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1 Inledning 

Djupfrysningstekniken förändrade samhällets bevaringsmetoder för livsmedel, underlättade 

matlagandet och gav oss djupfrysta livsmedel osv. Tekniken innebar nya möjligheter för 

livsmedelsbutikerna med frysdiskar och frysrum, för hushållen genom kylskåp med frysfack eller 

frysar. Omställningen till tekniken på landsbygden innebar möjlighet till frysförvaring av egna 

produkter. Introduktionen av tekniken är intressant ur dagens kontext, hur djupfrysningstekniken 

som vi idag tar för givet framställdes i media och spreds under 1950-talet. Denna uppsats handlar 

om att ta reda på och visa argumenten som användes vid informerandet av 

djupfrysningstekniken. Informerandet undersöks genom att studera tidsskrifterna ICA-tidningens 

och ICA-kurirens artiklar, där argumenten om tekniken är den information som studien grundar 

sig på. ICA-tidningen riktar sig mot butiker och köpmän medans ICA-kuriren riktar sig mot 

husmodern och hushållet.1 Min ambition är att beskriva och försöka påvisa hur dessa argument 

såg ut, vilka dem var och hur dem förändrades under 1950-talet då tekniken snabbt utvecklades 

och de tidigare metoderna för livsmedelsbevaring som hemkonservering av livsmedel även  

började övergå till konsumtion av djupfrysta livsmedel eller hemfryskonservering av egna 

produkter.2 Undersökningen är ett bidrag till forskningen om djupfrysningstekniken i Sverige på 

1950-talet, med fokus på hur djupfrysningen infördes och spreds i Sverige.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att visa vilka argument som användes för att informera om djupfrysningstekniken 

och hur detta förändrades under 1950-talet i ICA-tidningen och ICA-kuriren. Frågeställningarna 

är: Hur framställdes djupfrysningstekniken i ICA-tidningens och ICA-kurirens artiklar? Hur såg 

argumentationen ut bakom informerandet i artiklarna, med vilka argument försökte tidsskrifterna 

att nå ut till sina läsare om den nya tekniken? Hur skiljer sig de två tidsskrifterna åt i sitt 

informerande kring djupfrysningstekniken?  

                                                           
1 Icakuriren. http://www.ne.se/lang/icakuriren, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-11. 
2 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970 
med utblick mot 1980. En jämförelse med övrig livsmedelsindustri, s. 142−143. 
Bäck, Lennart. - Anderson, Ken. - Britsell, Leif. - Hellquist, Karl-Axel. (1977), Läges- och strukturförändringar inom den 
svenska livsmedelsindustrin och den svenska kemiska industrin, s. 1. 
ICA-historien, http://www.ica-historien.se/Organisation/ICA-forlaget--Forma-PB/Fran-reklamblad-till-mangsidigt-
forlag--ICAs-forlagsverksamhet-19411960/, hämtad 2014-04-07. 



2 
 

1.2 Metod och metoddiskussion 

Besvarandet av frågeställningen är tänkt att ge en bild av informerandet av djupfrysningstekniken 

på 1950-talet och dess förändring under den undersökta perioden. Genom att ta reda på detta  

kan en förståelse nås av hur tekniken introducerades samt hur kunskapen och användningen 

spreds via media. En jämförelse av ICA-tidningen och ICA-kuriren ger en möjlighet att resonera 

kring skillnad i argumentation inom ICA-sfären, vilket kan påvisa olika argumentationslinjer kring 

de olika tidningarna och vad som riktades till de olika läsarna—informerandet för butiker och 

köpmän kontra husmodern och hushållet. Urvalet av tidsskrifterna har bestämts efter vad som 

har gjorts tidigare, ICA-tidningen och ICA-kuriren har valts som källor till studien, främst 

eftersom en jämförande studie mellan dessa två tidningar av de problemfrågor som den här 

uppsatsen undersöker inte gjorts. Undersökningsperioden har 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, genom artiklar som 

försäljnings- och reklammetod har förändrats under djupfrysningens introduceringssår.3 4 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.5  

 Uppsatsen har en kvalitativ metod, jag ska söka efter argument i artiklar som 

handlar om djupfrysningstekniken. En argumentanalys av artiklarna kommer att visa hur mycket 

information om tekniken som finns i artiklarna, vilka produkter det handlar om och vilka 

argumenten är. Jämförandet av de två tidningarna blir intressant eftersom dem riktar sig till olika 

läsare, ICA-kuriren är riktad till hushållets konsumenter och hade framför allt ett innehåll om 

matlagning, köksutrustning, heminredning och familjeekonomi.6 ICA-tidningen verkade som ett 

medel för butikernas anställdas "ökade inbördes kontakt och förkovran."7 Då jag gått igenom 

tidsskriftskällorna på ICA:s historiska hemsida och på Uppsala universitets biblioteket Carolina 

Rediviva har jag letat efter artiklar som handlar om djupfrysning. För att besvara 

frågeställningarna måste informationen som jag hittar och väljer ut innehålla 

argument/information från de utvalda åren 1950, 1953, 1956 och 1960. Urvalet av artiklar och 

informationen i dem görs genom att artiklarnas rubriker läses och om innehållet är intressant för  

den här studien så granskade jag texten närmare. 

                                                           
3 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, s. 
144. 
4 Kyltekniska föreningens jubileumsbok (1992), Den svenska kylteknikens historia, s. 167. 
5 Bäck, Lennart. - Anderson, Ken. - Britsell, Leif. - Hellquist, Karl-Axel. (1977), Läges- och strukturförändringar inom den 
svenska livsmedelsindustrin och den svenska kemiska industrin, s. 1. 
6 Icakuriren. http://www.ne.se/lang/icakuriren, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-11. 
7 ICA-historien, http://www.ica-historien.se/Organisation/ICA-forlaget--Forma-PB/Fran-reklamblad-till-
mangsidigt-forlag--ICAs-forlagsverksamhet-19411960/, hämtad 2014-04-07. 
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 Artikelinformationen som handlade om djupfrysningen grupperades till djupfrysta 

livsmedel, djupfrysning som konserveringsmetod och djupfrysning som utrustning, vilket gjordes efter att ha 

gått igenom artiklarna och för att lättare kunna resonera och redovisa resultatet kring olika 

aspekter av informationen som plockats ut. För att jämföra ICA-kuriren och ICA-tidningen var 

för sig för varje undersökt år görs en argumentanalys av källmaterialunderlaget, där den information 

och de argument jag funnit i artiklarna granskas utifrån delfrågor, och argumenten för artiklarna 

listas var för sig för varje undersökt år. Informationen från tidningarna ställs samtidigt i 

argumentanalysen mot varandra för att göra en jämförelse i de tre teman som skapats som 

därefter besvarar fyra delfrågor. Frågeställningarna besvaras genom delfrågor som; vad säger den 

data från artkilarna jag plockat ut, vad handlar det om, vem är det riktat till, vilka argument 

används för och emot tekniken, och hur speglas användandet på stad och landsbygden i 

artiklarna? Resonerande kring de tre temana och artikelinformationen görs kontinuerligt utifrån 

de fyra delfrågorna för att bilda ett resultat. Resultaten diskuteras till sist i den sammanfattande 

diskussionen för att redovisa hur det undersökta informerandet om djupfrysningstekniken såg ut 

för de tre temana samt hur väl resultaten besvarar hypoteserna, syftet och frågeställningarna.  

1.3 Hypoteser 

En hypotes är att tidningarna skiljer sig åt i sitt informerande om djupfrysningstekniken då de 

framför sina argument mot olika läsare, ICA-tidningen mot butiken och dess anställda och ICA-

kuriren mot husmodern och hushållet. Dvs. att tidningarna kommer att skilja sig åt i sitt 

informerande i hur informerandet är utformat. Detta skulle t.ex. kunna innebära att ICA-kuriren 

inte informerar om vissa fördelar av tekniken som ICA-tidningen gör. Om hypotesen om att 

argumentation skiljer sig mellan tidningarna är fel krävs det att samma argument förekommer för 

de bägge tidningarna vid samma tid, att argumenten riktar sig till samma målgrupper och handlar 

om samma förordande argument för tekniken. 

 Jag har även en hypotes om att mängden artiklar som handlar om djupfrysningen  

kommer att öka mellan 1953 och 1956. Detta visade resultatet i min B-uppsats, Annonseringen om 

djupfrysningen. Produkter, målgrupper och budskap i ICA-tidningens och Vi-tidningens annonser under 

djupfrysningens tidiga år, som visade att annonserna om djupfrysning ökade mellan dessa år.8 Där 

undersöktes Vi-tidningen och ICA-tidningen för samma år som den här uppsatsen. Om resultatet 

visar att artiklarna ökade i mängd kan detta innebära att ett ökande av djupfrysningsrelaterat 

innehåll mellan 1953 och 1956. Om det visar sig att hypotesen inte stämmer krävs det att det 

inget samband finns mellan ökningen av djupfrysningsartiklar och djupfrysningsannonser. 

                                                           
8 Juuso, Martin. (2014), Annonseringen om djupfrysningen. Produkter, målgrupper och budskap i ICA-tidningens och Vi-tidningens 
annonser under djupfrysningens tidiga år, Tabell 1 och 2, s. 15.  
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 Hypoteserna ska jag försöka påvisa genom att testa om dem stämmer, genom att 

jämföra hypoteserna med undersökningens resultat.  

1.4 Forskningsläge 

Det jag gör som skiljer från tidigare forskning är att undersöka djupfrysning utifrån tidningarnas 

artiklars innehåll rörande djupfrysningen, till skillnad från den tidigare forskningen som 

undersöker hur olika delar av djupfrysningsbranschen förändrats över tid utifrån produktions-, 

försäljnings-, konsumtions- och distributionssiffror samt genom prognoser över utvecklingen 

rörande tekniken. Min tidigare B-uppsats,  Annonseringen om djupfrysningen - Produkter, målgrupper och 

budskap i ICA-tidningens och Vi-tidningens annonser under djupfrysningens tidiga år, berörde ett liknande 

område och källor, och handlade om hur djupfrysningens introduktion speglades i tidsskrifters 

annonser, även denna uppsats kan ses som ännu ett bidrag till forskningsområdet kring 

tidsskrifter och teknik på marknaden.  

 Det vi vet om djupfrysningen på den här tiden går dels att finna i Lennart Bäcks 

rapporter och undersökningar kring tekniken som summerar utvecklingen i många viktiga 

aspekter. Bäcks Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 

1945−1970 med utblick mot 1980. En jämförelse med övrig livsmedelsindustri från 1975 har varit en del av ett 

forskningsprojekt som i helhet var med på lång sikt att analysera och försöka förutse förändringar 

i industrins utveckling och lokalisering. Bäcks rapport har den mer begränsade målsättningen att 

klargöra de djupfrysta livsmedlens produktionsutveckling och utrikeshandel samt struktur- och 

lägesförändringar inom djupfrysningsindustrin jämfört med övrig livsmedelsindustri fram till år 

1970.9 Resultaten om produktionsutvecklingen visar bland annat att 1960-talet var en av de mest 

expansiva tiderna för delbranscherna inom livsmedelsindustri, såsom frukt- och 

grönsakskonservindustri, charkuterier och köttkonservfabriker, glassindustri och 

kraftfoderindustri. Samtidigt hade margarinindustri, sockerindustri och kvarnindustri visat en 

negativ trend jämfört med livsmedelsindustrin som helhet. Bäck menar att förändringar är till 

följd av ändrade konsumtionsvanor, vår konsumtion av bl.a. grönsaker, bär och frukter, choklad 

och konfekt har följaktligen ökat kraftigt, medan efterfrågan på bl.a. mjöl och gryn, mjölk och 

grädde samt socker minskat. Efterfrågan och produktionen hade successivt övergått mot allt 

hållbarare produkter såsom torra kakor, djupfrysta livsmedel och konserver. Ett annat 

utmärkande drag är utvecklingen mot högre förädlingsgrad från exempelvis obehandlade 

                                                           
9 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970 
med utblick mot 1980. En jämförelse med övrig livsmedelsindustri, s. 142. 
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djupfrysta livsmedel mot förbehandlade och färdiglagade djupfrysta rätter.10 De djupfrysta 

livsmedlens andel av landets totala livsmedelsproduktion, mätt i saluvärde, ökade från 0,79% år 

1959 till 3,48% år 1970.11 Bäck menar att undersökningarna som han gjort främst kan sägas visa 

att de djupfrysta livsmedlen i flera avseenden är specifika. De har påverkat utveckling, struktur 

och lokalisering inom vissa delar av livsmedelsindustrin. Vid en aggregering med andra livsmedel 

suddas lätt dessa differenser ut och våra möjligheter att förklara vad som händer i näringslivet 

minskar. 12  

 Bäck har även skrivit om Konsumtionsutvecklingen för djupfrysta livsmedel från 1972 där 

han delar in konsumtionsutvecklingen för de djupfrysta livsmedlen på följande sätt, A:  

initialstadiet åren 1945−1955 och B: tillväxt- eller expansionsstadiet åren 1955−1970. I absoluta 

tal hade expansionen varit mycket hög under det senare stadiet, men i relativa tal hade 

tillväxttakten varit betydligt längre under tillväxtstadiet jämfört med initialstadiet. Det går även att 

notera att den procentuella tillväxten från år till år varierade betydligt kraftigare under 

initialstadiet jämfört med perioden från 1955. Perioden 1955−1970 visar en årlig tillväxt på cirka 

