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Inledning 

 Då djupfrysningen introducerades och tilltog i Sverige på 1950-talet expanderade 

även sortimentet av djupfrysta livsmedel och kringutrustning. Den här undersökningen kommer 

att ta reda på hur innehåll i annonser rörande djupfrysning såg ut i två tidningar, ICA-tidningen och 

Vi-tidningen under åren 1950, 1953, 1956 och 1960. Jag ska undersöka vilka produkterna, 

målgrupperna och vad budskapet var i annonserna. Undersökningen bygger på ett samlat 

annonsmaterial skapat av mig utifrån de två tidningarnas annonser. 

Syfte och frågeställning  

 Syftet med undersökningen är att ta reda på hur innehållet i tidningarnas annonser 

som handlar om djupfrysning såg ut under de undersökta åren samt hur innehållet skiljde sig åt 

mellan två tidningar som riktade sig till olika läsare. Det är intressant att undersöka hur innehållet  

förändrades i fråga om djupfrysningsrelaterat innehåll, eftersom djupfrysningen och dess 

kringprodukter vid den här tiden var ett nytt konsumtionsområde i Sverige. Industrierna blev allt 

mer komplexa, särskilt under perioden 1945−1975. Industrierna och företagen försökte hela 

tiden komma med nya produkter. Frågeställningen blir i den här undersökningen att ta reda på 

hur just djupfrysningsrelaterade annonser har sett ut genom de år som undersökts, vilket görs 

genom tre punkter som handlar om annonsens innehåll, en jämförelse av alla årens utveckling 

samt en specifik jämförelse om den ökade utvecklingen mellan år 1953 och 1956. 

 Hur var och förändrades utbudet av annonser om djupfrysningen ut i ICA-tidningen och 

Vi-tidningen över åren? 

 Hur skiljer sig utvecklingen åt för de två tidningarnas innehåll för de två åren 1950 och 

1960, sett utifrån de tre punkterna produkt, målgrupp och budskap? 

 Kan någon trend tydas om hur annonsinnehållet förändrats mellan 1953 jämfört med 

1956 i de två tidningarna? 

 Första frågeställningen är avsedd att undersöka hur djupfrysningsinnehållet har sett 

ut i de bägge tidningarna under undersökningsåren. Den andra frågeställningen ska jämföra 

förändringen hos innehållet för åren 1950 och 1960. Tredje frågeställningen görs eftersom 

granskandet av annonserna har uppvisat en stor förändring mellan de två undersökningsåren 

1953 och 1956. 



4 
 

Metoddiskussion, metod, disposition och avgränsning 

  

 Enligt John Fiskes Introduction to communication studies, är hans innehållsanalys menad 

att ge en objektiv, mätbar och verifierbar redogörelse av ett undersökningsområdes innehåll. 

Analysen ger bättre resultat ju mer innehåll den omfattar, dvs. om den appliceras i en stor skala. 

Det enda kriteriet för att analysen ska kunna tillämpas är att enheterna som undersöks bör vara 

identifierbara och förekomma tillräckligt ofta för att Fiskes statistiska metodik ska vara giltig. En 

innehållsanalys får inte vara selektiv, den måste täcka hela det området av uppgifter som 

undersöks, eller åtminstone ett ordentligt utgörande exempel.1 Som exempel tar John Fiske en 

debatt mellan Kennedy och Nixon från valet 1960 där deras användning av orden "traktat", 

"attack" och "krig" sammanställs för att sedan dra slutsatser över deras attityder utifrån 

frekvensen som uppmätts för orden.2 

 Jag ska med Fiskes innehållsanalys göra ett urval av annonser som handlar om 

djupfrysning, då det annars skulle bli för omfattande att undersöka alla tidningar under de valda 

perioderna. För att besvara frågeställningen om vad det är som annonseras, vilka målgrupper och 

vad budskapet är så måste alla utplockade annonser om djupfrysning kategoriseras, detta för att 

möjliggöra en översiktlig analys av de aspekter hos annonserna jag granskar, utan att 

undersökningen blir för omfattande. Jag har undersökt annonser som handlar om djupfrysta olika 

varor/livsmedel, utrustning för djupfrysning/kylning samt annonser kring köksinredning som har 

med djupfrysning att göra. Det jag har letat efter bland tidningarnas annonser är alla annonserna 

som stämmer in på kriterierna om kylning/frysning/djupfrysning, men även hur ofta de 

förekommer, vad den säger/handlar om, dvs. dess text och/eller bild, vem annonsören var, 

annonsens budskap, vilken typ av vara/produkt annonsen handlar om, den tänkta kunden 

annonsen riktades mot, vilket år, tidningsnummer och sida annonsen är ifrån. Eventuellt kommer 

inte alla dessa faktorer att användas, men de är hjälpsamma vid granskandet av annonserna för 

min egen del och möjligen för framtida forskning i området. Det material, de uppgifter jag får 

fram från tidningarna har sammanställts i ett underlag där alla granskade aspekter av dem  

presenteras, därefter gör jag beräkningar i Excel, vilka då sedan blir det underlag jag bygger min 

undersökning på. Det är genom det här sättet, att undersöka flertalet annonser rörande 

djupfrysning i flera tidningar i en ordentlig skala för att kunna påvisa en giltig bild över hur 

innehållet såg ut i annonserna vid djupfrysningens introduceringsår som är det sätt min 

undersökning använder sig av den innehållsanalys som Fiske presenterat. 

                                                           
1
 Fiske, John, Introduction to communication studies (1990), s. 136. 

2
 Ibid. 
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 Annonsernas innehåll har delats in i tre övergripande kategorier; Produkt, Målgrupp 

och Budskap, dessa får i sin tur underkategorier, vars förändringar över åren är det sätt som jag 

besvarar min frågeställning genom. Jag använder mig av en kategorisering eftersom det annars 

skulle bli ett för stort arbete att granska annonserna var för sig, alltså granskar jag innehållet 

genom dessa tre innehållspunkter. Efter att ha gått igenom annonserna har jag konstaterat att 

underkategorier för de tre större kategorierna blev följande (se tabell 1−6 för frekvens): Produkt 

har underkategorierna Livsmedel, Vitvaror, Förvaring, Tjänst/service och Kringutrustning. Här 

har varje produkt som förekommer i en annons räknats var för sig, dvs. om en annons gör 

reklam för två vitvaror räknas det som två förekomster av vitvaror i mina tabeller. 

Kategoriseringen har skett efter mitt granskande av de insamlade annonserna och det gjordes 

efter vad annonserna innehöll för data, ex. för produkt kollade jag efter vad det var för 

vara/tjänst som utannonserades, t.ex. frysdiskar, kylskåp m.m. som då hamnade under "Vitvaror" 

som då är en underkategori till produkt. Med Livsmedel menas alla varor som är tänkta att 

kylas/frysas/snabbfrysas etc., kringutrustning är tillbehör/utrustning som är till för att 

komplettera djupfrysningsenheter som vitvaror, Förvaring innebär alla produkter som på något 

sätt kan förvara varor för djupfrysning ex. burkar, lådor, folie etc. Tjänst/service innebär företag 

som utannonserar sina tjänster, t.ex. att de har frysrum som affärer kan hyra eller att de servar 

butikers djupfrysningstekniska apparaturer.   

