
Maten
GLASSENS INTÅG 

Läs om pinnglassen Puck och andra 
nyheter som blev svenska kioskvältare 

under mellankrigsperioden.

Reklamen
EN SÄLJANDE STORY

Hur identifikation och historier  
skapade både glada kunder och  

framgångsrika handlare.

fyra starka företagare möts i slutet av 1930-talet för att bilda ICA.  
Läs historien om Hakonbolaget, Eol, SV och Nordsvenska Köpmanna.

Handlarna
ICA-KVINNORNA

Möt Hildur Burman, Elsa Thörn  
och de andra kvinnorna som var  

med och formade ICA från starten. 

VISIONER 
med storaHANDLARE
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Del 1 av 4: 1917-1940 Starten på en handlingskraftig rörelse



Idén till det som så småningom blev ICA var tämligen enkel. 
Och den 22 november 1917 registrerades Aktiebolaget  

Hakon Swenson, en köpmannaägd inköpscentral som för-
enklade butikernas inköpsprocesser och pressade priserna.

Så kunde handlarna fortsätta vara fria men med 
de mångas styrka.

HANDLAREN 
blev en

VINNARE
BILDEN ÄR ETT MONTAGE av en 
reklamaffisch för Hakonsmärket. Ritat 
någon gång mellan 1940 och 1955 av 
reklamchef Eric Springfeldt. 



ICA bygger på en idé som funnits i 100 år. ”Fria handlare i 
samverkan”, säger vi i dag. Hakon Swenson använde nog inte 
exakt de orden när han 1917 i Västerås skapade en inköpscen
tral som ägdes gemensamt av handlarna. Skälet, däremot, 
känner vi igen: han ville ge handlarna de fördelar som central 
stordrift ger, men utan göra avkall på deras frihet. 
 
Hakon ville, precis som vi vill i dag, att ICAs handlare ska 
vara fria att erbjuda de varor som just deras kunder vill ha. 
För även om folk till stor del köper samma saker vill de lika 
ofta ha det unika; den halstrade siken är ett måste i Hapa
randa, precis som räkorna i Hunnebostrand och spettekakan 
i Hässleholm. Den lokala handlaren känner sina kunder. 
Hakons tanke om att fritt driva företag efter eget huvud ger 
även kunden frihet. Handlarens egen nisch, med unika och 
personliga erbjudanden, är från Riksgränsvägen i Riksgränsen 
till Strandridargatan i Trelleborg skräddarsydd efter den lo
kala kundens behov.  
 
Hakons idé låg i tiden och medan Hakonbolaget verkade i 
Mellansverige följdes hans exempel i andra landsändar: EOL 
i söder, Nordsvenska Köpmanna i norr och SV för Stockholm 
och Gotland. 1939 skapade de tillsammans Svenska Inköpscen-
tralernas AB, ICA, och vi fick vårt namn (som alltså kunde 
blivit SICA, om inte det företagsnamnet redan varit taget). 
1964 fick alla anslutna handlare en gemensam ICAlogga på 
sina butiker och försäljningen tog extra fart. 1990 slopades 
de olika regionbolagen och centralt blev allt ett enda ICA. 

Men vi går händelserna i förväg. För den fulla historien om 
ICA kommer att berättas under hela 2017 i fyra specialskriv
na ICAHUNDRA-tidningar. Det blir berättelser om en idé 
som förvaltats i 100 år, men även om Icander och ICA-Stig, 
om ICA Kuriren och ICA Provkök, om våra egna märkesvaror, 
och så klart om matvaror och recepttips från kalvbräss till 
pulled pork. Givetvis också om människorna. Kunder, hand
lare och medarbetare som tillsammans varit med och byggt 
både ICA och Sverige.  
 
Artiklarna i ICAHUNDRA är nyskrivna, men berättelserna 
går 100 år tillbaka i tiden. Bilder och dokument i tidningen 
kommer i princip uteslutande från vårt historiska arkiv, som 
arkivarierna och tidningsmakarna på Centrum för Närings-
livshistoria sköter åt oss.  
 
Hakon sa en gång: ”En för alla och alla för en. Det är den 
springande punkten och den med vilken vi först måste komma 
tillrätta.” Genom åren har vi haft olika lösningar på hur man 
bäst gör det, men vi har aldrig gjort avkall på handlarens 
frihet. Att vi nu tillsammans välkomnar till en hundraårings 
berättelse gör oss rätt säkra på att våra efterträdare om 100 
år kommer att kunna bjuda in till ICATVÅHUNDRA.

Välkommen! 
PER ,  ANDERS  &  FREDRIK

Utgivare Förlaget Näringslivshistoria på uppdrag av ICA Gruppen, ICA Sverige och ICAhandlarnas Förbund      Ansvarig utgivare Anders Sjöman     
redaktörer Anders Landén och Peder Edvinsson      art director Johan M Sandell      bildredaktör Margarita Feldman      arkivarie Anna Zeuthen     
skribenter Hanna Dunér, Oskar Hammarkrantz, Elisabeth Johansson och Sara Adelhult       fotograf & bilder Klas Sjöberg, övriga bilder från 

ICAs arkiv hos Centrum för Näringlivshistoria      Tryck & repro Åtta45      papper Arctic Paper, Amber Graphic      
Kontakt epost: info@naringslivshistoria.se, telefon: 08634 99 00

Handlare med lokal spetskunskap

ANDERS SVENSSON
–

ICA Sverige 

 FREDRIK HÄGGLUND
–

ICA-handlarnas Förbund

 PER STRÖMBERG
–

ICA Gruppen

L e d a r e



MEDARBETARE

Redaktör uppvuxen i Brunflo i Jämtland. 
Fick sin journalistiska skolning på Läns- 
tidningen i Östersund och har sedan slutet 
av 1990-talet arbetat med magasinsjourna-
listik inom såväl mat som mode, resor och 
sport. Har under de senaste två åren tagit 
emot Guldbladet för arbetet med publika-
tionen Hallen som görs för Hötorgshallen. 
Fick körkort för kundvagnar på ICA Östra 
Livs i Östersund som ettåring.