20 procent.13 De djupfrysta livsmedlen är ett utmärkt exempel på effektivare 

livsmedelskonsumtion, dvs. husmödrarna slipper den icke attraktiva rensningen av fisk som i allt 

högre grad gjordes av livsmedelsindustrin. Dock bör det observeras att övergången till högre 

förädlade produkter skett vid olika tidpunkter för olika djupfrysta produktgrupper. De första var 

bär och frukter, grönsaker och fisk. Bakverk och potatisprodukter kom in senast i bilden.14 

Detaljhandelns inverkan på konsumtionsutvecklingen: Ökningen i fråga om antalet butiker med 

frysdisk var mycket snabb under perioden 1947−1955, varefter tillväxten fortsatte i ett lugnare 

tempo under perioden 1955−1963. År 1963 nådde frysdiskarna sin största rumsliga utbredning då 

de återfanns i totalt ca. 20 000 butiker, och därefter minskat, ca. 13 500 butiker med frysdiskar år 

1970.15 

 Djupfrysningsindustrin har i princip bedrivit sin marknadsföring efter två 

huvudlinjer. För det första har på vanligt sätt de enskilda företagen bedrivit 

informationsverksamhet i fryskedjans samtliga led. För det andra har industrin alltsedan år 1953 

hållit sig med ett gemensamt informationsorgan - Djupfrysningsbyrån. Under större delen av 

initialstadiet ombesörjdes marknadsföringen följaktligen enbart av de enskilda producenterna, i 

                                                           
10 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970 
med utblick mot 1980. En jämförelse med övrig livsmedelsindustri, s. 142−143. 
11 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970 
med utblick mot 1980. En jämförelse med övrig livsmedelsindustri, s. 140. 
12 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970 
med utblick mot 1980. En jämförelse med övrig livsmedelsindustri, s. 146. 
13 Bäck, Lennart. (1972), Konsumtionsutvecklingen för djupfrysta livsmedel, s. 71. 
14 Bäck, Lennart. (1972), Konsumtionsutvecklingen för djupfrysta livsmedel, s. 79. 
15 Bäck, Lennart. (1972), Konsumtionsutvecklingen för djupfrysta livsmedel, s. 113−114. 
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första hand AB Findus. Av stor betydelse under denna period var att sprida kännedom om de nya 

varorna inom handelsledet. Som redan nämnts ombesörjde producenterna under denna tid en 

stor del av den fysiska distributionen till marknaden, vilket var till fördel ur kontaktsynpunkt. 

Man spred även kunskap om de djupfrysta livsmedlen till de enskilda husmödrarna genom 

provsmakning i butikerna, tidningsartiklar m.m. Under expansionsstadiet har producenterna mer 

kunnat inrikta sig på marknadsföring av enskilda artiklar än på information om 

tillverkningsprocessens fördelar för olika kategorier av konsumenter.16 

 Sandra Hellstrand har valt att undersöka självbetjäningens spridning i sin uppsats 

Att kommunicera en innovation - hur kunskap om självbetjäningen spreds inom ICA 1945−1960. På 1940-talet då 

självbetjäningen kom till Sverige var de två stora aktörerna i dagligvaruhandeln ICA och 

konsumentkooperationen.17 Självbetjäningen innebar stora förändringar för köpmännen de skulle 

lägga om sina butiker, ge upp den manuella betjäningen över disk och lära sig ett nytt system. De 

var dessutom, som grupp, något konservativa och mötte innovation med reservation. Men 

självbetjäningen var i viss mån en systemisk innovation och dess framgång var beroende av 

konsumentförpackningar, kyl- och frysutrustning, en större storlek på butiker och ett bredare 

utbud. Butiksbiträdena brukade exempelvis sälja en rad varor i lösvikt genom att mäta upp den 

mängd som kunden ville ha, men i och med självbetjäningen började producenter och grossister 

började förpacka dessa varor. Konsumenterna i sin tur fick lära sig ett nytt sätt att handla.18 För 

att denna tekniska omvandling skulle ske i Sveriges dagligvaruhandel krävdes det tillräckligt 

mycket information om innovationen för att de konservativa köpmännen skulle övertygas om 

dess fördelar. Mellan de olika aktörerna behövdes det samtidigt kommunikation för att 

genomföra samordnade anpassningar till det nya systemet.19  

 Göran Löndahl har i sin artikel Kyla och livsmedel - Igår och idag skrivit bland annat om 

konsumtionen och spridningen av djupfrysta produkter. Under 1950-talet exploderade 

djupfrystförsäljningen från ca. 500 ton till 21000 ton 1960 vilket motsvarade en per capita 

konsumtion av ca 2,8kg. Samtidigt lagrades 130000 ton för säsongsutjämnande ändamål av i 

första hand kött, fisk och smör. Glassen svarade vid denna tidpunkt för ca. 18000 ton.20 När de 

industriellt djupfrysta produkterna blev allt vanligare under början av 1950-talet skaffade sig 

handlarna frysdiskar och höll ett visst mindre djupfrystsortiment inte bara för att hänga med, utan 

också för att ge kunderna service. Varusortimentet växte och nya frysdiskar fick anskaffas och 

                                                           
16 Bäck, Lennart. (1972), Konsumtionsutvecklingen för djupfrysta livsmedel, s. 126. 
17 Hellstrand, Sandra (2008), Att kommunicera en innovation - hur kunskap om självbetjäningen spreds inom ICA 1945−1960, 
s. 7. 
18 Hellstrand, Sandra (2008), Att kommunicera en innovation - hur kunskap om självbetjäningen spreds inom ICA 1945−1960, 
s. 8. 
19 Ibid. 
20 Löndahl, Göran. (1996), Kyla och livsmedel - Igår och idag, s. 37. 
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man upptäckte att det fanns mycket pengar att tjäna på djupfrysta livsmedel.21 Under 1950-talet 

började kylskåpen utrustas med ett litet frysfack, men också frysboxar och frysskåp för infrysning 

av förvaring av djupfrysta produkter ökade markant under denna period. Det dröjde emellertid 

till 1964 innan man lyckades genomdriva att hemfrysen skulle vara standard i alla lägenheter och 

räknas in i det s.k. låneunderlaget på samma sätt som spisen och kylskåpet.22 Före frysboxarna i 

hemmet använde konsumenten s.k. frysfack eller andelsfrysar. De första sådana tillkom 1947 med 

start i Skåne. I första hand fanns de på landsbygden och först senare i städerna.23  

 Ida Teeriahos Ge Er fru en mopp nu! - Kvinnor och män i ICA-kurirens annonser 1955 och 

1975 har som syfte att studera annonsering i ICA-kuriren och se vilka typer av varor har könade 

annonser, reklamens syn på kvinnor och män 1955−1975. Teeriahos resultat visar att annonser år 

1975 behåller den konservativa genusordningen som rådde redan år 1955: Kvinnan tar hand om 

hemmet och barnen och mannen arbetar och försörjer familjen. I annonserna år 1975 syns inte så 

många människor i bilderna, vilket Teeriaho menar kan tyda på att det hände något i samhället, 

men att annonsörerna inte vågade visa dessa förändringar. Atmosfären var friare år 1975 och 

människor såg inte så perfekta ut längre och flickor och pojkar liknade varandra mer än vid år 

1955.24 

  Oskar Eklind och Johan Ström har år 2012 skrivit Reklam, mat & ko(n)sten att synas 

- en kvalitativ studie av fyra reklamfilmer från Coop och Lidl. Studien presenterar Lidl och Coop, två 

störa aktörer inom specerikedjan och deras reklam.25 Resultatet visar likheter och skiljaktigheter 

mellan Lidl och Coop, att båda företagen försöker skapa känslan av gemenskap och anspelar på 

miljövänliga alternativ. Lidl fokuserar mer på butikerna som helhet, låga priser och en 

representativ karaktär för företaget. Coop lägger fokus på medlemmarna och återbäringen men 

använder ingen karaktär i reklamfilmerna. Lidl lägger stort fokus på att framstå som billiga och 

prisvärda, Coops reklamfilmer visar på förmånerna som medlem hos dem och miljötänket.26 

 Fredrik Carlén har i "Världens bästa reklamfilm" - En studie i hur reklamfilmerna från 

ICA är konstruerade för att locka kunderna till konsumtion undersökt hur företag kan skapa reklam som 

inte bara fokuserar på försäljning, men även underhållning. Studien baseras på tv-reklam 

producerat av ICA. Studien visar att ICA skapar reklam innehåller en perfekt mix av retoriska 

närmanden, kommunikationsstrategier och underhållning mixat med värdighet. Studien visar 

                                                           
21 Löndahl, Göran. (1996), Kyla och livsmedel - Igår och idag, s. 38. 
22 Löndahl, Göran. (1996), Kyla och livsmedel - Igår och idag, s. 39. 
23 Ibid. 
24 Teeriaho, Ida. (2008), Ge Er fru en mopp nu! - Kvinnor och män i ICA-kurirens annonser 1955 och 1975, s. 2. 
25 Eklind, Oskar. - Ström, Johan. (2012), Reklam, mat & ko(n)sten att synas - en kvalitativ studie av fyra reklamfilmer från 
Coop och Lidl, s. 3. 
26 Eklind, Oskar. - Ström, Johan. (2012), Reklam, mat & ko(n)sten att synas - en kvalitativ studie av fyra reklamfilmer från 
Coop och Lidl, s. 48−49. 
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också att ICA misslyckas med sitt primära mål, vilket är att sälja de valda produkterna, men trots 

detta stärker de sitt varumärke. Detta menar Carlén leder till ökad lojalitet och förtroende bland 

konsumenterna och gör att konsumenterna besöker ICA mer ofta.27 

 I Vilken reklamkanal av annonsering, direktreklam, tv- och radioreklam skapar störst 

uppmärksamhet och intresse hus singelhushållen i en medelstor stad, där avsändaren är en livsmedelshandlare? 

från 2007 har Anne Richardsson och Sanna Karlsson haft som syfte att ta reda på vilken 

reklamkanal som skapar störst intresse och uppmärksamhet hos målgruppen singelhushåll samt 

en bild av målgruppens reklamvanor. Deras slutsatser är att tv var den reklamkanal som skapade 

störst uppmärksamhet och intresse hos målgruppen singelhushåll.28 

1.5 Material 

Källmaterialet består dels av tidsskriften ICA-kuriren som finns bevarad på Carolina Rediviva i 

originalform, tillgänglig för åren 1942−2003 samt 2010 (med avsaknad för vissa år29). ICA-kuriren 

är en veckotidning som ges ut av Forma Publishing Group i Västerås, tidigare ICA-förlaget AB. I 

början, då först tidningen gavs ut, 1941, var tidningen som en veckoannons i Stockholms-

Tidningen, och blev år 1942 en gratis fyrsidig veckotidning. Införd prenumerationsavgift år 1948 

som 1959 istället drogs från ICA-kundernas återbäring. ICA-kuriren nådde sin största upplaga 

med 700 000 ex år 1971. Mestadels handlar tidningen om konsumentfrågor såsom matlagning, 

köksutrustning, heminredning och familjeekonomi.30  

 ICA-tidningen finns också på Carolina Rediviva, men även utlagd på ICA:s 

historiska hemsida för vem som helst i icke-publikt eller kommersiellt syfte att använda, vilket jag 

valt att göra här för tillgänglighetens skull. Det finns även flertalet digitaliserade ICA-tidningar på 

ICA:s historiska hemsida. ICA-tidningen, Inköpscentralernas tidning för köpmän och 

affärsmedhjälpare är en tidning som instruerar, informerar och rekommenderar idéer till sin 

läsare. ICA:s historiska hemsida är ämnad att berätta om ICA:s historia, företagets uppkomst, 

personligheter, varor, marknadsföring, dotterbolag etc.31 Tidningen inspirerade sina läsare om 

nyheter, nya varor, ny teknik och butiksinredningsidéer.32 1941 lanserades ICA-tidningen av de 

fyra inköpscentralerna Hakonbolaget i Västerås, Eol i Göteborg, SV i Stockholm och 

                                                           
27 Carlén, Fredrik. (2010), "Världens bästa reklamfilm" - En studie i hur reklamfilmerna från ICA är konstruerade för att locka 
kunderna till konsumtion, s. 2. 
28 Richardsson, Anne. - Karlsson, Sanna. (2007), Vilken reklamkanal av annonsering, direktreklam, tv- och radioreklam 
skapar störst uppmärksamhet och intresse hus singelhushållen i en medelstor stad, där avsändaren är en livsmedelshandlare?, s. 3. 
29 Åren 1951, 1952, 1954,1955, 1957,1958, 1959, 1961−1967, 1969, 1971−1979, 1981−1989, 1991−1994, 1996, 1997 
samt 2001 tills idag finns inte digitaliserade på ICA-historiens hemsida www.ica-historien.se.  
30 Icakuriren. http://www.ne.se/lang/icakuriren, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-05. 
31 ICA-historien, http://www.ica-historien.se/, hämtad 2014-01-09. 
32 http://www.ica-historien.se/Varorna/Varumarken-och-sortiment/Nya-varor-nya-vanor-och-nya-tider-i-ICA-
tidningen/, hämtad 2013-11-20. 
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Nordsvenska Köpmanna AB i Östersund som var gemensamma utgivare. Tidningen benämns 

som "det unga butiksgardets tidning − ett medel för ökad inbördes kontrakt och fortsatt 

yrkesförkovran".33 ICA-tidningen finns i inskannad i fullo för åren 1941−1949 och täcker sedan 

ett fåtal år varje decennium fram till år 2000. Problemet med källmaterialet är att det inte täcker 

hela 1950-talet, visserligen gör ICA-kuriren det, vilket innebär att jag selektivt måste välja ut årtal 

och upplagor till min undersökning. Valet av år för båda tidningarna har gjorts efter de 

tillgängliga upplagor som finns, på grund av ICA-tidningens tillgänglighet begränsas 

undersökningen här till åren 1950, 1953, 1956 och 1960. Nackdelen med att använda åren är att 

dessa inte har jämna mellanrum som ställer till det för att beskriva en kronologisk förändring, 

eftersom mellanrummen mellan tidsperioderna som undersöks skiljer sig. Då de använda åren 

endast täcker en del av 1950-talet och in på 1960-talet ger detta inte en fullständig bild av 1950-

talets artiklar, men trots det räcker materialet för att ge en översiktlig bild med en viss bild av hur 

förändringen i artiklarna sett ut. Undersökningen granskar första upplagan för varje varannan 

månad för varje undersökningsår, vilket innebär sex upplagor per år för bägge tidningarna. 

