och gemensam 

förståelse mellan publik och sändaren av reklambudskapet för att reklamen ska vara 

effektiv. (Dickason 2000:174) 

”Unless consumers believe that the advertiser understands them, there is little else to 

be said. Thus the clues and cues, the minutia of daily life – the little things that make 

up that life, the way people dress talk and behave – are all parts of the 

communications vocabulary.” (Barry Day in Torin Douglas, op.cit., page 9 refererad i 

Dickason 2000:175) 
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2.2.3 Kulturen och konsumenten 

Som konsumenter, har vi ”behov” av vissa varor och tjänster, som skapas genom 

medier och reklam. Konsumtion kan även ses som ett sätt att skapa identitet på ett 

mer lättsamt plan än jobb, åsikter, religionsutövning etc. Det är genom detta 

konsumtionen således kan kopplas till identitet och kultur. Det är i kulturen och på 

marknaden i denna kultur, ett företag måste skapa behovet hos konsumenten för deras 

produkter, och sedan övertyga konsumenten om att just deras produkter kan uppfylla 

dessa behov. Reklam kan dock även ha motsatt effekt och skapa ett motstånd hos 

konsumenten, eller helt enkelt bortses från helt.(Giles and Middleton 2008:250) 

Som annonsör måste man även ta hänsyn till målgruppens motivation, vilket kan 

sammanfattas med begreppen kunskap och intresse. Motivationen hos målgruppen 

avgör vilken utgångspunkt alla produkter och avsändare har när det gäller 

målgruppens mottaglighet för informationen, och måste därför beaktas av sändaren. 

Medan hög motivation innebär att målgruppen själv söker efter information, innebär 

låg motivation att sändaren måste hitta alternativa sätt at nå ut med sin information. 

(Dahlqvist och Westerståhl 1993:19) 

 

 

2.3 Standardisering eller anpassning 

2.3.1 Den globala marknaden och globala varumärken 

Den ökade globaliseringen har enligt vissa forskare, lett till att gränserna runt 

specifika nationaliteter och identiteter ur ett konsumtionsperspektiv, blivit allt mer 

flytande. Istället delar vi numera en ny identitet, identiteten som globala konsumenter. 

(Giles and Middleton 2008:51) Termen ”globalisering” syftar till hur tid och rum 

blivit allt mer obetydligt som resultat av de ständiga utvecklingarna inom 

kommunikation, teknologi och resemöjligheter. Resultaten av detta har sedan blivit 

den globala synen på samhället; Den globala marknaden. (L´Etang 2008:231) 

Globala märken kännetecknas av att de bär samma design, samma namn och använder 

sig av samma kreativa strategi världen över. Ledande globala varumärken som Coca-

cola, Sony, Kodak och McDonalds har gjort succé världen över har flera faktorer 

gemensamt. Samtliga är enormt stora på sina hemmamarknader. Kännedomen, 

försäljningen och igenkänningen är stor världen över och de tillfredställer liknande 

konsumentbehov världen över. Konsumenterna associerar märkenas ursprungsländer 
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med någon form av expertis. (Mårtenson 2009:75) 

Enligt John Quelch, professor vid Harvard Business School vars forskning fokuserar 

på globala marknadsstrategier, finns det fyra huvudsakliga kommunikationsblock när 

det gäller att bygga upp ett globalt varumärke:  

 

- reklam (tonen i reklamtexten och innehållet) 

- reklamfras 

- varumärkeslogotyp 

- varumärkesikoner 

 

Reklamen ska representera varumärket och finnas i versioner som passar alla länder 

och marknader. En reklamfras ska få konsumenterna att alltid relatera till det specifika 

varumärket när man tänker på produkten. (”Always Coca-Cola”- Företaget vill vara 

det självklara valet för konsumenten varje gång hen tänker på läskedryck). Logotypen 

och andra ikoner som förknippas med varumärket (isbjörn- Coca-cola) ska kännas 

igen världen över. Tillsammans bygger alla dessa kommunikationsbegrepp upp en 

konsekvent visuell föreställning av märket. (Mårtenson 2009:76) 

 

2.3.2 ”Planera globalt, agera lokalt”  

En produkt är inte bara den fysiska formen, utan består av flera aspekter av 

tillfredställelse hos kunden. Produkten ska inte bara fylla de fysiska behoven, utan 

även skapa en känsla av tillfredställelse hos kunden. Hur dessa känslor uppstår beror 

på de värderingar och vanor som finns inom den specifika kulturen och kan därför 

skilja sig beroende på vilka marknader samma produkt finns att tillgå. Den primära 

funktionen hos produkten, att till exempel kunna ta sig från A till B med en bil, är 

oftast densamma oavsett vilken kultur produkten säljs i. Andra attribut som har att 

göra med känslor och liknande attribut, kan dock skilja sig betydligt i olika kulturer.  

 Det finns många produkter som producerar dessa olika förväntningar utöver de 

grundläggande förväntningarna som delas av alla. I sådana fall kan en specifik form 

av reklamstrategi vara den mest lämpliga metoden.  