PEDER EDVINSSON 
–

Redaktör

Redaktör uppvuxen i Mattmar i Jämtland. 
Frilansjournalist som arbetar både för kom-
mersiella magasin och i uppdragstidskrifter. 
Anders är chefredaktör för Trä & Möbelföre-
tagens tidning, TMF. Hans första arbete var  
på Odenhallen i Östersund, där han lärde 
sig allt om att filea fisk och hur olika ostar 
smakar. Men dessvärre mindre om att 
komma i tid. 

ANDERS LANDÉN 
–

Redaktör

Art Director uppvuxen i Kalmar. Har en 
mastersexamen i typografi och design från 
London College Of Media. Har arbetat i 15 år 
med kunder som Playstation, Ericson, Volvo, 
LKAB och Harley-Davidson. Johan älskar att 
arbeta med ICAs kreativitet och nyfikenhet 
– de är innovativa vad gäller både mat och 
lösningar för morgondagens handel. Den 
ICA han har starkast relation till är 
ICA Lindsdal utanför Kalmar.

JOHAN M SANDELL 
–

Art Director

bildredaktör född i Moskva, utbildad vid
Stockholms universitet. Har arbetat som
arkivarie, bildredaktör och sociala medier-
redaktör på Centrum för Näringslivshistori-
as redaktion i över åtta år. Margarita brinner 
för history marketing och uppskattar med 
vilken respekt ICA behandlar sin historia. 
Hon tycker att det är ovanligt att företag är 
så måna om att bevara, förmedla och låta 
historien påverka utvecklingen.

MARGARITA FELDMAN 
–

Bildredaktör

arkivarie uppvuxen i Bromma Kyrka. Läste 
vid Stockholms universitet. Har under de 
senaste åtta åren arbetat på Centrum för 
Näringslivshistoria. Anna uppskattar den 
detektivartade möjligheten att i det dagliga 
arbetet göra upptäckter. Hon är en passio-
nerad gourmet och uppskattar ICAs digra 
receptbank. Anna har länge arbetat med ICA 
och uppskattar viljan till kunskapsdelande 
som finns hos företaget. 

ANNA ZEUTHEN 
–

Arkivarie

25

14

Kommunikationschef på Centrum för  
Näringslivshistoria, ansvarig utgivare för 
tidningarna ICAHUNDRA och Företags- 
historia samt kunskapsportalen BizStories. 
Har byggt onlineskolor för EF, skrivit cases 
för Harvard Business School och marknads-
fört svenska filmtjänster. Har nyss insett 
att hans ICA i Stockholm och sommar-ICA 
på Blidö har samma ägare, men vet sedan 
länge att ICA Kortet gäller oavsett.

ANDERS SJÖMAN 
–

Ansvarig utgivare



1
ICAHUNDRA #1 ger läsarna en inblick i företagets 
bildande och lyfter handlare, kunder och mat i  
mellankrigstidens Sverige.

1917
–

1940

i n n e h å l l

03 x Vd:arna har ordet

06 x  Full fart framåt
Inblick hos företagen bakom ICAs första varulager 
under de inledande åren.

07 x  ICA 1917 till 1940
Smått och gott från åren 1917 till 1940: första snabb
köpet, motboken, mode och Sveriges äldsta butik.

08 x  Ransonering
Så såldes maten under världskrigen.

09 x  Nyheter från åren
Glassen Puck presenteras på den svenska marknaden,  
liksom cornflakes och filmjölk.

10 x  ICA i tiden
Tidslinje med de viktigaste årtalen i ICAs historia  
under åren 1917 till 1940.

12 x  Reklamen
Doktoranden Elin Åström Rudberg vid Handelshög
skolan lär oss om reklamens strömningar under 
mellankrigstiden. 

14 x Så bildades ICA
Hakons Swenson idé om hur samverkan bland 
handlare skulle ordna rationell varuanskaffning.

22 x  De första kvinnorna
Läs om kvinnorna som drev affärsrörelser i 
början av seklet. 

25 x  Alla tiders mat
Kocken Elisabeth Johansson lagar rätter med 
hundra år på nacken.

34 x  Krigsåren
Tyskland var Sveriges viktigaste handelspartner.  
När kriget kom ändrades allt.

36 x  Handlar-reklam
Reklamen om ICAStig blev rekordhållare redan 2007. 
Men att marknadsföra handlarna har en längre historia än så.

43 x Guldkorn 
Vi har grävt i ICAs arkiv och dammat av mötesprotokoll, 
annonser och ett fruktkorgsstativ.

50 x  Kunden
AnnaGreta Hansson har varit stamkund hos 
Simonsons i Strömsund, Jämtland, sedan 1930talet. 

22 50

36
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Historien om ICA är handlarnas och organisationens 
historia – även distributionens.Expansionen hos ICAs 
föregångare Hakonbolaget skedde i början genom över
tagande av existerande företag. Först kom avdelnings
kontoret i Gävle och snart också Karlstad. De nya in
köpscentralerna behöll ofta både rutiner och personal 
medan den styrande organisationen växte i Västerås. I 
Stockholm startades SV under 1922, även de senare en 
del av ICA. De engagerade handlarna satsade i starten 
på en minimal lagerhållning då producenterna var 
tänkta att leverera direkt till butikerna. 

Men en lastbil köptes in. Och om den var upptagen 
lämnades varorna till de små specialiserade Stockholms
butikerna med cykel, dragkärra eller kälke. Den egna 
lagerhållningen visade sig vara den mest lönsamma och 
majoriteten av tekniska artiklar och fiskkonserver skick
ades från eget lager. Sortimentet växte och snart fick 
man lov att byta till ett större. I det gamla fängelset på 
Rådhusgränd placerades sirapsfatet i källaren, där fång
arnas kedjor fortfarande hängde på väggarna.

