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Sammanfattning 
 
Titel: Så gör vi gott för Norrland – en studie av Norrmejeriers visuella kommunikation 
Antal sidor: 30 
 

I en tid då informationsflödet ständigt ökar ställs högre krav på bra utformade budskap, och 

kommunikation blir en bidragade faktor till ett lyckat varumärkesarbete. I norra Sverige är 

Norrmejerier en stor aktör, som genom att producera mjölk som hamnar i konsumenternas kylskåp 

inte bara verkar för kommersiella intressen utan också för hela Norrlands levande landsbygd.  

 

Genom visuella bilder förmedlar Norrmejerier en syn på Norrland som stämmer överens med 

norrlänningarnas egna bild av hembygden. Detta skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet 

hos konsumenterna, vilket bidrar till stor köplojalitet. Denna gemenskapskänsla beror till stor del 

på Norrmejeriers reklamfilmer, som anspelar på en samvetsaspekt hos mottagarna som genom att 

välja norrländska produkter gör gott för Norrland.  

 

Genom två fokusgruppsintervjuer och en semiotisk bildanalys på tre av Norrmejeriers reklamfilmer 

syftar denna studie till att undersöka hur Norrmejerier använder sig av norrländskhet i sitt 

varumärkesbyggande. Resultatet visar att konsumenternas uppfattning om Norrmejerier är positiv, 

då deltagarna i fokusgruppsintervjuerna ser Norrmejerier som en symbol för Norrland. 

Reklamfilmerna visar en fördelaktig bild av Norrland som gör att konsumeterna känner sig stolta 

över sin hembygd, trots att det många gånger är en region som upplevs frånkopplad från övriga 

Sverige. Känslan av utanförskap kan vara en av de bidragande faktorerna som gör att Norrmejeriers 

konsumenter är märket troget, som ett uttryck för en önskan om att klara sig själva oberoende av 

resten av landet.  

 
Nyckelord: Norrmejeier, Norrland, varumärkesbyggande, visuell kommunikation  



 

Abstract 

 
Title: Contribute to the north of Sweden -  a study of Norrmejerier’s visual communication 
Number of pages: 30 

 

In a time where information overload is a fact, well formulated messages is required and 

communication is a big contributing element for building strong brands. In the north of Sweden, 

Norrmejerier is one of the big actors with dominance on the dairy factor market. Through making 

milk products that lands in the consumers refridgerators, they are not only working for economical 

interest but also for improving the nature of the north of Sweden.  

 

Through visual communication, Norrmejerier shows the consumers a beneficial view of the north of 

Sweden which corresponds to the populations own impression of their part of the country. This 

contributes to a feeling of belonging that makes strong and loyal consuments. The feeling of 

belonging is also reflected in Norrmejeriers commercial movies, that uses the consumers conscience 

to make costumers.  

 

By two group interviews and a semiotic analysis of Norrmejeriers commercial movies, this study 

aims to examine how Norrmejerier uses qualities of the north of Sweden when building their brand. 

The results shows that the consumers opinion of Norrmejerier is positive, and the participants of the 

group interview sees Norrmejerier as a symbol for the north of Sweden. The commercials makes the 

consumers feel proud of their heritage. Many of the participants in the group interview feel that the 

north of Sweden is seperated from the rest of the country, which contributes to the desire of doing 

everything on their own. The feeling of belonging is one of the factors that Norrmejerier is a strong 

brand in the north of Sweden.  

 

Keywords: Norrmejerier, the north of Sweden, brands, visual communication 
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1.0 Inledning 
När snön faller över Stockholm stannar kollektivtrafiken och ingenting fungerar. Snö i Skåne innebär 

att skåningarna stannar inne eftersom några centimeter snö förknippas med direkt livsfara. 

Samtidigt hånskrattar norrlänningen, lägger in en prilla till och startar sin snöskoter. Så råder den 

allmänna uppfattningen, i alla fall om man får tro Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg. 

Norrlänningar är dryga, snusar och kör skoter. Lindberg skriver till och med, och håll i hatten nu, att 

Norrlänningar är det drygaste som finns. I samma ledarkrönika konstaterar Lindberg dock att 

Stockholmarna behöver bli lite mer som norrlänningar, med kunskap om att klara sig själva och att 

inte vara beroende av andra (Aftonbladet, 2012).  

 

Fördomarna om norrlänningar är många - omoderna, tröga och bakåtsträvande är bara några av 

dem. De flesta är negativa men det finns också de som kan användas i positiv bemärkelse. Hit hör 

vanan och förmågan att klara sig själv, som ett resultat av utanförskap och känsla av otillhörighet 

med resten av landet. Norrlänningar är ett pålitligt och lojalt folkslag, de är sin hembygd trogna och 

hjärtat klappar lite extra för den landsänden de lever i (Eriksson, 2010). Kanske är det just 

norrlänningarnas kärlek till sin hembygd och avstånden till södra Sverige som gör Norrland till en 

sammansvetsad region. Kanske är det också denna känsla av tillhörighet som gör att många 

norrlänningar väljer lokalproducerade mejeriprodukter framför andra. Norrlänningarnas lojalitet 

och viljan att gynna sin hembygd genomsyrar nämligen deras köpbeteende, som kommer till uttryck 

bland annat i matvarubutikernas mejeridisk. I en vanlig mejeridisk i en norrländsk matvaruaffär 

vimlar det av produkter från olika märken, alla förpackningar ser snarlika ut, består av av samma 

innehåll och smakar nästan likadant men ändå väljer norrlänningen nästan uteslutande 

Norrmejeriers produkter (Norrmejerier, 2014).  

 

På senare tid har de norrländska produkterna börjat möta kraftigare motstånd, då konkurrensen till 

stor del består av matvarubutikernas egna märkesvaror (Norrmejeriers årsredovisning 2012). Dagens 

breda informationsflöde med stor konkurrens i alla branscher ställer allt större krav på ett formgivet 

budskap för att nå rätt målgrupp. Det gäller inte att skrika högst för att skapa uppmärksamhet, 

snarare om att använda rätt kommunikation i rätt kanaler för att bygga det starkaste varumärket 

(Bergström 2012:70). I denna studie valdes Norrmejerier ut som studieobjekt eftersom det är ett 

starkt varumärke i norra Sverige med tydliga kopplingar till den norrländska naturen. Uppsatsen 

undersöker Norrmejeris användning av norrländskhet, vilket i denna studie definieras som 

anspelningar på typiska norrländska kännetecken och associationer. Till dessa kännetecken räknas 

sterotyper med norrländsk dialekt, närhet till naturen, midnattssol, öppna vidder, trygghet, ensliga 

platser och vackra vyer.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Norrmejerier använder sig av norrländskhet i sitt 

varumärkesbyggande, samt hur konsumenters attityder till Norrmejerier konstrueras genom deras 

reklamfilmer. Följande frågeställningnar utgör uppsatsens utgångspunkt: 

 

1. Hur använder sig Norrmejerier av norrländskhet i sitt varumärkesbyggande? 

2. Vad är konsumenternas uppfattning om Norrmejerier och norrländskhet? 

3. Vilken bild av Norrland kommuniceras genom Norrmejeriers reklamfilmer, och hur bidrar 

detta till deras varumärkesidentitet? 
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2.0 Bakgrund 
Gör gott för Norrland! Tack för att du väljer norrländska mejeriprodukter. 

Därigenom försäkrar du dig om en hög kvalitet och god smak. Dessutom bidrar du 

till att hålla våra vackra landskap öppna och Norrland levande. 

- Norrmejerier, 2014 

 

Tillsammans med sina bönder, konsumenter och leverantörer är Norrmejeriers motto att göra gott 

för Norrland. Med det menas att de tillsammans, med största möjliga miljöhänsyn förädlar den 

norrländska mjölken och bidrar till att hålla landskapen öppna och därmed Norrland levande. Allt 

börjar i den norrländska naturen, där mjökens resa från hage till mage involverar en lång rad 

människor i ett stort kretslopp. Bonden på gården, kornas veterinär, kassörskan i matvarubutiken, 

chaffören som kör mjölkbilen från gård till mejeri, och inte minst konsumenten som väljer 

Norrmejerer framför andra märken. Norrmejerier värnar om arbetstillfällen, för att befolkningen ska 

vilja och kunna bo kvar i Norrland (Norrmejerier A, 2014). 

 

Året är 1991 då Norrmejerier ekonomiska förening bildas som Sveriges nordligaste mejeriförening. 

På mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk tillverkas Norrmejeriers mejeriprodukter som årligen 

förädlas genom 200 miljoner kg norrländsk mjölk. 570 bönder, varar 466 aktiva mjökbönder i Norr- 

och Västerbotten äger tillsammans Norrmejerier som med hjälp av en sysselsättning på 490 personer 

omsätter 1,8 miljarder kronor per år. I mejeriutbudet finns inte bara mjölk utan också fil, grädde och 

ost, som alla återfinns i Norrmejeriers olika varumärken såsom Västerbottensost, Verum, Fjällfil, 

Fjällyoghurt, Gainomax och Norrglimt (Norrmejerier B, 2014) 

 

Norrmejeriers affärsidé är att förädla den norrländska mjölken och erbjuda konsumenterna färska, 

attraktiva och norrländska produkter av hög kvalitet. Därigenom skapas en livskraftig 

mjölkproduktion vilket är en förutsättning för att hålla landskapen öppna, transportkostnaderna 

nere och Norrland levande. Norrmejerier genomförde under 2013 en förändring av dekoren på 

förpackningarna. Detta i syfte att göra produkterna lättare att känna igen, med tydligare kopplingar 

och associationer till den norrländska naturen. Under 2013 skedde också en stor försäljningsökning 

av ekologiska produkter, något som i större utsträckning kommer att prioriteras i kommande 

satsningar. Framtiden för Norrmejerier ser ljus ut då konsumenterna är fortsatt köpstarka, trots att 

de starkaste konkurrenterna består av butikernas egna märkesvaror. I mjölkhyllan dominerar 

Norrmejerier helt då det är den enda mjölk som säljs i norra Sverige, förutom laktos- och 

specialprodukter från övriga tillverkare (Norrmejeriers årsredovisning 2013).  
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3.0 Teori och tidigare forskning 
Att utgå ifrån en teoretisk plattform är en viktig byggsten för att uppnå ett sunt förhållande mellan 

teori och praktik. Teorierna och den tidigare forskning som bedrivits på området utgör således en 

ram utifrån vilken forskningsresultatet kan tolkas och analyseras (Bryman 2011:21f). Nedan 

presenteras de teorier och tidigare forskningar som utgör denna studies ramverk och som 

följaktligen är av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Först följer ett resonemang om 

varumärken, köpbeteende och lojalitet, varpå teorier om stereotypifiering och semiotik utgör 

studiens teoretiska grund. Samtliga resonemang har betydelse för denna studie eftersom syftet är att 

undersöka hur Norrmejerier använder sig av norrländskhet i sitt varumärkesbyggande. Löpande 

presenteras också den tidigare forskning på fältet som forskaren fann relevant för denna studie.  

 

3.1 Varumärken – identitet, image och profil 

Ett varumärke är det varukännetecken som ett företag använder sig av för att märka sin produkt eller 

tjänst. Att märka varor är ett tankesätt som uppdagades redan för 5000 år sedan, då bönder och 

hantverkare märkte sina varor i syfte att kunna skilja dem i mängen bland andra. Idag har märken 

ofta en grafisk symbol i form av en logotyp som således har en grundläggande betydelse för 

företagets identitet (Holger, Holmberg 2002:83ff). Ett varumärke är förknippat med ett visuellt 

uttryck, såsom färger, former och typsnitt. I ett ständigt flöde av information där olika aktörer 

konkurrerar om mottagarnas uppmärksamhet ökar ständigt kravet på god kommunikation 

(Bengtsson, Östberg 2006:11). Teorier om varumärkesbyggande är av relevans att studera i denna 

uppsats då Norrmejerier genom sin visuella kommunikation bidrar till skapande och upprätthållande 

av varumärkesidentitet.  