”Mönster reklam” eller ”planera globalt, agera lokalt” är en global strategi med ett 

standardiserat grundbudskap, som ändå tillåter lokala anpassningar i viss mån.  
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Metoden grundar sig i tanken att det inte alltid finns något säkert svar på om en lokalt 

anpassat eller ett standardiserat reklambudskap är den bästa strategin. Det beror helt 

enkelt på produkten, kulturen, målgruppen och så vidare. Undersökningar har visat att 

fler och fler företag använder sig av denna typ av metod istället för att bara välja ett 

av de helt olika alternativen rörande standardiserad eller lokalt anpassade 

reklamstrategier. Man anpassar sig efter den specifika situationen: 

Marknadskommunikationen anpassas lokalt där det behövs, och standardiseras där det 

är möjligt. (Ghauri & Cateora 2006: 388)  
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3. Metod 

3.1 Metodologiskt angreppssätt 

Jag har valt att studera hur visuella tecken används i Clas Ohlsons brittiska 

reklamfilmer genom att använda mig av den semiotiska forskningsmetoden. De 

visuella tecknen som används är de samma som används i de svenska 

motsvarigheterna, och det blir därför intressant att studera dem utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna. Men språket och texten som används har också betydelse för 

tolkningen av reklamfilmen i sin helhet. Språklig översättning av reklambudskap 

spelar en betydande roll i olika kulturella kontexter. Det handlar inte bara om att 

översätta orden, utan även anpassa de olika budskapen så de avkodas på rätt sätt av 

den valda målgruppen i den specifika kulturen.(Goddard 2002:60) Därför kommer 

även de lingvistiska tecknen i reklamfilmerna tas i beaktning vid analysen.  

 

3.2 Det semiotiska perspektivet 

I det här avsnittet presenteras ett antal begrepp från det semiotiska perspektivet som 

har varit relevanta i min analys.  

Semiotiken intresserar sig för hur tecken kommunicerar mening i samhället. Tecken i 

denna bemärkelse refererar både till lingvistiska tecken i form av språket, och bildliga 

tecken i form av till exempel bilder och fotografier. (Bignell 2002:5)  

Dessa idéer grundar sig i arbetet hos den Schweiziske lingvisten Saussure. Saussure 

delade in tecknet i två huvudgrupper; Den materiella formen av tecknet och idén eller 

konceptet av tecknet. Ett porträtt eller foto är ikoniskt, det representerar den materiella 

versionen av det som är avbildat. Dock är sättet vi läser fotot, strukturerar och 

kategoriserar det, kulturellt betingat. Ju tydligare fotot eller bilden är för oss att 

relatera till våra egna världsbilder och uppfattningar, desto mer realistiskt verkar det 

för oss. (Fiske & Hartley 2003:23) 

Den franske kritikern Roland Barthes idéer bygger vidare på det semiotiska 

tankesättet med begreppen denotation, konnotation och myt i fokus. Denotation syftar 

på det uppenbara i ett tecken, det vi ser på en gång när vi studerar exempelvis en 
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reklamannons. Rolls Royce detonerar ett bilmärke, Buckingham Palace detonerar en 

byggnad i London. Men de extra associationerna som tillkommer när vi studerar 

något går djupare än så, och kallas konnotationer. Dessa konnotationer bygger på våra 

sociala uppfattningar och erfarenheter; Buckingham Palace kan exempelvis konnotera 

kungahus, tradition, rikedom och makt, en Rolls Royce lyx, rikedom och ett bekvämt 

liv. I reklamannonser av olika slag används tecken och dess konnotationer 

tillsammans för att skapa ett specifikt meddelande eller budskap, detta kallar Barthes 

för skapandet av en myt. Denna definition av myt är struktureringar av sätt att tänka 

om produkter, människor och platser, skapade att framkalla vissa tankar och känslor 

hos mottagaren. En annons för skor där bäraren av skorna exempelvis kör en Rolls 

Royce, föreslår en myt om att skorna i reklamannonsen är en del av ett lyxigt liv. 

(Bignell 2002:16) 

TV som medium använder sig av samma metoder som filmen för att konnotera 

mening. Bakgrundsmusik, kameravinklar och ljus är några exempel på detta. Dessa 

faktorer kan vara avgörande i hur en scen konnoteras av mottagaren och är därför en 

viktig del av vad tecknen i TV uttrycker. Men på samma sätt som visuella tecken så 

som bilder eller lingvistiska tecken är beroende av den kulturella kontexten, så kan vi 

inte utgå ifrån att dessa faktorer konnoterar samma saker för olika människor. De får 

mening endast genom kulturella överenskommelser och utgör kärnan för vad som 

kallas intersubjektivitet, de förstålelser som i olika grad delas av alla i en specifik 

kultur. (Fiske & Hartley 2003:29-30)  

 

3.3 Problematisering av metodtillämpningen  

Det finns två huvudsakliga problem med den semiotiska tolkningen som metod som 

måste uppmärksammas när den ska appliceras på reklam. Tecken kan potentiellt vara 

tvetydiga och tecken i reklam kan tolkas olika av olika läsare och därför resultera i en 

mängd olika interpretationer. Konnotationerna hos tecken i en reklam uppstår som 

resultat av den kultur vi kommer ifrån; Vissa helt uppenbara som vi enkelt kan 

identifiera, och andra mer ”gömda” konnotationer som vi måste leta efter. Det är 

dessa konnotationer som skapar det som Barthes kallar en ”myt”, meddelandet som är 

kopplat till själva produkten.  (Bignell 2002:32-33)  
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När vi som forskare analyserar en reklamannons tenderar vi att influera våra resultat 

med myter och ideologiska värderingar. Detta innebär inte att semiotiken som metod 

inte kan vara effektiv, men forskaren måste hela tiden ta med i beräkning de 

potentiella svårigheter och begränsningar semiotiken som metod kan medföra. 