När SV blev ett hot mot grossisterna pressade de pro
ducenterna att stänga företaget ute. Till exempel var 
tändstickskungen Ivar Kreuger en av dem som lurades 
tro att det inte skulle gynna affärerna att sälja till SV. Man 
fick inte tag i socker. Tändstickor fick importeras från 
Finland och socker från Tjeckoslovakien. Så småningom 
släpptes blockaderna och företaget kunde precis som 
Hakonbolaget i mellersta Sverige fortsätta att växa. Och 
det ökande antalet medlemmar skapade hela tiden 
bättre förutsättningar för lönsamma affärer. Man bör
jade med egen produktion av bland annat kaffe, och 
distributionen från lagret blev ännu viktigare. Hos 
Hakon påmindes handlarna effektivt i cirkulärskrivelser 
om fördelarna med att sköta inköpen där. •

»Vi hakoniter ska tänka på att 
vår framgång bidrager till 

Eder framgång.«

TILL BUTIKERNA i senaste tekniken. Ett av Hakons första regionalkontor etablerades i värmländska 
Karlstad. I början sköttes varuleveranserna med såväl lastbil som personbil, kälke och hästdragen vagn.  
Bilden från Karlstad är tagen någon gång mellan 1930 och 1935.

1917-1940

FULL FART

Framåt
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Karl Gerhards matkuplett
Revystjärnan och skådespelaren Karl 
Gerhard var en av landets mest populära 
underhållare under 1920-talet. Under kar-
riären släppte stockholmaren en rad kup-
letter som behandlade och uppmuntrade 
till svensk handel. Allra mest känd i  dag 
är Karl Gerhard för låten ”Jag tjänar in på 
gungorna vad jag förlorar på karusellen” 
som släpptes 1948. Under nyårsrevyn i Gö-
teborg 1923 kom visan Köp svenska varor! 
Musiken skrevs av Irving Berlin och texten 
hade ursprungstiteln ”Auf Wiedersehen”. 
Kan man gissa att Karl Gerhards intresse 
för handeln hade affärsmässiga grunder 
och att han såg vissa musikaliska satsning-
ar som gungor och andra som karuseller? •

Välklädda handlare under 1920-talet dressades knap- 
past enligt företagsprofil. Men i takt med att hygien blev 
viktigare blev kläderna allt mer enhetliga. I 40-talets 
Sverige bar personalen vita rockar, inte helt olika läkar-
nas. I ICA-tidningen 1941 tipsas butiksbiträden om att 
ha ”rena händer, vårdat hår och ett fläckfritt yttre” med 
fräsch rock ”som inte ska användas som handduk”. Det 
handlade om att ”försöka göra ett hyggligt och trevligt in
tryck som representant för arbetsplatsen”. •

Landets första snabbköp ...
... öppnades i Göteborg 1924 av den före detta journa-
listen Klas Wennerberg efter att denne sett lösningen 
under en vistelse i Amerika. 
–  Experimentet blev förstås inte långvarigt, sa Klas 
Wennerberg till ICA-tidningen 1953. 
–  Det var tydligt att tiden inte var mogen för den sor-
tens nymodigheter. Då fanns inte så många fabriks-
förpackningar och kunderna var misstänksamma mot 
alla hemförslutna påsar och paket som staplades på 
hyllorna. Efter en månad gav jag upp. 
De första självbetjäningsaffärerna som kom att bli var-
aktiga öppnades i slutet av 1940-talet. •

Sveriges äldsta ICA-butik?
Om 1846 är lanthandelns födelseår får buti  - 
ken i Tramsta, Jämtland, ursäktas. När fotot 
ovan visas i ICA-tidningen 1952 beskrivs buti-
ken som 150 år gammal. Dåvarande köpman-
nen Karl Persson flyttade in 1907 och sålde 
”snus, kardus, senap och sill”. Den okända in-
sändaren kallas ”en av våra mest kända förfat-
tare”. Var det månne Ivar Lo-Johansson? •

Kaffe mot brännvin?
När motbokssystemet trädde 
i kraft 1919 tog staten kontroll 
över alkoholförsäljningen. Sprit- 
restriktionerna var samtida med 
ransoneringarna och skapade 
svartabörshandel av varorna. 
Hos SV i Stockholm började kaffe 
försvinna och i portföljen hos en 
anställd hittades en kaffepåse.  
I förhör erkände den anställde 
att han bytt 2 kilo kaffe mot 1 st 
helbutelj brännvin. •

Mansnamnet Hakon är en äld-
re svensk form av Håkan. Tro-
ligen är det bildat av ord som 
betyder ”hög” och ”ättling”. Ha-
kon har aldrig varit ett vanligt 
namn i Sverige i modern tid. 
Under 1990-talet har inte något 
barn fått Hakon som tilltals-
namn. Den 31 december 2007 
fanns det totalt 200 personer  
i Sverige med namnet, varav  
38 hade det som tilltalsnamn. 
År 2003 fick en pojke namnet 
Hakon, dock inte som tilltals-
namn. Namnsdag: 14 juni. •

»I flera kupletter 
uppmuntrade artisten  

till handel.«
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1917-1940

Under världskrigen infördes ransonering på varor. Ransoneringarna 
gällde importerade varor som kaffe och bananer, samt inhemsk pro-
duktion av bland annat kött, ägg, socker och mjöl. När staten insåg att 
andra världskriget kunde bli långvarigt etablerades Statens Livsme
delskonsumtion. De delade ut ransoneringskort som reglerade med-
borgarnas inköp. För butikerna var situationen svår – de var tvungna 
att följa ransoneringarna. Och man tvingades att satsa på substitut. ICA 
presenterade bland annat utspädningslösningen ICAFÉ och försökte 
få kunderna att prova nytt. Cikoriakaffe och te marknadsfördes under 
både första och andra världskriget, men inget kunde ersätta riktigt kaffe. 
Även snattandet ökade och man fick konkurrens av svartabörshandla-
re. Middagarna var under krigen inte några smaksensationer, men om 
man ska vara positiv ändå ganska nyttiga, baserade på potatis, fisk och 
grönsaker. När kriget slutade den 8 maj 1945 stod handlarna med varor 
som över en natt blivit omöjliga att sälja. Några saker uppfanns också. 
Engångsblöjorna var till exempel bättre än de i textil. •

Ransoneringarna tvingade handlare  
att erbjuda substitut och hålla koll på  
kundernas inköp. 