Främsta anledningen till urvalet är att ICA-tidningen har tolv nummer per år och ICA-kuriren 

ungefär fyra per månad. Urvalet av källmaterialets upplagor motiveras även med undersökningens 

tidsutrymme, med mer tid hade ett större urval av information från källorna kunnat nyttjas.  

 Det källmaterial jag plockat ut, har jag skapat ett dokument av och valt att kalla 

Källmaterialunderlag - djupfrysningsartiklar från ICA-tidningen och ICA-kuriren 1950−1960. Dokumentet 

är en sammanställning över artiklar som handlar om djupfrysning åren 1950, 1953, 1956 och 1960 

i ICA-tidningen och ICA-kuriren. Observera att detta dokument är en samling av artiklar, som i 

nästan helhet citerats, artiklarna/rubrikerna har endast skrivits ihop något för att få genomgången 

av dem att bli mera sammanhållen. Från dokumentets artiklar plockar jag ut informationen som 

jag här granskar i argumentanalysen. 

1.6 Källkritik 

Eftersom jag tidigare i min B-uppsats arbetat med samma källor i ett annat perspektiv så vet jag 

att det finns artiklar som handlar om att informera om djupfrysningstekniken, det var här min idé 

till den här uppsatsen kom till, så att studera informerandet om djupfrysningen går att göra. 

Resultatet kommer att visa vilka argumenten var och hur dessa förändrades under åren som 

undersöks. Det är även intressant att jämföra två olika tidningars innehåll i de aspekter jag 

undersöker, då båda tidningarna har olika tänkta läsare, vilket resultatet förmodligen kommer att 

vittna om i fråga om de argument jag får fram. Tidsskrifternas utformning är densamma under 

                                                           
33 ICA-historien, http://www.ica-historien.se/Organisation/ICA-forlaget--Forma-PB/Fran-reklamblad-till-
mangsidigt-forlag--ICAs-forlagsverksamhet-19411960/, hämtad 2014-04-07. 
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alla åren, innehållet och mängden relevant data för den här undersökningen kan skilja sig åt 

mellan upplagor och tidsskrifter, men det får resultatet i så fall påvisa samt hur det skiljer sig. I 

vissa fall saknas enstaka upplagor, vilket ställer till problem i en exakt jämförelse i den här 

komparativa studien mellan två tidsskrifterna. Om upplagor saknas vid den jämförningen, får i 

sådana fall får den komparativa delen studera resultat från då upplagor för båda tidningarna finns 

tillgängliga. 

1.7 Avgränsning 

Materialets urval av antal upplagor som studeras begränsas. Visserligen behandlar den här 

uppsatsen en mindre mängd av tidningarnas upplagor, men färre upplagor per år än vad som 

publicerades och studien ger därmed en översiktlig bild till hur argumenten såg ut och 

förändrades över tid eftersom inte hela årets upplagor undersöks. Större artikeltexter analyseras i 

de tre stegen och därav blir processen mer tidskrävande, vilket är anledningen till att jag väljer ut 

upplagor från tidningarna med jämna mellanrum för att på så sätt skapa en översiktlig bild som 

kan skapa en bild av argumenten. Granskandet av artiklarna kommer att avgränsas till åren 1950, 

1953, 1956 och 1960 på grund av att ICA-tidningen endast finns för de fyra åren samt eftersom 

undersökningen annars blir allt för tidskrävande. Jag avgränsar mig till artiklar som handlar om 

djupfrysningstekniken, artiklarna ska helt, huvudsakligen eller delvis handla om tekniken, 

tidningarnas och författarnas ställningstagande i artiklarna är inte aktuellt för den här uppsatsen. 

Artiklarna som undersöks i de två tidsskrifterna behöver inte aktivt sälja produkter, de måste på 

något sätt diskutera fördelar med tekniken eller försöker att övertyga om den nya tekniken. Detta 

gör jag mitt urval efter för att räkna med data i undersökningens källmaterial. Granskningen 

begränsas till artiklar som tillhör själva tidningen, dvs. inte insändare, tävlingar, reklam eller annat 

"externt" innehåll som inte direkt tillhör tidningen. Detta eftersom den typen av material inte 

alltid kommer från ICA, vilket är den sfär som jag undersöker samt att dem ofta inte diskuterar 

djupfrysningstekniken utan bara säljer produkter. 

1.8 Bakgrund 

Namnfrågan ställde till visst bekymmer vid lanseringen av de nya (djupfrysta) produkterna, i 

starten hette det inte djupfryst, när man 1945 lanserade djupfrysta livsmedel fanns det flera som 

tyckte att de skulle heta djupfrusna livsmedel. Men Findus överlämnade namnfrågan till 

Nämnden för Svensk Språkvård som bestämde att det skulle heta djupfryst.34   

                                                           
34 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 169. 
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 Entusiasterna för djupfryst var runt 1945 många, bland dessa var Marabou-Findus 

tekniker och ledning. Och inte minst genom företagets konsekventa och uppseendeväckande 

reklam, oftast i form av helsidesannonser, vilket skapade ett stort allmänt intresse för djupfryst.35 

I november 1945 tog Marabous ledning ställning till de produkter som Max Malm och hans 

medhjälpare fryst in. Klara för försäljning var spenat, ärtor, jordgubbar, hallon och blåbär, dvs. de 

produkter som var basen i sortimentet ända tills den djupfrysta fisken kom. De nya djupfrysta 

produkterna såldes efter några veckor i de två butiker i Stockholm som hade frysboxar, Arvid 

Nordqvist och Högström Livs. Kundkretsen accepterade genast de nya produkterna. Trögare 

gick det emellertid i den Konsumbutik som sålde de första Solmanvarorna ur den lilla frysbox 

man anskaffat. Resultatet av testförsäljningen i Stockholm var naturligtvis uppmuntrande för 

Marabouledningen. En större provanläggning för infrysning och lagring projekterades omgående 

och kunde tas i drift i Bjuvsfabriken sommaren 1946.36 

 IVA:s Kommitté tog också tillsammans med industrin i början av 1950-talet 

initiativet till bildandet av Djupfrysningsbyrån. Helt avgörande för utvecklingen var emellertid 

livsmedelindustrins agerande. 1946 började Findus successivt distribuera djupfrysta produkter. 

Och företaget engagerade sig i utbildningen av handlarna genom speciella kurser. Snart fick 

Findus konkurrens men inte direkt från KF (Kooperativa Förbundet), eftersom deras 

varumärken Björnekulla från 145 och Utklippan SA (Svensk Andelsfisk) endast marknadsfördes 

inom den egna organisationen, dvs. den kooperativa sektorn.37 I Östersund började emellertid 

ICA producera produkter under namnet SOL-ICA och hade i princip samma produktsortiment 

som Findus.38 I dag anses Findus vara det företag som i slutet på 1940-talet bestämde 

färdriktningen för den fortsatta utvecklingen av djupfrysta livsmedel. Findus reklam nådde in i 

varje hem. Man arrangerade husmodersmöten med provsmakningar, utställningar, en rullande 

biograf, filmer och helsidesannonser avlöste varandra i en aldrig sinande ström. Konkurrensen 

fanns emellertid bakom hörnet.39 

 På slutet av 1940-talet inleddes tillverkningen av inhemska frysboxar för hemmet. 

Konsumtionen av konsument och storhushållsförpackade djupfrysta produkter var 1950 ca. 500 

ton och antalet butiker med frysutrymmen ca. 400. Det fanns ett 50-tal företag som antingen 

själva arbetade med infrysning, fryslagring och distribution eller med försäljning av djupfryst. 

Sortimentet hade nått upp till något över 100 olika produkter. Det största produktsegmentet 

utgjordes av bär, med nära nog 80% av den totala volymen, följt av spenat som den absolut 

                                                           
35 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 170. 
36 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 169. 
37 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 170−171. 
38 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 171. 
39 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 172−173. 
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ledande grönsaken.40 Det för hemfrysen så negativa betänkandet från Socialdepartementet 1947 

förbyttes 1956 i ett nytt betänkande där det stod att läsa "För lanthushållet kan det vara bekvämt 

att tillgodose behovet av en arbetssparande och bekväm konserveringsmetod genom 

hemfrysboxen."1960 beräknade man att 10% av hushållen hade en egen frysbox, dvs. ca 250 000 

hem. Till detta ska läggas att minst 150 000 hushåll hade tillgång till en frysfacksanläggning. 

Frysboxförsäljningen per capita var vid denna tid större i Sverige än i USA.41 

 Medan svensk livsmedelsindustri och apparat- och serviceföretag svarade för ett 

intensivt forsknings- och utvecklingsarbete kring de olika livsmedlen och utrustning för 

bearbetning, hantering och lagring, råder det ingen tvekan om att Djupfrysningsbyrån var det 

organ som starkast bidrog till den snabba populariseringen av djupfrysta livsmedel. 

Djupfrysningsbyrån inrättades 1953 som ett centralt utrednings- och informationsorgan för "de 

djupfrysta livsmedlens rationella infogande i landets hushåll".42 I slutet av 1950-talet hölls kurser 

över hela landet av livsmedelsindustrins och frysmöbeltillverkarnas konsulenter, och inte minst av 

Djupfrysningsbyrån. Veckopressens matskribenter började intressera sig för djupfrysta råvaror. 

När djupfrysta fiskfiléer garanterades helt benfria tog man det till incitament att nu skulle det bli 

lättare att lära barnen äta fiskrätter och frestade med läckra recept. Skolkökslärarinnorna började 

laborera med djupfryst i sin undervisning. Allt fler kvinnoklubbar och organisationer arrangerade 

demonstrationer och matlagning med djupfryst för sina medlemmar.43  

 Den industriella djupfrysningen började i Sverige i mitten på 1940-talet. Men det 

egentliga genombrottet för "djupfryst" skedde inte förrän i början av 1950-talet. Det var då 

kylskåpen utrustades med frysfack för djupfrysta produkter. HSBs utbyggnad av kylvolymer, 

kombinationsskåp blev en ersättning för de kylda matkällarna, som försvann i takt med att 

fastigheterna började byggas utan källarplan.44 Frysboxar och frysskåp, för infrysning och 

förvaring av djupfrysta varor, ökade också markant på marknaden under denna period. På 

landsbygden där man hade behov av att frysa in och förvara egna produkter blev 

frysfacksanläggningar populära. De kan ses som föregångare till frysboxar och frysskåp som 

introducerades som ett billigare alternativ till dessa. Även inom städer och tätorter förekom dessa 

anläggningar. Totalt fanns i Sverige i mitten av 1950-talet cirka 30 000 fack i kollektiva 

anläggningar och dessutom cirka 20 000 frysboxar i hemmen.45 Från 1951−1952 fick 

frysfacksanläggningarna på allvar konkurrens av hemfrysboxarna. Lanthushållen hade oftast 

                                                           
40 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 175. 
41 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 177. 
42 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 184. 
43 Ibid. 
44 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 271. 
45 Ibid. 
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utrymme för en frysbox inom hemmets väggar, därmed fick husmödrarna närmare och 

bekvämare fryskonserveringsresurser än den tidigare använda, ibland avlägset belägna kollektiva 

frysanläggningen kunde erbjuda för bl.a. stadshushållen. Från 1960-talet var nyproducerade 

lägenheter oftast utrustade med kombinationsskåp kyl/frys och efter hand gick utvecklingen mot 

separata kyl- och frysskåp.46 

 Produktsortimentet växte från 37 olika produkter i början på 1950-talet till 142 

olika produkter år 1960 förpackade i 350 olika typer av förpackningar och storlekar. 