 Målgrupp har tre underkategorier—Hushållet, Butiker och Husmodern, vilka 

bedöms utifrån vad det är för vara som säljs (t.ex. frysdiskar för butik) eller vilka tänkta köpare 

som nämns i texten (Husmodern, familjen). Den här bedömningen gjordes efter vad som 

nämndes i texten eller om annonserna med andra sätt hintade om att de var riktade till 

butik/hushåll, ex. frysdiskar för butiker, ett glasspaket för hushållet som ska säljas av butiken etc. 

Alltså kan annonserna ha flera målgrupper.  

 Budskap får underkategorierna Ekonomiskt, Urval, Kvalitet, Innovativt, Enkelt, 

Hygieniskt, Mångsidigt, Butiksreklam samt Propaganda.  För budskapet gick jag efter de 

försäljningsargument som nämndes i annonserna, vilket kan vara flera beroende på vad annonsen 

tar upp i texten och räknas då var för sig som ett budskap. Butiksreklam var de annonser som 

ville att butiken ska visa upp/skylta med deras produkt eller informera kunden produkten. Urval 

betyder att annonsen ger flera val av produkter eller säljer flera typer/modeller etc., Mångsidigt 

betyder att annonsen visar flertala funktioner och möjligheter hos produkten, Propaganda är 

annonser som propagerar om djupfrysningen och dess teknik och varför den är så 

användbar/bra, Ekonomiskt är när annonsen påpekar om förmånligt pris eller valuta för 

pengarna m.m., Enkelt innebär produkter som är enkla att tillaga, förbereda, förvara etc., 
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Innovativt innebär produkter som påstås vara nya på marknaden eller helt originella, Hygieniskt 

innebär att annonsen påpekar om produktens renhet på olika sätt och tack vare 

djupfrysningstekniken.  

 Undersökningen kommer att gå kronologiskt till då jag undersöker annonserna och 

tidningarna i tidsföljd, för att se hur innehållet i annonserna om djupfrysning har förändrats från 

utgångsåret, 1950. För att praktiskt ta reda på hur innehållet av annonserna har sett ut och 

förändrats över tid (fråga 1, 2) tar jag hjälp av beräkningssätt från boken Praktisk Statistik, skriven 

av Svante Körner och Lars Wahlgren. Boken är just avsedd som en introduktion för "de metoder 

man använder för att samla in, redovisa och tolka statistik".3 Jag använder ett avsnitt i boken som 

handlar om indexserier till min beräkningsmetodik eftersom författarna skriver att man kan 

beskriva statistiska uppgifter som visar utvecklingen under en tidsperiod med en indexserie.4 

Detta är just vad jag behöver göra med mina data då jag har kategoriserat mitt sammanställda 

annonsmaterial. Men till skillnad från exemplen i boken, att beräkna prisförändringar över tid, så 

beräknar jag istället underkategoriernas förändring över tid gentemot de andra underkategorierna 

bland de annonser jag undersöker. Detta eftersom min undersökning handlar om innehåll istället 

för pris samt att resultaten framförs i procentuella förändringar. Indexserier beskriver 

utvecklingsperioder för annonserna som sätts som utgångsvärde för att sedan beräkna de andra 

årens procentuella förändringar för varje kategori från utgångsåret. Sedan kan en jämförelse göras 

för indexserierna, för varje kategori mellan tidningarna för att få fram hur tidningarna skiljde sig i 

utbudet av dessa annonser.5 Men eftersom åren jag undersöker är osammanhängande, att 

materialet endast sträcker sig över fyra skilda år kommer jag att bland annat jämföra det första 

året 1950 med det sista 1960 för att se hur utvecklingen sett ut under den tidsperiod jag 

undersöker (fråga 2). Kommer även att jämföra de två första åren mot de två sista, 1950 och 1953 

mot 1956 och 1960 (fråga 3) för att se hur trendbrytelsen har sett ut, dvs. den förändrade 

utvecklingen av annonsernas mängd och innehåll jag stötte på mellan dem året då jag granskade 

tidningarna.  

  En jämförelse (fråga 1) av varje kategoris underkategorier (från index och diagram) 

över tid görs för att få fram mer specifikt om hur innehållet i förändrats. På det sättet kan 

förändringar presenteras och urskiljas för att skapa en bild om hur förändringen av innehållet i 

annonserna sett ut mellan tidningarna över tid. Slutsatserna kommer att diskuteras närmare i en 

sammanfattande diskussion om vad resultatet beror på, här kan även tidigare forskning hjälpa till 

med tankar och påvisa förändringarnas orsaker.  

                                                           
3
 Körner, Svante.   Wahlgren, Lars., Praktiskt Statistik., s. 7. 

4
 Körner, Svante.   Wahlgren, Lars., Praktiskt Statistik., s. 119. 

5
 Körner, Svante.   Wahlgren, Lars., Praktiskt Statistik., s. 120−121, 141−142. 
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 Undersökningen begränsas till de faktiska åren som granskas, de tidningar, de 

upplagor som undersöks samt de annonser och annonsaspekter som undersöks om 

djupfrysningen. Innehållet om annonserna begränsas till att undersöka just de tre 

kategorierna/aspekterna produkter, målgrupper och budskap med nämnda underkategorier. Ev. 

figurer, bilder eller foton i annonserna granskas ej, endast textens innehåll. Undersökningen 

begränsas till de underkategorier jag valt ut eftersom undersökningen annars blir för omfattande. 

Undersökningen görs för att bilda en uppfattning i hur djupfrysningsannonser såg ut på 1950 

talet. Annonser om livsmedel som inte uppenbart kan knytas till djupfrysning i annonsen  eller 

kan förvaras på andra sätt tas ej med eftersom det inte går att fastställa om de ska kylas eller 

förvaras på andra sätt. Bland dessa ingår ostar, charkuteri, choklad, fisk, saft samt konserverade 

livsmedel. I vissa fall benämns dessa varor lämpliga för skafferier, vilket inte är det jag 

undersöker. Såvida det inte specifikt står att dessa kyls ner/fryses i kyl-/frysdiskar eller liknande. 

 Enligt Holme & Solvangs definitioner av kvalitativa och kvantitativa angreppssätt 

stämmer min undersökning bäst in på ett kvantitativt tillvägagångssätt. Detta eftersom jag enligt 

Holme & Solvang redan med metoden definierat vilka förhållanden (produkt, målgrupp, budskap 

och underkategorier samt jämförelse av dem) som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning 

jag valt. Alltså har min uppläggning och planering, dvs., bl.a. användandet av Fiskes 

innehållsanalys påverkat mitt förhållande till informationskällan selektivt samt min distans till den. 

Dessutom menar Holme & Solvang att statistiska mätmetoder har en central roll i analysen hos 

ett kvantitativt angreppssätt.6 Detta instämmer jag i, för att bryta ner den överväldigande 

informationen har jag behövt begränsa och selektivt välja vad som ska undersökas för kunna 

redovisa en korrekt bild över det jag undersöker, och för att presentera mina sammanställningar 

och resultat måste jag använda mig av statistik i form av tabeller och diagram. 