UTAN GULDKANT

Smaklösa 
     ransoneringar

– RANSONERINGSVAROR – 

under krigen
* FÖRSTA VÄRLDSKRIGET* 

Ransoneringar av bland annat socker, mjölk, bröd och kaffe.

* ANDRA VÄRLDSKRIGET* 
Ransoneringar gällde kaffe, te, kakao, skor, textilvaror, kött, 
ägg, socker, sirap, grädde, kryddor, mjöl och bröd, matfett, 
ost, tobaksvaror, tvätt- och rengöringsmedel, ljus, risgryn, 

havregryn, makaroner, potatismjöl, ärter, bönor och salt. Men 
även textilier, bensin och skor. Män hade rätt att köpa ett par 

skor vartannat år, kvinnorna två par under samma period.

MED SUBSTITUT SOM ICAFÉ för-
sökte man under andra världskriget 
locka kunderna att dryga ut kaffet. 
Te erbjuds också som dryck – även 
om skribenten i reklamen inte är 
överdrivet övertygande. 

RANSONERINGSKORT och kupong-
er höll koll på kundernas inköp. För 
handlarna innebar det mycket extra 
administration.

Maten
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Glass var egentligen inte en ny produkt. Men när den  
under Stockholmsutställningen 1930 för första gången 
såldes på pinne följde en braksuccé. Mjölkcentralens sty-
relse var fyra år senare ändå tveksam när glassen kom upp 
som lösning för vad man skulle göra med det överblivna 
mjölkfettet. Skulle det gå att sälja glass i vårt kalla klimat? 
Chansningen Puck släpptes ändå till slut 1935. Namnet 
hittades i germansk folktro där ”Puck” var ett spefullt 
naturväsen och i Shakespeares En midsommarnatts
dröm blev en spjuver. Puck brädade folket och reklam- 
nålen med narren blev högsta mode på skolgårdarna. 2016 
sålde ICA cirka 15 miljoner stycksaksglassar. Populäraste 
varianterna är Sandwich och Daimstrut. •

LIVET
Maten

EN PINNE
på 

... Sandwich är den 
styckeglass som är 

allra populärast.

3 671 
sålda per dag 

* CORNFLAKES * 
Amerikanska cornflakes 
når Sverige 1929. Flingor-

na skapas av en slump när 
de glömts under kokning.  

* BANANER * 
Presenteras 1909. Från 

20- till 30-talet ökar 
försäljningen från 500 000 
kilo per år till 10,5 miljoner. 

* FILMJÖLK * 
1931 lanseras den 

moderna standard- 
filmjölken från svenska 

mejerier.

– TIDENS – 
Nyheter
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1917 19211920

1918

Hakon grundas den 22 november  
i Västerås. 250 handlare har  

tecknat aktier.
Den kvinnliga
rösträtten införs.

Hakonbolagets första varu- 
märken, kaffesorterna Luxus och 
Aroma presenteras. Varorna pre-

senteras den 5 mars i bolagets 
första annons i Vestmanlands 

Läns Tidning.

Första kontoret bildas 
på Sundins Snusfabrik, 

Slottsgatan 14 i Västerås.

Första världskriget tar 
slut den 11 november. 

Under året sker den 
ryska revolutionen.

ÅR A

250 st 

1917-1940

MED EN VÄRLD I GUNGNING utanför fönstret växer det som ska bli ICA i 
en exploderande takt runt om i Sverige. År för år bygger Hakon 
och SV förutsättningar för ett slagkraftigt företag, man startar 
egna varumärken och breddar sortimentet. Antalet lagerlokaler, 
medlemmar och anställda ökar och man växer i styrka. Den oro
liga tiden kantas av självklarheter i en modern värld, som både den 
allmänna och den kvinnliga rösträtten. Den ryska revolutionen är 
precis som motboken, den världsomspännande ekonomiska kol
lapsen och starten på andra världskriget på var mans läppar under 
25årsperioden.

När Eol och Nordsvenska Köpmanna bildas under 1938 kan man 
tillsammans med Hakonbolaget och SV täcka hela landet med en 
gemensam riksorganisation. Tillsammans skapar de ännu bättre 
förutsättningar för att låta delägande handlare styra sin affär. •

Expansion 
    1917-1940

EXPLOSIV
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1923

1933

1929

1927

1931

Hakon Swenson köper och tar över  
Manne Tössbergs tidigare kontor. Bygg- 
naden blir Hakonshus, som rivs 1978.  
Men redan 1957 hade Hakonbolaget 

flyttat in i ett nytt huvudkontor.

Den 29 oktober kraschar 
Wall Street och den eko-

nomiska krisen som följer 
påverkar hela världen.  

Fem personer skjuts i Ådalen  
under en arbetskonflikt. Efter-

spelet bidrog till det som kallas 
”den svenska modellen”.

Centralbageriet 
startas av SV. 

Hakonbolaget beslutar att ”slutgiltigt” bli 
”ett köpmännens eget engrossbolag” och 

”en köpmännens egen ekonomiska organi-
sation”. 1 400 handlare blir aktieägare.  

Delägarbonus i form av  
återbäring på förra årets inköp 

införs inom Hakonbolaget.  

Hakon Swenson 
fyller 50 år.

1400 st 

1935 19401938

1937 1939

Hakonsmärket introduceras. 
På varan skrivs ”Ansluten till Hakons 

Köpmännens inköpscentral”.

Andra världskriget startar  
den 1 september.

ICAs Almanacka presenteras.   
Och reklamen kommer då givetvis 

från Hakons ICA.  
 

Företaget ger inför Gustav V:s 
80-årsdag ut Hakons kokbok.