(Bignell 2002:39) 

Semiotiken som metod faller under den kvalitativa forskningstraditionen, som 

intresserar sig av tecken snarare än nummer. Det innebär att forskaren undersöker ett 

socialt fenomen genom att analysera och tolka fenomenet utifrån medlemmarna i den 

sociala kontexten. Det innebär också att man ser ett socialt fenomen som ett resultat 

av integration bland människor, snarare än något som bara existerar ”där ute”. 

(Bryman 2004:266) 

3.3.1 Validitet 

 Begreppet validitet syftar på giltigheten eller relevansen i det data som används. Det 

går inte att på empiriskt sätt mäta validiteten i det data vi använder, utan forskaren 

måste själv göra en bedömning och kunna argumentera för sin ståndpunkt. 

Validitetsproblem uppstår eftersom forskaren befinner sig på två plan, teoriplanet och 

empiriplanet. Arbetet på teoriplanet sker när forskaren ska formulera en 

problemställning och tolka resultaten av en empirisk undersökning, medan 

empiriplanet är det plan forskaren befinner sig när det gäller att samla in och behandla 

data. De begrepp som används ska idealt sätt överrensstämma på den teoretiska nivån, 

såväl som den empiriska. Hur stor korrespondensen mellan de båda är kallas 

definitionsmässig validitet. (Halvorsen 1992:41) 

Validitet kan delas i yttre och inre validitet. Den inre validiteten syftar till huruvida 

det finns en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 

slutsatser hen drar av dessa. Den externa validiteten syftar till huruvida man kan 

generalisera sina resultat till den sociala verkligheten. För kvalitativa forskare kan 

detta bli ett problem eftersom det ofta rör sig om ett litet urval av specifika fall som 

studeras. (Bryman 2004:273) 

3.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som syftar till hur pålitliga de utförda mätningarna är. En 

hög reliabilitet innebär att undersökningar av samma fenomen oberoende av varandra 



  26 

ska ge ungefär samma resultat. (Halvorsen 1992:42) Den yttre reliabiliteten som 

syftar till att samma studie ska kunna utföras med samma resultat, kan vara 

problematiskt i kvalitativa forskningssammanhang. Detta eftersom det sociala 

fenomen man studerar är föränderligt och kan därför skilja sig från olika tidpunkter 

och alltså ge olika resultat beroende på när det studeras. Den interna reliabiliteten 

innebär att vid studier med flera forskare inblandade, ska samtliga vara överens om 

vad undersökningen visar. (Bryman 2004:273) 
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4. Analys  

4.1 Clas Ohlson vår/vinter reklam 2012 

4.1.1 Sammanfattning reklamfilm 1 

Filmen inleds med en bild på ett blått hus i genomskärning, liknande ett dockhus. 

Bakgrunden är suddig, men vi ser växter och grönska och några andra hus skymta i 

bakgrunden. Himlen är blå och vädret är vackert. Huset zoomas sakta in till tonerna 

av Clas Ohlsons signaturmelodi och fågelkvitter. Kameran zoomar in det första 

rummet på nedre våningen och vi befinner oss plötsligt i detta rum. Bilden är svartvit 

och inredningen i rummet och kläderna på familjen är av gammalmodig karaktär. Vi 

ser en man på en stege i färd med att borra ett hål i väggen med en handborr. På 

väggen där han borrar sitter några fotografier och nedanför stegen står en kvinna med 

ytterligare ett fotografi i handen och studerar mannen. Framför henne står en pojke 

som även han studerar mannen på stegen. Fotografiet i kvinnans hand ser ut att vara 

ett familjeporträtt som ska sättas upp på väggen.  

Kameran flyter vidare över genomskärningen av huset och förbi en liten pojke i ett 

mindre ”rum” i färd med att veva på en grammofon. Även denna pojke har kläder av 

gammalmodig karaktär och bilden är fortfarande svartvit. Kameran följer stuprännan 

till ett rum på övervåningen och vi kommer till ett rum med gröna väggar och tak med 

ett badkar i mitten där en man håller på att utföra någon slags arbete på golvet. 

Bredvid honom finns en vaskrensare. På golvet bredvid sitter en liten pojke med en 

gammaldags snorkel och röda badbyxor och studerar mannen. I detta rum är 

omgivningen och mannen inte svartvita, men färgerna är fortfarande inte helt klara 

utan av mer dov karaktär. Precis innan vi lämnar rummet vänder sig mannen mot 

pojken som sträcker upp armarna i en segergest.  

Nästa rum vi kommer till är nästan uteslutande rosa med en kvinna i fokus. Hon bär 

något som liknar en städrock och en hink i handen och är på väg ut från rummet. På 

den osynliga väggen hänger något som med sin runda form och blomlåda liknar ett 

fönster och kvinnan ser ut från detta med en slängkyss innan hon lämnar rummet. När 

kvinnan lämnar rummet, ser vi direkt en annan kvinna komma ut på andra sidan. 