Material och tidigare forskning 

 Som källmaterial har jag använt mig av två tidningar för att undersöka 

annonseringen om djupfrysningen, tidningarna Vi-tidningen/Tidningen VI och Ica-tidningen. ICA-

tidningen skulle jag uppskatta har ca. 50-80 sidor per upplaga mot Vi-tidningens 20-50 

sidoupplagor. Vi-tidningen finns på mikrofilm på Carolina Rediviva i Uppsala, och omfattar åren 

1937−1963. Vi-tidningen gavs ut av Kooperativa Förbundet sedan 1913 och har haft namnet 

"Vi" sedan 1937, och hade ett husligt och kooperativt innehåll de första åren.7 ICA-tidningen 

finns utlagd på ICA:s historiska hemsida för vem som helst i icke-publikt eller kommersiellt syfte 

                                                           
6
 Holme, Idar Magne. − Solvang, Bernt Krohn., Forskningsmetodik − om kvalitativa och kvantitativa metoder (1986), s. 13. 

7
 Vi-tidningen, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/vi/342140?i_h_word=tidningen%20vi, hämtad 2014-01-04. 
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att använda. ICA-tidningen, Inköpscentralernas tidning för köpmän och affärsmedhjälpare är en 

tidning som instruerar, informerar och rekommenderar idéer till sin läsare. Hemsidan är ämnad 

att berätta om ICA:s historia, företagets uppkomst, personligheter, varor, marknadsföring, 

dotterbolag etc.8 ICA-tidningen finns i inskannad helt för åren 1941−1949 och täcker sedan ett 

fåtal år varje decennium fram tills år 2000. Detta har påverkat min undersökning, åren som 

undersökts är dem enda som finns utlagda på hemsidan på 1950-talet.9 Jag ska undersöka 

annonser i tidningarna, Vi-tidningen riktar sig till husmodern och hushållet medans ICA-

tidningen riktar sig till tidningens medlemmar och köpmän. Det är därför intressant att jämföra 

två olika tidningars annonsers innehåll, när bägge inte är konsument eller butikstidningar, att få 

fram om annonserna skiljer sig åt i sitt innehåll mellan de två tidningarna. Annonseringen kan 

tänkas skilja sig åt i de produkter som annonseras i tidningarna med tanke på läsarna, ICA-

tidningen har förmodligen flest annonser riktade till butikerna medans Vi-tidningen snarare riktar 

sig till hemmet och husmodern. Undersökningen sträcker sig över fyra undersökta år med 

mellanrum; åren 1950,  1953, 1956 och 1960, utifrån dessa har tolv nummer av de undersökta 

tidningarna granskats för att få ett lämpligt urval. Selektionen skedde eftersom ICA-tidningen 

endast hade tolv upplagor per år och därmed anpassade jag mitt sökande i Vi-tidningen till tolv 

nummer, den första upplagan varje år. Dessa åren har även valts eftersom det var vid den här 

tiden som djupfrysningsindustrin och dess produkter för djupfrysning introducerades och 

började tillta i Sverige, och att det därför är intressant att se hur marknaden, annonsanvändandet 

som försäljningsmetod och dess innehåll har förändrats under djupfrysningens 

"introduceringssår.10 11 Det var nämligen under perioden 1945−1975 som 

djupfrysningsindustrierna blev allt mer avancerade och försökte nå ut med nya produkter, vars 

produktinriktningar förändrades i snabb takt.12 I Sverige var det pionjärföretagen AB Findus, 

Björnekulla Fruktindustri, Solman och Nordsvenska Köpmanna AB som använde innovationen 

om djupfrysning från utlandet och spred den under 1950- och 1960-talen. Produktionen av 

djupfrysta livsmedel var till hög andel knuten till de fyra stora producenterna som år 1958 stod 

för 93% av vad som producerades så sannolikt är annonser även från deras produkter i 

tidningarna.  

  Sammanställningen jag gjort av de utplockade djupfrysningsannonserna, 

Djupfrysningens annonser i ICA-tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960 är tänkt att 

                                                           
8
 ICA-historien, http://www.ica-historien.se/, hämtad 2014-01-09. 

9
 ICA-tidningen, http://www.ica-historien.se/Bild--och-dokumentarkiv/PDF-arkiv/, hämtad 2014-01-04. 

10
 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, s. 144. 

11
 Kyltekniska föreningens jubileumsbok (1992), Den svenska kylteknikens historia, s. 167. 

12 Bäck, Lennart. - Anderson, Ken. - Britsell, Leif. - Hellquist, Karl-Axel. (1977), Läges- och strukturförändringar inom den svenska 

livsmedelsindustrin och den svenska kemiska industrin, s. 1. 
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sammanfatta alla annonser som berör djupfrysningen i de undersökta upplagorna av tidningarna 

och ge en bild över hur det såg ut i tidningarna vid den här tiden, för att sammanställa 

annonserna till ett användbart källmaterialsunderlag har jag undersökt aspekterna, 

underkategorierna som är nämnda i metoddelen. I dokumentet har jag sammanställt förekomsten 

av djupfrysningsrelaterade annonsers innehåll, utifrån de tre kategorierna produkt, målgrupp och 

budskap samt deras underkategorier. För att få fram kronologiska procentuella förändringar har 

jag även använt mig av indexberäkningar för att se hur innehållet i annonserna varierat under 

åren, vilka är inklistrade här i undersökningen som tabeller. Till sist finns det linjediagram som 

presenterar skillnaderna mellan de två tidningarna i det som undersökts, med dessa kan man ta 

reda på utvecklingen för varje underkategori hos produkterna, målgrupperna och budskapen, 

dessa är också inklistrade i den här undersökningen. 

  Min undersökning tar likt en del av den tidigare forskningen upp hur kategorier av 

djupfrysta varor och kringutrustning förändras i marknadsandelar över tid. Det jag gör som skiljer 

sig är att undersöka djupfrysning utifrån tidningarnas annonsers innehåll (vad det annonseras om, 

mot vilka, vad budskapet är), olikt den tidigare forskningen som undersöker hur olika delar av 

djupfrysningsbranschen förändrats över tid utifrån produktions-, försäljnings-, konsumtions- och 

distributionssiffror, lägesförskjutningar samt genom prognoser över hur det skulle ha sett ut de 

närmaste åren (från då prognosen gjordes). De förändringar som gjorts på dessa områden kan 

jämföras med mina resultat, t.ex. om nya livsmedel introduceras så kan de sannolikt dyka upp vid 

den tiden de introducerats på marknaden, för att få ett annat perspektiv. Min undersökningen kan 

bidra till forskningen om djupfrysningens försäljning, marknad och förändring sett genom 

tidningar, hur ett nytt produktområde och dess kringhörande delar annonseras ut på 

annonsmarknaden och hur utvecklingen sett ut. Resultaten kan knytas an till hur innehållet av 

djupfrysningsannonser såg ut i tidningar och hur annonsörer försökte nå ut till köpare. 

 Lennart Bäck är författare till Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, 

struktur- och lägesförändringar 1945−1970 med utblick mot 1980. En jämförelse med övrig livsmedelsindustri. 