Konsumtionen av de olika produkterna förändrades i vissa fall dramatiskt i andelar av 

produktsortimentet.47 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 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.48 Ännu i början av 1950-talet förvisades 

djupfryst till de mest avlägsna och svårtillgängliga hörnet i butiken.49 

 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.50 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.51 Efter hand har industrierna 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 

                                                           
46 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 272. 
47 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 175. 
48 Kyltekniska föreningens jubileumsbok (1992), Den svenska kylteknikens historia, s. 167. 
49 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 168. 
50 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, 
s. 144. 
51 Ibid. 
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område går de ofta vidare genom att satsa på nya tillverkningsmetoder för att därmed bli mindre 

sårbara vid oförutsedda händelser som sjunkande efterfrågan.52 

 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.53 Lennart Bäcks slutsats är här "att vi alltmer inlemmats i den 

internationella arbetsfördelningen".54 

 De flesta hemfrysboxar fanns i landsbygdsområdena, men 1960 ökade intresset 

även i städerna. Fördelningen var 27% hos bönderna, 11% hos tjänstemännen medan arbetare, 

pensionärer och andra svarade för 9% resp. 4% av frysboxinnehavet.55 I butiksledet beräknade 

man 1960 att det fanns 18 000 butiker av totalt 25 000 med frysdiskar.56 1992 hade mer än 95% 

av alla svenska hushåll en frysbox eller ett frysskåp. Att denna utrustning anses vara en del av 

köket är mycket tack vare Djupfrysningsbyråns agerande under 1960-talet. 1964 lyckades man 

driva igenom att hemfrysen skulle vara standard i alla lägenheter och räknas in i det s.k. 

låneunderlaget på samma sätt som spisen och kylskåpet.57 

 I slutet av 1940-talet och framåt kom industrin att regleras och påverkas av en 

långtgående rationaliserings- och moderniseringstanke som ledde till att storskalig, industriell och 

helst steril livsmedelsproduktion främjades på bekostnad av hantverksmässig och småskalig 

produktion. Men det var inte bara jordbrukets och industrins strukturer som förändrades. Även 

konsumtionsmönstren genomgick ett skifte. Tanken om modernisering, som ett uttryck för en 

önskan om att lämna det traditionella samhället bakom sig, kom att genomsyra 

samhällsutvecklingen. Kvinnorna behövdes i produktionen utanför hemmet vilket ledde till att 

efterfrågan på färdiglagad mat och halvfabrikat ökat. Manuellt betjänade butiker blev allt färre 

                                                           
52 Bäck, Lennart. - Anderson, Ken. - Britsell, Leif. - Hellquist, Karl-Axel. (1977), Läges- och strukturförändringar inom den 
svenska livsmedelsindustrin och den svenska kemiska industrin, s. 1. 
53 Bäck, Lennart (1975), Den svenska djupfrysningsindustrins produktionsutveckling, struktur- och lägesförändringar 1945−1970, 
s. 146. 
54 Ibid. 
55 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 177. 
56 Ibid. 
57 Den svenska kylteknikens historia (1992), Charlotte Englund (red.), s. 179. 
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och stormarknader med självbetjäning allt fler. Nya konsumtionsmönster blev också möjliga efter 

hand som levnadsstandarden steg.58 

 Användningen av halvfabrikat eller nästan färdiga rätter har ökat som en följd av 

kvinnors ökande arbete utanför hemmet. Denna förändring har möjliggjorts av frysens och 

mikrovågsugnens snabba spridning under 1980- och 1990-talen. Dessa nya tekniska hjälpmedel 

har fört in moderniteten i våra kök och därigenom bidragit till att omdefiniera familjens och 

främst kvinnans roll i produktionen och reproduktionen av seder och traditioner. Kvinnans intåg 

i arbetslivet under tidigare perioder innebar en kvinnlig frigörelse som underlättades av 

utvecklingen av frysta varor och konserver.59 Gustav Holmberg menar att ädla motiv som 

kvinnors frigörelse kan knappast vara de enda drivkrafterna i en sådan här historia om en 

industrialisering av livsmedelsproduktionen. Det fanns även mycket att vinna för de industriella 

aktörerna. Befolkningen flyttade in till städerna, och i denna demografiska process förändrades 

förutsättningarna för produktion och distribution av livsmedel. Genom denna omvandling 

öppnades nya marknadsmöjligheter, nya produkter såg dagens ljus. Mat blev något som man 

kunde proppa i sig utanför en korvkiosk, köpa i en automat eller snabbt tillreda i hemmet genom 

att värma upp en djupfryst, färdig maträtt som tillagats i en högteknologisk fabrik.60 

1.9 Disposition 

För att jämföra ICA-kuriren och ICA-tidningen görs först en argumentanalys av 

källmaterialunderlaget, där den information och de argument jag funnit i artiklarna granskas 

utifrån delfrågor, argumenten för artiklarna listas var för sig för varje undersökt år. 

Artikelinformationen grupperas sedan till djupfrysta livsmedel, djupfrysning som konserveringsmetod och 

djupfrysning som utrustning. Nästa steg blir en jämförelse som sammanfattar resultaten av 

argumentanalysen för att se hur artiklarna ställer sig mot varandra. Det är med dessa två steg som 

undersökningen ska få fram data om argumenten, hur de skiljde sig och förändrades. Resultatens 

argument diskuteras till sist i den sammanfattande diskussionen för att få fram hur det undersökta 

informerandet om djupfrysningstekniken ser ut samt hur väl resultaten besvarar hypoteserna och 

frågeställningarna. 

                                                           
58 (red.) Rytkönen, Paulina. - Bonow, Madeleine. - Wramner, Per. (2013) Från matproduktion till gastronomi. s. 10. 
59 (red.) Rytkönen, Paulina. - Bonow, Madeleine. - Wramner, Per. (2013) Från matproduktion till gastronomi. s. 13. 
60 Holmberg, Gustav. (2005), Årsbok för idé- och lärdomshistoria - Annual of the Swedish History of Science Society, s. 215−216. 
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2 Ämnesbehandling 

 I ICA-tidningen förkom under den undersökta perioden totalt 34 artiklar om 

djupfrysningen, för ICA-kuriren förekom det 15 stycken. ICA-tidningen har år 1950 4 st., 1953 6 

st., 1956 13 st. och 1960 11 st. ICA-kuriren hade år 1950 1 st., 1953 1 st., 1956 7 st. och 1960 6 st. 

Det går att konstatera att förändringen i antalet artiklar syns väl från åren 1950, 1953 till åren 

1956, 1960. De två första åren har bägge tidningarna ett lägre antal artiklar, ICA-tidningen 10 st 

totalt och ICA-kuriren 2 stycken totalt. Mellan 1953 och 1956 har syns en klar ökning av artiklar 

hos bägge tidningarna, åren 1956, 1960 har ICA-tidningen 24 stycken artiklar och ICA-kuriren 

13.   

2.1 Argumentanalys av tidningarnas artiklar 

I det här avsnittet granskas den utplockade informationen från artiklarna och för att ta reda på 

skillnader och likheter mellan tidningarna och hur dessa aspekterna förändras kronologiskt. 

Artiklarna har grupperats till tre teman om djupfrysningstekniken som behandlas, djupfrysning som 

livsmedel, djupfrysning som konserveringsmetod och djupfrysning som utrustning, det utplockade 

artikelmaterialet handlade främst om dessa områden som temarubrikerna har, och därav 

grupperingen. Artiklarnas argument har granskats från artiklarna från dokumentet 

Källmaterialunderlag - djupfrysningsartiklar från ICA-tidningen och ICA-kuriren 1950−1960 och slagits 

ihop till vilka argument som lyftes fram för var tidning, för varje tema samt för varje år. Genom 

att göra den här indelningen av information så blir det lättare att visa hur informationen och 

argumenten förändrades och skiljde sig åt mellan tidningarna. Varje tema besvaras i jämförelsen  

utifrån fyra delfrågor: 1) vad handlar det om, 2) vem är det riktat till (butik, landsbygd, 

husmodern, hushållet, generell läsning, 3) vilka argument förs om fördelar och nackdelar av 

tekniken, 4) vad säger den data från artkilarna jag plockat ut, och hur ser användandet ut på stad 

och landsbygden? Första delfrågan tar reda på vilka produkter, varor, tjänster, teknik etc. som 

artikeln handlar om. Andra delfrågan butik samlar begreppen butiksanställda och köpmän i 

samma begrepp. Landsbygden avser artiklar med innehåll som berör landsbygden. Husmodern 

menas med att artiklarna specifikt riktar sig till kvinnan som hushållets konsument eller 

användare av tekniken. Med generell läsning menas att tekniken inte har någon specifik målgrupp 

texten riktas till, utan informerar endast om tekniken och dess egenskaper. Vissa av frågorna 

besvaras inte alltid, i en del artiklar nämns det inte vem det är riktat till eller hur användandet på 

stad och landsbygd speglas. Den tredje delfrågan tar upp fördelar och nackdelar för att påvisa vad 

som var positivt och negativt med djupfrysningstekniken som metod att bevara, konservera m.m. 

Den fjärde och sista delfrågan ska utröna hur landsbygden porträtteras i teknikens avseende. Citat 
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och referat används för att belysa information och argument från artiklarna, som även diskuteras 

vad de innebär och står för argument. 

2.2 Djupfrysning som livsmedel  

2.2.1 År 1950 

ICA-tidningen handlar om djupfrysta livsmedel år 1950, men också om merförsäljning. I ICA-

kuriren handlar det istället om heminfrysning och fryskonservering av olika slags bär. ICA-

tidningens information riktas till husmodern, hushållet då det förklaras hur man tillagar djupfryst 

fisk och tips på vilken djupfryst mat som är att föredra. Informationen riktas även till butikerna 

då det tipsas om merförsäljning i samband med djupfrysta livsmedel. ICA-kuriren riktas till "ett 

vanligt hushåll", när det handlar om heminfrysning av bär. ICA-kurirens artiklars fördelar för år 

1950 är att den djupfrysta fisken är bättre än den färska, bra för orter utan hamnar samt enkel att 

tillaga. Djupfryst fisk kan lagas direkt från fryst form vilket även går snabbare än färsk fisk. 

Merförsäljning är en fördel eftersom det är ett uppskattat knep bland kunderna att sälja fler varor 

tillsammans med djupfrysta varor, det ökar även försäljningen generellt. Kombinationen hem-

yrkesarbete klaras av halvfabrikatet, vilka ses som tidsbesparande och underlättande.61 ICA-

tidningens nackdelar om livsmedlen 1950 är att djupfryst fisk inte ska tinas i förtid, vid kokning 

tinas under vatten, dessa förberedelser är nyheter för husmödrarna vilka tar längre tid. ICA-

kuriren berättar det här året också om fryskonserveringen som bra metod för att bevara livsmedel 

som bär och deras kvalité, tekniken tillåter flera stora konserver av bär åt gången att frysas in i 

låga temperaturer för bästa kvalité. Bären håller sig och kan ätas från djupfryst till ända tills nästa 

säsong.62 Flertalet bär räknas upp som lämpar sig för heminfrysning, alltså har man testat alla de 

bären som räknas upp och vet att dessa sorters arom bevaras av tekniken. Bärens kvalité beskrivs 

som i den form som de plockats, med färsk smak och arom intakta, tekniken försämrar inte 

kvalitén, utan bevarar den. ICA-kurirens nackdelarna är att inte alla bär är lämpliga att frysa, en 

maxmängd av fryskonservering åt gången finns, annars försämras temperaturerna och resultaten 

av konserveringen samt att bären ska rensas noga för annars kan hela konserveringen förstöras. 

Vissa bär (smultron) rekommenderas att inte alls frysas in då dessa tappar all kvalitet.63 ICA-

tidningen tar detta år upp djupfrysta livsmedel (fisk) som ideella för orter långt ifrån hamnar 

(såsom landsbygden), dessutom lyfte även kvalitén fram som att denna fisk är "bättre", vilket är 

tvetydligt, och kan förstås på flera sätt; fiskens kvalité eller ett bättre val för konsumenten på 

                                                           
61 ICA-Tidningen, Nr 9, 1950. S. 26. 
62 ICA-kuriren, nr 27-28, 1950. S. 1. 
63 Ibid. 
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landet? ICA-kuriren tar inte upp något om landsbygden specifikt det här året, men nämner 

heminfrysning för "ett vanlig hushåll", med vilket även landsbygden inbegrips. 

2.2.2 År 1953 

1953 tar ICA-tidningen upp djupfrysa livsmedel likt föregående år, men lyfter nu även fram 

fryslagring, paketering av djupfrysta livsmedel samt husmödrars butiksönskemål i sina artiklar. 

ICA-kuriren tar inte alls upp samma innehåll som föregående år i sina artiklar och behandlar 

endast måltider och tillbehör. ICA-tidningen riktas till butiker, i en av artiklarna frågade en 

köpman om köttkonserver går att fryslagras, köpmän ges i andra artiklar råd om glass, frysboxar 

och försäljning samt att husmödrar begär förbättringar i butiker. Likt 1950  riktas informationen 

till butiker, men olikt föregående år inte till husmödrar och hushållet. ICA-kurirens artiklar ger 

tips till husmodern/hushåll, vilket är ungefär samma målgrupp som år 1950. ICA-tidningens 

fördelar är att konserver kan fryslagras under mycket lång tid, tinas och vara förstklassiga. Glass 

beskrivs vid den här tiden numera vara näringsrik och billig, glassboxar ökar försäljningen och 

rekommenderas som ett försäljningstillslag som konsumenterna fortsätter köpa i allt större grad.64 

ICA-tidningens nackdelar är att en del konserver bomberar vid frysning och att man därav inte 

rekommenderas frysa in konserver, att det finns ett för litet sortiment av djupfryst fisk, att det är 

oordning i frysdisken. T.ex.: "Djupfryst fisk borde finnas i flera sorter, inte blandat av paketerade 

och opaketerade varor i frysboxen. Det är inte roligt att lyfta på en oinslagen höna varje gång ett 

spenatpaket tas."65 Lärdomen från USA visar att försäljningsundersökningar som ICA gjort där 

har "visat att det endast lönar sig när det inte finns några glasstånd eller kiosker i närheten."66 

Glassen är också känslig och förstörs vid temperaturskillnader, detta ställer krav på större 

kunnighet kring vissa varor som glass för köpmännen. Hos ICA-kurirens artiklar för år 1953 är 

fördelarna att djupfryst kan användas till måltiderna som ett tillägg, och motiveras som att det är 

gott, men det finns inga nackdelar nämnda med djupfryst som tillägg.67 Detta visar att djupfryst 

mat kan blandas med annan mat, fungerar som tillägg till maten och passar till annan mat. Inget 

om stads- eller landsbygd nämns i någon av tidningarna. 