Grosshandlarfirman Ekström och 
Leffler bildar AB Eol och K.J Karlsson i 
Östersund Nordsvenska Köpmanna AB 
inspirerat av SV och Hakonbolaget. Till-

sammans delar de fyra inköpscentralerna 
Sverige mellan sig och stiftar bolaget: ICA, 

Inköpscentralernas AB.  

AB Hakon Swenson 
 får sin första reklam- 

avdelning.

ICA-förbundet bildas. I  dag 
heter det ICA-handlarnas 

Förbund.

Till julhandeln erhåller 
butikerna över 3 000 

reklambilder. 

ICA börjar med 
egen import av 
frukt och grönsaker. 

A

FORTSÄTTNING I NÄSTA NR 

1922

Svenska Varor grundas i 
Stockholm. 1924 byter man 

namn till Speceristernas 
Varuinköp och kallas oftast 

för SV (Essve).
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1917-1940

I FOLKETS 

   tjänst
Doktoranden Elin Åström Rudberg resonerar om  
lögner, sanningar och vetenskap i tidig reklam.

Reklam
Reklamen

Elin Åström Rudberg är doktorand vid Handelshögskolan i 
Stockholm och forskar om reklambranschen under första 
halvan av 1900-talet. För ICAHUNDRA berättar hon om 
reklamens utveckling från slutet av 1910-talet till andra 
världskriget utbrott.
– Före första världskriget var många svenskar inspirerade 
av reklam i USA och Tyskland. USA tar sedan över mer och 
många svenskar åker dit för att sedan försöka implemen-
tera kunskaperna när de kommer hem, säger Elin Åström 
Rudberg. 

I början av 1900-talet fanns få annonsbyråer. Annonserna 
var enkla i både form och layout. Dessutom innehöll de 
ofta faktafel och lögner om effekterna hos produkterna 
som marknadsfördes. Den nya branschens första åtgärd 
blir därför att bryta ner det som kallas humbug-reklam 
och man lanserar under 1910-talet begreppet ”truth in 
advertising”, som hade startat i USA.
– Man ville stärka trovärdigheten för reklam. Man försök-
te göra den mer seriös och sanningsenlig. 

I Sverige är dagspressen stark och det är också här vi kan 
hitta ICAs första reklamsatsningar. Hakons Luxuskaffe 
presenteras som högkvalitativt och de presumtiva kun-
derna får ofta ta del av tillagningsråd. En strömning inom 
reklamen som märks är att man börjar se på den som en 
vetenskap – försäljningspsykologi, utformning och effekt 
undersöks, liksom effekten av så kallade resonemangs-
annonser. 
– Man går upp i storlek på annonserna, har en stor il-
lustration eller teckning, en slagkraftig rubrik och ganska 

Upplysande! 
Under mitten av 20-talet kom resonemangs-

annonserna. Större bilder och upplysande  
och informativa texter berättade om  

varornas förträfflighet. 

TEXT  Anders Landén 
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* SKÄRMASKIN * 
Van Berkel presenterade sin första 
skärmaskin redan 1898. Runt 1910 

nådde den Sverige.

– I NÖD & LUST – 
Handlarnas 

trotjänare

* PAPPER * 
Lösviktsvaror packas 

självklart fortfarande än
i dag i rullpapper.

* VÅG * 
På grammet rätt med Julius  
Sjögrens Specialmaskiners  
”Monark” sedan början av 

seklet.

I början av seklet såldes allt  
i butikerna bakom disk.  

I charken är dock såväl våg 
som skärmaskin och pappers 

maskin lika aktuella i dag.  

lång text. Om man bläddrar i tidningarna från 20-talet går 
det tydligt att se trenden och när företag anammar den 
nya stilen, säger Elin Åström Rudberg. 

När Stockholm 1937 är värd för en nordisk reklamkon-
gress är dess slagord ”reklamen tjänar samhället”. Bran-
schen ser sig som en viktig länk mellan tillverkning och 
kund med uppgiften att guida och upplysa konsumenten 
till att välja ”rätt” och bra varor. 

Grafiskt blir annonserna sakteliga också allt mer påkos-
tade. Under senare delen av 1920-talet sprids användan-
det av foton, något som tidigare varit tekniskt omöjligt. 
Många konstnärer försörjer sig också på att göra vackra 
och genomarbetade illustrationer. I ICAs tidiga illustra-
tioner för bland annat kaffet är det vanligt att annonserna 
signeras med konstnärens namn. 

ICAs första egna reklamavdelning startas 1937, då Ha-
konsmärket lanseras. Året efter gör avdelningen Hakons 
kokbok, producerar annonser och presenterar den popu-
lära hushållsalmanackan som enligt ICA-tidningen 1945 
”utgör för husmödrar en daglig påminnelse om hans affär 
samtidigt som de har nytta av den”. 1942 startas ICA För-
lag och tillsammans samarbetar man nära i marknads-
föringsfrågor. 
– Branschen var tidigt medveten om hur viktigt det var 
med ett bra varumärke och under perioden utvecklas 
kunskapen. En annonsbyrå var ofta en stor och arbetsin-
tensiv satsning, ofta med både kliché- och tryckverkstad, 
säger Elin Åström Rudberg. •

Illustrativt manér! 
Kunskap i reklam upplyste konsumenten 
till bra val. Annonsen saknar illustrativa 
moment vid sidan av ordbild. Annonsen 

nedan är från krigstiden.  

Konstnärlig!
Många konstnärer försörjde sig som 
annonsmakare. Det var inte ovanligt 
att reklamerna märktes som konst-

verk, se exemplet ovan från  
ICA Rosteri AB.
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VALUTAN
Läs om bildandet av ICA och hur Eol, Hakon,  
SV och Nordsvenska Köpmanna kämpade  

för gemensamt och fritt ägande under 
den första delen av 1900-talet.

TEXT  Oskar Hammarkrantz 

– garanterar
MÄRKET 

   på rutan
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En oktobermorgon 1917 sålde det då 
nybildade AB Hakon Swenson en vagn 
prima blekingesill till handlaren Emil 
Eriksson i Dingtuna. Den allra första 

fakturan, skriven på ett fakturablock från Wenn-
bergs bokhandel i Västerås, blev grunden till vad 
vi i dag känner som ICA.