Detta verks syfte har varit "att så fullständigt som möjligt klargöra omfattningen av och 

riktningen på de lägesförändringar som drabbar industri och handel och som kan sägas ha 

samband med produktionen av och efterfrågan på djupfrysta livsmedel."13 Bäck menar i sitt 

arbete att efterfråga och produktion successivt övergått mot allt hållbarare produkter såsom 

djupfrysta livsmedel, torra kakor och konserver. Dessutom har utvecklingen gått mot högre 

förädlingsgrad, dvs. från obehandlade djupfrysta livsmedel till förbehandlade och färdiglagade 

                                                           
13

 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, s. 7. 
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djupfrysta rätter.14 Produktionen av djupfrysta livsmedel inleddes år 1946 efter några år av 

experiment, under introduktionsstadiet var det främst bär, frukter och grönsaker som 

producerades. Först i slutet av 1950-talet fanns det ett större urval av djupfrysta varor, djupfryst 

kött, fjäderfä och potatisprodukter ökade medans fisk minskade efter år 1961.Vid år 1956 nådde 

produktionen ca. 11 000 ton producerat livsmedel, och år 1970 ca. 108 000 ton (550 milj. kr.).15 

Bäck menar att hans undersökning visade att förändringarna inom produktionen av djupfrysta 

livsmedel främst inträffade runt år 1960 medans läget på mitten av och slutet av 1960-talet 

präglades av en "relativt stor stabilitet".16 Bäck skriver att djupfrysningstekniken haft en 

betydande roll i förändringarna i branschens produktionsstruktur, de djupfrysta livsmedlen 

expanderade snabbast, från 0,1% av livsmedelsindustrins samlade saluvärde år 1952 till ungefär 

3,5% år 1970. En kraftig tillväxt som denna för en innovation skapar ofta fördelaktiga 

produktionsförhållanden för övrig produktion vid de aktuella arbetsställena, därav kan slutsatsen 

att djupfrysningstekniken gav ett betydande inflytande hos stora delar av livsmedelsindustrin 

(djupfrysning) som även tillverkade annat som saft, barnmat, mixer, konserver, soppor och färska 

produkter.17 

 Läges- och strukturförändringar inom den svenska livsmedelsindustrin och den svenska kemiska 

industrin skrevs av Lennart Bäck, Ken Anderson, Leif Britsell och Karl-Axel Hellquist år 1977 och 

undersöker den interregionala omfördelningen inom livsmedelsindustrins delbranscher åren 

1969−1973 samt för den kemiska industrins delbranscher. Författarna har kommit fram till att 

näringslivet successivt blivit allt mer komplicerat, delvis genom en ökad produktblandning vid 

sidan av en specialisering skett på nationell och internationell nivå, tekniska nyheter har 

introducerats allt snabbare. En konsekvens är att näringslivet förändrats regionalt, då kriser 

uppstått har enskilda branscher eller regioner tagit till "regionalpolitiska åtgärder".18 Bland de 

branscher som uppvisat de största omfördelningarna 1969−1973 fanns t.ex. glassindustrin.19 

Glassindustrin spreds och en kraftig omfördelningsförlust kan utläsas ur industristatistiken för 

Stockholms län. Koncentrationen ökade 1969−1973 inom många av livsmedelsindustrins 

delbranscher, till skillnad från åren 1959−1969 då utvecklingen hade den motsatta riktningen.20 

Författarna menar också att tidigare arbeten visade på att den kraftigaste strukturomvandlingen 

                                                           
14

 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, s. 143. 
15

 Ibid. 
16

 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, s. 146. 
17

  Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, s. 143. 
18

 Bäck, Lennart. - Anderson, Ken. - Britsell, Leif. - Hellquist, Karl-Axel. (1977), Läges- och strukturförändringar inom den svenska 

livsmedelsindustrin och den svenska kemiska industrin, s. 154. 
19

 Ibid. 
20

 Bäck, Lennart. - Anderson, Ken. - Britsell, Leif. - Hellquist, Karl-Axel. (1977), Läges- och strukturförändringar inom den svenska 

livsmedelsindustrin och den svenska kemiska industrin, s. 156. 
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under 1960−talet och under 1970-talet fanns hos livsmedelsindustrin, särskilt hos delbranscherna 

slakterier, charkuterier, mjölkförädlingsindustrier, bageriindustrier, choklad- och 

konfektyrindustrier samt kafferosterierna.21 

  En licentiatavhandling av Lennart Bäck från år 1967, Den svenska 

djupfrysningsindustrins utveckling, distribution och lokalisering, har syftet att vidare analysera 

distributionen av djupfrysta produkter främst från de kommersiella fryshusen till 

djupfrysningsindustrins kunder under år 1965. I målsättningen ingår att studera 

djupfrysningsindustrins faktiska lokalisering.22 Bäck kom fram till att transporten av djupfrysta 

livsmedel domineras av varuflöde från de kommersiella fryshusen i Hälsingborg, Malmö, 

Stockholm och Göteborg, för övrigt transporteras en mindre del från 62 strategiskt utspridda 

orter.23 De orter som tar emot djupfrysta livsmedel är främst de större städerna då de innehar en 

stor andel av landets partihandel, de nio största mottagarorterna står för två tredjedelar av Bäcks 

undersökta kvantitet.24 Mälar- och Hjälmarområdet samt Skåne innehar de högsta kvantiteterna 

per capita, mellanläget har Södra Norrland och Göteborgsregionen medans de låga värden finns 

hos Norra Norrland och sydöstra Götaland.25 Dessutom nämns vinter- och höstmånaderna att 

stå för högsäsong i aspekterna distributions- och  försäljningssiffror medans sommarmånaderna 

och december har låga siffror i samma aspekter.26 

 Konsumtion av djupfrysta livsmedel år 1980, skrevs av Lennart Bäck år 1974, på uppdrag 

av Djupfrysningsbyråns styrelse. Arbetet är en prognos, framtidsbedömning över den framtida 

efterfrågan och konsumtionen av djupfrysta livsmedel för år 1980. Sammanfattningsvis 

konstaterar Bäck att drycker, färdiglagade rätter, grönsaker, skaldjur och potatisprodukter är de 

produktgrupper som skulle ökat snabbast under 1970-talet. Fisk, bär och frukter samt kött är de 

produktgrupper som skulle få den lägsta tillväxten bland de djupfrysta livsmedlet under 1970-

talet. Att ca. 41,4% (102 550 ton) av de djupfrysta livsmedlen kommer att gå till storhushåll år 

1980 och ca 58,6% (145 150 ton) till enskilda konsumenter, år 1970 var motsvarande siffror ca. 

39,9% respektive 60,1%, vilket innebar en förskjutning mot ökad andel för 

storhushållsförpackningar.27 Det konstaterades även att vi år 1980 skulle få en fortsatt övergång 

från obehandlade till förbehandlade och färdiglagade produkter. År 1980 beräknades 32,0% av de 

                                                           
21

 Bäck, Lennart. - Anderson, Ken. - Britsell, Leif. - Hellquist, Karl-Axel. (1977), Läges- och strukturförändringar inom den svenska 

livsmedelsindustrin och den svenska kemiska industrin, s. 156−157. 
22

 Bäck, Lennart (1967), Den svenska djupfrysningsindustrins utveckling, distribution och lokalisering, s. 6. 
23

 Bäck, Lennart (1967), Den svenska djupfrysningsindustrins utveckling, distribution och lokalisering, s. 154. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 Bäck, Lennart (1967), Den svenska djupfrysningsindustrins utveckling, distribution och lokalisering, s. 154−155. 
27

 Bäck, Lennart (1974), Konsumtionen av djupfrysta livsmedel år 1980, s. 30. 
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djupfrysta livsmedlen vara färdiglagade, 26,4% förbehandlade och 41,7% obehandlade. 