2.2.3 År 1956 

År 1956 betonar ICA-tidningen djupfrysningsteknikens utveckling och framsteg, provrapporter 

och analyser om djupfrysta livsmedels kvalité, färdiglagad mat, samt återigen innehåll om 

djupfrysta livsmedel, självbetjäning och merförsäljning. ICA-kuriren tar också upp djupfrysta 

                                                           
64 ICA-Tidningen, Nr 7-8, 1953. S. 27. 
65 ICA-Tidningen, Nr 7-8, 1953. S. 14. 
66 ICA-Tidningen, Nr 7-8, 1953. S. 27. 
67 ICA-kuriren, Nr 45, 1953. Sidnummer saknas. 
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livsmedel, hemkonservering av nya livsmedel och med fokus på egenodlade produkter för 

heminfrysning. Alltså skiljer sig ICA-kuriren i sitt innehåll, 1956 års artiklar har samma typ av 

artiklinnehåll som 1950, och tar samtidigt inte upp något av de sorters innehåll som förekom år 

1953. ICA-tidningen tar upp generell info kring teknikens utveckling, försäljningstips till butiker 

om djupfryst mat, även diskussion kring husmödrar och hushållens köp, val och tillagning av 

djupfryst mat. ICA-kuriren riktas till husmodern/hushållet likt föregående år och handlar om 

hemkonservering av grönsaker och bär. ICA-tidningen tar detta år upp fördelar som frysteknisk 

utveckling av frysta livsmedel och färdiga rätter, provbevis visar att de frysta livsmedlen håller 

under långa perioder. Djupfryst mat färdig att lagas, livsmedlen håller mycket länge och håller hög 

kvalitet. Djupfrysta fiskrätter har lett fram till kravet på färdiga rätter.68 Livsmedlen lockar 

husmödrarna och är idealiska för självbetjäning, kundens okunskap om djupfryst mat tas upp, 

vilka tror det är mer komplicerat än vad det är att tillaga. Detta visar de problem som uppstått vid 

införandet av en ny bevaringsmetod, lärdom måste ges för att effektivisera och ge resultat till 

matlagandet av de djupfrysta varorna. Likadant är det med djupfryst kött som blir grått vid 

frysningen: 

 
Kritikern var förvånad över den högröda vackra färg som den ännu inte helt upptinade färsen 

hade, och när hon stekt köttbullarna av denna färs, hade hon inte lovord nog. Hon ändrade 

uppfattning radikalt. För konsumenten är det viktigt att veta hur snart man måste anrätta varan 

efter inköpet.69  

  

 Citatet påpekar just problemen med okunskap och förakt mot det visuella 

egenskaperna hos djupfryst kött, däremot hyllas sedan dess färdiglagade form, men anvisningar 

för tillagandet efterlyses av kunden. ICA skriver även om att de har vidtagit omfattande 

undersökningar genom bakterielogiska prover där analysattesternas besked löd så här: "Om man 

köper ett paket djupfryst köttfärs, kan det förvaras i vanlig rumstemperatur ungefär ett dygn, i ett 

vanligt kylskåp ungefär två dygn."70 Med detta besked ges riktlinjer för bevarande av kött och 

förberedande inför tillagande. Några exempel på hur man hanterar de djupfrysta köttvarorna: 

 
En kotlett eller liknande kan man börja steka, innan den är riktigt upptinad, den förlorar litet i 

färg men knappast i smak på denna tidsbesparing. Fläskkorven blir mycket fin, om den får tina 

upp i kallt vatten under ett par timmar. Och fläskkorven får som sagt sin finaste färg, om den 

tinas upp före stekningen.71 

 

                                                           
68 ICA-Tidningen, Nr 1, 1956. S. 34. 
69 ICA-tidningen, Nr 7-8, 1956. S. 5, 7. 
70 ICA-tidningen, Nr 7-8, 1956. S. 7. 
71 Ibid. 
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 En ungkarl beskriver sig själv som "nästan novis" och vill ha färdiglagad mat, 

konserver och djupfryst. Han motiverar valet med att den färdiglagade maten kan köpas i små 

portioner, den djupfrysta fisken är "förnämlig i smak och konsistens" och att fisk idag 

förekommer i nästan varje butik.72 Hans exempel tydliggör det underlättande den djupfrysta 

maten tillför, tillagandet kräver mindre arbete än tidigare metoder, färdigrensad fisk klar att stekas 

som även håller under betydligt längre tid i frysen. I en provrapport konstaterades det att över 

hälften föredrog djupfryst. Butikerna har jämsides med de djupfrysta livsmedlen även haft den 

frysta varan att välja på för kunden. Provsäljningen gav belägg för att kvaliteten var den bästa 

möjliga på de djupfrysta livsmedlen, "den goda smaken och den fina färgen" har lovordats. 

Kalkylerna innebar dock att priserna höjdes med 5−10% för att täcka de verkliga kostnaderna. 

"Inte en enda anmärkning har hörts av under sommaren. De här varorna slog direkt hos 

husmödrarna. [...] Varorna är idealiska för självbetjäning och bör inte gömmas undan i slutna 

boxar."73 Den djupfrysta maten håller alltså hög kvalitet, anmärkningsfria när det kommer till 

kunderna, men priserna var något högre än de ofrysta varianterna. Varorna är uppskattade hos 

kunderna, men kundernas tankar kring priserna återspeglas inte här.  Merförsäljningen fick 

köpmän i en butik att diskutera vad de kunde sälja till den djupfrysta maten, tomatsås om kunden 

ska gratinera spättan osv., köpmännen visade ha flera egna idéer vilket skapade en slags kreativitet 

när det kommer till utformandet av försäljandet av livsmedlen. Köpmännen bestämde sig även 

för en "djupfryst vecka", där resultatet inte uteblev och de fick en "fantastisk fart" på de 

djupfrysta livsmedlen.74 Den djupfrysta veckan användes för att introducera varorna för kunden 

och försöka skapa en regelbunden försäljning som även ökade mer än förväntat. 

 Nackdelarna är att köttprodukter förlorar färg och blir grå vilket husmödrarna inte 

vill ha. En vara som inte liknar den färska varans färskhet blir mindre lockande, vilket 

förmodligen påverkar förstahandsintrycket hos husmödrarna, en skepsis som måste läras bort, 

den djupfrysta maten är trots utseendet ok. Det som intresserar husmödrarna är hur snabbt varan 

kan tillagas, inte hur länge den kan förvaras. I artikeln håller ombudet med om den "olösta 

svårigheten", där en upptiningstid på 2−2,5 timmar dock kan påskyndas om varan delas. Han 

menar på att "husmödrarna är inte vana vid väntetiden det tar att tina djupfryst mat för 

tillagningen."75 De djupfrysta livsmedlens tillagningstid dras ut i och med att dessa måste tinas om 

de inte tillagas vid hemkomsten, vilket är en ovana som ställer till det för husmödrarna vilka 

måste ställa om sig om de handlar djupfryst. En artikel uppmanar till ett allt större sortiment av 

djupfryst livsmedel, men anmärker att detta inte går för att de har en för liten försäljning för att 

                                                           
72 ICA-tidningen, Nr 7-8, 1956. S. 43. 
73 ICA-tidningen, Nr 11, 1956. S. 30. 
74 ICA-Tidningen, Nr 5, 1956. S. 22. 
75 ICA-tidningen, Nr 7-8, 1956. S. 7. 
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kunna ha 10−15 olika varor i köttdisken.76 Alltså måste man ha en större försäljning för att kunna 

erbjuda kunden ett större val när det kommer till de djupfrysta livsmedlen? ICA-kurirens fördelar 

för livsmedlen 1956 är att man märker ett ökat intresse för vegetabiliska födoämnen, efter de 

goda frysresultaten som dessa produkter ger i fråga om kvalitet och pris.77 En del håller tills 

vintern vid fryskonservering.  

 
Spenat och spritärter hör ju till något av det bästa industrien har att bjuda oss i konservväg. 

Inte endast kvalitén utan också priset är godtagbart.78 Spenat ger c:a 1 kg skörd pr kvm. Vi vet 

att den både är dryg att skörda och att förarbetet vid tillagningen inte gör sig självt. Man ställer 

sig tveksam inför de husmödrar som framhåller det ekonomiska utbytet av att odla sitt 

spenatförråd själva. Det finns en möjlighet till att gå en medelväg. Köp hem den mindre 

förpackningen av djupfryst spenat.79  

 

 Här argumenteras det för att den djupfrysta spenaten är bättre i flera avseenden, 

arbetsmödan minskar, förarbetet likaså, lönsamheten istället för att odla själv, och uppmanas 

köpa spenat istället. Dessa faktorer visar att djupfrysta varor, industriellt framtagna livsmedel har 

en viss behjälplighet, är enkla och ekonomiska. Flertalet legymer räknas upp som lämpliga för 

infrysning såsom brytbönor, vaxbönor, blomkål och bland nyheterna märks broccolin och 

paprikan. Lämpliga bär är hallon, jordgubbar, blåbär, björnbär och hjortron, därav torrsockras 

med fördel blåbär och jordgubbar. Djupfrysta grönsaker bridrar till minskat arbete, förarbete, 

ökad lönsamhet vid egen odling, de industriella livsmedlen är enkla och ekonomiska. Den 

djupfrysta fisken hjälper till i t.ex. i januari som ofta är en "ganska besvärlig månad", med 

djupfrysta livsmedel kunde man äta fisk trots vintertid. Nackdelar är att det dock finns ont om 

fisk och djupfrysta grönsaker i januari och därav höga priser. Endast högklassiga grönsaker bör 

uppmanas att odlas eftersom endast de vid konservering ger kvalitet. ICA-tidningen tar inte upp 

något om landsbygden, men ICA-kuriren tar däremot upp odling av grönsaker och diskussion 

kring bär, med vilket kan menas landsbygden och hemkonservering av dessa. 

2.2.4 År 1960 

ICA-tidningen handlar om livsmedel, försäljning, husmödrar och merförsäljning, flera av dessa 

togs upp föregående årtal, och bara försäljning tas upp som ny typ av innehåll i artiklarna. ICA-

kuriren handlar detta år om storindustri av slakt och infrysning av livsmedel, fryslager, butiker 

och förvaring. Återigen skiljer sig ICA-kuriren i sitt innehåll från tidigare årtal, artiklarna handlar 
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om helt andra saker än vad dem tidigare har handlat om. ICA-tidningen riktar sig återigen till 

köpmän och butik med råd vid försäljandet, hur man lockar husmor att sälja, varför man bör sälja 

spenat. ICA-kurirens information är mest generell läsning men också återigen riktad till hushållet 

med instruktioner som föregående år. 

 ICA-tidningen - fördelar är att spenaten är året runt-mat, lättsåld, lätthanterlig, ger 

inget svinn, bra för merförsäljning, friskt grön, vitaminrik trots förvaringstid, tinas lätt i 

kylskåpet.80 Försäljningstips om just spenat i en större artikel, i vilka kvantiteter, storlekar m.m. 

den kan säljas i. "I verkligheten är de djupfrysta varorna många gånger verkligt billiga. Det är 

således psykologiskt riktigt att konsekvent prismärka alla varor i frysdisken. Och det är avgjort 

bekvämare för kunden att läsa priset direkt på paketet än att försöka hitta rätt på ett prisplakat 

någonstans i disken."81 För att visa att spenaten är en billig vara uppmanas köpmännen framhäva 

detta i sin butik, genom prismärkning, artikeln menar att det finns en viss fördom om att 

spenaten inte skulle vara så billig som man då trodde. Nackdelarna är att räkor, strömming och 

uer härsknar och torkar trots nedfrysningen.82 Vid den här tiden hade alltså utvecklingen av en del 

djupfrysta livsmedel inte nått en önskvärd nivå för alla varor. Djupfrysta varor är ömtåliga. 

Husmödrarna som drygar ut spenaten med mycket mjöl vilket påstås försämra spenaten och 

husmödrarnas figur. Artikeln styrker även fördelarna med att köpa djupfryst spenat genom 

konsumentinstitutet som konstaterade att: "Om en husmor själv rensar, sköljer och hackar färsk 

spenat tar det 18 minuter att få fram samma kvantitet som finns i ett större paket djupfryst 

spenat. Man måste köpa 1,37 kg färsk spenat för att behålla 1 kg."83 Citatet visar att det lönar sig 

att köpa djupfryst spenat, som är både billigare och kräver mindre arbete. 