En organisation som ICA, med sina drygt 1 500 
handlare, handlar så klart om en rad olika pion
järer och eldsjälar som tillsammans skapat före
taget genom årens lopp. Men det finns ändå en 
nyckelperson som det inte går att låta bli att 
lyfta fram. För utan Hakon Swenson och hans 
visioner är det svårt att tänka sig ICA.

Som 15-åring började Hakon Swenson som 
springpojke hos Västeråshandlaren Erik Anders
son. Handlaren såg snabbt att den unge Swenson 
både hade hög arbetskapacitet och ett visst af
färssinne, trots att han saknade högre ekonomisk 
utbildning, och när Andersson år 1900 köpte 
grossistfirman Manne Tössbergs Eftr fick Swenson 
följa med.

I jobbet ingick en hel del resor, inte minst för att 
uppvakta alla handlare som slagit upp nya butiker 
och lanthandlar i anslutning till de snabbväxande 
gruvsamhällena runt om i Västmanland. Men det 
gick tufft att sälja varor till handlarna, eftersom 

många redan hunnit ansluta sig till Kooperativa 
förbundet, som grundats 1899.

Hakon Swenson gillade idén med samarbeten 
och samordnade inköp, men han gillade inte 
själva kooperativtanken, eftersom han i grunden 
var liberal och tilltalades av tanken på fri konkur
rens. Och där och då föddes tanken på en köp
mannaägd inköpscentral. Men det skulle dröja 
ytterligare några år innan visionen blev verklighet.

När Swenson 25 år gammal hunnit bli både 
kontorschef och delägare i Manne Tössberg ägna
de han allt mer tid åt att fundera på hur verk
samheten skulle kunna involvera kunderna för 
att stärka den privata handelns konkurrenskraft 
mot kooperationen. Frågan intresserade dock inte 
den övriga ledningen nämnvärt.

1917 gjorde han ett sista försök att intressera 
Manne Tössbergs övriga ledning för ett samarbe
te mellan detalj och partihandeln. När idén åter 
stötte på patrull sa han helt enkelt upp sig. I  stäl
let startade han ett eget grossistföretag, där de
taljhandlare kunde bli delägare. Det nya bolaget 
fick namnet AB Hakon Swenson och var till en 
början ett grossistbolag med rätt att köpa upp 
ransonerade varor. I folkmun blev det nya före
taget känt som Hakonbolaget.

s a m a r b e t e t

ILLUSTRATION MED PORTRÄTT AV HAKON SWENSON och det första  
Hakons huset i Västerås. Längst upp till höger syns inbjudan till stämma  
för Aktiebolaget Hakon Swenson i Västerås 1917.
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Grundidén var enkel, om än inte helt okompli
cerad: Inköpsrutinerna skulle förenklas och pri
serna pressas. Handlarna skulle bli vinnare på att 
samarbeta vid inköp och få samma rabatter som 
kooperationens medlemmar, men samtidigt själv
ständigt driva sina egna affärer i konkurrens.

Hakon Swenson bjöd in fem gamla kollegor från 
Manne Tössbergs till en middag hemma i villan 
i Västerås för att dra upp riktlinjerna för det nya 
bolaget. Bland de inbjudna fanns Harald Mörck, 
som kom att bli en viktig del i bolaget. Totalt 
lyckades Swenson, Mörck och de andra locka över 
20 personer från Tössbergs.

”Ett tjugotal av mina kamrater från Manne Tössberg 
följde mig vid den nya bolagsbildningen. Vi satt här 
hemma i villan och överlade om arbetsuppläggning-
en. Inget kontor hade vi. Telefonen satt i sängkam-
maren en trappa upp med anknytning till tamburen. 
Det blev de första lokalerna för de första affärerna.”

Att Hakon Swenson lyckades locka över 20 
personer från sina trygga anställningar till ett 
nystartat och oprövat bolag kan verka märkligt, 
men som son till en kyrkoherde och med en 
bakgrund som resande försäljare hade han tränat 
upp en närmast pastoral retorik som var svår att 
värja sig mot.

Det första åtagandet för firmatecknarna var att 
ge sig ut i landet och uppvakta privata handlare 
och försöka förmå dem att teckna aktier i Hakon 
Swenson AB. Att förhandlingarna skedde tillsam
mans med mjölkkask – mjölk med brännvin i – var 
ingen ovanlighet.

”Jag minns en gång hur jag pinade i mig sju styck-
en sådana kaskar en morgon före frukost för att 
göra en aktieköpande kund riktigt glad”, berättar 

»Telefonen satt i säng- 
kammaren en trappa upp med  

anknytning till tamburen.  
Det blev de första lokalerna  

för de första affärerna.«
HAKON SWENSONS utsago från en tidig intervju.

L.A HELLSTRÖMS BUTIK i Visby 
sålde bland annat choklad och 
kakao. Foto från 1910-talet.  
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en av grundarna, Rudolf Lindgren, i Björn Edstas 
bok Hakon Swenson – mannen bakom ICA. Att 
många handlare var skeptiska och behövde kask 
som övertalningsmedel berodde bland annat på 
att AB Förenade Köpmän något år tidigare försökt 
sig på en liknande idé men misslyckats.

Hakonbolaget växte sakta men säkert och över
levde 1920talet och början av 30talet, men 
fungerade fortfarande mest som en grossist eller 
partihandlare med ett visst kundägande. Det var 
först 1931 handlarna fick möjlighet att teckna 
aktier i en gemensam inköpscentral och i augus
ti kunde man räkna in 1 212 nya delägare i Ha
konbolaget. Hakon Swensons dröm från 1917 
om ett slags kooperation för enskilda handlare 
och en köpmannaägd inköpscentral började så 
smått bli verklighet.

HAKON SWENSON med följe på resa. 
Fotot taget någon gång under 1945. 
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REKLAM för Hakonbolaget 
med affärsidé, cirka 1950. 
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»Samma grundtanke och  
samma handlarkultur som 
grundlades på 1930-talet  

genomsyrar ICA även i dag.«
ROLAND FAHLIN, vd för ICA 1986–1997.