 

Bakom varje varumärke finns en identitet som talar om vad företaget står för, företagets personlighet 

och innersta kärna. Grundstenen i varumärkesidentitet består av ett antal kärnvärden, som beskriver 

vilka värderingar som driver företaget. Dessa kärnvärden utgör själva själen i ett företag, och har ofta 

en historisk och kulturell betydelse som kan bestå av exempelvis gott kundbemötande, tillänglighet 

och öppen attityd (Bergström 2012:267). Syftet med att ha en stark varumärkesidentitet är att skapa 

goda relationer till målgruppen och lojalitet hos de tilltänkta konsumenterna. Det kan handla om att 

företaget förknippas med en viss känsla eller livsstil för att skapa en fördelaktig image. Om 

konsumenterna kan identifiera sig med företaget eller varumärket ökar chanserna för konsumtion 

och goda kundrelationer (Carlsson och Koppfeldt 2008:54). Resultatet av varumärkesidentiteten är 

konsumenterns uppfattning om varumärket, något som kallas image. Varumärkesidentiteten 

beskriver hur ett företag vill uppfattas, medan image redogör för hur varumärket faktiskt uppfattas 

av konsumenterna i verkligheten. Ett märkes image uppstår därför vid medveten eller omedveten 

projicering av märkets identitet (Bengtsson, Östberg 2006:55).  
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Verbala och visuella signaler från ett företag kommer från olika håll, från butiksinredningen, från 

produktdesign, från logotypen och inte minst från personalens klädsel och kundbemötande. Här 

förmedlas företagets visuella profil, som syftar till att bidra till en enhetlig och positiv bild av 

företaget. Om ett företag har en lyckad visuell profil finns en känsla av samhörighet, både internt och 

externt vilket bidrar till en fördelaktig image (Bergström 2012:266). Att producera är inte bara en 

produktionsfråga utan även en kommunikationsfråga, där alla kommunikationsinitiativ uppfattas 

som ett och samma budskap sett genom konsumenternas glasögon, oavsett från vilken källa 

kommunikationen kommer. Starka varumärken förutsätter att alla kommunikationsinsatser 

koordineras så att samtlig kommunikation strävar åt samma håll för att skapa en enhetlig bild av 

företaget (Fahy, Jobber 2012:223f). Varumärkesarbete omfattar allt från medvetet reklamarbete till 

företagskultur, och alla företag har en visuell identitet vare sig de är medvetna och bryr sig om den 

eller inte. Ett medvetet varumärkesarbete är därför en viktig hörnsten i ett framgångskoncept på 

kommunikationens relativt obanade terräng (Holger, Holmberg 2002:83). 

 

Inom ramen för varumärkesbyggande författade Sven Burman år 2006 en C-uppsats med titeln 

Visuella identiteter för Norrländska företag – en undersökning av norrländska egenskaper och 

kännetecken. Uppsatsens syfte är att fungera som en mall för norrländska företag som vill stärka sin 

position på arbetsmarknaden i norra Sverige med hjälp av en präglad visuell identitet. Burman 

använder sig av 30 olika intervjuer med en tillhörande kort enkät för att ta reda på hur 

norrlänningens kontra stockholmarens bild av Norrland ser ut. Därför har han intervjuat 15 personer 

i norra Sverige respektive 15 personer i södra Sverige för att ta reda på om det finns några skillnader i 

bilden av Norrland och norrlänningar. Enkäterna och intervjuerna visar att det råder en viss 

differens i stockholmarens och norrlänningens bild av Norrland, då stockholmaren framhäver ett 

vintrigt och kallt landskap medan norrlänningen beskriver en mer somrig infallsvinkel med 

kustlandskap. Detsamma gäller för de båda gruppernas bild av norrlänningen, där norrlänningen 

själv väljer ut ett fotografi av en skidåkerska medan stockholmaren väljer ett foto av en maskulin 

stereotypisk jägare med flanellskjorta. Uppsatsförfattaren konstaterar att stockholmarens bild av 

Norrland ofta produceras genom media, reklam, vänner och familj och mer sällan genom att själv ha 

besökt norra Sverige. Norrlänningens bild av Norrland å andra sidan, grundar sig på att 

respondenten bor och lever i området som uppsatsen studerar. Det faktum att stockholmarens bild 

av Norrland ofta skiljer sig från norrlänningens egen bild har betydelse när ett företag vill positionera 

sig på en marknad, olika strategier bör därför tillämpas beroende på om företaget verkar i norra eller 

södra Sverige. Burmans slutsats är att företag som vill nå norrländska konsumenter i Norrland bör 

använda sig av en norrländsk visuell identitet för att nå ut till målgruppen med rätt budskap och 

skapa en känsla av tillhörighet hos mottagarna.  
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3.2 Köpbeteende 

För lyckad marknadsföring krävs en undersökning av de tilltänkta konsumenternas behov och 

köpbeteenden. Konsumenters köpbeteende betraktas ur ett helhetsperspektiv, där alla uppfattningar 

om företaget och märket ligger till grund för hur en konsument väljer att konsumera. Det är inte bara 

ögonblicket när konsumenten står i butiken och väljer det ena märket framför det andra som är 

viktigt att studera, utan även beslutsprocessen före och efter köpet (Bengtsson, Östberg 2006:16f). 

Det finns olika personliga och sociala påverkansfaktorer hos konsumenten, som hela tiden samspelar 

med varandra. Det kan exempelvis handla om vilken personlighet eller vilket behov konsumenten 

har samt hur denne påverkas av reklam och andra människors köpbeteenden. Vid köp av en produkt 

identifieras således olika köpkritierier hos en konsument. Dessa är tekniska köpkritierier, där 

kunden går efter prestanda, tillförlitlighet och utseende, ekonomiska köpkriterier där pris och 

driftkostnader är centrala, sociala kriterier där status och mode spelar stoll roll, och slutligen 

personliga köpkritierier, där konsumenten köper på grund av känslor, moral och för att upprätthålla 

en image (Fahy, Jobber 2012:65ff). Konsumenters köpbeteende och köplojalitet kopplas till denna 

studie eftersom en av uppsatsens frågeställningar är att ta reda på konsumenternas uppfattning om 

Norrmejerier, samt hur denna skapas och upprätthålls via deras reklamfilmer.  

 

Som tidigare forskning på fältet finns Maslows behovstrappa, som är en förklaringsmodell inom 

psykologin som beskriver hur människor prioriterar sina behov. Modellen har fått stor historisk 

genomslagskraft på forskningsfältet inom psylologi och motivationsstudier, trots att den saknar 

empiriskt stöd. Maslow menar att individer handlar rationellt genom att uppfylla ett behov i taget 

(Bergström 2012:71). Först och främst ser individen till att täcka de basala behoven, som att ha 

kläder, mat och tak över huvudet. Därefter följer behovet av trygghet följt av gemenskap. Detta innan 

vi söker uppskattning och självkänsla, för att slutligen, när alla andra behov är uppfyllda, kanske 

lyxar till det med märkesvaror för att uppnå självförverkligande. De olika behoven kan dock 

samspela och verka samtidigt, men de övre behoven blir inte viktiga för individen förrän de lägre 

behoven är uppfyllda (Maslow 1943:375). Konsumering av dagligvaruprodukter utgör således ett 

basbehov för konsumenter, där Bergström (2012:71) menar att konsumenter agerar i enlighet med 

Maslows behovstrappa när de väljer produkter. 

 

3.3 Köplojalitet 

Att bygga ett starkt varumärke handlar inte enbart om att utforma fiffiga budskap i rätt tidpunkt i 

rätt kanaler, det handlar också om att bygga relationer. Överallt bygger vi relationer, med människor, 

produkter och platser. Relationer kan byggas i både positiv och negativ bemärkelse, och ibland är vi 

inte ens medvetna om att vi skapat en relation förrän någon ifrågesätter den. Företag eftersträvar 

långvariga relationer, som gör att konsumenterna bli märket troget och väljer att fortsätta 

konsumera just det varumärket trots att det finns andra likvärdiga, eller kanske bättre, produkter på 



 7 

marknaden (Cooper, Pawle 2006:38). Uppfattningen bakom företaget är minst lika viktig, om inte 

viktigare, än stretegiskt reklamarbete. Konsumenter söker sig till företag som de har förtroende för, 

ett företag är därför beroede av konsumenternas uppfattning. Gott anseende, förtroende och respekt 

kan därför anses vara grundstenarna i ett starkt varumärke (Bergström 2012:52f). Märkeslojalitet 

behöver dock inte tyda på en medveten handling, utan kan bero på undermedvetna rutinmässiga 

handlingar som inte beror på äkta lojalitet. En person kan dock utveckla lojalitet för flera märken 

inom samma bransch, eftersom det finns konsumenter som är ute efter variation och därför testar 

lite olika märken för att prova sig fram (Bengtsson, Östberg 2006:63f).  

 

Susan Fournier, proffessor i marknadsföring, presenterar i sin forskning Consumers and their 

brands (1998) en liknelse mellan varumärkesbyggande och mänskliga relationer. Fournier drar 

slutsatsen om att kärlek blivit en allt viktigare ingrediens i varumärkesstrategier, eftersom företag 

söker lojala kunder. I liknelsen mellan varumärken och kärleksrelationer menar Fournier att 

förutsättningarna för att en kärleksrelation ska fungera är ömsesidig respekt och förtroende, och om 

vi väl förälskat oss i en annan människa tenderar alla andra att försvinna ut i periferin. De andra blir 

helt enkelt inte längre intressana. Till slut upptäcker vi att gräset möjligtvis är grönare på andra sidan 

och lockas därför att testa nya vägar och överväga att förälska oss i någon annan. Det betyder dock 

inte att vi bestämt oss för att göra det, eftersom det är stor skillnad att prova på och att verkligen 

besluta sig för en långsiktig förändring. När vi väl förälskat oss skapar vi band som får en särskild 

betydelse, band som är jobbiga att klippa om förälskelsen en dag tar slut. Enligt Fournier är det 

precis så här det fungerar i förhållandet mellan människor och varumärken. Vi hittar ett märke vi 

tycker om och gillar, vi blir förälskade. Därefter är vi märket troget tills vi en dag inser att det kanske 

finns andra, lite bättre märken som producerar samma produkter. Men det innebär för den sakens 

skull inte att vi är beredda att byta, eftersom vår emotionella sida ofta styr vårt handlade. Vår lojalitet 

spelar ofta större roll än vad vi tror, och om vi väl förälskat oss i ett varumärke är det svårt att se 

något annat vare sig vi är medvetna om det eller inte.  

 

3.4 Stereotypa framställningar 

Med syfte att undersöka hur Norrmejerier använder sig av stereotypa framställningar i sina 

reklamfilmer är teorier om stereotypifiering aktuella att studera. För att skapa förståelse för olika 

grupper av människor projicerar vi ofta enkla, överdrivna och välkända egenskaper som är lätta att 

komma ihåg. Detta kallas stereotypifiering, en social konstruktion som innebär att vi drar alla över 

en kam och placerar vissa personer i ett fack fastän vi egentligen inte vet något om just den personen. 

Stereotypa föreställningar består därför till stor del av negativa associationer, eftersom stereotypa 

bilder ofta uppkommer till följd av komplexa och ofullständiga bilder av verkligheten (Dyer 2002:11). 

Stereotypa framställningar och tolkningar gör således att vissa drag eller egenskaper hos grupper och 

individer faller inom ramen för våra preferensramar, medan andra egenskaper faller utanför. Att 
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gestalta något med hjälp av ett stereotypiskt förhållningssätt i reklam och kommunikationssyfte har 

blivit allt vanligare eftersom stereotyper skapar uppmärksamhet och en referensram hos betraktaren 

som blir lättare att förstå (Hall 1997:257).  