Denna kvinna är gravid med ena handen på magen och i andra handen håller hon en 
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dammsugare av äldre modell. Färgerna är fortfarande inte helt klara och inredningen 

på rummet, kvinnans klädstil och dammsugaren visar en liknande tidsanda som det 

föregående rummet. Kvinnan fortsätter in i nästa rum och försvinner. Detta rum är 

dock helt svart med endast ett självlysande skelett i fokus som dansar. Ljuset 

återkommer och vi ser sju personer i ett rum, två barn varav bäraren av den 

självlysande dräkten visar sig vara en tonåring, en medelålderns man och kvinna och 

en äldre man och kvinna. De två unga pojkarna ser ut att vara upptagna med att lyssna 

på musik i hörlurar medan den äldre mannen och medelålderns mannen håller på att 

borra i en vägg respektive polera golvet med en maskin. Kvinnan bredvid den äldre 

mannen studerar honom samtidigt som hon verkar torka av en stol med en trasa.  

Kameran flyter vidare snabbt förbi en kvinna i moderna kläder på väg nedför i en 

trapp och vi är plötsligt i ett rum med ljusa och klarar färger. Vi ser en skrivare med 

en utskriven bild. In i rummet kommer en kvinna med en borrmaskin i handen och 

hon går snabbt genom rummet och upp på en stege och börjar borra ett håll på samma 

sätt som mannen från det allra första rummet. Rummet är fullt med färglada kartonger 

i olika utföranden, några med Clas Ohlson skrivet på dem. Kameran zoomar ut från 

huset till startpositionen igen och vi ser samtliga rum men den sista kvinnan är den 

enda personen vi ser i huset. Från och med att vi ser kvinnan i det rosa rummet säger 

en röst: ”Since 1918, Clas Ohlson have been providing useful products at useful 

prices to help solve everyday practical problems around the home. Visit one of our 

stores, or shop online and we can help you spring into action with products all 

covered by our 2 year guarantee. Clas Ohlson-useful shop.” (youtube). Filmen 

avslutas med fem bilder med produkter från Clas Ohlson huvudsakliga 

produktkategorier- Hardware, Electrical, Home, Multimedia, Leisure- och avslutas 

med loggan ”Clas Ohlson” med produktkategorierna under och orden In store, Online, 

Mobile mot en vit bakgrund.  

4.1.2 Analys reklamfilm 1 

Reklamfilmen är uppdelad i bilder av olika rum med olika personer och aktiviteter. 

(Se bilaga 1) Det som skiljer dessa åt är dels färgerna och ljuset som används, dels 

personernas kläder och inredning som konnoterar olika tidsperioder. I de första 

scenerna är bilderna svartvita och människornas kläder och ruminredningarna är av 

äldre karaktär. I det första rummet visas även traditionella könsroller och den 
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traditionella familjebilden ”mamma, pappa, barn” där mannen utför ett händigt arbete 

medan kvinnan står bredvid och väntar med handen moderligt på barnet.  

I följande scener ändras ljussättning, inredning och klädval gradvis som konnoterar en 

resa framåt i tiden. Det är främst ljussättningen som blir den primära koden för att 

kunna skilja dessa scener åt; Det svartvita som konnoterar ”dåtid” och de gradvis 

klarare färgerna som sedan avslutas i färglada och ljusa färger i den sista scenen. 

Detta förstärks även med rösten som talar om att ” since 1918 Clas Ohlson has…” De 

traditionella könsrollerna består dock i samtliga scener med undantag från den allra 

sista. De är männen som gör de händiga jobben så som borra hål (scen 1), 

rörmokarjobb (scen 3) och polering av golv och väggar (scen 6). Kvinnorna vi ser står 

till att börja med endast för den passiva rollen som åskådare (scen 1) för att sedan 

gradvis öka med mer traditionella ”kvinnliga” sysslor såsom städning (scen 4, 5 och 

6). Det är först i den allra sista scenen där färgerna är klara, färgglada och inredningen 

modern, vilket konnoterar att vi är framme i ”nutid” vi ser en kvinna komma in i 

rummet och ta sig an samma arbete som mannen i den allra första scenen; Att borra 

ett hål i väggen.  

Reklamfilmen är utformad som en tidsresa där Clas Ohlsons produkter återfinns från 

första början vilket konnoterar att Clas Ohlson är ett gammalt anrikt företag. Den sista 

scenens moderna karaktär med en kvinna som utför en ”manlig” sysselsättning 

konnoterar dock även att företaget är tidsenligt och modernt. Clas Ohlson har därmed 

skapat myten om sig själva som ett tidsenligt men jämställt företag. Denna reklamfilm 

associerar främst Clas Ohlson till ett historiskt företag och utformningen som en 

tidsresa för tankarna främst till företagets historia snarare än produkterna. Enligt 

Dickason (2000) måste mottagaren känna sig familjär med konceptet och referenserna 

för att kunna identifiera sig med budskapen i reklamfilmen. (Dickason 2000:167) 

Konnotationerna i denna film angående en tidsresa och traditionella könsroller kan 

tänkas vara av relativt internationell karaktär och ganska oberoende av kulturella 

skillnader. Dickason menar även att användandet av stereotyper i en reklamfilm kan 

ge positiva resultat. Vi ser i denna reklamfilm stereotyper från olika tidsåldrar, något 

som även detta konnoterar historia och utveckling.  