Motsvarande siffror för 1970 var 27,8%, 18,3% respektive 53,9%.28 Bäcks prognos berättar även 

att de djupfrysta livsmedlen skulle fortsätta öka sin andel av den totala livsmedelskonsumtionen 

till ca. 3,9-4,2% av kvantiteten och till 5,2-5,9% av värdet år 1980.29 Till slut sade prognosen att 

efterfrågeökningen på glass fortsatt skulle vara låg under 1970-talet, motsvarande 76 milj. liter 

eller 40 300 ton år 1980.30 Tillväxttaken för efterfrågan djupfrysta livsmedel ansågs bli väsentligt 

lägre än under 1960-talet.31 

 Jubileumsboken "Den svenska kylteknikens historia", av den kyltekniska föreningen 

från 1992 tar upp flertalet aspekter relaterade djupfrysningen, hur deras historia och utveckling 

sett ut från skapandet av moderna frysarna i USA till hur djupfrysningen såg ut år 1992. De delar 

av boken som lämpar sig för min undersökning handlar om bakgrund och utveckling av 

djupfrysning och djupfrysta livsmedel i Sverige under de aktuella årtalen för den här 

undersökningen. Här finns ett avsnitt som är särskilt intressant för bakgrunden om 

djupfrysningens introduktion i samhället; "djupfrysta livsmedel−kylteknisk boom", som även 

förklarar hur livsmedels förvarings- och bevaringsmetoder utvecklats samt djupfrysningens roll i 

samhället.  

Bakgrund 

 ICA-tidningen gavs ut för första gången år 1941, tidningen var gemensam för 

ICA:s alla köpmän och medarbetare.32 Tidningen inspirerade sina läsare om nyheter, nya varor, ny 

teknik och butiksinredningsidéer.33 Vi-tidningen grundades år 1913 och ett provnummer av 

föregångaren Konsumentbladet gavs ut. Vi-tidningen är en av Kooperativa Förbundets (KF) fyra 

underavdelningar inom media. Idag produceras och ges tidningen ut av AB Tidningen Vi. 1946 

trycktes Vi-tidningen i 676 000 exemplar, vilket då motsvarade ca. 40 procent av befolkningen i 

Sverige.34  

 Till en början användes fryslagringen vanligtvis som en metod under 1900-talets 

början för att bevara produkter som inte kunde säljas på färskvarumarknaden. Den här 

                                                           
28 Ibid. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Bäck, Lennart (1974), Konsumtionen av djupfrysta livsmedel år 1980, s. 31. 
32

 http://www.ica-historien.se/Varorna/Varumarken-och-sortiment/Nya-varor-nya-vanor-och-nya-tider-i-ICA-tidningen/, 

hämtad 2014-01-03. 
33 http://www.ica-historien.se/Varorna/Varumarken-och-sortiment/Nya-varor-nya-vanor-och-nya-tider-i-ICA-tidningen/, 

hämtad 2013-11-20. 
34

 Vi-tidningen. http://www.vi-tidningen.se/om-foretaget-tidningen-vi-ab/, hämtad 2013-11-20. 
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användningen av tekniken gav ett dåligt rykte för djupfrysningen, trots dess bevaringsmöjligheter. 

Pressen var negativt inställda och propagerade i artiklar emot kyllagringen, även en lagstiftning 

verkade för att skilja på kyl- och fryslagrade produkter från färskvaror. Man hade ännu inte riktat 

tekniken mot konsumenterna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, istället 

användes den vid bevaringen produktionsöverskotten inom livsmedelsbranschen.35 Försäljningen 

av djupfrysta livsmedel löstes av Clarence Birdseye och hans medarbetare vid slutet av 1920-talet 

i USA. Tidigare hade problem med att framgångsrikt kunna bevara livsmedel djupfryst hindrat 

den här utvecklingen. Birdseye m.fl. löste dessa och kunde nu i industriell skala tillverka och 

distribuera djupfrysta livsmedel genom företaget General Foods (f.d. Postum). Den första 

försäljningen genomfördes som ett test i staden Springfield, Massachusetts. "For the first time 

anywhere − the most revolutionary idea in the history of food will be revealed in Springfield 

today" var reklamsloganen som skulle locka folk till butikerna där 26 nya djupfrysta 

livsmedelsprodukter såldes under Bird's Eye Frosted Foods. I och med detta hade 

djupfrysningstekniken introducerats till konsumenterna, en ny bevaringsmetod för livsmedel. 

Trots detta satte den stora depressionen halt för den nya industrin, och först i slutet av 1930-talet 

började utbyggandet av produktionen, och efterfrågan växte. 36 Under 1930-talet ökade 

verksamheten och frakterna av djupfrysta livsmedel över hela Europa. General Foods industrier 

producerade ca. 30 000 ton djupfrysta livsmedel vid år 1938. I England började man även arbeta 

med djupfrysta livsmedel på licens, men andra världskriget satte stop för den här utvecklingen 

och det dröjde ända till 1955 innan de verkliga framgångarna för djupfrysta livsmedel började 

åstadkommas.37  

 Efter hand har dessa industrier blivit allt mer komplexa, särskilt under perioden 

1945−1975. Industrierna och företagen försöker hela tiden komma med nya produkter som ska 

slå och produktionsinriktningen förändras i höga tempon. Den ökade specialiseringen som 

kommit från den här konkurrensen har bidragit till ett större internationell verksamhet. När 

storföretagen nått en hög andel av marknaden inom ett specifikt område går de ofta vidare 

genom att satsa på nya tillverkningsmetoder för att därmed bli mindre sårbara vid oförutsedda 

händelser som sjunkande efterfrågan.38 

 1950-talet blev den tid då den svenska djupfrysningsindustrin började växa, ca. 500 

ton konsument- och storhushållsförpackade produkter steg till ca. 21 000 ton år 1960, jämförligt 

                                                           
35

 Kyltekniska föreningens jubileumsbok (1992), Den svenska kylteknikens historia, s. 164. 
36 Kyltekniska föreningens jubileumsbok (1992), Den svenska kylteknikens historia, s. 165. 
37

 Ibid. 
38 Bäck, Lennart. - Anderson, Ken. - Britsell, Leif. - Hellquist, Karl-Axel. (1977), Läges- och strukturförändringar inom den svenska 

livsmedelsindustrin och den svenska kemiska industrin, s. 1. 
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med en konsumtion per capita av 2,8 kg. Dock utgjorde de industriförpackade produkterna en 

mindre  del av de djupfrysta livsmedlen i Sverige. Hemfrysningen totala kvantiteten steg och den 

beräknades till ca. 100 000 ton.39 I Sverige fanns det fyra pionjärföretag som använde 

innovationen om djupfrysning från utlandet och därmed spred den under 1950- och 1960-talen, 

dessa var AB Findus, Björnekulla Fruktindustri, Solman och Nordsvenska Köpmanna AB. Även 