 Hos ICA-kuriren är fördelarna att de djupfrysta kycklingarna är garanterat 

besiktigade och märkta, lätta att laga, kostar obetydligt mer än ofrysta varan, behåller kvalitet och 

smak, man får något säkert för en obetydlig skillnad i priset från den färska.84 Detta verkar som 

en garanti för att den djupfrysta fågeln ska vara säker och uppfyller de krav som ställs på den 

innan den skickas ut till hushållen. Det står också på frysemballaget att den är statskontrollerad, 

alltså kan kunden vara säker på kvalitén och att fågeln är besiktigad. Då den tinas korrekt 

"behåller den också sin saftighet och färska smak."85 Även här menas den djupfrysta maten kunna 

bevara sin färskhet i aspekter som saftighet och smak, trots att den frysts ner.  

                                                           
80 ICA-Tidningen, Nr 3, 1960. S. 36. 
81 ICA-Tidningen, Nr 5, 1960. S. 29. 
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83 ICA-Tidningen, Nr 3, 1960. S. 33. 
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Dessa är dessutom lätta att tillaga, efter upptining är fågeln färdig att tillagas och frysta 

kycklingdelar kan stekas otinade. Dessutom framhävs det att den frysta, "garanterat förstaklassiga 

varan" kostar "obetydligt mer" än den som inte är kontrollerad. Argumenten visar sig här genom 

att man vet vad man betalar för, man får en utlovad kvalité som kund. Infrysning av lax sker för 

att tillgodose de årstider då laxen inte längre är lovlig.86 På detta sätt kan man få ett livsmedels 

utbud att överskrida säsongerna för som i det här fallet fisken, man kan äta den när som helst på 

året och är inte bunden till fiskesäsonger. Samma sak framgår om bären där man uppmanas att 

bara koka bara så mycket sylt som går åt under säsongen för att "kunna få njuta av dem även 

andra tider än under sommaren."87 Nackdelar är att man inte bör steka otinad större fågel, då 

denna blir torr och smaklös vid längre stekning. Vad som förorsakar detta tas inte fram i texten, 

fast djupfryst fågel kan alltså inte anrättas på samma sätt som färsk fågel alla gånger. Ingen av 

tidningarna diskuterar landsbygden. 

2.3 Djupfrysning som utrustning 

2.3.1 År 1950 

ICA-tidningen handlar om en djupfrysningsanläggning med kyllager samt dess egenskaper, även 

om moderna butiker av den traditionella typen med öppna frysdiskar. ICA-kuriren handlar istället 

om råd vid nyinköp/nyinstallation av frysdiskar, frysförvaring, frysboxar och 

frysfacksanläggningar. ICA-tidningen beskriver att djupfrysningsanläggningen har väckt intresse 

från fack och utomlandshåll, vilket kan leda tankarna till att en sådan här artikel riktas till att 

sprida innovation och nyheter. Öppna frysdiskar riktas till husmödrar som tyckte om nyheterna 

kring utrustningen. ICA-kuriren riktar sig till hushållet/husmodern då dess information berör 

hemmet. ICA-tidningens fördelar är med frysanläggningen nytänkande, förvaringskapacitet, 

intressenter, en del på vägen till billigare distribution till detaljisterna och därmed konsumenterna, 

de nya butikerna ses som propra och ha brett sortiment, öppna frysdiskar—vilket utgör ett prov 

på modernisering i samband med djupfrysningstekniken som förbilligar distributionen till butiker 

och konsumenter.88 ICA vill alltså effektivisera sin försäljning och sänka priserna för att på så sätt 

locka köpmän som i sin tur når kunderna. De öppna frysdiskarna beskrivs som propra och 

moderna av husmödrar.89 Här kombineras djupfrysningen med anpassandet till kunden, med 

öppna frysdiskar ser kunden varorna och behöver inte som tidigare hålla på att öppna 

frysdiskarna för att se vilka produkter som däri döljer sig. Inga nackdelar nämns. ICA-kuriren 
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fördelar är att man vid nyinstallation och nyinköp rekommenderas att kolla efter de lägre 

temperaturerna vilka sägs vara önskvärda för hemkonserveringen, då bär ska frysas i lägre 

temperaturer vilket ger önskvärda resultat vid hemfrysning. Djupfrysningsemballage skyddar 

heminfrysta produkter.90 Nackdelarna är att inte alla frysboxar och frysfackanläggningar har 

egenskapen av att ha så låga temperaturer, vilket leder till att inte alla kan frysa in bär, i synnerhet 

bevara dem lika länge som de med möjlighet till dessa låga temperaturer. ICA-tidningen tar upp 

de moderna butikerna och frysanläggningen vilka inte nämns om de är stads- eller 

landsbygdsspecifika, men man kan anta att de är till för att förse nya butiker i helhet med sina 

nyheter. ICA-kuriren tar istället upp hemkonserveringen vilket inte nämns vara till stads- eller 

landbygden. 

2.3.2 År 1953 

ICA-kuriren hade inga artiklar om djupfrysningsutrustning för 1953. ICA-tidningen handlar detta 

år om emballage, djupfrysta livsmedel, frystekniken, frysrum/frysbox, kyl- frysanläggningar, 

fryshus, avfrostning, frysdisk. Därmed tas samma typer av artiklar om anläggningar och frysdiskar 

upp igen detta år, men artiklarna tar även upp flera nyheter. Artiklarna är främst generellt 

information om tekniken samt underhållstips för butiker. Artiklar om informerande, generell 

information kring utrustningen förekom även 1950 i ICA-tidningen. Fördelarna är att plastpåsen 

bevarar brödets kvalitet. Frystekniken bevarar de djupfrysta varorna och kräver frysrum eller 

frysbox och beskrivs som en ovärderlig tillgång för att bevara "de på senare tiden alltmer 

populära djupfrysta varorna."91 Frystekniken måste nyttjas för att förvara de djupfrysta varorna, 

försäljning av djupfrysta livsmedel kräver även förvaring för djupfrysta livsmedel, ännu en 

investering. Anläggningarna är lättskötta, avfrostning lätt, stor lagrings- och infrysningskapacitet. 

Vem som helst kan alltså lära sig sköta om dessa nya förvaringsanläggningar.92 93 Fryshusen som 

presenteras beskrivs vara "på toppen av vad modern kyl- och fryslagringsteknik hittills kunnat 

åstadkomma. Fryshusen kan under praktiskt taget alla tider av året tillföras lämpliga varor att 

frysa och på så sätt säkra en jämn lagerhållning och lönsamhet."94 Det är det modernaste 

anläggningarna, som är lättskötta, lätta att avfrosta, har stora lagrings- och infrysningskapaciteter 

m.m. Frysdiskar med lock, de nyaste frysdiskarna, "hindrar kylan att försvinna och minskar 

gångtiden och därmed strömförbrukningen avsevärt."95 Frysdisken används även som 

förvaringsplats för mjukt bröd och minskar då svinnet av bröd, disken kan används till flera olika 
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livsmedel i flera avseenden, förvaring och besparing. Nackdelarna är att maskinerna bör avfrostas 

regelbundet, annars ökar gångtid och strömförbrukning med de dubbla och nedsätter effekten.96 

Brödet måste brödet ligga avskilt från övriga varor i frysdisken, vilket försvårar förvarandet i 

diskarna med rum och placering av produkten. Ingen av tidningarna tar upp stads- eller 

landsbygd.  

2.3.3 År 1956 

ICA-tidningen handlar 1956 om återigen om förpackningar och emballage för djupfrysning, men 

även varumässa som presenterar nya frysboxar, frysdiskar, djupfrysta livsmedel, fryslager och 

lagring. Frysdiskar har tagits upp under 1950−1956. ICA-kuriren handlar om frysboxar, 

heminfrysning, livsmedel, hemplanering för frysbox. I ICA-tidningen handlar det om en 

lanthandelns varumässa vilket innebär att landsbygden är en målgrupp. Upplysningar om bl.a. 

djupfryst kött för köpmän och butiker med dålig koll. Landsbygden och butiker är nya 

målgrupper för tidningen i den här kategorin och förekom inte under 1950 och 1953. ICA-

kuriren riktar sig till landsbygden då det handlar om planering inför vintern, planering för 

hemmet med frysbox och köksfarstu, underlättandet frysboxen ger på landet. ICA-kuriren har 

även den landsbygden som en ny målgrupp för den här kategorin det här året. ICA-tidningens 

fördelar är att förpackningar i självbetjäningsbutiker ger lägre kostnader, svinn, högre kvalité. 

Frysboxar beskrivs som de moderna handredskapen för köket, större frysboxar ledde till större 

sortiment av varor, flera typer av djupfryst mat i samma, lång förvaringstid. Frysboxar förekom 

nästan inte alls, och beskrivs som en kommande stormarknad.97Med teknikens 

bevaringsmöjligheter kan köpmännen garantera kvalitén hos den djupfrysta maten.98 

 
Vi hade bytt ut vår frysdisk mot en större och följaktligen fått ett mera omfattande sortiment 

av djupfrysta varor. Eftersom vi faktiskt stod främmande inför många av de varor vi hade i vår 

nya fina disk, ansåg vi att djupfryst borde komma upp på nästa träff. Vanlig frysdisk duger - 

För köpmännen är det givetvis en avgörande fråga hur det djupfrysta köttet kan förvaras, 

självfallet krävs frysdiskar.99  

 
 I och med införsel av den nya tekniken i butiken krävs upplärning och planering 

inför nya frysdiskar, utrustning och hanteringen av djupfrysta livsmedel, men även kunna locka 

kunderna varför de ska välja djupfryst och lära dem om de nya varorna. 
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Själv har vi förvarat köttfärs i sex och sju månader utan att analysen därefter kunnat uppvisa 

någon anmärkning. Men vi har 30 graders kyla mot boxarnas föreskrivna 20 grader. Det är 

skillnad, men för ett par veckor vågar vi garantera kvaliteten i frysdiskarna.100 

 
 Med teknikens bevaringsegenskaper säger sig köpmännen kunna garantera kvalitén 

hos köttfärsen, fördelen blir även att svinnet minskar i och med längre bevaringstider. Nackdelar 

är att det för producenten och köpmännen är så att fryslagringen och förpackningar kostar 

pengar, de höjda priserna leder till att priset per kilo för djupfryst kött kostade ungefär 50 öre mer 

än för det ofrysta.101 Trots detta håller köttet längre som djupfryst, men kunden som behöver 

middagsmat föredrar nog det billigare och färska köttet med tanke på pris och färskheten. Även 

problem med "fullproppade" diskar har uppstått med det växande utbudet livsmedel.  

 I ICA-kuriren är fördelarna bland annat den kökshjälp frysboxen ger: 

 
I skafferiet, ungefär lika stort som en modern enrummare i stan, håller fru Tisners "kökshjälp" 

till, den stora frysboxen. - Utan den skulle jag väl aldrig klara av sommaren, säger hon. Under 

våren fyller jag den till bristningsgränsen med fläsk, kött, höns, hembakt, och under hela den 

arbetsamma sommaren plockar jag ur frysboxen. Jag har hittills försökt klara mig med en 

arbetare, det har gått men det är hemskt arbetsamt under sommaren. I gengäld har jag ju inte 

så mycket att göra på vintern, då tar jag igen mig.102  

 

 Frysboxen beskrivs som en hjälpreda som bistår vid de tider då husmodern har mer 

arbete, under sommaren bistår den henne med livsmedel tills vintern. Det skrivs även att frysbox 

på svala platser drar mindre ström, i samma artikel nämns det att frysboxen har hamnat i 

köksfarstun—den ansågs för stor för att få ta upp utrymme i köket, dessutom står den svalare i 

köksfarstun, vilket betyder att den drar mindre ström.103 Inspiration från USA framgår hos ett 

besök hos en amerikansk medelklassfamilj på den amerikanska landsbygden, där det explicit 

nämns ett "jättestort kylskåp med frysfack", samtidigt påpekas det att "även om inte alla 

amerikanska husmödrar har råd att ha de nyaste modellerna av amerikansk köksutrustning, så ger 

de sitt kök litet av den glamour som de stora flotta veckotidningarna inspirerar till."104 De 

amerikanska husmödrarna anses alltså sträva efter en viss standard som tidningarna porträtterat. 

Att den amerikanska landsbygdsmedelklassen har ett sådant kylskåp med fack att anmärka sig på 

kan ha med skillnader i vad Sverige och USA har på den fronten i djupfrysningsutrustning. 

Nackdelar är bland annat att "I frysboxen går man ju inte heller så ofta. Allt kan man ju inte 

stoppa i frysboxen eller kylskåpet." Att inte allt kan stoppas i frysen kan bero på att frysboxen 
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inte har de lägre temperaturerna som viss fryskonservering kräver, eller att experimenterandet av 

djupfrysningstekniken med djupfrysning av livsmedel inte breddats tillräckligt för att täcka de 

specifika varorna. ICA-tidningen lyfter fram en intervju på lanthandelns varumässa där 

frysboxarna framstår som nyheter och de moderna handredskapen för köket. Man kan misstänka 

att det finns ett intresse från landsbygden då det är en lanthandelsmässa och folk blir intresserade 

av de tekniska nyheterna, vilket även köpman Olle Björklund såg när han besökte landsbygden 

och märkte ett "enastående intresse" för de "moderna tekniska hjälpmedel som numera står 

hushållen till buds".105 ICA-kuriren tar istället upp hemplanering med frysboxar på landsbygden 

och på den amerikanska landsbygden frysutrustning hos medelklassfamiljer. De amerikanska 

köken framstår här som något som inte finns för den vanlige husmodern här i Sverige, något som 

dem också vill ha. 