 

Ett exempel på ett företag som använder sig av stereotyper i sin marknadsföring är Spendrups, det 

skriver Marie Öqvist i sin C-uppsats Den öldrickande norrlänningen från 2013. Öqvist menar att 

Spendrups använder norrländska stereotyper i sina reklamfilmer  för att marknadsföra sitt 

varumärke Norrlands Guld. Personerna i reklamfilmerna är fåordiga, bor ensligt och går klädda i 

rutiga skjortor. Dessutom talar personerna norrländska med kraftigt överdriven dialekt, vilket bidrar 

till konstruering av stereotyperna. Vidare skrev Madelene Eriksson (2010) avhandlingen 

(Re)producing a pheriphery – Popular representations of the Swedish north för att blottlägga den 

stereotypa och homogeniserade bilden av Norrland och ta reda på hur den uppstått. Eriksson menar 

att politikerna alltmer ser norra Sverige som en region som stjäl resurser från resten av landet, en 

plats där människor är sjuka och lever på bidrag. Den stereotypa bilden av Norrland föds genom 

massmedier, reklam och populärkultur, något som får konsekvenser på hur övriga Sverige uppfattar 

Norrland som region. Resultatet av Erikssons forskning visar att det framkommer både positiva och 

negativa framställningar om Norrland. De positiva framhävs ofta i form av exotism i turistmagasin 

medan de negativa föreställningarna handlar om att norrlänningar ses som ett omodernt, fåordigt 

och bidragstagande folkslag. Genom att framställa norra Sverige som en bakåtsträvande region till 

skillnad från den södra delen av landet, blir konsekvensen att övriga Sverige ses som ett urbant, 

modernt och framåtsträvande land som går i linje med den bild som Sverige vill visa upp globalt. 

Kontentan av Erikssons avhandling är att det krävs en periferi för att definiera ett centrum. 

 

3.5 Semiotik och visuell kommunikation 
Då en av studiens metoder är semiotisk bildanalys har teorier om semiotik och visuell retorisk 

framställning stor vikt för denna uppsats. Den visuella kommunikationens funktion är att visa hur vi 

ska uppfatta ett varumärke  genom en rad olika retoriska framställningar. Reklamen bidrar således 

till identitetsskapande som genom visuella kommunikativa insatser förmedlas från avsändaren till 

mottagaren. Reklamens budskap förmedlas ofta genom olika tecken, där en bild kan tolkas på helt 

olika sätt beroende på vad tecknet står för (Carlsson, Koppfeldt 2008:56,32). Semiotik handlar om 

läran om tecken och dess betydelser. Semiotikens fader Roland Barthes (2007:205) började redan 

1954 tala om semiologi som ett samband mellan ett tecken och det betecknade, där ett tecken ges 

betydelse utifrån ett meningsskapande. Barthes menar att semiologiska betydelser är en social 

konstruktion som skapas i en historisk och kulturell kontext. En bukett rosor är för många ett tecken 

på passion, men behöver nödvändigtvis inte betyda samma sak världen över eftersom teckens 

betydelser varierar över tid och rum (Barthes 2007:205).  
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Bilder i media och reklam är tydliga teckenbärare och det handlar snarare om hur något sägs än vad 

som sägs, därför är det viktigt att vara medveten om vilka tecken och budskap som sänds ut i de 

bilder vi kommunicerar. Vid förmedling av ett budskap har bild, estetik och retorik stor betydelse 

eftersom budskapet har för avsikt att väcka en känsla hos mottagarna. Att gestalta något med visuell 

retorik innebär att med visuella medel övertyga en mottagare med eller utan det skrivna ordet i form 

av bilder, filmer, färger, former, arkitektur och kroppsspråk (Carlsson, Koppfeldt 2008:9, 32).  

 

Semiotiken är en konstellation av mer eller mindre sammansvetsade förkunskaper som har stor 

historisk och kulturell betydelse. Det skriver Göran Sonesson, proffessor i semiotik, i sin artikel 

Beyond methods and models -  Semiotics as a distinctive discipline and an intellectual tradition 

(2008). Sonesson menar att semiotiken är nära förknippad med kognitionsvetenskapen, läran om 

tänkande, eftersom betydelsen av tecken och teckenproduktion skapas i kommunikativa processer. 

Allt vi tolkar görs utifrån tecken och dess betydelser som betecknar något även om vi inte alltid är 

medvetna om vad. Vi tolkar ständigt omvärlden utifrån våra egna individuella referensramar, något 

som är en förutsättning för allt handlande. Dessa referensramar kan se olika ut för olika personer och 

varierar således i både historiska och kulturella sammanhang. Sonesson menar att vi kategoriserar 

omvärlden för att begripa den, något som sker per automatik och är i ständig konstruktion.  
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4.0 Material och metod 
Olika vetenskapliga metoder återfinns i varje forskares egna verktygslåda, och ser olika ut från 

forskare till forskare. Metoder utgör således inte några neutrala redskap utan tillämpas helt olika på 

alla forskningstyper (Bryman 2011:21). I följande avsnitt presenteras två metoder som ämnar besvara 

uppsatsens frågeställningar. Metoderna i denna studie är fokusgruppsintervjuer och semiotisk 

bildanalys, som nedan förklaras och diskuteras, varpå en praktisk redogörelse följer för hur 

metoderna tillämpas på det avgränsade materialet.  

 

4.1 Material 

Denna undersökning begränsas till två fokusgruppsintervjuer samt en översiktlig kompletterande 

semiotisk bildanalys. För att besvara uppsatsens frågeställningar viktas uppsatsen mot 

fokusgruppsintervjuerna med den översiktliga semiotiska bildanalysen som komplement. En 

semiotisk bildanalys är en förutsättning för att kunna göra ett uttalande om hur norrländskhet 

konstrueras genom Norrmejeriers reklamfilmer. De analyserade filmerna är de som vid 

uppsatsförfattande räknas till de tre senaste och heter En kärleksförklaring till Norrland, Storartat 

jobb och Norrland (Norrmejerier C, 2014). Inom ramen för denna studie görs inga djupare analyser 

med tanke på tidsbegränsningen, även om det hade varit önskvärt med fler och större fokusgrupper, 

en mer djupgående semiotisk analys samt en intervju med Norrmejeriers kommunikationschef. I 

undersökningen är det främst konsumenternas uppfattning om Norrmejerier samt Norrmejeriers 

användning av norrländskhet i sina reklamfilmer som studeras, studien utelämnar därför analys av 

Norrmejeriers hemsida samt deras PR-kampanjer som bland andra Norrlandstestet, Gör-gott-spelet 

och Betessläppet. Norrland är en vid definition, därför har begreppet Norrland inom uppsatsen 

begränsats till Norr- och Västerbottens län där Norrmejeriers produkter tillverkas.   

 

4.2 Det kvalitativa forskningsfältet 
”Kvalitativ metod används för att slå fast skillnader mellan äppen och päron medan kvantitativa metoder  

går ut på att man ska få reda på hur många äppen och päron det finns.” 

- Repstad (2007:28) 

 

På forskningsfältet finns två huvudsakliga angreppssätt, kvantitativa och kvalitativa 

metodinriktningar. Sociologen Pål Repstad (2007:13ff) menar att kvantitativa metoder handlar om 

att använda olika egenskaper som kallas variabler, för att med svart på vitt räkna förekomster och 

visa ett utdrag ur den konkreta verkligheten i form av tabeller och diagram. Kvantitativa metoder kan 

således inte säga något om materialets kvalitativa egenskaper, till det lämnas den kvalitativa 

forskningen. I kvalitativ forskning lyser siffor och statistik med sin frånvaro, och ordet kvalitativ 

handlar istället om att karaktärisera och komma underfund med egenskaper eller framträdande drag 

som inte synliggörs med hjälp av kvantitativa metoder. På det sättet kan kvantitativa metoder anses 



 11 

gå på bredden men inte på djupet medan kvalitativa metoder går på djupet men inte på bredden 

(Repstad 2007:14f).  

 

Syftet med kvalitativa metoder är att skapa fördjupad förståelse för människors attityder som ger 

upphov till handling, det menar Anne Ryen (2004:15), professor i sociologi. Metoderna studerar 

saker i dess naturliga miljö för att begripa och tolka fenomen utifrån den mening som människor ger 

dem. Forskning av kvalitativ karaktär speglar det sunda förnuftet och uppsatsförfattarens egna 

tolkningar. Kvalitativa metoder kan bestå av exempelvis intervjuer, deltagande observationer, 

textanalyser eller semiotiska analyser av visuella medier (Ryen 2004:15). För att ta reda på hur 

Norrmejerier använder sig av norrländskhet i sitt varumärkesbyggande samt hur konsumenters 

attityder till Norrmejerier konstrueras genom deras reklamfilmer har två kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer genomförts med en semiotisk bildanalys av Norrmejeriers tre senaste 

reklamfilmer som komplement.  

 

4.2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Denna uppsats två metoder är kvalitativa och angriper materialet med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, vilket innebär att materialet i denna studie analyseras utifrån uppsatsförfattarens 

egna tolkningar. Hermeneutik är en vetenskaplig inriktning där läran om tolkning är central och 

används som analysredskap. Vid kvalitativa studier befinner sig forskaren själv i den sociala situation 

som studien undersöker, vilket innebär att datainsamling och tolkning sker i ständig växelverkan. 

Resultatet av datainsamlingen analyseras därför utifrån materialets historiska och kulturella kontext 

(Hartman 2004:185). 

 

För att kunna dra en slutsats om det analyserade materialet använder forskare olika ansatser, där tre 

huvudsakliga inriktningar kan antas. Dessa kallas induktiva, deduktiva eller analytisk induktiva 

ansatser. Vid en induktiv ansats används analyserad data som utgångspunkt för att bilda en 

uppfattning om ämnet, medan den deduktiva ansatsen utgår ifrån en hypotes som söker bekräftas 

eller motbevisas genom ett resultat. Den analytiska induktionen kombinerar de båda synsätten 

genom att induktivt närma sig materialet, samtidigt som forskaren deduktivt letar efter bestämda 

förhållningssätt. Denna studie antar en analytisk induktion som ansats, som innebär en kombination 

mellan induktion och deduktion (Watt Boolsen 2007:26f).  

 

4.2.2 Metodtriangulering 

Kvalitativ och kvantitativ forskning kan i många avseenden sägas konkurrera med varandra, men de 

kan också komplettera varandra. Att kombinera två metoder, kvantitativa eller kvalitativa, kallas 

metodtriangulering. Användning av två metoder ger ett bredare underlag för analys, och 

metodtriangulering ger således möjlighet till djupare diskussion (Repstad 2007: 28). Denna studie 
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triangulerar två kvalitativa metoder - kvalitativa fokusgruppsintervjuer och semiotisk bildanalys, 

som med hjälp av varandra syftar till att kunna besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

4.3 Kvalitativa fokusgruppsintervjuer  

För att ta reda på hur potentiella konsumenters attityder till Norrmejerier konstrueras genom deras 

reklamfilmer utförs två kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Att arbeta med fokusgrupper innebär att 

en grupp människor intervjuas och ombeds förhålla sig till ett ämne utifrån forskarens på förhand 

utformade frågor. Forskningsintervjun ses som en utvecklad version av vardagens samtal och kan 

gestalta sig både som löst och hårt strukturerade konversationer. Syftet med metoden är att ta reda 

på varför människor tycker som de gör genom att belysa deras attityder, känslor och värderingar 

kring ett ämne. Till skillnad från andra kvalitativa intervjuer, enskilda eller i grupp, innefattar 

fokusgruppsintervjuer obervationsstudier av gruppens sociala interaktion. Intervjuaren observerar 

därför med hjälp av både ögon och öron för att ta reda på hur deltagarna påverkas av varandra och 

de svar andra personer har att komma med (Trost 2010:44f). Enligt kommunikationsforskaren 

Victoria Wibeck (2010:34f) innebär fokusgruppsintervjuer att data skapas i interaktionen snarare än 

att interaktionen skapar data. Fokusgruppsintervjuer kännetecknas genom kombinationen av 

forskarens på förhand bestämda ämnesval och gruppinteraktion. Denna kombination möjliggör 

således studier av betydelsebildning i grupper, som lämpar sig väl vid undersökning av förgivettagna 

aspekter (Wibeck 2010:34f).  