18– ICAhundra
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Samtidigt började handeln och varorna förändras 
drastiskt. Fram till mitten av 1920talet hade de 
flesta varor sålts på lösvikt, både i lanthandlar och 
i städerna. Men i och med att allt fler varor bör
jade paketeras, inte minst nymodigheten konserv
burken, börjar också varumärken bli allt viktigare. 
 
Men det var inte bara kaffe, socker, sirap och 
annat som plötsligt skulle förses med ett säljande 
varumärke, utan även själva butikerna och bu
tikskedjorna. 1935 skapades den första Hakons 
loggan som skulle placeras i anslutna butiker för 
att visa på kvalitet i varuutbudet. Samtidigt in
troducerades en catchy slogan: »Hakonsmärket 
på rutan garanterar valutan«.

Som sagt, ICAs historia handlar långt ifrån bara 
om en person, även om Hakon Swenson natur
ligtvis var en nyckelperson. Men man ska komma 
ihåg att Hakonbolaget främst var verksamt i 
Mellansverige, och att det fanns andra pionjärer 
i övriga landsändar.

I Göteborg hade den tidigare militärofficeren 
Emil Clemedtson 1928 tagit över vdposten på 
det anrika grossistföretaget Ekström & Lefflers AB. 
Hakon Swenson var snabb att uppvakta Clemedt
son och försökte övertala honom att göra om 
Ekström & Lefflers till en inköpscentral för alla 
detaljister och handlare i Göteborgsområdet. 
Clemedtson tvekade först, men 1938 ombil 
dade man företaget och handlarna blev delägare 
i det nya bolaget, döpt till Eol.

I Stockholmstrakten var det Rudolf Liwendal som 
slogs för samarbetstanken med sitt Speceristernas 
Varuinköp. Bolaget hade grundats som AB Svens-
ka Varor men 1924 bytt namn till Speceristernas, 
och målet var att få handlarna att inse värdet av 
lojalitet och sammanhållning. Med åren utveck
lades verksamheten också till Östergötland och 
Gotland.

Även i de norra delarna av landet präglades 
handlarna på 1930talet av de problem som fanns 
i övriga landet, alltså dåligt med samarbeten och 
konkurrens från kooperationen. De två bröderna 
Karl-Erik och Bengt Karlsson Kyhlstedt i Östersund 
följde med intresse utvecklingen i Mellansverige 
och Stockholmsområdet, där den enskilda handeln 

ERIK SVENSSON, 
anställd på Eols kaffe-
rosteri. Göteborg 1944.
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stärkts genom samarbete mellan detalj och parti
handeln i regionalt förankrade inköpscentraler. 
Påhejade av en grupp lokala handlare ombildade 
bröderna 1938–39 Import AB K.J. Karlsson till 
Nordsvenska Köpmanna AB med handlare som 
delägare och KarlErik som vd.

Historien om det moderna ICA tillskrivs ofta 
Hakon Swenson, men Emil Clemedtson, Rudolf 
Liwendal och Karl-Erik Karlsson Kyhlstedt har en 
lika viktig del i historieskrivningen för sitt arbete 
i sina delar av landet. 
– Hakon Swenson var ju den starkaste personen 
av de fyra, men för den skull ska man absolut inte 
underskatta de andras betydelse. De har en stor 
och viktig del i tillkomsten av ICA. Att så myck
et fokus hamnat på Hakonbolaget beror på att 
de själva varit duktiga på att upprätthålla arkiv 
med sin historia. Eol, SV och Nordsvenska Köp
manna har inte alls varit lika framträdande vad 
gäller historieskrivning och har därför ofta ham
nat lite i skymundan när man berättar historien 
om ICA, säger Roland Fahlin, vd för ICA mellan 
1986 och 1997.

Runt om i Sverige fanns alltså redan olika regio
nala inköpscentraler. Men det var just själva 
problemet, att de var regionala. För att kunna 
konkurrera med kooperationen och kedjeföreta
gen behövdes en rikstäckande organisation för de 
enskilda handlarna. Och skisserna för just det 
började ritas upp fredagen den 8 april 1938 när 
handlarsonen Rudolf Liwendahl från Stockholm, 
kapten Clemedtson från Göteborg och gross
handlarsonen KarlErik Karlsson Kyhlstedt träf
fades hos den då 55årige Hakon Swenson för en 
bättre middag i hans Villa Maria i Västerås.

Tanken med mötet var, förutom att äta och dricka 
gott, att skapa ett sammanhållande bolag för de 
fyra regionala inköpscentralerna. Från Emil Cle
medtsons minnesanteckningar kan man läsa att 
man redan under det första mötet diskuterade 
namnet på det nya bolaget och fastnade för Svens-
ka Inköpscentralers AB och förkortningen SICA. 
Men vid ett uppföljningsmöte i augusti samma 
år uppdagades det att namnet SICA redan var 
upptaget, så man enades om ICA, en förenklad 
förkortning av Inköpscentralernas AB.

Den nionde januari bildades det nya bolaget 
formellt, och historien om det som vi i dag kän
ner som ICA kunde ta sin början. Men det är, 
som det brukar heta, en helt annan historia.
– Jag tror ändå att grundarna skulle känna igen 
sig i dagens ICA, åtminstone när det gäller struk
tur och principer. De var ganska öppna personer, 
de var framsynta och hade lätt att ta till sig nya 
idéer, så jag tror faktiskt de skulle vara stolta, 
säger författaren Björn Edsta som skrivit boken 
Hakon Swenson – mannen bakom ICA.