I reklamfilmen återfinns flera olika människogrupper som på något sätt använder en 

Clas Ohlson produkt- Kvinnor, män, barn, tonåringar, äldre personer – vilket 
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konnoterar att företaget har produkter som passar alla. Filmen utspelar sig i ett hus i 

genomskärning där samtliga scener är i ”hemmet” vilket ytterligare förstärker känslan 

av att det handlar om produkter för hemmabruk. Detta bekräftas även med rösten ”… 

have been providing useful products at useful prices to help solve everyday practical 

problems around the home..” Ordet ”useful” (användbara) produkter återkommer 

även i den sista meningen ”Clas Ohlson-useful shop”. Ordet har en lagom klang och 

känns inte överdrivet eller konstlat – produkterna beskrivs som ”användbara” vilket 

ytterligare förstärker känslan av att företaget erbjuder produkter för ”vanliga” 

människor i sina hem för att lösa ”practical problems” (praktiska problem). 

Reklamfilmen är dock uppdelad i flera olika scener, och kameran dröjer sig inte 

särskilt länge vid någon specifik scen. Detta innebär att vi måste pausa varje scen för 

att ens ha en chans att studera närmare vad för slags produkter som används i varje 

scen. Detta är ytterligare en anledning till att konnotationerna om företagets historia 

och utveckling står i fokus snarare än produkterna. Det är främst vad varumärket Clas 

Ohlson står för och innebär som vi får känslan av i denna reklamfilm.  

4.2 Clas Ohlson Julreklam 2012  

4.2.1 Sammanfattning reklamfilm 2 

I den inledande scenen sitter en man i ett sparsamt möblerat rum med blåa väggar i 

samma färg som Clas Ohlsons logga, och slår in presenter. Mannen har prydliga 

kläder, väst, skjorta, glasögon och kammat hår och ser allvarlig ut. På vardera sida om 

honom ligger två högar med inslagna paket. Clas Ohlsons reklammelodi spelas med 

tillagda bjällror. I nästa scen ser vi en man som sitter på golvet i sina pyjamasbyxor, 

ivrigt öppnande paket med flera islagna och oinslagna paket runt om sig. Detta rum 

ser mer hemtrevligt och mindre sterilt ut än det föregående.  

I den tredje scenen är rummet vi kommer till nästan uteslutande vitt och mycket 

sparsamt möblerat. I mitten av rummet sitter en svartklädd man på en stol med en 

kaffekopp och bredvid honom finns ett mindre bord med en liten julgran på, som 

mannen tänder. Han lutar sig sedan tillbaka och ler. Vi kommer vidare till ett rum som 

ser ut som ett vardagsrum med en julgran, TV och soffa där en man precis kopplar in 

en kontakt och flera ljusslingor i rummet tänds. I soffan sitter två kvinnor som ser 

bakåtlutade och avslappnade ut och ser på.  
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I rum nummer fyra öppnas en dörr till vad som ser ut att vara en julaktig dekorerad 

farstu och en man utklädd till jultomte kommer in med en lykta. På golvet framför 

honom bredvid en julgran och några paket sitter flera barn som skrattar och reser sig 

när de ser honom. Nästa scen har en liknande uppsättning, men ”tomten” som 

kommer in är klädd i en betydligt mindre professionell tomtedräkt, utan skägg eller 

mask, med endast en röd luva och morgonrock utanpå pyjamasen. Han ser förvånad ut 

när barnen springer fram och rycker paketet ur handen på honom.  

Nästa scen är ett bord sett uppifrån täckt av bakredskap, tillbehör och mjöl. Vi ser hur 

någons händer är i färd med att baka pepparkakor; mjöl på en kavel och ogräddade 

pepparkakor bredvid på en plåt. Kameran klipper sedan direkt till en scen inifrån en 

ugn där personen som nu visar sig vara en äldre man i blått förkläde ställer in plåten 

med pepparkakor. Den sista scenen vi ser är en mikrovågsugn med som plingar. En 

tatuerad arm öppnar luckan och tar ut något som liknar en pizzabit på en tallrik. 

Filmen avslutas med en bild som visar några snötäckta hus som lyser. Husen ser 

docklika ut och är vid närmare anblick just modeller av hus och inte riktiga. En röst 

talar om att; ”however you celebrate christmas, you find everything you need at Clas 

Ohlson.” Bilden täcks att foton av diverse produkter. ”Visit us online or in a store 

near you” Loggan och de olika produktkategorierna mot en vit bakgrund avslutar 

reklamfilmen.  

4.2.2 Analys reklamfilm 2 

Julklappar, tomte, julgran, pepparkakor, paketinslagning är alla tecken som 

konnoterar julkänsla. Konnotationer är dock resultat av sociala och kulturella 

erfarenheter och dessa konnotationer till julen är alltså kulturellt betingade av just den 

svenska kulturen. Jul och hur vi firar är något som skiljer sig betydligt beroende på 

vilken kultur vi befinner oss i. Reklamfilmen poängterar att ”hur du än firar jul” 

(however you celebrate christmas..) finns det allt man behöver för detta hos Clas 

Ohlson. De situationer som visas är dock samtliga representationer av olika sätt att 

fira jul i den svenska kulturen. Typiskt svenska traditioner som pepparkaksbak och en 

utklädd jultomte som delar ut julklappar till barnen, är traditioner som inte återfinns 

alls i den brittiska kulturen. De konnotationer till julkänsla och vad som hör julen till, 

är relaterat till att jag som forskare själv utgår från samma kultur.  
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Reklamfilmen innehåller uteslutande män som utför de olika aktiviteterna. 