 

De kvalitativa metodforskarna Lisa Justesen och Nanna Mik-Meyer (2011:45) menar att vi lever i ett 

intervjusamhälle, där intervjuer återfinns i många olika sammanhang i vår omgivning. Vi intervjuas 

hos läkaren, när vi söker anställning och av journalister på jakt efter tidningsinnehåll. Vi ser 

intervjuer i tv, där experter intervjuas om sin inställning till ett specifikt fenomen och idrottshjältar 

ombeds beskriva känslan efter en sporlig prestation. Intervjuer lockar med insyn i respondenternas 

personliga tankesätt eftersom intervjuer anses skaffa fram äkta kunskap och blottlägga den sanna 

identitet som befinner sig under ytan (Justesen, Mik-Meyer 2011:45). 

 

Till vilken grad intervjun ska vara strukturerad beror på studiens fokus, forskningsfrågor och 

urvalskriterier, det menar kommunikationsforskaren Bente Halkier (2010:36f). För att i största 

möjliga mån låta den intervjuade styra ordningsföljden på frågorna utformas inga frågeformulär på 

förhand. Intervjuaren följer istället en intervjuguide, som utgör en lista över frågeområden (Trost 

2010:71). Uppsatsförfattaren, tillika intervjuaren själv, arbetar utifrån en intervjuguide där 

huvudfrågor är definierade på förhand och utgör samtalets fokus, samtidigt som det finns utrymme 

för oväntade intressanta ämnen som forskaren kanske inte räknat med (Halkier 2010:36f). Eftersom 

poängen med fokusgruppsintervjuer är att fånga intervjupersonernas perspektiv på ett visst ämne 
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tillämpas en löst strukturerard intervju i denna studie av konsumenternas uppfattning om 

Norrmejerier. 

 

Inträdesbiljetten till en lyckad intervju är att börja ett samtal med hövlighet och simpelt småprat, för 

att få intervjupersonerna att känna sig trygga i situationen. Småprat kan exempelvis handla om väder 

och vind eller intervjuplatsens miljö. Inledningsvis startar sedan intervjun med att forskaren 

antecknar tid och plats samt namn på respondenterna. Därefter följer grundfrågor om 

intervjupersonernas biografiska data innan intervjun på riktigt tar fart (Ryen 2004:46f). Precis som 

en intervju inleds bör den också avslutas, med allmänt småprat och som ger intervjupersonerna en 

positiv bild av forskaren. Lyckade samtal förutsätter också en förberedd intervjuare, 

intervjupersonen kan i stor utsträckning prata fritt utan att följa intervjuguiden om intervjuaren 

känner sig trygg i ditt material (Ryen 2004:54f).  

 

4.3.1 Snöbollsurval 

Att genomföra fokusgruppsintervjuer ställer följdaktligen frågan om vilka och hur många som ska 

delta i, hur intervjupersonerna nås, var intervjun ska hållas samt hur intervjun rent praktiskt ska gå 

till. Eftersom fokusgrupper sätter den sociala interaktionen i fokus är det viktigt att fundera över 

deltagarna som individer (Wibeck 2010:29). En variant av bekvämlighetsurval består av 

snöbollsurval, som liknas vid en metafor av en snöboll som rullas i kramsnö och på så sätt växer och 

blir större. På motsvarande sätt börjar urvalet till en intervju med att forskaren skickar förfrågan om 

deltagande i fokusgruppsintervju till ett antal personer, därefter genomförs en intervju med de 

personer som ställer upp. Denna metod lämpar sig väl för strategiska urval vid kvalitativa studier 

(Halkier 2010:26ff). Urvalet av intervjupersoner till denna studie har skett utifrån ett 

bekvämlighetsurval, där frasen ”man tager vad man haver” är central. Bekvämlighetsurval är inte på 

något sätt representativt i statistisk mening utan utgör en fallstudie där konsumenternas inställning 

till Norrmejerier genom deras reklamfilmer undersöks i sin nuvarande form. 

 

En fokusgrupp består sällan av en naturlig grupp eftersom den sätts samman genom forskarens egna 

kriterier. Vid snöbollsurval där forskaren använder sitt egna nätverk för rekrytering är det lämpligt 

att dessa personer i sin tur rekryterar en valfri person, någon som forskaren inte känner. Det kan 

dock vara problematiskt att intervjua personer som forskaren känner eftersom stora delar av den 

personliga kommunikationen redan är underförstådd. Samtidigt är det också en fördel, eftersom 

fokusgrupper syftar till att komma underfund med det underförstådda. Det kan också bli lättare att 

få igång ett samtal om forskaren redan känner en eller några av intervjupersonerna eftersom det 

finns större chans att deltagarna känner sig tryggare i situationen och därmed känner sig 

förpliktigade att ställa upp (Wibeck 2010:29f). Det är dock inte alldeles säkert att deltagarna för den 

sakens skull vill avsätta intervjutid från sin ledighet, därför är snöbollseffekten ett bra sätt att 
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rektytera där forskaren tager vad denne haver även om bortfall kan vara ett faktum. Lämpligt antal 

personer i varje intervjugrupp varierar utifrån studiens syfte, men från tre eller fyra upp till tio till 

tolv deltagare kan vara en riktlinje (Halkier 2010: 30f). Intervjuerna i denna studie genomfördes på 

oberoende platser i Umeå repektive Piteå för att skapa en bekväm miljö för intervjurespondenterna. 

 

4.3.2 Urval av respondenter till fokusgruppsintervju 

Eftersom Norrmejerier har ett brett utbud av produkter som inte riktar sig till någon särskild 

målgrupp förutom boende i Norrland, har intervjuguiden i denna undersökning utformats för att 

kunna tillämpas på vuxna deltagare i åldrarna 18 och uppåt. Den undre gränsen har dragits eftersom 

18 år är myndighetsgräns och därför kan 18-åringar anses förmögna att besvara uppsatsens 

intervjufrågor. Inom ramen för en C-uppsats har två fokusgruppsintervjuer genomförts i denna 

studie, varpå de två intervjuerna delats upp efter ålder. Den ena intervjun genomförs på människor i 

åldrarna 18-40 år och den andra på människor i åldrarna 40 år och uppåt. Studien ställer inga krav 

på intervjupersoner av olika kön eller geografisk härkomst förutom att de intervjuade är boende i 

Norr- eller Västerbotten för att koncentrera området till de två län där Norrmejeries produkter 

produceras.  

 

Snöbollsurvalet i denna undersökning har utformats i form av att uppsatsförfattaren skickat ut en 

förfrågan till en manlig och en kvinnlig kandidat i vardera åldersgrupp. Denne har då muntligen 

blivit inbjuden till deltagande i fokusgruppsintervju med önskan om att denne rekryterar ytterligare 

en valfri vän inom åldersgruppen som uppsatsförfattaren inte känner. Både den manliga och 

kvinnliga respondenten tackade ja direkt, och rekryterade också varsin bekant. Således uppstod inget 

bortfall och alla respondenter kände inte heller varandra. Antalet uppnådde fyra personer i varje 

fokusgrupp vilket kan anses vara lämpligt för att deltagarna i en fokusgrupp ska känna sig trygga i 

situationen.  

 

4.4 Semiotisk bildanalys 
För att undersöka på vilket sätt Norrmejeriers reklamfilmer bidrar till skapande av deras 

varumärkesidentitet samt vilken bild av Norrland som signaleras genom deras reklamfilmer 

tillämpas en semiotisk bildanalys på tre av Norrmejeriers reklamfilmer. Den semiotiska bildanalysen 

utgör ett komplement till fokusgruppsintervjuerna i denna studie, men är en förutsättning för att 

kunna avgöra vilken bild av Norrland som Norrmejeriers reklamfilmer sänder. Inom tidsramen för 

en C-uppsats begränsades urvalet till tre filmer, närmare bestämt de tre som vid uppsatsförfattandet 

räknas till de tre senaste enligt Norrmejeriers egen hemsida. De tre reklamfilmerna heter En 

kärleksförklaring till Norrland, Storartat jobb och Norrland (Norrmejerier C, 2014).  
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Som tidigiare nämnts i teoriavsnittet definieras semiotik som läran om tecken och teckenbetydelser. 

En semiotisk bildanalys förklarar varför en bild eller film uppfattas som den gör, vilka känslor den 

väcker och varför. Semiotiken som metod syftar till att finna den dolda mening som inte uttryckligen 

uttalas i materialet, vilket lämpar sig väl för att identifiera de värden som uttrycks genom visuell 

kommunikaition (Bryman 2011:506). Två nivåer av analys kan urskiljas vid en semiotisk bildanalys, 

dels en denotativ nivå som objektivt beskriver bildens faktiska beståndsdelar och dels en konnotativ 

nivå som omfattar tolkning av bilden. Till den denotativa nivån räknas de delar som observanten 

med ögat kan se, exempelvis miljön, föremålen och människorna i bilden. Detta kan utgöras genom 

studier av bildens beskärning, skärpa, vinkel samt färg- och ljussättning. På den konnotativa nivån 

studeras bildens betydelse och mening och hur dessa uppstår vid betraktande av den. Exempel på 

frågor vid en konnotativ analys är hur bilden får oss att känna, vilka värderingar vi lägger i bilden och 

vilka associationer vi gör. Till detta är det också viktigt att lägga till vad vi tror att fotografen eller 

skaparen hade för avsikt vid skapande av bilden, vad denne hade för syfte (Fiske 1997:117f). När man 

talar om tecken och dess betydelser finns det många olika nivåer att analysera materialet på, men 

denna studie begränsar analysen till fyra analtytiska redskap, den denotativa och den konnotativa 

nivån samt analys av stereotyper och symboler. Inledningsvis studeras filmernas denotativa 

innebörd, vilket syftar till den självklara och otolkade versionen av bilden. Därefter följer tolkas 

filmerna utifrån dess konnotativa nivå, som är den tolkande versionen av materialet som sker utifrån 

betraktarens kulturella kontext. I tolkningen av Norrmejeriers reklamfilmer tas också stereotyper 

och symboler i beaktning för att ta reda på vilka personer och beteckningar som framträder i det 

analyserade materialet.   

 

4.5 Metoddiskussion 

Eftersom kvalitativa metoder bygger på ett hermeneutiskt förhållningssätt och forskarens egna 

tolkningar kan olika forskare finna olika innebörder i materialet. Detta gör således att kvalitativa 

studiers subjektiva vinkel inte är generaliserbar. Kvalitativa forskningar är därför inte heller helt 

upprepningsbara till skillnad från kvantitativa studier, istället används begreppet transparens som 

innebär att beskrivningar av tillvägagångssättet ska vara så noggrant beskrivet som möjligt för att 

läsaren ska kunna följa med i forskarens praktiska genomförande (Repstad 2007:14). Urvalet i 

kvalitativa studier är tämligen litet i jämförelse med kvantitativa studier, och är inte på något sätt 

representativt för befolkningen i statistisk mening. Kvalitativa studier kan dock synliggöra sociala 

processer, något som inte är möjligt i kvantitativa studier (Trost 2010:34).  

 

Intervjuer genererar en stor mängd material på kort tid, men det är ett tidskrävande arbete att 

transkribera intervjuer och då särskilt fokusgruppsintervjuer, eftersom det kan vara svårt att avgöra 

vem som säger vad. Fokusgrupper består av ett litet urval av människor, vilket inte kan spegla 

allmänhetens uppfattning (Halkier 2010:67). Fördelarna med gruppintervjuer är att de ger utrymme 
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för interaktion i gruppen som lättare kan ge uppslag till idéer som deltagarna kan diskutera kring. 

Nackdelarna är att de pratsamma lätt tar över och sällan ger utrymme till de mer tystlåtna som 

således lätt ställer sig åt sidan. Till nackdelarna hör också risken att deltagarna hamnar i ett 

grupptrycksresonemang som passar i sammanhanget och inte är betydelsefullt för samtalsämnet. 

Relevant data uppkommer genom den unika interaktionen som uppstår mellan intervjuare och 

intervjuperson, vilket följaktligen ställer stora krav på forskarens empati och kunskap. Intervjuaren 

ska åstadkomma en vi-känsla samtidigt som denne ska styra gruppen så att alla får komma till tals 

och se till att ingen säger för mycket eller för lite i förhållande till de andra (Trost 2010:46f). 