Djupfrysningsbyrån, djupfrysningens branschorgan som grundades 1953 bidrog till spridandet av 

djupfrysningstekniken i Sverige.40 Produktionen av djupfrysta livsmedel var till hög andel knuten 

till de fyra stora producenterna som år 1958 stod för 93% av vad som producerades. Dock 

förändrades detta snabbt, år 1965 skiftades andelen till "endast" ca. 55% av den totala 

produktionen av djupfrysta livsmedel, de 8 största stod för ca. 69% och de 16 största för 86% av 

djupfrysta medel. Konkurrensen hade ökat från ett koncentrerad grupp av producenter till 

flertalet producenter. 1960-talets slut inträffade inga större förändringar av producenterna och 

deras andelar, de största producenterna behöll i stort en oförändrad dominans av det totala 

antalet djupfrysta livsmedel som producerades.41 Vid 1975 hade inte produktionen av djupfrysta 

livsmedel ännu nått den kapacitet som krävdes för att märkbart påverka livsmedelsindustrin som 

helhet. Utrikeshandeln har reglerat interaktionen mellan produktionen och efterfrågan, därför har 

vi t.ex. haft en successivt ökad import av djupfryst fisk och juice, exporten av djupfrysta 

grönsaker har varit betydande sedan 1950-talets mitt. Införseln av djupfrysta livsmedel har ökat 

betydande under 1960-talet medans exporten varit så gott som oberörd av förändringar, därför 

uppnådde vi ett betydande handelsunderskott, däremot präglades slutet av 1950-talet och början 

av 1960-talet istället av ett betydande handelsöverskott.42 Lennart Bäcks slutsats är här "att vi 

alltmer inlemmats i den internationella arbetsfördelningen".43 
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 Kyltekniska föreningens jubileumsbok (1992), Den svenska kylteknikens historia, s. 167. 
40

 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, s. 144. 
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 Ibid. 
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 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, s. 146. 
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Ämnesbehandling 

 I det här avsnittet kommer varje tidnings utplockade annonser att granskas utifrån 

de undersökta åren, till att börja med kommer annonsernas djupfrysningsinnehåll att 

kategoriseras efter de tre undersökningsområdena—Produkt, Målgrupp och Budskap. Det 

samlade annonsmaterialet indelas i underkategorier till de tre övre kategorierna för att sedan 

bearbetas i en indexberäkning för vardera tidning för att på så sätt få fram en procentuell 

förändring sett utifrån utgångsåret, 1955.   

 

Kategorisering och frekvens 

 

Produkter 

Tabell 1: Kategorisering och frekvens av varje underkategori i ICA-tidningen. 

 
Årtal Livsmedel Vitvaror Förvaring Tjänst/service Kringutrustning 

1950 1 5 0 1 5 

1953 1 5 0 0 0 

1956 39 14 8 0 2 

1960 24 28 4 2 0 
Källa: Djupfrysningens annonser i ICA- tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

 
 
Tabell 2: Kategorisering och frekvens av varje underkategori i Vi-tidningen. 

Årtal Livsmedel Vitvaror Förvaring Tjänst/service Kringutrustning 

1950 0 0 0 0 0 

1953 0 0 0 0 0 

1956 2 4 0 0 0 

1960 4 1 0 0 0 
Källa: Djupfrysningens annonser i ICA- tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 
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Målgrupper 

Tabell 3: Kategorisering och frekvens av varje underkategori i ICA-tidningen. 

Årtal Hushållet Butiker Husmodern 

1950 1 10 1 

1953 0 6 1 

1956 10 26 5 

1960 22 33 5 
Källa: Djupfrysningens annonser i ICA- tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Tabell 4: Kategorisering och frekvens av varje underkategori i Vi-tidningen. 

Årtal Hushållet Butiker Husmodern 

1950 0 0 0 

1953 0 0 0 

1956 5 0 1 

1960 5 0 1 
Källa: Djupfrysningens annonser i ICA- tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

 

Budskap 

Tabell 5: Kategorisering och frekvens av varje underkategori i ICA-tidningen. 

Årtal Ekonomiskt Urval Kvalitet Innovativt Enkelt Hygieniskt Mångsidigt Butiksreklam Propaganda 

1950 3 3 6 1 3 0 5 2 5 

1953 4 1 5 1 6 3 5 0 1 

1956 10 13 21 0 18 10 11 12 11 

1960 19 15 30 1 18 7 14 17 14 
Källa: Djupfrysningens annonser i ICA- tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Tabell 6: Kategorisering och frekvens av varje underkategori i Vi-tidningen. 

Årtal Ekonomiskt Urval Kvalitet Innovativt Enkelt Hygieniskt Mångsidigt Butiksreklam Propaganda 

1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1956 4 1 2 0 4 3 4 0 0 

1960 5 0 5 0 4 1 1 0 3 
Källa: Djupfrysningens annonser i ICA- tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Indexberäkningar 

 För att få en mer exakt bild över skillnaderna som skett under åren som undersökts 

kommer det här avsnittet att undersöka skillnaderna procentuellt för att få en mer exakt bild över 

annonseringsförändringar i de två tidningarna. Med 1950 som utgångsår (index 100%) beräknas 

därifrån de stigande eller sjunkande förändringarna som skett (över resp. under 100%) i tabellen.  
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Indexberäkningar av annonskategorierna 

Produkter 

Tabell 7: Kronologisk förändring av ICA-tidningens annonskategorier som handlar om 

produkter 

Årtal ICA-Livsmedel 
ICA-
Vitvaror ICA-Förvaring 

ICA-
Tjänst/service 

ICA-
Kringutrustning 

1950 100 100 100 100 100 

1953 100 100 100 0 0 

1956 3900 280 800 0 40 

1960 2400 560 400 200 0 
Anm: 1950 räknas som utgångsåret i indexberäkningen, övriga år är procentuella förändringar. 

Källa: Djupfrysningens annonser i ICA- tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Tabell 8: Kronologisk förändring av Vi-tidningens annonskategorier som handlar om 

produkter 

Årtal Vi-Livsmedel Vi-Vitvaror Vi-Förvaring Vi-Tjänst/service Vi-Kringutrustning 

1950 100 100 100 100 100 

1953 0 0 0 0 0 

1956 200 400 0 0 0 

1960 400 100 0 0 0 
Anm: 1950 räknas som utgångsåret i indexberäkningen, övriga år är procentuella förändringar. 

Källa: Djupfrysningens annonser i ICA- tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Målgrupper 

Tabell 9: Kronologisk förändring av ICA-tidningens annonskategorier som handlar om 

målgrupper 

Årtal ICA-Hushållet ICA-Butiker ICA-Husmodern 

1950 100 100 100 

1953 0 60 100 

1956 1000 260 500 

1960 2200 330 500 
Anm: 1950 räknas som utgångsåret i indexberäkningen, övriga år är procentuella förändringar. 

Källa: Djupfrysningens annonser i ICA- tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Tabell 10: Kronologisk förändring av Vi-tidningens annonskategorier som handlar om 

målgrupper 

Årtal Vi-Hushållet Vi-Butiker Vi-Husmodern 

1950 100 100 100 

1953 0 0 0 

1956 500 0 100 

1960 500 0 100 
Anm: 1950 räknas som utgångsåret i indexberäkningen, övriga år är procentuella förändringar. 