Karaktärerna verkar inte vara klassiska stereotyper i relation till de olika sysslorna 

som utförs. Paketinslagningen som ofta associeras med föräldrar, utförs av en prydligt 

klädd ensam man. Att sitta i ett hav av paket och energiskt öppna dem utförs av en 

medelålders man, något som ofta associeras med ivriga barn på julafton. Bakning som 

ofta associeras med kvinnor, visar sig utföras av en man. Även i denna reklamfilm 

används alltså stereotyper, men på ett motsatt sätt än i reklamfilm 1. Dessa 

”omvända” stereotyper ger reklamfilmen en humoristisk känsla. Dickason poängterar 

att just humor och originalitet kan vara orsaker till att en reklamfilm uppskattas av 

mottagarna. (Dickason 2000:160) Just dessa två drag återfinns i denna reklamfilm.  

 

4.3 En karaktäriserande och jämförande analys av reklamfilmerna 

Clas Ohlsons reklamfilmer utspelar sig i hemmiljö med olika personligheter, kön och 

åldrar representerade. I båda reklamfilmerna infinner sig känslan av att Clas Ohlson 

riktar sig till ”vanliga” människor, med vardagliga behov i hemmet som kan se ut på 

många olika sätt. Det är också detta som är styrkan med båda reklamfilmerna; att 

många olika personligheter och karaktärer finns representerade. Detta ger känslan att 

reklamfilmerna riktar sig just mot den generella publiken och inte mot någon specifik 

grupp. 

Könsroller används på olika sätt i båda filmerna. Medan den första fokuserar på mer 

traditionella könsroller, så använder sig den andra reklamfilmen av omvända 

könsroller. Hofstedes resultat om nationella karaktärsdrag i olika kulturer talar om 

maskulinitet kontra femininitet – hur olika kulturer uppvisar traditionella maskulina 

attribut som exempelvis prestationsfokus och bestämdhet eller traditionellt feminina 

attribut som omhändertagande och fokusering på utsatthet och miljö. (Blythe 1997: 

91-92) Även om det är svårt att veta hur den svenska respektive den brittiska kulturen 

förhåller sig till detta, är det dock intressant att fråga sig om skillnaderna mellan 

kulturerna angående just dessa attribut, kan påverka hur reklambudskap tolkas och 

uppfattas.  

Reklamfilmerna är producerade på den svenska marknaden och det är endast språket 

som har anpassats för den brittiska marknaden. Situationerna och uppbyggnaden av 
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scenerna kan därför sägas utgå och representera den svenska kulturen, när det 

kommer till hur det dagliga livet i ett hushåll har och ser ut (reklamfilm 1) och hur 

olika människor firar jul. (reklamfilm 2) Det är människor och olika situationer som 

står i fokus, medans Clas Ohlsons produkter endast är tillbehör i båda reklamfilmerna. 

Konsumenterna svarar på reklam utifrån den egna kulturen och därför måste reklam 

för att vara effektiv, stämma överens med de kulturella normerna rörande känslor, 

symboler och andra karaktäristiska drag i den specifika kulturen. (Ghauri & Cateora 

2006: 388) Clas Ohlsons reklamfilmer visar i huvudsak livsstilar som är kulturellt 

betingade, och reklamfilmerna riskerar därför att inte vara lika övertygande i den mån 

de är i den egna kulturen och hemmamarknaden. Dickason påpekar i ”British 

television advertasing Cultural Identity and Communication” vikten av att mottagarna 

känner att sändarna av budskapet förstår dem och deras behov. (Dickason 2000:175) 

Vad blir då effekten av att reklamfilmerna uppenbarligen refererar till situationer i 

den svenska kulturen, eller som i reklamfilm 1, i huvudsak fokuserar på företagets 

svenska historia och kulturarv? 

Även om reklamfilmerna syftar till att uppmärksamma Clas Ohlson som företag och 

var det står för, så är det ultimata målet ändå att nå ut till konsumenterna och 

uppmana till att köpa företagets produkter. Det måste finnas ett behov hos 

konsumenten för att denne ska vilja köpa produkterna, och dessa behov skapas av 

bland annat reklam. (Giles and Middleton 2008:250) Genom att inte visa situationer 

tagna ur den brittiska kulturen och det vardagliga livet, riskerar Clas Ohlson även att 

konsumenten inte kan identifiera sig med reklamfilmen och de situationer som visas 

och därefter känna ett behov för produkterna. 
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5. Diskussion  

5.1 Resultat och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att genom att utföra en semiotisk analys på Clas 

Ohlsons brittiska reklamfilmer, mot bakgrund av företagets uteblivna framgångssaga 

på den brittiska marknaden, undersöka om reklambudskapen är tillräckligt anpassade 

för att nå fram till den brittiske konsumenten och skapa en stark marknadsposition på 

denna nya marknad.  

De två reklamfilmerna som analyserades visar på flera utmärkande karaktärsdrag. I 

reklamfilm nummer 1 är det företagets anrika historia som står i fokus, och 

produkterna hamnar i skymundan, vilket som därför kan tolkas vara en reklamfilm 

som syftar till att uppmärksamma kunderna på företaget och varumärket, snarare än 

produkter och priser. Man skapar följaktligen inte heller något direkt ”behov” hos 

konsumenten, vilket enligt Giles and Middleton är nödvändigt för en lyckad 

marknadskommunikation ur ett konsumtionsperspektiv. (Giles and Middleton 

2008:250) Enligt Hofstede var en av de nationella karaktärsdrag som går att urskilja 

hos just britter, att individualism är viktigare än kollektivism. (Blythe 1997: 91-92) 

Att just individens behov av en specifik produkt inte fokuseras på i reklamfilmen, blir 

därför intressant.   