 

4.5.1 Reliabilitet och validitet 

På forskningsfältet talas det om begreppen relialibitet och validitet. En studie har hög reliabilitet om 

olika undersökare med samma material och metod kan komma fram till exakt samma sak. Begreppet 

validitet innebär att studien undersöker det som verkligen ämnas undersökas (Thurén 2007:26f). 

Dessa begrepp är dock vanligare i kvantitativa analyser, eftersom kontexten spelar större roll i 

kvalitativa studier än i kvantitativa. Inom kvalitativ forskning är det snarare relevant att studera hur 

väl studien är utförd i metodologisk mening. Reliabilitetsbegreppet brukar därför inom kvalitativa 

forskningsstudier hänföras till huruvida forskaren tagit hänsyn till studiens kontext. Kontextuella 

sammanhang är av stor vikt för kvalitativa undersökningar, även om dessa varken kan mätas eller 

undersökas på samma vis av olika forskare (Justesen, Mik-Meyer 2011: 33ff). 
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5.0 Resultat och analys 
Denna studies empiriska material består av två fokusgruppsintervjuer samt en semiotisk bildanalys. 

Empirin viktas mot fokusgrupperna, varpå den semiotiska bildanalysen på Norrmejeriers 

reklamfilmer utgör ett komplement. Nedan följer den semiotiska bildanalysen först, som underlag 

för diskussionerna i fokusgrupperna.  

 

5.1 Semiotisk bildanalys 

De analyserade reklamfilmerna heter En kärleksförklaring till Norrland, Storartat jobb och 

Norrland. Samtliga filmer återfinns via Norrmejeriers hemsida där besökaren via en länk skickas 

vidare till YouTube där filmerna finns upplagda av användaren Norrmejerier Gör Gott (Norrmejerier 

C, 2014). Nedan följer en analys av de tre utvalda reklamfilmerna utifrån de fyra analytiska verktygen 

denotation, konnotation, stereotyper och symboler.  

 

5.1.1 En kärleksförklaring till Norrland 

En kärleksförklaring till Norrland är en 42 sekunder lång reklamfilm som syftar till att visa upp 

Norrlands vackra natur. Filmens huvudsakliga scener består av öppna vidder, kvällssol, lugna miljöer 

och en lugn melodi i bakgrunden. Hela filmen präglas av ett lugn, både genom den lugna melodin 

och sången men också genom filmens ljusstättning som går i dova toner.  

 

På den denotativa nivån inleds En kärleksförklaring till Norrland med en vy i soluppgången över en 

disig äng där kor betar. Vi får se en närbild av en ko och samtidigt börjar en melodi spelas, en lugn 

visa med en kvinnlig röst som sjunger. Efterföljande bild består av en dörröppning där en människa 

sitter och äter och blickar ut över landskapet som består av en äng, där kameravinkeln är tagen 

bakifrån. Kor och öppna landskap kan på den semiotiska konnotativa nivån förknippas med mjölk 

och landsbygd, vilket är en av hörnstenarna i Norrmejeriers kommunikation. Därefter filmas en 

mörk och folktom mejeridisk, kameran följer en man som är på väg in i kylrummet där han packar 

och radar upp cremè fraîche och grädde av märket Norrmejerier i en mejerihylla. Mörkret och lugnet 

konnoterar en tidig morgon, där mannen i mejeridisken befinner sig för att packa upp varorna i 

butiken innan kunderna kommer. Nu får vi se ett barn som ligger i en säng och sover framför ett 

fönster där solen lyser in, hela tiden spelas musiken i bakgrunden. Att solen lyser in genom fönstret 

kan förknippas med morgonsol, vilket kan tolkas som en symbol för hopp. Musiken tonas ner när 

filmen växlar klipp och tittaren får följa en bil som kör på en asfalterad landsväg med solen lågt i 

sikte. Bilden är tagen inifrån bilen. Bilden av landsväg med skog på båda sidorna påminner om ett 

ensligt skogslandskap, och solen som står lågt på himlen konnoteras med solnedgång. På vägen syns 

inga andra trafikanter vilket förknippas med ett ensligt landskap. Musiken tonas upp igen i samma 

stund som vi får se en flicka med uppsatt hår strö socker i sin filtallrik, varpå flickan ser glad ut och 

äter upp filet med sked. Hennes leende gör att filet ser ut att vara gott, och filet förknippas med 
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frukost på den konnotativa nivån. Nästa scen består av en bil som stannar utanför ett uthus. Det 

regnar, och ut ur bilen kliver en man och en kvinna som ser nöjda ut. Bilen antas vara den bil vi 

tidigare fick se köra längs den ensliga landsvägen. Kvinnan torkar av en skylt med texten Café och 

regnet övergår till solsken, något som konnoteras med hopp och ljus. Mannen och kvinnan studerar 

sedan skylten i ett svagt solljus, vilket på den konnotativa nivån antas vara kvällssol. Efterföljande 

scen består av en kvinna som sitter i ett tåg och tittar ut genom fönstret. Tåget konnoteras som 

symbol för transport och framåtsträvande. På andra sidan tågfönstret ligger ängar och åkrar, i ett 

dovt ljus och svag sol, vilket förknippas med sen kväll eller tidig morgon. Nästa klipp filmar 

ryggtavlan på en kvinna som är på väg ut genom en balkongdörr, när hon kommer ut på balkongen 

ställer hon ner en gräddig jordgubbstårta på ett bort runt vilket det sitter tre personer. De fyra 

personerna sitter i kvällssolen på en balkong iförda kortärmade tröjor, vilket konnoteras med 

sommarvärme i den ljusa norrländska sommarkvällen. Himlen är ljus och de fyra människorna 

skrattar. Gräddtårtan symboliserar svensk sommar, och kvällssolen som präglar hela filmen får 

tittaren att tänka på sommaren i Norrland. Filmen växlar klipp och vi får se en hund som står i ett 

öppet landskap utomhus. Det blåser. Kameran zoomar ut och i bild syns hunden och en man stående 

på en stenhäll och blickar ut över ett fjäll i solnedgången. Kameran zoomar ut ytterligare och vi får se 

samma bild som motiv på ett paket mellanmjölk från Norrmejerier. En man dricker mjölk direkt ur 

förpackningen och texten ”Ditt val har stor betydelse för Norrland” tillsammans med Norrmejeriers 

logotyp med byline ”gör gott” under. Musiken blir lugnare och tonas ner samtidigt som filmen 

avslutas.   

 

Filmen består till stor del av natur och vackra vyer som får tittaren att känna stolthet över Norrland. 

Detta går i linje med Sven Burmans (2006) resonemang i C-uppsatsen Visuella identiteter för 

Norrländska företag – en undersökning av norrländska egenskaper och kännetecken (avsnitt 3.1), 

där Burman menar att företag som vill positionera sig på en marknad i norra Sverige med fördel kan 

använda sig av norrlänningarnas egna bild av Norrland för att lyckas med sin visuella 

kommunikation. Detta till skillnad från exempelvis Norrlands Guld som istället visar turisternas bild 

av Norrland i sina reklamfilmer, med överdrivna stereotyper och dialekter. Burman menar således 

att norrländskhet innebär lugn, natur och trygghet, något som Norrmejerier anspelar på i just En 

kärleksförklaring till Norrland. Filmens lugn framhävs extra mycket eftersom hela filmen består av 

korta sekvenser utan röster eller människor som pratar.  

 

5.1.2 Storartat jobb 

Reklamfilmen Storartat jobb är 22 sekunder lång och utspelar sig i grönsaksavdelningen i en 

matvaruaffär. Filmen inleds med en bild på en liten kille som sitter i barnstolen i en kundvagn som 

körs av en kvinna. I filmen spelas en lugn melodi utan sång. De befinner sig i en matvarubutik. När 

de kommer fram till fruktdisken från höger i bild kommer samtidigt en in i bild från vänster. Mannen 



 19 

har skägg och bär en blå overall som förknippas med bönder och lantbruk. Mannen är 

stereotypifierad med överdrivet bondiga kläder och ett skägg som kan tänkas vara en symbol för 

manlighet. Mannen sträcker ner sin högra hand i kundvagnen och gräver omkring, varpå han plockar 

upp ett mjölkpaket. Han lutar sig över kundvagnen med sin vänstra arm samtidigt som han håller i 

mjölkpaketet i höger hand. Mannen säger ”tillsammans håller vi landskapen levande” med 

norrländsk dialekt, vilket förstärker bilden av mannen som en norrländsk bonde. Samtidigt som 

kameran zoomar in en närbild på den lilla killen i kundvagnen svarar han ”aa” som svar på mannens 

påståeende. Mannen ser stolt ut när han håller upp möjlkpaketet likt en trofé, som blir ett tecken för 

lokalproducerade produkter. Bilden zoomas ut och mannen i blå overall säger ”och du vet miljön blir 

bättre också” med sin norrländska accent, samtidigt som han sänker mjölkpaketet med handen. Den 

lilla killen i vagnen tittar bort och sen tillbaka varpå han återigen svarar ”aa”. Mannen i den blå 

overallen säger ”a visst” och lägger tillbaka mjölkpaketet i kundvagnen. Med vänster hand håller han 

kvar kundvagnen samtidigt som han lyfter den högra som just släppt ner mjölkpaketet och pekar 

med hela armen i kundvagnens riktning. Mannen släpper kundvagnen, lutar sig tillbaka, lägger 

händerna i midjan och säger ”ni gör ett storartat jobb”. Mannen ler och tittar på lillkillen och kvinnan 

som kör vagnen. Den lilla killen som sitter i vagnen kan tänkas utgöra en symbol för framtiden, där 

varumärkesrelationer byggs redan i tidig ålder. På den konnotativa nivån antas mannen vara en 

bonde som befinner sig matvaruaffären för att visa upp sin tacksamhet över att konsumenterna 

handlar lokalproducerat. Bonden symboliserar mjölkens ursprung, och mannens citat tyder på att 

han är stolt över sin hembygd och värnar om att andra ska handla norrländska produkter.  

 

När tittaren kan tro att reklamfilmen är slut växlas scen och vi får se en bild av ett landskap 

ovanifrån. Vi ser en landsväg, ladugårdar, ett stort vattendrag och berg i bakgrunden. Till höger i bild 

finns en grön äng och stora öppna gräsytor där kor betar. Dessa öppna vyer konnoteras med svensk 

sommar och landsbygd. Korna som betar fritt symboliserar mjölk. Solen som står lågt över 

landskapet gör att scenen antas utspelas under kvällstid. Musiken stegras innan Norrmejeriers 

logotype med byline gör gott kommer upp i bild och musiken återigen tonas ned i takt med att filmen 

avslutas. Reklamfilmen Storartat jobb framställer en sterotypisk norrlänning i blåställ, skägg, stövlar 

och grov dialekt. Det faktum att han visas i matvaruaffären kan också bidra till en stereotyp bild av 

norrlänningar som går och handlar mat iförd blåställ och gummistövlar, vilket skapar en snedvriden 

bild av verkligheten. Detta bidrar således också till Madelene Erikssons resonemang i sin avhandling 

(2010) Re)producing a pheriphery – Popular representations of the Swedish north, där hon menar 

att norra Sverige ses som ett exotiskt och stereotypiskt ställe långt bort från all civilisation.  

 

5.1.3 Norrland 

Norrland är en 41 sekunder lång reklamfilm som inleds med en vy över ett landskap i kvällssol, 

samma landskap och samma musik som avslutningsscenen i reklamfilmen Storartat jobb. En 
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landsväg, ladugårdar, ett stort vattendrag, ett berg och gröna ängar där kor betar visas i bild. Därefter 

får vi se en närbild på en man, mannen i den blå overallen som vi känner igen från reklamfilmen i 

matvarubutiken. Han dricker mjölk ur ett glas. Han sväljer, tittar ner i glaset och säger ”tänk att 

innehållet i det här glaset kommer från allt det här” samtidigt som han tittar upp och blickar ut. 