Källa: Djupfrysningens annonser i ICA-tidningen och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 
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Budskap 

Tabell 11: Kronologisk förändring av ICA-tidningens annonskategorier som handlar om 

budskap 

Årtal Ekonomiskt Urval Kvalitet Innovativt Enkelt Hygieniskt Mångsidigt Butiksreklam Propaganda 

1950 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1953 133,33 33,33 83,33 100 200 300 100 0 20 

1956 333,33 433,33 350 0 600 1000 220 600 220 

1960 633,33 500 500 100 600 700 280 850 280 

Anm: 1950 räknas som utgångsåret i indexberäkningen, övriga år är procentuella förändringar. 

Källa: Djupfrysningens annonser i ICA-kuriren och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Tabell 12: Kronologisk förändring av Vi-tidningens annonskategorier som handlar om 

budskap 

Årtal Ekonomiskt Urval Kvalitet Innovativt Enkelt Hygieniskt Mångsidigt Butiksreklam Propaganda 

1950 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1956 400 100 200 0 400 300 400 0 0 

1960 500 0 500 0 400 100 100 0 300 

Anm: 1950 räknas som utgångsåret i indexberäkningen, övriga år är procentuella förändringar. 

Källa: Djupfrysningens annonser i ICA-kuriren och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Tabell 13: Totala mängden djupfrysningsannonser för 1950, 1953, 1956 och 1960 

ICA-tidningen Antal Index 

1950 10 100 

1953 6 60 

1956 26 260 

1960 35 350 

Vi-tidningen Antal Index 

1950 0 100 

1953 0 0 

1956 6 600 

1960 5 500 

Anm: Den totala mängden djupfrysningsannonser som hittats under resp. år. 
Källa: Djupfrysningens annonser i ICA-kuriren och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 
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Jämförelse av ICA- och Vi-tidningen 

 För att klargöra skillnaderna av förändringarna mellan tidningarnas 

djupfrysningsinnehåll (Produkter, Målgrupper och Budskap) måste jag jämföra deras individuella 

förändringar över tid med varandra. Här kan olika års indexresultat jämföras mellan tidningarna 

för att se hur det sett ut vid olika perioder (åren 1950, 1953, 1956 och 1960), då kan det 

konstateras hur förändringen sett ut procentuellt vid varje enskilt undersökt år för varje kategori i 

de båda tidningarna. För att presentera detta använder jag mig av linjediagram för att enkelt  

kunna visa indexserierna och de flera kategoriernas utveckling genom åren samt att kunna uttyda 

mellan de två tidningarna hur utvecklingen skiljt sig åt. Underkategorierna är det som fastslår vad 

det är som förändras genom åren, vilka varor inom t.ex. Produkter som har ökat/minskat. 

Diagram 1: Jämförelse av innehållet hos kategori Produkt genom underkategorierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Djupfrysningens annonser i ICA-kuriren och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 
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Diagram 2: Jämförelse av innehållet hos kategori Målgrupp genom underkategorierna 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Djupfrysningens annonser i ICA-kuriren och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Diagram 3: Jämförelse av innehållet hos kategori Budskap 1 genom underkategorierna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anm.: P.g.a. flertalet underkategorier i Budskap delas dem upp till två diagram, budskap del 1 och del 2. 

Källa: Djupfrysningens annonser i ICA-kuriren och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 
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Diagram 4: Jämförelse av innehållet hos kategori Budskap 2 genom underkategorierna 

 

Anm.: P.g.a. flertalet underkategorier i Budskap delas dem upp till två diagram, budskap del 1 och del 2. 

Källa: Djupfrysningens annonser i ICA-kuriren och Vi-tidningen åren 1950, 1953, 1956 och 1960. 

Annonsernas utbud och deras utvecklingar 

Produkt (se tabell 1, 2 för frekvens):  

 Hos ICA-tidningen ökade Livsmedel, Vitvaror och Förvaring i förekomst genom 

åren, med en skarpare uppgång mellan 1953 och 1960. Tjänst/service och Kringutrustning gick 

båda ner från ett fåtal förekomster 1950 till inga alls 1953, därefter ökade den förstnämnda igen 

år 1960 och den andra 1956 för att sedan återigen avta. I Vi-tidningen förekom återigen inga 

annonser de två första åren. Livsmedel ökade mellan 1956 och 1960, medans Vitvaror gick den 

motsatta vägen. Underkategorierna Förvaring, Tjänst/service och Kringutrustning förekom inte 

alls i Vi-tidningen under alla åren som undersöktes. 

Målgrupper (se tabell 3, 4 för frekvens):  

 I ICA-tidningen minskade först annonser som riktade sig till Hushållet och 

Butikerna mellan 1950 och 1953, för att sedan båda öka i utbud mellan 1953 och 1960. 

Underkategorin Husmodern var konstant från 1950−1956 och ökade därefter i utbud. Vi-

tidningens målgrupper skiljde sig mera. Från att inte ha några annonser de två första åren så hade 
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underkategorierna som fanns 1956 haft samma utbud 1960, samma mängd hos underkategorierna 

fanns 1960. 

Budskap (se tabell 5, 6 för frekvens):   

 ICA-tidningens annonser med buskapen Ekonomiskt, Enkelt, Mångsidigt, 

Butiksreklam ökade alla genom de undersökta åren, de övriga underkategorierna hade även dem 

ett fåtal förekomster 1950 och 1953, för att sedan få ett ökat utbud åren 1956 och 1960, 

dessutom ökade förekomsten mellan de två sistnämnda åren för alla underkategorier utom 

Innovativt. Innovativt hade endast enstaka förekomster i annonserna genom åren totalt sett. 

Hygieniskt minskade med ett antal mellan 1956 och 1960. I Vi-tidningen fanns det återigen inga 

annonser för de två första åren, dock finns det förekommande budskap i annonserna för både 

1956 och 1960. De är ett fåtal, men de som hade flest var Ekonomiskt, Kvalitet, Enkelt, 

Hygieniskt och Mångsidigt. Enstaka förekomster av Urval, och Propaganda fanns i annonserna. 

Underkategorierna Innovativt och Butiksreklam förekom inte alls under något år som 

undersöktes.    

Innehållets utveckling mellan åren 1950 och 1960 

Produkter 

Förändring mellan 1950 och 1960 (Diagram 1):  

 ICA:s Livsmedel ökade med 2400 medans Vi:s ökade med 400 procent.  

 ICA:s Vitvaror ökade med 560 procent, Vi:s ökade med 100 procent.  

 ICA:s Förvaring ökade med 400 procent, Vi:s förändring var 0 procent.  

 ICA:s Tjänster/service ökade med 200 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

 ICA:s Kringutrustning ökade med 100 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

Målgrupper 

Förändring mellan 1950 och 1960 (Diagram 2):  

 ICA:s Hushåll ökade med 2200 procent, Vi:s ökade med 500 procent. 

 ICA:s Butiker ökade med 330 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

 ICA:s Husmodern ökade med 500 procent, Vi:s ökade med 100 procent. 