2.3.4 År 1960 

ICA-tidningen handlar om frysemballage, självbetjäning, frysbox, butiksinfrysning, livsmedel. 

Emballage, frysdiskar, djupfrysta livsmedel är något som tagits upp genomgående under de 

studerade åren i ICA-tidningen, nytt för 1960 är artiklar om självbetjäningen. ICA-kuriren handlar 

också om frysbox, husmodern, hemplanering för frysbox samt hemkonservering. ICA-kuriren tar 

likt tidigare upp heminfrysning, livsmedel och hemplanering i sina artiklar, ICA-kuriren skiljer sig 

alltså från de två tidigare åren då inte alls samma innehåll i artiklarna förekom. ICA-tidningen 

riktar sig år 1960 återigen till butiker, med råd för val av varor för emballage, 

självbetjäningsövergång, samma målgrupp som föregående år. ICA-kuriren till husmodern med 

hemplanering för hushållet, likt målgrupperna år 1950. ICA-tidningens fördelar är att rätt 

frysemballage bevarar mates färg och vitaminhalt samt motverkar härskning.106 Självbetjäning 

hjälper butikerna vid arbetstopparna, med självbetjäningen kan dem får det mesta möjliga av "de 

glada köpsugna sommarkunderna." En frysbox med olika varor leder till ökat köp, variation i 

djupfrysta livsmedel håller kundernas intresse uppe. Djupfrysta varor lösgör tid till annat, minskar 

arbete med resning och sköljning, de är färdiga att tillagas.107 Detta är en arbetsbesparing. Maten 

är klar att tillagas, den behöver inte förberedas mer än att tina eller stekas direkt i pannan, 

beroende på produkten, vilket slutsatserna sedan dras om att: "Hon (kunden/husmodern) slipper 

bli instängd mellan hemmets fyra väggar nedgrävd i hushållsarbete."108 Djupfrysningstekniken 

menas på så sätt ha bidragit till lösgörandet av tid från köket, en tidsbesparande och effektivare 

metod som underlättar det dagliga hushållsarbetet hos människor. Glassbox låter servering av 
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glass alltid vara möjlig, växling av djupfrysta varor håller kundens intresse vid liv.109 

Självbetjäningen nyttjas med glassen och varje dag fylldes glassboxen på med några paket. 

Glassen säljer alltså bra med en egen glassbox som kunderna själva kan hantera.  

 Hos Johannes Livsmedel i Borås resonerade man att en "frysbox är ett dyrbart 

utrymme i butiken och bör därför utnyttjas effektivt hela året.", "Under den årstid då glasspinnar 

och glasstrutar har liten efterfrågan använder man boxen som punktförsäljare för djupfryst. För 

att ständigt hålla kundernas intresse vid liv bör du växlar med olika varor, ex. en vecka spenat, en 

fisk, en glasstårta etc." En frysbox menas alltså ha flera användningsmöjligheter, allt för att 

intressera kunder med utbudet eller nyttja dess möjligheter beroende på säsong. För att kunna 

frysa livsmedel behövs frysutrymmen som beskrivs som "nästan nödvändigt", och uppmanas 

höra efter hos glassbolagen. I och med att butiker skaffar sig djupfryst livsmedel att sälja måste 

dessa någonstans förvaras, här ges exempel på detta. Med blandandet av djupfryst varor föreslås 

de mindre butikerna i den ordinarie frysdisken också ordna förvaringsplats glass och djupfryst 

som bör ha "proportionsvis" uppdelat.110 Det påpekas att annan djupfryst mat inte stängas ute 

om glassförsäljningen är stor i butiken. Varför det inte får hända framgår inte, det kan vara 

försäljningstaktiker. Det konstateras att fler husmödrar skaffar frysboxar och därmed ökar 

efterfrågan på frysemballage och butikerna uppmanas därav att skylta i god tid med allt som hör 

infrysning och konservering till.111 Även här framgår en typ av merförsäljning, att göra reklam för 

djupfryst utrustning och tillbehör i samband med försäljning av frysemballage. De enda 

nackdelarna som lyfts fram är att flera kunder saknar fortfarande frysbox sommaren 1960, för att 

frysa in behövs frysutrymmen.  

 ICA-kurirens fördelar är att frysbox i köket utnyttjas mer, och man får ett större 

ekonomiskt utbyte och ger utrymme på andra ställen. "Frysboxen hade fru Drakenberg tidigare i 

köksfarstun, men hon hade alls ingenting emot att få in den i köket."112 Detta visar vilken 

förändring omplaneringen av hushållet får, istället för att frysboxen står i köksfarstun föredras vid 

den här tiden att frysboxen ligger så nära köket som möjligt, och helst i själva köket, vilket man 

av artikeln får uppfattningen av att det inte var så vanligt med den hushållsplaneringen. 

Diskussion kring frysboxens placering styrks av att "Det är bevisat, att man utnyttjar en frys 

mycket bättre om man har den i köket, och man får då större ekonomiskt utbyte av den. Detta 

uppväger den ökade strömkostnaden, som inte alls är så stor som många tror."113 Detta, att en 

frysbox nyttjas bättre i kök och att det är ekonomiskt rättfärdigar på så sätt omplaceringen av 

                                                           
109 ICA-kuriren, Nr 9, 1960. S. 5, 7. 
110 ICA-Tidningen, Nr 7-8, 1960. S. 42. 
111 ICA-Tidningen, Nr 7-8, 1960. S. 55. 
112 ICA-kuriren, Nr 27-28, 1960. S. 15. 
113
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frysboxen genom att vända det till positiva fördelar för hushållen. Nackdelar är likt ICA-

tidningen att inte alla har tillgång till frysutrymmen och får hitta andra alternativ för att 

konservera t.ex. bär.114 Djupfrysningen hade inte spridit sig till alla hushåll än vid den här tiden, 

1960, vilket gör att en del får fortsätta med traditionella metoder för konservering. ICA-tidningen 

tar upp en Köpman vid namn Gunnar Rössberg som märkte att allt för många kunder på 

landsbygden saknade frysboxar m.m. sommaren 1960.115 Här fanns alltså en marknad att sälja till, 

vilket även framgår att Rössberg gjorde och tjänade stort på. ICA-kuriren tar upp landsbygden, 

hemplanering för hemmet av frysboxar. 

2.4 Djupfrysning som konserveringsmetod 

2.4.1 År 1950 

Inget från ICA-tidningen detta år. ICA-kuriren handlar om fryskonservering, husmoderns 

användande av metoden, frysboxar, frysfack, frysanläggning, egen fryskonservering, teknikens 

utveckling och spridning jämfört med i USA. Informationen riktas till husmödrar som "inser 

lättnaden" med fryskonserveringen i matlagnings-/konserveringsarbetet, där södra landsändrarna 

har entusiasm för "detta nya hjälpmedel". Hushåll som skaffar frysboxar, lanthushåll med egna 

frysanläggningar.  Fördelarna är att tekniken rationaliserar hushållsarbetet, en underlättnad vid 

matlagnings- och konserveringsarbetet då allt fler landhusmödrar ska ha insett vilken lättnad 

fryskonserveringen kan bereda dem och särskilt i södra landsändarna är entusiasmen stor över 

detta nya hjälpmedel att rationalisera hushållsarbete.116 Tekniken sägs vara allmän, den sprids till 

"landhusmödrar" och är på "stadig frammarsch", fler människor ska ha underlättats i sina kök 

och detta förtydligar att tekniken kom in i våra hem. Särskilt med att många hushåll skaffar sig 

egna frysboxar så framgår det att tekniken nu är inne i våra hem. Även stora lanthushåll, ansåg 

det lönande att installera egna frysanläggningar.117 Tekniken underlättar på så sätt på plats, istället 

för frystransporter och/eller frysanläggningar kan lanthushållen själva frysförvara sina produkter 

och på så sätt spara. Nackdelar är att utvecklingen inte beskrivs gå lika snabbt som i USA där hyr 

många familjer frysfack och färre har egna frysboxar. Detta kan liknas vid ett lärande sätt, att man 

tar efter det som är bra från USA när det kommer till tekniken för egna ändamål.  "Det 

föresvävar kanske de flesta, att det är en ganska enkel sak att fryskonservera, men det är en metod 

som man måste lära sig ordentligt, om man vill ha god kvalitet på sina frysvaror."118 Tekniken 

beskrivs inte vara självklar, utan kräver ett lärande bland köpmän för att få det önskade resultatet. 

                                                           
114 ICA-kuriren, Nr 27-28, 1960. S. 11. 
115 ICA-Tidningen, Nr 7-8, 1960. S. 16. 
116 ICA-kuriren, nr 27-28, 1950. S. 1. 
117 Ibid. 
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ICA-kuriren tar upp landsbygden där landhusmödrar diskuteras, vilka insåg underlättandet 

fryskonserveringen tillförde hushållsarbetet och att entusiasmen i de södra landsändarna var stor 

för dessa nya hjälpmedel för hushållsarbetet som innebär arbetsbesparing och 

bevaringsmöjligheter. Dessutom lyfts stora lanthushåll fram som såg det lönande att installera 

egna frysanläggningar. 119 

2.4.2 År 1953 

ICA-kuriren hade inga artiklar detta år, ICA-tidningen hade inte några år 1950. ICA-tidningen 

handlar om djupfrysning, djupfrysta livsmedel, färdiglagade maträtter etc., kyl- och 

frystemperatur, frysenheter. Informationen i artiklarna är generell information och tips, butikers 

medvetenhet om djupfrysningens spridning. Fördelarna är att tekniken ger husmodern fler och 

fler djupfrysta produkter.120 Djupfrysningen med dess växande utbud av djupfrysta produkter 

innebar en ökad valmöjlighet för husmödrarna och hushållen, ett större urval av matprodukter. 

Nackdelar är att temperaturerna är skiljer sig och är lägre än kyltemperaturerna, och att folk måste 

lära om av detta då det blir en omställning för infrysning hos hushållen och butikerna, särskilt då 

det rör sig om en temperatur långt under 0-punkten.121 Ingen av tidningarna diskuterar 

landsbygden. 

2.4.3 År 1956 

ICA-tidningen berättar om den pågående frysforskningen, livsmedelskonsumtion, frystorkning, 

export av svensk djupfryst mat. Därmed bryter artikelinnehållet mot vad som berättades om 

tekniken de två första åren. ICA-kuriren handlar istället om teknikens betydelse i hemmet, den 

"moderna frystekniken", djupfrysningstekniken som konserveringsmetod för självförsörjande, likt 

1950 tar tidningen upp tekniken i avseende av teknikens användning för hemmet. ICA-tidningens 

artiklar ses som generell läsning likt föregående år, men om utvecklingen av tekniken, industrier, 

livsmedel och exporten medans ICA-kuriren riktas till jordbrukarhem och landsbygden. ICA-

tidningens fördelar är att teknikens utveckling går allt fortare och lönar sig, frystorkning är den 

skonsammaste konserveringsmetoden.122 Teknikutvecklingen gick allt snabbare och sortimenten 

för livsmedlen växte, utvecklingen ledde till att allt fler typer livsmedel kunde frysas ner. 

(Frys)"torkning under vakuum vid frystemperaturer är den mest skonsamma konserveringsmetod 

vi känner i dag."123 Detta måste vara positivt jämfört med tidigare bevaringsmetoder, att på 

                                                           
119 Ibid. 
120 ICA-Tidningen, Nr 11, 1953. S. 5. 
121 ICA-Tidningen, Nr 5, 1953. S. 16. 
122 ICA-Tidningen, Nr 1, 1956. S. 34. 
123 ICA-Tidningen, Nr 1, 1956. S. 33−34. 
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effektivaste sätt bibehålla livsmedlen under konserveringsprocessen. Djupfryst mat en 

arbetsbesparing.124 Djupfryst exporteras internationellt, efterfrågan är för stor på djupfryst fisk.  

 
från första veckan i augusti har vi fått möjlighet till regelbunden export av djupfrysta livsmedel 

till England, även Västtyskland är en kund. De svenska fiskfångsterna räcker inte för att täcka 

efterfrågan på djupfryst fisk. Man måste räkna med import från andra nordiska länder.125 

 

 Populariteten och efterfrågan är vid det här skedet stort nämns det i artikeln, 

framför allt djupfryst fisk lyfts fram som en storsäljare. Nackdelarna är att ekonomerna varnar för 

att utvecklingen mot lägre temperaturer blir allt för dyr. Fördelarna kan dock uppväga dessa 

kostnader, minskat svinn, ökad kvalité och förvaringstid m.m.? ICA-kurirens fördelar är en viss 

återgång till självhushållning, tekniken har gett bekväm långtidsbevaring, artikeln menar att detta 

är lite paradoxalt, "att den moderna frystekniken varit ett medel för denna omdaning."126 

Jordbrukarhemmen förädlar livsmedel som självproduceras i högre utsträckning med 

djupfrysningen som konserveringsmetod. Djupfrysningen är en konserveringsmetod, som blivit 

allt allmännare. Inga nackdelar. ICA-tidningen tar inte upp landsbygden, men ICA-kuriren 

nämner en viss återgång mot självhushållning på landsbygden sker i och med att fler hushåll 

skaffar sig egna frysboxar, vilka möjliggör långtidsförvaring samt förädling av råvaror tills 

livsmedel  om produceras på gården. 