Landskapet består av berg, skog och ängar och kan tänkas symbolisera Norrland. Mannen bär 

samma blåa overall som i föregående reklamfilm och pratar med samma norrländska dialekt. Hans 

klädsel konnoteras med lantbruk eftersom han är klädd som en bonde. I nästa scen ser vi mannen 

bakifrån, på hans blå overall syns Norrmejeriers logotyp med texten gör gott på ryggtavlan. Han 

håller sin högra hand i midjan och i sin vänstra hand håller han mjölkglaset han just drack ur. 

Mannen säger ”att det betyder så mycket att folk handlar lokalproducerat” och kisar ut över 

landskapet med skakig röst, vilket konnoterar att mannen verkar vara rörd. Nu visas en scen med en 

vy av ett vattendrag i ett solljus med åkrar och skog till vänster. Solen återspeglas i vattnet. Mannens 

röst säger ”det vi producerar och som sedan hamnar i norrlänningarnas kylskåp”. Vi får se en bild på 

kor som går emot kameran på en öppen grön äng, följt av en närbild på en humla som sätter sig på en 

mjölkört. Mannen fortsätter  ”bidrar till att hålla vårt vacka Norrland levande”. Bilderna av öppna 

landskap och humlan som sitter på blomman symboliserar mjölkens resa från hage till mage, som 

börjar i naturen. Vi ser en bild av mannen som står med utsträckta armar på en klippavsats på ett 

berg. Bakom honom står en picknickkorg till vänster i bild. Närbild på mannen som tittar ut över 

vyerna, kisar och säger ”varje ostskiva håller vidderna öppna”. Vi ser en bild på två broar som går 

över ett vattendrag, på en av broarna kör en lastbil. Mannens röst säger ”varje tallrik fil håller 

transportsträckorna nere”, följt av en bild av mannen på klippan som håller i ett mjölkglas i vänstra 

handen medan den högra vilar i midjan. Mannen har en stolt hållning vilket förknippas med stolthet 

för sin hembygd. Bakom honom står picknickkorgen och ytterligare en bit bakom mannen sitter en 

flicka i ljusa byxor och röd jacka. Nästa scen är en närbild av flickan, hon bär hårband och har ljust 

hår. I händerna håller hon ett bärbart dataspel som hon tittar på. Flickan tittar upp från sitt spel och 

säger ”ska vi gå nu pappa?”. Bilden zoomas ut och vi får se mannen vända sig om mot flickan och 

säga ”men du har ju inte druckit upp din liter ännu”. Mitt emellan dem står picknickkorgen och en 

kylbag, bakom den ryker en eld. Scenen är filmad så att mannen och flickan syns från höger, med ett 

öppet landskap i bakgrunden. Bakgrundsmusiken trappas upp och därefter följer en bild av ett 

vattendrag, solen skiner lågt från vänster och på bägge sidor om vattendraget finns skog. 

Norrmejeriers logotyp dyker upp i bild tillsammans med texten gör gott.  

 

Filmen utstrålar norrländsk stolthet, dels genom bondens uppförande och den lugna musiken som 

spelas i bakgrunden. Likt filmen Storartat jobb går även filmen Norrland i stereotypa tecken, både i 

samband med bonden och naturvyerna. Bondens citat ”tänk att innehållet i det här glaset kommer 

från allt det här”, anspelar på något storslaget. Detta följt av citatet ”det vi producerar och som sedan 

hamnar i norrlänningarnas kylskåp bidrar till att hålla vårt vackra Norrland levande” hänsyftar på 
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tittarnas och konsumenternas samvete, om att handla lokalproducerat för att Norrland ska få 

fortsätta vara vackert. Filmen anspelningar på samvetsval påminner om Susan Fourniers 

resonemang i sin forskning Consumers and their brands (1998), där hon drar paralleller mellan 

varumärken och kärleksrelationer (se avsnitt 3.3). Fournier menar att köplojalitet handlar om att 

skapa långvariga relationer som gör att konsumenterna blir trogna ett varumärke. Reklamfilmen 

Norrland bidrar till en samvetskänsla som gör att norrlänningarna genom att konsumera 

Norrmejeriers produkter gör gott för Norrland, och upprätthåller därmed en god relation till 

konsumenterna. Filmen får tittaren att känna tillhörighet till Norrland eftersom det är lätt att känna 

igen sig i de vackra natutvyerna.  

 

5.2 Fokusgruppsintervjuer 

De genomförda fokusgruppsintervjuerna hölls i grupper om fyra personer på oberoende plats i Piteå 

och Umeå. De två grupperna bestod av två ålders grupper, en mellan 18-40 år och den andra mellan 

40 år och uppåt. Nedan följer en sammanfattning av de båda fokusgruppsintervjuerna, disponerade i 

form av fråga och ett sammanfattande svar. Varje fråga representeras med citat som belyser de båda 

fokusgruppernas ståndpunkt i frågan.  

 

1. Vad är norrländskhet för er? 

På frågan svarar båda fokusgruperna att norrländskhet kan beskrivas med orden lugn, tysthet, 

trygghet, natur, vackert och stilla. Bägge grupperna framhäver den norrländska viljan att klara sig 

själv och ett samhälle där alla hjälper varandra. ”Vi är som frånkopplade från resten av Sverige, alla 

norrlänningar”, säger en av intervjupersonerna och menar att Norrland trots sin stora yta ofta 

hanmnar i skymundan. Detta går i linje med Madelene Erikssons avhandling (re)producing a 

pheriphery, där hon menar att norra Sverige ofta ses som ett periferi eftersom Stockholmregionen 

och södra Sverige i större utsträckning ses som Sveriges centrum (se avsnitt 3.4). En annan 

intervjudeltagare framhäver norrländskhet som mer äkta och genuint, både sett till natur och 

befolkning i södra Sverige. Bägge grupperna är enade om att norrländskhet är något positivt, och att 

rykten om norrlänningar ofta kan vara stereotypifierade men samtidigt positiva. Som Aftonbladets 

skribent Anders Lindberg skriver i sin ledarartikel (se avsnitt 1.0) ses norrlänningar som ett lugnare 

folkslag där förmågan att klara sig själv är central. Detta hör således ihop med de klimatförhållanden 

som råder, där fyra rejäla årstider hägrar och där viljan att inte vara beroende är mer eller mindre än 

förutsättning, menar en av deltagarna. Bägge fokusgrupperna talar om Norrland som motsatsen till 

södra Sverige, vilket bekräftar Erikssons teorier om Norrland som en avskild region. En region som 

beskrivs med naturliga egenskaper, lugn, ro, trygghet och pålitlighet.  

 

2. Vad är er uppfattning om Norrmejerier som företag? 
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”Norrmejerier känns som hemma”, säger en av deltagarna. Deltagarna enas också om att 

uppfattningen om Norrmejerier är positiv, och många känner inte igen andra produkter i 

mejerihyllan än just Norrmejeriers på grund av att de växt upp med Norrmejeriers produkter 

ständigt nära till hands. I den yngre fokusgruppen där åldersgruppen var 18-40 år kretsade svaren 

kring vana och uppväxt, medan den andra fokusgruppen med deltagare mellan 40-65 år framhävde 

betydelsen av att Norrmejerier tillverkar lokalproducerade produkter. ”Ja det blir ju slut öppna 

landskap om man inte köper Norrmejerier. Då blir det ju skog där det är åkrar, till slut”, påpekar en 

av deltagarna. Diskussionen fortsätter i toner där ”det här fina landskapet ska ingen få ta ifrån oss”. 

Den äldre åldergruppen är mer medveten om Norrmejeriers inverkan på naturen till skillad från den 

yngre fokusgruppen. De yngre framhäver iställt valet av Norrmejeriers produkter som en effekt av att 

Norrmejerier alltid funnits hemma i kylskåpet, varpå det faller sig naturligt att köpa samma 

produkter vid flytt ifrån hemmet. Detta kan jämföras med Göran Sonessons (2008) resonemang i sin 

artikel Beyond methods and models -  Semiotics as a distinctive discipline and an intellectual 

tradition (se avsnitt 3.5), där han menar att olika tecken är förknippade med olika betydelser vilket 

kan variera över tid och rum. Dessa teckenbetydelser skapas i olika kommunikativa processer, 

skriver Sonesson. Kanske kan det vara så att den yngre fokusgruppen uppfattar Norrmejerier som ett 

tecken för Norrland och trygghet för att det hör till ren vanesak att handlar Norrmejeriers produkter, 

medan den äldre gruppen ser Norrmejerier som ett tecken på natur och ett sätt att värna om miljön. 

Detta kan också liknas vid Susan Fourniers avhandling Consumers and their brands (se avsnitt 3.3), 

där hon menar att konsumenter skapar en relation till ett varumärke som liknar ett 

kärleksförhållande. Samtliga deltagare i bägge fokusgrupperna har en god uppfattning om 

Norrmejerier och framhäver sin relation till Norrmejerier som det enda rätta.  

 

3. Kan ni Norrmejeriers slogan? 

Några av deltagarna kan nämna Norrmejeriers slogan gör gott på rak arm och samtliga känner igen 

den när de hör den. Detta tyder på igenkänning, trots att det är svårt att benämna den på stående fot. 

Deltagarna menar att frasen gör gott är dubbelbottnad och syftar dels till smakligt goda produkter 

och dels till produkter som gör gott för natur och miljö. ”Det känns ju som att man gör gott för 

Norrland, att man värnar om dess natur och att man ska försöka ha liksom jordbruk och att allt inte 

ska bli centraliserat i städer och så utan att vi ska få ha kvar vår natur”, poängterar en av deltagarna i 

den yngre fokusgruppen. Den äldre gruppen däremot, framhävde istället den goda smaken som 

central fråga i frasen gör gott. Samtliga deltagare är eniga om att Norrmejerier lyckats skapa en 

norrländsk identitet som går hem hos konsumenterna. ”Man känner sig stolt över sin egen bygd”, 

säger en av deltagarna och menar att det är lätt att identifiera sig med Norrmejerier och deras slogan 

gör gott. Tankegångarna kring identifiering med Norrmejerier går i linje med Sven Burmans (2006) 

resonemang kring norrländska visuella identiteter enligt hans uppsats Visuella identiteter för 

Norrländska företag – en undersökning av norrländska egenskaper och kännetecken (avsnitt 3.1). 
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Burman menar att olika budskap och identiteter krävs för marknadsföring i norra eller södra Sverige, 

eftersom företag i norra Sverige ofta framhäver de naturliga egenskaperna i samband med 

varumärkesidentitet. Vikten av att konsumenterna kan identifiera sig med ett företag för att lyckas på 

marknaden är även något som Bergström (se avsnitt 3.1) framhäver i sitt resonemang. ”Det känns 

som att Norrmejerier symboliserar Norrland” säger en av intervjudeltagarna, och menar att det är 

därför uppfattningen som Norrmejerier är så positiv. Diskussionen fortsätter med ”den som 

producerar mjölken till Norrmejerier är kanske ens granne”, varpå närheten till naturen och den 

lokala kopplingen är något som intervjudeltagarna tror är en av hörnstenarna i Norrmejeriers 

framgångskoncept.  

 

4. Brukar ni köpa Norrmejeriers produkter och finns det någon särskild anledning? 

Deltagarna i grupperna brukar till största del köpa Norrmejeriers produkter, undantaget om det 

råder stor prisskillnad. ”Det räcker inte bara med starka varumärken, man måste faktiskt ha 

produkter som är goda också”, säger en av intervjudeltagarna. I den yngre fokusgruppsintervjun 

framträder en besvikelse över att Norrmejerier inte tillverkar ekologiskt smör, ett faktum som gör att 

en av intervjupersonerna medvetet väljer bort Norrmejeriers smör på grund av bristen på ekologiska 

produkter. ”Ja, det är så inpräntat att nu kollar man på allting och helst ska det vara Norrmejerier 

och om det är extrem prisskillnad kan man ta det andra märket nån gång, om det är såhär extrapris, 

ja men okej då är det nersatt, men annars är det som, det ska bara vara Norrmejerier för det gör gott 

liksom. Så ska det vara, så väljer jag när jag köper.” Så lyder resonemanget hos en av deltagarna i den 

yngre fokusgruppen, medan en av deltagarna i den äldre fokusgruppen menar att ”man tittar ju inte 

på vad det kostar utan man plockar bara”. Här råder olika köpbeteenden, något som kanske beror på 

olika de olika påverkansfaktorer som Fahy och Jobber (2012) belyser i samband med konsumering 

(se avsnitt 3.2). Hos den yngre gruppen kan ekonomiska påverkansfaktorer tänkas spela större roll 

eftersom samtliga deltagare i fokusgruppen är studenter med begränsad ekonomi, medan den äldre 

är mer ekonomiskt obeoende i jämförelse med studenter. I bägge fokusgruppsintervjuerna 

framkommer det dock att det är både medvetna och omedvetna faktorer som styr köpbeteendet. 