Filmen använder sig av traditionella könsroller som sedan utvecklas under filmens 

gång för att presentera sig själva som ett traditionellt men ändå tidsenligt företag som 

kan erbjuda något för alla. Denna reklamfilm kan därför främst ses som en förmedling 

av företagets profil där syftet främst verkar vara att göra potentiella kunder 

uppmärksamma på varumärket Clas Ohlson. Den kulturella aspekten av denna 

reklamfilm blir dock tydlig om vi jämför den med vilken effekt den kan tänkas ha på 

den svenska marknaden. Clas Ohlson som företag kan ses som en del av den svenska 

kulturen – En symbol för någonting större. Vad gör varumärket med kulturen, och vad 

gör kulturen med varumärket?  (Amnéus 2011:36) Företagets historia och goda rykte 

på den svenska marknaden, är för många svenskar antagligen en stor del av 

anledningarna att man väljer företaget, något som saknas på den brittiska marknaden. 

Intressant blir då här tanken att man börjat i fel ände i sin marknadskommunikation. 

Reklamfilmen verkar vara utvecklad utifrån att man tar för givet att det faktiskt finns 
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en naturlig koppling mellan företagets profil (hur man önskas uppfattas) och 

företagets image (hur man faktiskt uppfattas) vilket inte behöver vara fallet. 

(Dahlqvist och Westerståhl 1993:21) Även om detta troligen skulle kunna stämma på 

den svenska hemmamarknaden, blir det mindre troligt på den nya, brittiska.  

I reklamfilm nummer två presenterades Clas Ohlsons och deras produkter 

tillsammans med en högst kulturellt influerad högtid: julen. Eftersom reklamfilmerna 

är just svenskproducerade och endast direktöversatta till engelska utan anpassningar, 

framkom att det finns tydliga kulturella svenska drag representerade i 

reklambudskapen, särskilt i reklamfilm nummer 2. Vissa som dessutom endast kan 

förstås utifrån den kulturella kontexten: situationer och traditioner som porträttseras 

som är ovanliga eller helt saknas i den brittiska kulturen. (pepparkaksbak, jultomte 

etc. ) Ghauri & Cateora betonar att en så pass effektiv marknadskommunikation som 

möjligt förutsätter att sändarna av ett reklambudskap förstår sig på den specifika 

kulturen man bedriver marknadskommunikationen i.(Ghauri & Cateora 2006: 388) 

Även Dickason poängterar att det måste finnas en tillit och gemensam förståelse 

mellan sändare och mottagare av reklambudskap. Kommunikationen kan endast vara 

effektiv om mottagarna känner att de blir förstådda av reklammakarna. (Dickason 

2000:174) Genom att visa den kulturella högtiden julen ur ett helsvenskt perspektiv, 

bortser Clas Ohlson från detta i reklamfilmen. Giles & Middleton poängterar att vi 

som mottagare läser ett budskap utifrån våra egna erfarenheter och kultur, och även 

om Clas Ohlson försöker skapa en julkänsla med sitt reklambudskap, så kvarstår det 

faktum att det är den svenska kulturen och de svenska traditionerna som presenteras, 

och kan därför troligen skapa en förvirring hos mottagaren eller att de önskade 

associationerna uteblir helt. (Giles & Middleton 2008:69-70) Det faktum att den 

brittiske konsumenten kan klassificera reklambudskapet som ”annorlunda än” den 

brittiska kulturen  (Giles & Middleton 2008:68), kan visserligen tänkas skapa en 

nyfikenhet och intresse hos konsumenten. Frågan är dock om TV-reklam är den bästa 

metoden för detta och när det handlar om att skapa ett behov och intresse hos den 

omotiverade konsumenten och sälja produkterna som marknadsförs. 

 

En röd tråd i båda reklamfilmerna är dock att flera olika personligheter och 

livssituationer porträtteras, vilket förstärker känslan av att Clas Ohlson är till för alla 

och att vem som helst kan hitta det man behöver hos företaget. Dessa tankar är dock 
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ett resultat att jag som forskare både är en del av den svenska kulturen och välbekant 

med Clas Ohlsons koncept och företag. De kulturella aspekterna av reklamfilmerna 

som tidigare diskuteras kvarstår dock att riskerar att påverka dessa konnotationer.  

 

Utifrån den kulturella kontexten och mina valda teorier, blir min slutsats följaktningen 

att de reklambudskap som används inte är tillräckligt anpassade för att kunna tas emot 

på det mest effektiva sätt av den brittiska marknaden. Ghauri & Cateora betonar att 

eftersom reklam främst är baserat på språk och bilder, är detta även vad som gör att 

reklam är påverkad av kultur. (Ghauri & Cateora 2006: 388) Detta blir extra tydligt i 

Clas Ohlsons reklamfilmer, som dessutom är skapade utifrån en kultur där företaget 

har en mycket stark marknadsposition både när det gäller företagskultur, historia och 

produkter.  

 

Även om man utgår ifrån att en global marknad och den globala konsumenten faktiskt 

existerar, så är Clas Ohlsons reklamfilmer i sig alldeles för kulturellt influerade. Även 

om själva produkterna skulle kunna tillgodose samma behov världen över, så 

framkommer detta lite eller inte alls i reklamfilmerna. Styrkan i reklamfilmerna är 

som sagt att företaget lyckas väl med att förmedla sin profil och sitt varumärke, men 

är detta nog för att nå framgång på en ny internationell marknad? Om inte behovet av 

själva produkterna skapas av reklamen, riskerar då inte försäljningsresultaten att 

influeras av reklambudskapen? 