Budskap 

Förändring mellan 1950 och 1960 (Diagram 3, 4):  

 ICA:s Ekonomiskt ökade med 633,3 procent, Vi:s ökade med 500 procent. 

 ICA:s Urval ökade med 500 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 
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 ICA:s Kvalitet ökade med 500 procent, Vi:s ökade med 500 procent. 

 ICA:s Innovativt förändring var 0 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

 ICA:s Enkelt ökade med 600 procent, Vi:s ökade med 400 procent. 

 ICA:s Hygieniskt ökade med 700 procent, Vi:s ökade med 100 procent. 

 ICA:s Mångsidigt ökade med 280 procent, Vi:s ökade med 100 procent. 

 ICA:s Butiksreklam ökade med 850 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

 ICA:s Propaganda ökade med 280 procent, Vi:s förändring var 3000 procent. 

Trenden mellan 1953 och 1956 

 Genomgående i nästan alla annonser syns ett trendbrott mellan 1953 och 1956. Därför ska jag 

undersöka procentförändringen hos alla underkategorier mellan de åren för att få fram hur den 

förändringen såg ut. Här nedan följer förändringen för varje underkategori. 

Produkter 

Förändring mellan 1953 och 1956 (Diagram 1):  

 ICA:s Livsmedel ökade med 390 medans Vi:s ökade med 200 procent.  

 ICA:s Vitvaror ökade med 280 procent, Vi:s ökade med 400 procent.  

 ICA:s Förvaring ökade med 800 procent, Vi:s förändring var 0 procent.  

 ICA:s Tjänster/service förändring var 0 procent, Vi:s var också med 0 procent.  

 ICA:s Kringutrustning ökade med 40 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

Målgrupper 

Förändring mellan 1953 och 1956 (Diagram 2):  

 ICA:s Hushåll ökade med 1000 procent, Vi:s ökade med 500 procent. 

 ICA:s Butiker ökade med 430 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

 ICA:s Husmodern ökade med 500 procent, Vi:s ökade med 100 procent. 

Budskap 

Förändring mellan 1953 och 1956 (Diagram 3, 4):  

 ICA:s Ekonomiskt ökade med 250 procent, Vi:s ökade med 400 procent. 

 ICA:s Urval ökade med 1301 procent, Vi:s ökade med 100 procent. 

 ICA:s Kvalitet ökade med 420 procent, Vi:s ökade med 200 procent. 

 ICA:s Innovativt minskade med 100 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

 ICA:s Enkelt ökade med 300 procent, Vi:s ökade med 400 procent. 
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 ICA:s Hygieniskt ökade med 333,3 procent, Vi:s ökade med 300 procent. 

 ICA:s Mångsidigt ökade med 220 procent, Vi:s ökade med 400 procent. 

 ICA:s Butiksreklam ökade med 600 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

 ICA:s Propaganda ökade med 1000 procent, Vi:s förändring var 0 procent. 

Avslutning 

Sammanfattande diskussion 

 Det mest utmärkande i undersökningen är avsaknaden Vi-tidningen hade av 

annonser om djupfrysningen under åren 1950 och 1953, vilket ICA-tidningen däremot hade. 

Utvecklingen mellan 1950 och 1960 präglas av en lägre ökning, inte lika stor som den vid 1953-

1956. 1950-1953 ser en låg nivå av frekvensen hos Produkt, Målgrupp eller Budskap, dock sticker 

ett färre antal budskap ut med ökningar eller sjunkande siffror. Att ICA-tidningens 

underkategorier hos Produkt ökat så pass kan bero på den hastiga höjningen mellan 1953 och 

1960. Vi-tidningens frånvaro kan bero på att tekniken ännu inte fanns tillgänglig till den typen av 

konsumenter tidningen riktade sig till, Hushållet och Husmodern. Överlag är utvecklingen för 

1950-1960 lik den för 1953-1956, men resultatet mellan 1953 och 1956 är ännu skarpare, 

förändringen är större mätt i procent än för åren 1950 och 1960. Detta måste innebära att den 

största förändringen just ligger mellan 1953 och 1956, vilket vi också kan se med diagrammen. 

Trenden pekar på en ökad frekvens, ett ökat utbud hos båda tidningarna. Frekvensen av 

annonser 1956, om Produkter, såsom Livsmedel och Vitvaror får en tydlig ökning jämfört med 

året 1953. Alla kategorier ökar i takt med att annonsutbudet ökar i stort, Målgrupperna ökar i takt 

med Produkterna och flest annonser riktar sig till Hushållet (ICA, Vi) och Butiker (ICA) efter 

1953. Även Budskapen ser en ökning vid trendens inträffande, hos båda tidningarna förekommer 

Ekonomiskt, Kvalitet, Enkelt, Hygieniskt och Mångsidigt i stor utsträckning vilket tyder på att 

dessa var de vanligaste budskapen i annonserna om djupfrysningen, för att sälja via annonser. 

 Orsaker till varför resultatet mellan tidningarna ser ut som det gör beror delvis på 

att tidningarna har olika tänkta läsare, vilket i sin tur påverkar vad det annonseras om. ICA-

tidningens annonser är ofta riktade till både hushållet och butikerna, detta möjliggör försäljning 

till flera målgrupper. Budskapen i tidningarna handlade ofta om hur ekonomiska, 

kvalitetsmässiga, enkla, hygieniska och mångsidiga produkterna var, möjligen har detta med att 

visa upp den nya tekniken—nya kyl- och frystekniken. I ICA-tidningen förekom Butiksreklam 

långt, vilket det inte gjorde i Vi-tidningen, vilket såklart beror på försäljning till kunder i affären. 

Ökningar av innehållet—målgrupper, budskap och produkt beror sannolikt på en mer etablerad 
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teknik, pionjärer och marknader, den generella ökningen av innehållet skedde i dessa tidningarna 

mellan 1953 och 1956. Ett trendbrott för båda tidningarna från de två första åren 1950 och 1953 

mot 1956 och 1960. Eftersom det inte förekom några annonser i Vi-tidningen vid 1950 och 1953 

får jag dra slutsatsen att de ännu inte hade vänt sig till hushållet eller att produkter för 

konsumenterna inte var så pass förekommande. Detta kan härledas till vad den tidigare 

forskningen sagt; att djupfrysningsindustrin började växa fram på 1950-talet och ökade med 

200% till år 1960 räknat i konsument- och storhushållsförpackade produkter.44 Även att det först 

i slutet av 1950-talet fanns ett större urval av djupfrysta varor, livsmedel som ökade, vid 1956 

nådde produktionen ca. 11 000 ton producerat djupfryst livsmedel.45 

 Eftersom det inte finns så mycket skrivet om annonser om djupfrysningens historia 

tar detta upp bara ett uns av det som finns. Jag föreslår undersökningar av annonser i andra 

tidningar, undersökning av artiklar och nyheter i tidningarna om djupfrysningen där tekniken 

diskuteras i början av 1950-talet, hur tekniken skildrades och presenterades då. En mer komplett 

undersökning av åren mellan 1950 och 1970, dvs. från den tid då djupfrysningen först börjar 

säljas och komma ut på marknaden till den tid då tekniken är etablerad. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Kyltekniska föreningens jubileumsbok (1992), Den svenska kylteknikens historia, s. 167. 
45

 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, s. 143. 
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