Eftersom Bergström (2012) menar att konsumering av dagligvaruprodukter ingår i basbehovet i 

Maslows behovstrappa är det troligt att valet av Norrmejerier ofta sker per automatik och inte enligt 

medveten handling (se avsnitt 3.2). Pris är en av de medvetna faktorerna där det råder en viss 

skillnad mellan de olika fokusgrupperna. Detta gäller främst för konsumering av andra 

mejeriprodukter än just mjölk vilket är det område där Norrmejerier möter störst konkurrens, främst 

i form av matuvarubutikernas egna märken på bland annat créme fraîche, gräddfil och yoghurt. När 

det kommer till konsumering av mjölk handlar deltagarna i de båda fokusgrupperna med 

omedvetenhet och plockar Norrmejeriers mjölk utan att tänka. Detta kan dock ha att göra med att 

det inte finns så många alternativ, och Norrmejerier är det mest lättillgängliga valet.  
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5. Har det någon betydelse att Norrmejerier är ett norrländskt företag? 

”Det är ju därför man handlar lokalproducerat, för att stödja”, säger en av deltagarna. Det faktum att 

Norrmejerier är ett norrländskt företag har stor betydelse för valet av produkter, menar flertalet av 

intervjupersonerna. ”Närproducerat är ju det viktigaste tycker jag, sen om jag skulle bo i Malmö så 

skulle man ju köpa nånting som är producerat därikring, det är ju viktigt att stötta det.” Valet att 

köpa lokalproducerade produkter kan också kopplas till köplojalitet, som Susan Fournier (1998) 

benämner i sin artikel (se avsnitt 3.3). ”Jag vet ju att det är dyrare, men jag väljer det ju ändå. Om 

man då kallar det för lojalitet eller?”, säger en av deltagarna i den äldre fokusgruppen. Trots att det 

finns ett gediget utbud i mejerihyllorna menar intervjudeltagarna att de oftast väljer Norrmejeriers 

produkter, vilket kan bero på att Norrmejerier har ett gott anseende hos sina konsumenter. Detta är 

enligt Fournier (se avsnitt 3.3) en viktig ingrediens i lojala varumärkesrelationer.  

 

6. Har ni sett Norrmejeriers reklamfilmer? 

Deltagarna nämner att de sett reklamfilmerna men kan inte komma på någon på rak arm. När 

reklamfilmerna visas reagerar samtliga deltagare med igenkänning och menar att de sett filmerna 

flera gånger. ”Jag kommer inte ihåg filmerna men jag kommer ihåg musiken”, säger en av deltagarna 

efter att de tre reklamfilmerna spelats upp för intervjupersonerna. Detta kan också vara ett resultat 

av att Norrmejerier använt sig av En kärleksförklaring till Norrland i flera år och därför hunnit 

skapa igenkänning. Intervjudeltagarna kan dock nämna bonden iförd den blå overallen utan att 

komma ihåg handlingen i filmen, vilket kan vara ett tecken på att den stereotypiska mannen skapat 

igenkänning hos konsumenterna och således blir till symbol för Norrmejerier.  

 

7. Vad får ni för intryck av reklamfilmerna? 

Efter att ha tittat på filmerna håller samtliga deltagare med om att man som tittare känner ett visst 

ansvar att bidra till en hållbar miljöutveckling och att hålla landskapen öppna. ”De spelar ju lite på 

det här samvetsvalet, att man på nåt sätt är ansvarig till att köpa närproducerat liksom. Att alla har 

en viktig roll i det, det tycker jag är bra”. I den yngre fokusgruppen säger någon ”Om det är nån som 

ska ta ansvar för Norrland så är det ju norrlänningarna själva, och jag tänker att om inte vi gör det, 

vem ska då göra det?”. I den äldre fokusgruppen fortsätter tankegångarna: ”De har ju fått oss 

verkligen att förstå att man vill bevara de öppna landskapen och det är väl det som gör att man tittar 

aldrig ens på priset utan man tar bara.” Detta kan tänkas återkoppla till det faktum att norrlänningar 

är duktiga på att klara sig själva och värnar om den egna integriteten och därmed är de 

lokalproducerade produkterna trogna. Något som påpekas i bägge fokusgruppsintervjuerna är att 

bonden i den blå overallen som återfinns i filmerna Norrland och Storartat jobb även medverkar i 

OK Q8:s reklamfilmer, vilket deltagarna upplever som en stor besvikelse. ”Ja det blev jag besviken 

på, inte bara på dialekten men jobbar han både på Norrmejerier och OK?”, säger en av deltagarna 

under samtalsämnet. Det finns en tydlig önskan om att genuiniteten i Norrmejeriers produkter 
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återspeglas även i deras reklamfilmer, där bonden verkligen är en bonde och inte en säljare på OK. 

Detta resonemang kan återkopplas till Susan Fourniers (1998) artikel om köplojalitet som en 

kärleksrelation, fokusgruppsdeltagarna känner att bonden i Norrmejeriers reklamfilmer varit 

otrogen som även deltagit i reklamfilmer för andra företag och varumärken.  

 

8. Vilken bild av Norrland tycker ni signaleras genom reklamfilmerna, och stämmer denna 

bild överens med er egen bild av Norrland? 

Intervjupersonerna i den yngre fokusgruppen framhäver att det råder en tudelad känsla, 

reklamfilmerna visar en vacker bild av Norrland som samtidigt framstår som folktomt och ensligt. 

Denna bild kan bidra till att skapa stereotyper som gör att hela Norrland uppfattas bestå av skog och 

mark, vilket följaktligen ger en snedvriden bild av Norrland. ”En stockholmare kanske inte skulle ta 

emot det här på samma sätt men om de inte har varit här så kan det ju liksom inte, för vi kan ju som 

känna igen oss i det här som de visar”, säger en av deltagarna i den äldre fokusgruppen följt av ”man 

vill ju bevara det man har.” Detta går i linje med Sven Burmans (2006) resonemang om olika visuella 

identiteter för företag i norra respektive södra Sverige. Burman menar att det är en fördel för 

norrländska företag att använda sig av naturbilder och vackra landskapsvyer i sin visuella 

kommunikation för att fånga norrlänningens bild av Norrland och inte turistens bild av Norrland (se 

avsnitt 3.1). Fokusgruppsdeltagarnas resonemang går också i enlighet med Madelene Erikssons 

avhandling om norra Sverige som ett periferi (se avsnitt 3.4). ”Vi är ju som sammankopplade också 

från resten av Sverige, alla norrlänningar. Vi är en klump”, säger en av fokusgruppsdeltagarna. 

Uppfattningen är dock inte enbart negativ, eftersom deltagarna menar att otillhörigheten med södra 

Sverige skapar en vi-känsla hos norrlänningarna som Norrmejerier valt att spela på i sin 

kommunikation. Denna känsla av tillhörighet med varandra och förmågan att klara sig själv är också 

något som Anders Lindberg lyfter i sin debattartikel i Aftonbladet (se avsnitt 1.0). Deltagarna i 

fokusgrupperna är eniga om att det ibland krävs en påminnelse för att uppskatta det fina i den 

närmaste omgivningen. Reklamfilmen En kärleksförklaring till Norrland  tycker deltagarna är 

precis vad det låter som, en hyllning till den Norrländska naturen och en uppmaning till att bevara 

den fina omgivningen. ”Det här med att de visar de här bilderna, vyerna, det är ju därför att de flesta 

av oss har väl varit i den situationen nån gång att gud va häftigt och va härligt det var den där 

gången. Och musiken. Det blir som storslaget.” 

 

5.3 Sammanfattning 

De tre analyserade reklamfilmerna består av vackra norrländska naturvyer, i form av ängar, berg och 

skog. Två av filmerna innehåller en stereotyp bonde, som framkallar en känsla av samvete hos 

tittarna genom att poängtera vikten i att handla lokalproducerat. Tittaren får en känsla av en hyllning 

till konsumenterna som trots stora valmöjligheter ändå väljer Norrmejeriers produkter. I samtliga 

filmer framhävs somriga landskap, vilket förknippas med ljus, hopp och välmående, varpå de öppna 
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landskapen och korna som betar blir en symbol för mjölk. Den stereotypiska bondens klädsel och 

dialekt gör att filmerna upplevs som humoristiska, och det vilar en underhållande undermening i 

filmerna Norrland och Storartat jobb. Även om de stereotypa framställningarna är överdrivna finns 

också vissa egenskaper som stämmer i grund och botten vilket bidrar till den humoristiska 

framställningen även om det är en snedvriden bild av verkligheten. Filmen En kärleksförklaring till 

Norrland har en lugnare och mer fridfull ton både i bakgrundsmusik och ljussättning, till skillnad 

från de andra två filmerna som är ljusa och färgstarka. Filmen lever upp till sitt namn och är precis 

vad det låter, en film som visar Norrlands vackra natur på ett kärleksfullt sätt. Båda fokusgrupperna 

interagerade i bra symbios med varandra och gruppinteraktionen skapade en förståelse för det 

förgivettagna hos intervjudeltagarna. Det mönster som uppdagades är att deltagarna genom att titta 

på filmerna blev påminda om den vackra natur som de vill bevara, något som man i vanliga fall inte 

reflekterar över.  
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6.0 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Norrmejerier använder sig av norrländskhet i sitt 

varumärkesbyggande samt hur konsumenters attityder till Norrmejerier konstrueras genom deras 

reklamfilmer. Genom två fokusgruppsintervjuer och en semiotisk bildanalys av tre av Norrmejeriers 

reklamfilmer har materialet analyserats, vilket nedan diskuteras i en avslutande reflektion.  

 

Inledningsvis definierades begreppet norrländskhet som anspelningar på norrländska kännetecken.  

I uppsatsens genomförda analys framkommer att Norrmejerier medvetet använder sig av 

norrländskhet för att bygga sitt varumärke hos de norrländska konsumenterna – något som också 

verkar gå hem hos norrlänningarna. I fokusgruppsintervjuerna syns ett mönster som pekar på att 

norrlänningarna upplever Norrland som en plats att vara stolt över. Norrmejeriers reklamfilmer 

väcker tankar som påminner om hur vacker natur det finns i norra Sverige, som inte enbart 

förknippas med stereotypa vinterlandskap som är den vanligaste uppfattningen om norrländsk 

natur. Fokusgrupperna framhäver att Norrmejeriers reklamfilmer lyckas få tittarna att känna sig 

tvingade till att handla Norrmejeriers produkter för att bidra till en hållbar miljöutveckling. Bilderna 

av den norrländska naturen som framhävs i Norrmejeriers reklamfilmer får tittarna att känna 

stolthet över det fina som visas upp, något som kan vara en stor bidragande faktor till Norrmejeriers 

dominans på mejerimarknaden i norra Sverige. I fokusgruppsintervjuerna framkommer också att 

uppfattningen om Norrmejerier är positiv, där samtliga av intervjudeltagarna brukar handla 

Norrmejerier produkter regelbundet. Intervjudeltagarna nämner att lojaliteten mot Norrmejerier 

inte hade varit lika stor om det inte varit ett norrländskt företag vilket tyder på en stark lojalitet hos 

de norrländska konsumenterna. Norrmejerier använder sig en norrländskt visuellt präglad identitet, 

och det framgår ur fokusgruppsintervjuerna att Norrmejerier ofta förknippas med Norrland. För 

majoriteten av konsumenterna i Norrland är Norrmejerier det självklara valet. Det kan förstås bero 

på en rad olika faktorer, men Norrmejeriers anspelning på vi-känsla kan tänkas ha stor betydelse. Vi-

känslan förstärks också genom Norrmejeriers beskrivning av mjölkens väg från hage till mage, där 

samtliga delar i kretsloppet är lika viktiga. Norrmejerier framhäver bilden av att alla är delaktiga i att 

hålla Norrland levande genom öppna landskap. Både bonden som föder upp korna, veterinären som 

ser efter djuren, kassörskan i matvarubutiken och sist men inte minst konsumenten själv som väljer 

Norrmejerier framför andra produkter.  