2.4.4 År 1960 

ICA-kuriren har inga artiklar för detta år 1960, vilket de dessutom inte hade år 1953. ICA-

tidningen handlar om härskningsproblem och hushållens övergång mot egna frysboxar, vilka inte 

förekom som artiklar de föregående åren. Informationen betraktas som återigen som generell 

läsning, vilket den även varit 1953 och  1956 för ICA-tidningen. Fördelarna är att 

antihärskningsmedel finns som motverkar härskningsproblemen i samband med djupfrysning.127 

Detta är ett problem vid djupfrysning av vissa varor, som man försöker lösa, men framtiden ser 

ljus ut och man förväntar sig kunna lösa detta problem som drabbar en del livsmedel. 

Nackdelarna är att köttförsäljningen minskar i takt med att så gott som alla hushåll har skaffat 

frysbox, vilket butikerna istället får ta igen på lanthandelssortimentet genom självbetjäning. 

Konkurrensen från egna produkter märks av hos butikerna här i kötthandeln, egna frysboxar gör 

att hushåll inte behöver köpa kött från andra håll. ICA-tidningen tar upp information om 

landsbygden om att butiker tog igen förlorade intäkter från köttförsäljning på grund av att hushåll 
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125 ICA-tidningen, Nr 9, 1956. S. 9. 
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32 
 

skaffade egna frysboxar med lanthandelssortimentet, vilket också ansågs lättast genom 

självbetjäning.128 

3 Avslutning 

3.1 Sammanfattande diskussion 

Det går att konstatera att förändringen i antalet artiklar syns väl mellan åren 1950, 1953 och åren 

1956, 1960. De två första åren har bägge tidningarna ett lägre antal artiklar, ICA-tidningen 10 

stycken totalt och ICA-kuriren 2 stycken totalt. Mellan 1953 och 1956 syns en klar ökning av 

artiklar hos bägge tidningarna, åren 1956, 1960 har ICA-tidningen 24 stycken artiklar och ICA-

kuriren 13. Hypotesen om att mängden artiklar som handlar om djupfrysningen ökar mellan 1953 

och 1956 visade sig alltså stämma. Denna skillnad mellan 1953 och 1956 skulle kunna bero på en 

allt växande marknad för de djupfrysta livsmedlen, utrustningen och tekniken, vilket resulterar i 

fler artiklar om produkter och framhållandet av teknikens bidrag till samhället under denna tid. 

Alla de tre temana har information om djupfrysningen för varje år, men för vissa år saknas 

artiklar för ena tidningen som inte tar upp det temat då (år 1950 hade ICA-tidningen inget om 

konservering, år 1953 hade ICA-kuriren inget om utrustning eller konservering och år 1960 hade 

ICA-kuriren inget om konservering). Avsaknaden av artiklar kan vara slumpmässig, jag tror att 

tidningarna inte alltid måste ta upp tekniken bara eftersom den djupfrysningen är en växande 

marknad under den här tiden, av ganska få undersökta artiklar finns det chans att man stöter på 

upplagor som handlar om mycket annat. I och för sig är det däremot intressant, att det istället 

finns artiklar för alla de andra undersökta åren i de tre aspekterna djupfrysning som livsmedel, 

utrustning och som konserveringsmetod.  

 Informationen riktas i ICA-tidningen 1950 och 1953 till husmodern, till hushållet 

1950, till butiker 1953, 1956 och 1960, landsbygden förekommer endast som direkt målgrupp 

1956, generell information utan någon direkt målgrupp för informationen förekommer åren 

1953, 1956 och 1960. I ICA-kuriren riktas däremot informationen varje år till husmodern och 

hushållet, 1953 och 1956 riktas den även till landsbygden, och 1953 och 1960 ges generell 

information om tekniken. Tidningarnas målgrupper för informationen stämmer väl överens med 

vilka tidningarna är riktade emot, ICA-tidningen för köpmän och affärsmedhjälpare och ICA-

kuriren är en tidning om konsumentfrågor, såsom matlagning, köksutrustning, heminredning och 

familjeekonomi.129 En ökad konsumtion av djupfrysningsprodukter för hushållet kan även bero 
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på att husmodern, eller kvinnan i hemmet under den här tiden blev en allt större ekonomisk 

faktor, i och med att hon började att arbeta mera än tidigare kunde hon också köpa dessa 

produkter som butikerna riktade till henne. Om landsbygden nämndes det inte mycket i 

tidningarna, det som nämndes var endast några få rader och handlade om djupfrysta livsmedel för 

landsbygden, utrustning för landsbygden och användandet av tekniken för landsbygden, råd och 

tips.  

 Den andra hypotesen om att tidningarna skiljer sig åt i sitt informerande stämmer, 

tidningarna har inte haft samma argument för samma år, det har inte funnits någon genomgående 

likhet tidningarna emellan. Hur tidningarna skiljer sig åt, vilka argumenten var och hur 

informerandet förändrades över tid sammanfattas här tema för tema. Utöver de argument jag här 

räknar upp förekom de övriga argumenten endast en gång vardera vilket gör att dem argumenten 

inte var särskilt frekvent förekommande och endast förekom vid ett tillfälle. 

 För temat djupfrysning som livsmedel handlar artiklarna genomgående under den 

undersökta perioden om djupfrysta livsmedel och merförsäljning, dessa utgör de mest frekvent 

återkommande inslagen i ICA-tidningen då det gäller djupfrysning rörande livsmedel. Dessa kan 

ha varit särskilt betydelsefulla för butikernas ekonomiska vinst när det kommer till försäljningen 

av djupfryst, att en satsning på merförsäljning i samband med djupfrysta livsmedel ökar vinsten 

etc. ICA-tidningens innehåll fluktuerar i övrigt, 1950 handlar det bara om livsmedel och 

merförsäljning, 1953 om fryslagring, paketering och husmödrarna, 1956 om själva teknikens 

utveckling, livsmedel merförsäljning m.m., och 1960 om livsmedel, försäljning, husmödrar och 

merförsäljning. Flera av dessa innehåll återkommer men irreguljärt, en viss utveckling kan tydas 

att det handlar om flera olika slags innehåll efter årens gång. ICA-kuriren har däremot inte 

återkommande innehåll om samma saker, men hemkonservering, heminfrysning och djupfrysa 

livsmedel förekommer flera gånger irreguljärt under åren. Någon utveckling av innehållet är inte 

att tala om då artiklarna innehållsmässigt ändras för varje år med ungefär lika många typer av 

innehåll. För djupfrysning som livsmedel är det hos ICA-tidningen fler artiklar om 

merförsäljning, paketering och som handlar om husmödrarna än hos ICA-kuriren som istället 

handlar om hemkonservering och heminfrysning av livsmedel. ICA-kurirens fördelar för åren 

1950, 1956 och 1960 är att djupfrysta livsmedel är enkla att tillaga, tidsbesparande samt att de 

gynnar merförsäljning av varor. För senare delen av undersökningen, 1953, 1956 och 1960 är 

argumenten att den djupfrysta maten håller och kan förvaras under långa perioder samt att den 

har kvalité. Nackdelarnas argument handlar år 1950 och 1956 om upptinandet, att tinandet är en 

ny tidskrävande omständighet i tillagandet av mat. År 1953 och 1960 är argumenten att inte alla 
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livsmedel går att frysa in eller är lämpliga för det. 1953 och 1956 är även nackdelarna att det finns 

ett för litet sortiment av djupfrysta livsmedel, variationen är inte tillräcklig. I ICA-kuriren 1950, 

1956 och 1960 är fördelarnas argument dock att livsmedlen kan bevaras under långa perioder. 

1950, 1956 och 1960 är fördelarnas argument om kvalité. Nackdelarnas argument 1950 och 1956 

handlar om att inte alla livsmedel lämpar sig för infrysning.  

 För temat djupfrysning som utrustning handlade artiklarna i ICA-tidningen varje år om 

frysboxar, men anläggningar togs bara upp 1950 och 1953, emballage dök upp 1953 och fanns 

med i artiklarna till 1960. Att frysboxar togs med så frekvent tror jag beror på att de var så pass 

centrala och eventuellt nya för hemmet att både butiken och hushållet var fokuserade på dessa, 

butiken för att sälja och hushållet för att förvara hemkonserverat och inköpt fryst mat. Något 

som kan urskiljas är även att antalet olika utrustningssaker som artiklarna handlar om ökar från 

1950 för att sedan ligga på en ungefärlig likadan mängd de resterande åren. Olika typer av 

infrysningssätt, såsom frysboxar, frysdiskar, butiksinfrysning, fryslager, frysrum m.m. tas upp 

irreguljärt under 1950−1960. ICA-kurirens artiklar handlade genomgående om frysboxar, 

livsmedel, hemplanering rörande frysboxar under 1950, 1956 och 1960. Dessa slags innehåll 

förändras knappt, utan är ihållande och inte mycket annat skrivs det om för de här åren. Detta 

kan att ha att göra med att det inte fanns så mycket olika slags djupfrysningsutrustning för 

hemmet som det fanns för butikerna som uppvisade en helt annan variation i vad för slags 

utrustning det skrevs om. ICA-tidningens artiklar betonar mer utrustning för butiker (frysdiskar, 

butiksinfrysning, fryslager, frysrum m.m. vilket kan förväntas av en tidning för köpmän, medans 

ICA-kuriren mer handlar om hemplanering och frysboxar för hemmet. Bägge tidningarna lyfte 

genomgående fram frysboxar för varje år, detta kan vara på grund av att det var en storsäljare, en 

produkt som var efterfrågad (och som säljs) av butiker medans hushållen införskaffar sig dessa. 

1953 fanns det inga artiklar om utrustning. Fördelarna i ICA-tidningen var genomgående om att 

utrustningen gav livsmedlen kvalité för alla de fyra åren, däremot nämns förvaringskapacitet bara 

de två första åren. De två första åren har argument om att tekniken har en stor 

förvaringskapacitet. ICA-tidningen har dessutom argument de tre första åren som innehåller 

ekonomiska argument som vinster, billigt och ger lägre kostnader vilket utrustningen bidrar till. 

ICA-tidningen har argument om nackdelar att det växande sortimentet av djupfrysta livsmedel 

skapar oordning i frysdiskarna, 1953 och 1956. Detta stämmer väl överens med vad Göran 

Löndahl skrivit om, att när de industriellt djupfrysta produkterna blev vanligare under början av 

1950-talet så skaffade sig handlarna frysdiskar och höll ett visst mindre djupfrystsortiment, 

varusortimentet växte och nya frysdiskar fick köpas in.130 Även kostnadsargumenten tas upp som 
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nackdelar med tekniken, att utrustning kostar att laga eller att de djupfrysta livsmedlen är dyrare 

än den färska motsvarigheten, 1953 och 1956. ICA-kuriren tar däremot upp under de senare åren 

1956 och 1960 att utrustningen (frysboxen) blir effektivare om den placeras i köket, att hushållet 

för större nytta av den här omplaneringen av hemmet. Frysboxarna ökade markant under det här 

året.131 1950 och 1960 nämner ICA-kuriren nackdelar som att alla inte har frysar eller rätt frysar 

ännu, vilket innebär att dessa personer måste hitta andra sätt än att fryskonservera vissa livsmedel 

som kräver detta. 

 I temat djupfrysning som konserveringsmetod berättar ICA-tidningen om djupfrysningen, 

djupfrysta livsmedel, men detta är inte något genomgående för ICA-tidningen. Tidningen har 

inga artiklar som har samma innehåll kontinuerligt utan skiftar mellan olika slags innehåll vilket 

kan bero på att tekniken på den här tiden som konserveringsmetod ständigt är under utveckling, 

tekniken förbättras och uppdateras. ICA-kuriren handlar om tekniken som konserveringsmetod 

och om fryskonservering de åren som det finns artiklar över djupfrysning som 

konserveringsmetod, 1950 och 1956. ICA-kuriren hade väldigt lite information, endast 1950 och 

1956 handlade om djupfrysning som konserveringsmetod, och hade inte liknande argument som 

ICA-tidningen. Som man kan förvänta sig är informationen i ICA-kuriren mer riktad och gjorde 

för hushållet och husmodern med konserveringsmetoder för hemmet än vad ICA-tidningen är, 

då deras målgrupper använder sig av dessa metoder för hemmet. ICA-tidningens argument som 

förekommer åren 1950 och 1956 är om att tekniken är arbetssparande/underlättande vid 

matlagning, utöver det förekommer inte argument om fördelar som liknar varandra. För 

nackdelarnas argument har ICA-tidningen de två första åren informerande om att tekniken måste 

läras ut för att kunna användas och ge resultat, de övriga två åren handlar om andra saker. ICA-

tidningen har för åren 1956 och 1960 argument som menar att teknikens nackdelar är att 

utvecklingen lett till ökade kostnader.  

 För framtida forskning föreslås ännu djupare studier av tidningarna om deras 

informerande och argument för att ge en än ännu tydligare bild av hur dessa förändrades under 

1950-talet. Att undersöka fler delar andra delar av tidningarna, reklamen, informationen, 

insändare med mera för att se hur tidningarna i helhet förmedlade information om 

djupfrysningstekniken. Det vore även intressant att se hur relationen mellan tillverkarna av 

djupfrysta livsmedel, utrustning och annan teknik försökte informera om sina produkter, vilka var 

argumenten, varför skulle man köpa just deras djupfrysningsprodukter? 
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