 

IKEA satsade som nämnt redan från början på att få sina kunder att förstå och bjudas 

in i den svenska kulturen, något som även Clas Ohlson verkar satsa på i sin 

marknadskommunikation. Men kanske är inte TV-reklam det rätta mediumet för 

detta, åtminstone inte till en början. TV-reklam är den form av information som inte 

aktivt eftersöks av konsumenten, och därför också når de omotiverade potentiella 

kunderna - utan direkt någon kunskap eller intresse för Clas Ohlson som företag. 

(Dahlqvist och Westerståhl 1993:19) Mottagligheten för informationen hos dessa 

konsumenter riskerar därför att vara låg. Men det är även den typ av medium som för 

många konsumenter blir den första kontakten med företaget och kan därför även 

tänkas ha stor potential. Därför borde fokus i just reklamfilmerna vara att satsa på 

sådan information som inte är så kulturellt influerad – Att skapa ett intresse och behov 

hos konsumenten för att sedan gå vidare med att bjuda in redan motiverade potentiella 
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konsumenter i den svenska Clas Ohlson kulturen, dess värderingar och historia. Ett 

större produktfokus och situationer som den potentielle kunden kan identifiera sig 

med i reklamfilmerna, skulle följaktningen kunna vara ett alternativ för att 

åstadkomma detta.  

 

 

5.2 Avslutande reflektion  

Begreppet kultur har funnits som en röd tråd under hela min uppsats och är även 

något som jag reflekterat mycket över under mina arbetsår som svensk medarbetare 

av den brittiska delen av en sådant ursvenskt företag. När jag blev erbjuden en tjänst i 

Storbritannien kunde jag inte i min vildaste fantasi tro att jag skulle uppleva en sådan 

kulturkrock som jag senare gjorde. Ett västerländskt land, två timmar med flyg bort 

där allting verkar vara ”precis som hemma” kan väl omöjligen innebär några större 

svårigheter när det gäller kommunikation – som jag i min roll sysslade med i flera 

olika former – både intern kommunikation, marknadskommunikation och visuell 

kommunikation. Ändå skulle det visa sig att samtlig form av kommunikation erbjuder 

otroliga utmaningar ur ett kulturellt perspektiv. Missförstånd mellan mig själv och 

den övriga personalen var ett dagligt förekommande problem och det var just detta i 

kombination med förvirringen som verkar råda hos den brittiske konsumenten i 

Storbritannien, angående Clas Ohlson och dess affärsidé, som fick mig att börja tänka 

i samma banor just när det gäller marknadskommunikationen. I vissa fall mottogs 

även till exempel Clas Ohlsons reklamutskick med negativitet, i form av missförstånd 

i formuleringar och så vidare. När Clas Ohlson postade reklamblad med förstasidan 

”Hello Newcastle” till grannorten Sunderland tog man till exempel inte i beaktning 

den enorma rivaliteten mellan städerna, som följaktningen innebar att företaget fick 

motta mycket upprörda brev från arga Sunderland-bor som kände sig rent ut sagt 

förolämpade över att bli kallade Newcastle-bor.  

Den första butiken i Wales, Cardiff, innehöll från början bara engelska på skyltar, 

kassor etc. något som påpekades från många kunder. Alla butiker i Wales har 

nämligen engelska och modersmålet walesiska på skyltar, vägvisningar etc. och 

avsaknaden av detta i Clas Ohlsons butik tolkades helt enkelt som respektlöst och 

total ignorans gentemot den walesiska kulturen.  
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Oavsett om man som företag satsar på standardiserad eller anpassad 

marknadskommunikation på en internationell marknad, är det enligt min åsikt alltid 

viktigt att ta just den aktuella kulturen i beaktande på djupet när man utformar någon 

form av kommunikativ del av ett företag. Bara för att en kultur och marknad ligger 

nära geografiskt, och ”verkar” på ytan på många sätt likna hemmamarknaden, innebär 

inte detta att stora skillnader och följaktningen även stora kulturkrockar, kan 

förekomma.  

 

5.3 Förslag på vidare forskning  

Eftersom Clas Ohlson främst har använt sig av två TV-reklamer under sina år i 

Storbritannien och uppsatsen dessutom avgränsades till just TV-reklam, så blev 

urvalet för denna uppsats begränsat. Jag anser dock att Clas Ohlsons brittiska äventyr 

är en mycket intressant fråga som skulle kunna analyseras ur många synvinklar med 

intressanta resultat. En mer djupgående analys av samtliga former av 

marknadskommunikation som skett sedan starten, i form av TV-reklam, interaktiva 

medier såsom internet, direktreklam, annonser osv. skulle kunna ge mer generella 

svar på huruvida marknadskommunikationen är tillräckligt anpassade för den brittiska 

marknaden. Att använda sig av intervjuer av brittiska konsumenter som metodval, 

skulle dessutom kunna ge intressanta resultat och undvika de rebiliatetsproblem som 

eventuellt har uppkommit till följd av att jag som forskare inte är en del av den 

brittiska kulturen. En jämförande analys mellan ett på många sätt liknande svenskt 

företag, IKEA, som dessutom har, till skillnad från Clas Ohlson, nått enorma 

framgångar med sin internationella satsning, skulle även det kunna ge intressanta 

resultat.  
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