 

I denna studies fokusgruppsintervjuer framkom att Norrmejerier ofta ses som en symbol för 

Norrland. Detta är något som Norrmejerier verkar vara medvetna om, eftersom de anspelar på en vi-

känsla för att få norrlänningarna att känna att de genom att köpa lokalproducerade produkter gör 

gott för Norrland. Detta kan också problematiseras, för samtidigt som Norrmejerier talar om 

Norrland som ett inkluderande begrepp skapar det också ett utanförskap för de grupper som inte 

faller inom ramen för Norrmejeriers kundkrets. Att Norrmejerier talar om Norrland blir således 



 28 

snedvridet, eftersom Norrland i fysisk mening avser länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, 

Jämtland och Gävleborgs län medan Norrmejeriers produkter bara tillverkas och säljs i Norr- och 

Västerbotten. Detta får följaktligen konsekvenser för bilden av Norrland som en periferi där 

Stockholmsregionen utgör Sveriges centrum. Detta resonemang går hand i hand med resultatet av 

Erikssons (2010) avhandling, där hon pekar på att Norrland utgör Sveriges utkant som en effekt av 

att de flesta resurser läggs i södra Sverige.  

 

När intervjupersonerna ombeds förklara vad norrländskhet betyder för dem sammanfattas svaren 

med orden lugn, tysthet, trygghet, natur, vackert och stilla. De menar att norrländskhet innebär att 

vara sig själv, värna om sin hembygd och klara sig på egen hand. De nämner, precis som Eriksson 

(2010) att Norrland uppfattas som avskilt från övriga Sverige, som en periferi där 

Stockholmsregionen utgör Sveriges centrum. Valet av lokalproducerade produkter och en stark 

lojalitet för Norrmejerier kan således tänkas vara ett uttryck för förmågan att vara självständig och 

oberoende av omvärlden, ett sätt att hålla ihop den norra landsänden. Alla som bor och lever i 

Norrland har säkert någon gång upplevt att det finns negativa fördomar om norra Sverige. 

Omoderna, trögtänka och tystlåtna är några exempel, för att bara nämna ett fåtal. Samtidigt som 

dessa negativa fördomar hägrar är norrlänningar också kända för att vara trygga, stabila, pålitliga 

och självsäkra personer, fördomar som kan användas i positiv bemärkelse. Detta menar också 

Eriksson (2010) i sin avhandling, där hon skriver att de förutfattade meningarna med fördel kan 

användas när norrlänningar söker jobb eller boende söderut. Norrlänningar har i den bemärkelsen 

gott anseeende och anses vara genuina, plikttrogna och ärliga människor. I Norrland råder en vi-

känsla som förmodligen överträffar många andra regioner, och trots att många av schablonbilderna 

inte passar in på större delen av befolkningen i norra Sverige dras alla över en kam, på både gott och 

ont. Det är dock inte bara övriga Sverige som skapar och bidrar till den schabloniserade bilden av 

Norrland, även norrlänningar själva använder denna stereotyp som grund för marknadsföring. 

Norrlands Guld använder sig av sin slogan ”när du vill vara dig själv för en stund”, Piteå kommun 

”det är hit man kommer när man kommer hem” och Norrlandsförbundet av ”flytt hit”. För att inte 

tala om Norrmejeriers ”Vi gör gott för Norrland”. Det är således inte så lustigt att en stereotyp och 

homogeniserad bild av Norrland uppstår, eftersom många norrländska företag marknadsför en 

exotisk bild med älgar, landsbygd och fjäll. Detta i kombination med de stereotypa bilderna av 

norrlänningar som visas i exempelvis Norrmejeriers och Norrlands Gulds reklamer, bidrar till de 

negativa fördomarna om norrlänningar som omoderna och bakåtsträvande.  

 

Stereotypifieringar av norrlänningar konstruerar inte bara andra människors uppfattning om 

norrlänningar utan också norrlänningarnas egen självbild. Eriksson (2010) skriver att fenomenet 

med att klumpa ihop och stereotypifiera en hel region inte är något som sker i andra delar av landet, 

förutom när norrlänningar själva talar om stockholmare eller ”sörlänningar”. Om norrlänningar 
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framhävs som trogna, pålitliga och trygga människor blir ”sörlänningarna” ett motsatspar där 

egenskaper som ytliga, hetsiga och opålitliga framhävs. Vad som är Norrlänningens respektive 

turisternas bild av Norrlands är inte alltid samma sak, och vid positionering på en norrländsk 

marknad gäller därför andra strategier än för en nationell. Detta menar också Sven Burman (2006) i 

sin C-uppsats, där han undersökt norrlänningarnas respektive stockholmaren bild av Norrland. 

Burman menar att norrländska företag med fördel kan använda sig av en vi-känsla för att 

konsumenterna ska kunna identifiera sig med varumärket, något som kräver att den visuella 

identiteten bygger på norrlänningarna egna bild av Norrland och inte turisternas. Ett tydligt exempel 

på ett företag som visar turisternas bild av Norrland är Norrlands Guld, som via sina reklamfilmer 

skapar en bild av Norrlänningar som tafatta och tystlåtna. De använder sig av överdrivna stereotyper 

för att skapa en identitet och förmedla en livsstil, något som går hem hos öldrickarna runt om i 

landet. Norrmejerier å andra sidan, arbetar hårt för att norrlänningarna ska känna att de genom att 

välja lokalproducerat gör gott för Norrland, något de också lyckats med. Genom anspelningar på 

norrländskhet förmedlar Norrmejerier en bild av Norrland som stämmer överens med 

norrlänningarnas egna uppfattning om hembygden. 

 

Alla företag har en visuell identitet vare sig de är medvetna om den eller inte, men för att på bästa 

sätt positionera sig på en marknad och skapa igenkänning krävs en uttänkt stragegi. Norrmejerier är 

bara ett exempel på företag som använder sig av norrländska egenskaper för att positionera sitt 

varumärke. Susan Fournier (1998) menar att kärlek blivit en allt viktigare ingrediens i 

varumärkesarbete eftersom alla företag söker lojala kunder. Detta leder också till att det märke som 

blir älskat först får de flesta konsumenterna, eftersom köplojalitet ofta bottnar i vilket varumärke 

konsumenterna har högst anseende för. Det är dock viktigt att inte ta de lojala konsumenterna för 

givet, likt en kärleksrelation behöver varumärkesrelationer ständigt vårdas för att de ska hålla. I 

Norrland är de flesta konsumenter lojala mot Norrmejerier, men i och med de egna märkesvarornas 

intåg i mejerihyllan krävs också ett strategiskt varumärkesarbete för att skapa stark igenkänning så 

att konsumenterna kan skilja Norrmejeriers produkter från andra. Matvarubutikernas egna 

märkesvaror utgör ett hot för Norrmejerier, och utmanar således dess dominans i mejerihyllorna. 

Norrmejerier framhäver därför vikten av att handla Norrmejeriers produkter som en del i något 

större, ett sätt att bidra till att hålla Norrland levande. Frasen ”gör gott för Norrland” innebär därför 

inte enbart smakligt goda produkter utan också produkter som gör gott för miljön.  

 

Varje liter mjölk och varje tallrik fil håller Norrland levande, den bilden lyckas Norrmejerier 

förmedla till sina mottagare via sina reklamfilmer. Företaget har byggt upp en profil med en 

fördelaktig image, vilket bidrar till en varumärkesidentitet som norrlänningarna själva kan 

identifiera sig med. Detta i sin tur bidrar till att norrlänningarna har goda uppfattningar om 

Norrmejerier och ser Norrmejerier som en symbol för Norrland. Det kan anses vara ett resultat av ett 
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stragiskt planerat varumärkesarbete som faller norrlänningarna i smaken - både bildligt och 

bokstavligt talat - så att konsumeterna kan fortsätta känna att varje liter mjölk och varje tallrik fil 

Norrmejerier gör gott för Norrland. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Att använda sig av romantiska reklamfilmer för att locka konsumenter må fungera i dagsläget, men 

hur ser situationen ut i framtiden? Kommer natursköna vyer att räcka för att locka de norrländska 

konsumenterna till köpkraft? Frågorna ger upphov till vidare diskussion vilket är intressant att 

studiera i vidare forskning. Önskvärt hade varit att genomföra en intervju med Norrmejeriers 

kommunikationsavdelning, för att komma underfund med Norrmejeriers egna tankar och idéer kring 

varumärkesstrategier. Denna studie studerar enbart ett litet utdrag av Norrmejeriers visuella 

kommunikation, och utgör således enbart en fallstudie. Studien har gett upphov till funderingar 

kring Norrmejeriers övriga kommunikation såsom hemsida och PR-kampanjer, något som föll 

utanför ramen i denna C-uppsats. Förslagsvis skulle en kvantitativ innehållsanalys kunna 

genomföras, för att undersöka hur Norrmejerier framställs i media och hur denna bild påverkar 

konsumenternas uppfattning om företaget. Vidare skulle en undersökning av Norrmejeriers grafiska 

profil och igenkänning på marknaden kunna utföras som komplement till denna studie.  
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Bilaga - Intervjuguide 
 

Hej! 

 

Först och främst vill jag därför tacka för att du tagit dig tid att komma hit! Jag heter Sofie Lundmark 

och studierar sista terminen på programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå 

Universitet. Just nu skrivier jag min kandidatuppsats, där syftet är att undersöka hur Norrmejerier 

använder sig av norrländskhet i sitt varumärkesbyggande samt hur konsumenters attityder till 

Norrmejerier konstrueras genom deras reklamfilmer. Metoderna jag använder mig av är 

fokusgruppintervjuer samt en kompletterande semiotisk bildanalys.  

 

Därför sitter vi här idag, för att jag tillsammans med er ska utföra en foksugruppsintervju för att ta 

reda på er inställning till Norrmejerier och om den har något att göra med Norrmejeriers 

reklamfilmer. Dina åsikter och synpunkter är väldigt viktiga för mig och utgör en värdefull kugge i 

mitt arbete mot en färdig uppsats. För att jag ska kunna återge denna intervju så korrekt som möjligt 

undrar jag om det är okej att jag spelar in vårt samtal? Du svarar anonymt och får själv hitta på ett 

alias. Inspelningen kommer enbart att användas i studiesyfte och ska inte avlyssnas av någon annan 

än mig. Inspelningen kommer också att raderas efter att uppsatsen är avslutad.  

 

Eftersom du är här helt på frivillig basis kan du när som helst avbryta intervjun, även efter att du 

tackat ja. Om du känner för att ta del av uppsatsen när den är färdig så mailar jag den gärna till dig, 

uppsatsen förväntas vara klar i slutet på mars 2014.  

 

Innan vi kör igång, är det något du undrar över? 

 

 

Namn/Alias: 

Ålder:  

Bor i:  

Kommer ifrån:  

 

1. Vad är norrländskhet för er? 

 

2. Vad är er uppfattning om Norrmejerier som företag? 

3. Kan ni Norrmejeriers slogan? 

 

4. Brukar ni köpa Norrmejeriers produkter? 
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5. Finns det någon medveten tanke bakom era val? 

 

6. Har det någon betydelse för er att Norrmejerier är ett norrländskt företag? 

 

7. Har ni sett Norrmejeriers reklamfilmer? 

 

(visa reklamfilmerna) 

 

8. Vad får ni för intryck av reklamfilmerna? 

 

9. Vilken bild av Norrland tycker ni signaleras genom reklamfilmerna? 

 

10. Stämmer denna bild överens med din egen bild av Norrland? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