Även om ICA förändrats under åren är fortfa
rande tankarna och idéerna som skrevs ned på 
den där middagen i Västerås för snart 80 år sedan 
grundläggande. Det handlar helt enkelt om egna 
företagare och enskilda handlare i samverkan. 
Varje handlare äger och driver sin egen butik och 
kan anpassa sina erbjudanden efter de egna kun
derna och den egna lokala marknaden, som ju 
handlaren känner bäst. Samtidigt samverkar 
handlarna kring inköp, transporter och logistik 
för att uppnå samma stordriftsfördelar som ked
jeföretagen.
– Samma grundtanke och samma handlarkultur 
som grundlades på 1930talet genomsyrar ICA 
även i dag. Att målsättningarna lever kvar märker 
man så fort man träffar en ICAhandlare. De har 
ett ben i den egna butiken och ett ben i ICA. Och 
så försöker de hålla balansen på bästa sätt. Det 
är precis vad det handlade om redan vid den där 
middagen i Västerås 1938, och det är precis vad 
det handlar om i dag, säger Roland Fahlin. •

VISBY, CIRKA 1910-TAL, 
Thorkelson Speceriaffär. 
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BOLAGEN 
bakom

* HAKON-BOLAGET* 
AB Hakon Swenson, mer känt som Ha-

kon-bolaget, grundades i Västerås 1917. 
1931 tog bolaget in 1 400 handlare som 

aktieägare och började förvandlingen till 
Inköpscentral. Vid tiden för ICAs grundande 

sålde 3 000 matbutiker, främst i Mellan-
sverige, sina varor under Hakon-namnet.

* SV *
AB Svenska Varor bildades 1922 genom att 
Stockholms Specerihandlareförening och 

Stockholms Matvaruhandlareförening bjöd 
in lokala handlare till medlemskap.

1924 bytte företaget namn till Speceris-
ternas Varuinköp och kallades därefter 

allmänt för SV eller Essve. Vid tiden för ICAs 
grundande fanns 500 affärer i Stockholm, 
500 i Östergötland och ett fåtal på Gotland 

som var anknutna till SV.

* AB EOL * 
Grossistfirman Ekström & Lefflers grun-
dades i Göteborg 1827. Under ledning av 

Emil Clemedtson ombildades bolaget 1938 
till AB Eol, en sammandragning av det tidi-
gare namnet. I det nya bolaget ingick också 

en mindre, lokal grosshandlarfirma och 
den lilla inköpscentralen Orust Varuinköp.

Vid tiden för ICAs grundande fanns ungefär 
3 000 Eol-affärer, främst i västra och södra 

Sverige.

* NORDSVENSKA KÖPMANNA AB * 
Firman Import AB KJ Karlsson grundades 
av Karl Johan Karlsson i Östersund 1903. 

När Karl Johan dog 1911 var hans son 
Karl-Erik bara fyra år, så firman drevs 

vidare av släkten tills Karl-Erik fyllt 22 år 
1929. Under 1930-talet började Karl Erik 
och hans bror se över möjligheterna att 
göra om företaget till en handlarägd in-

köpscentral. 1938 ombildade man bolaget 
till Nordsvenska Köpmanna AB.

Vid ICAs bildande var ungefär 1 000  
butiker, främst i norra Sverige,  

knutna till Nordsvenska.

GEOGRAFISK UPPDELNING 
efter ICA-företagens verksam-
hetsområden. 
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ALLT
Hildur Burman köpte en aktie i Hakonbolaget redan 1922. 

Och kvinnor hade en betydelsefull plats som butiksägare redan 
tidigt – från »beredskapsfruarna« till trotjänaren Elsa Thörn.

bakom
kvinnan

BEREDSKAPSTIDER. Under andra 
världskriget togs alla värnpliktiga män ut 
i beredskapstjänst och många kvinnor tog 
över rodret i handelsbodarna. 

TEXT  Peder Edvinsson

22– ICAhundra
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Den som tittar i arkiven över vilka 
som genom tiderna har varit livs
medelshandlare hittar nästan bara 
män. Och visst var det kanske män

nen som stod som ägare, men att driva handelsbod 
på den här tiden var en familjeangelägenhet – fru, 
barn, föräldrar och andra släktingar stod också på 
tjänstelistan.

Men det finns kvinnliga pionjärer, till exempel 
Hildur Burman, som drog i gång sin egen butik 
redan 1916 och nappade på att bli en del av Ha
konbolaget när den möjligheten uppenbarade sig.

h a n d l a r e n

»Men jag upptäckte snart de större vyerna och 
vidare sammanhangen, vilka jag förstod skulle 

komma oss köpmän till stor nytta vad tiden led.«
HILDUR BURMAN i en intervju i ICA-tidningen 1943.

”Jag kom hit till Eskilstuna 1916, berättar fröken 
Burman, och under denna tid var det många gånger 
inte så lätt att vara detaljhandlare. När så Hakon-
bolaget började sin verksamhet kom jag med från 
starten därför att jag tyckte det var förmånligt att få 
köpa sina varor från ett och samma ställe. Men jag  
upptäckte snart de större vyerna och vidare samman-
hangen, vilka jag förstod skulle komma oss köpmän 
till stor nytta vad tiden led. Därför köpte jag genast 
en aktie och stödde bolaget.” 

På stämmorna var hon länge ensam kvinna och 
Hildur berättar att hon inte kände sig vidare 
välkommen bland de andra köpmännen, men 
”aktie hade jag köpt, och den berättigade till när-
varo”.

Med tiden verkar Hildur dock känt sig mer väl
kommen, och hon erinrar sig faktiskt att hon 
också hörde talet till kvinnan på en stämma i 
”tidernas begynnelse”:
”Det talet måste ha gällt mig”, säger hon i ICAtid
ningen. 
Hildur kan förstås ha haft rätt i det, men troligen 
handlade det om det traditionella talet till kvin
nan i allmänhet som hålls på vissa middagar.

Med första världskrigets inbrott kom beredskaps
tiden, alla värnpliktiga män kallades in till bered
skapstjänst på olika håll i landet. Det här gällde 
förstås också köpmännen, och i deras frånvaro fick 
ofta deras hustrur axla rollen som handlare.

I ICA-tidningen i oktober 1941 gjorde signaturen 
Eva en rundringning till några av dessa beredskaps
fruar, och det visade sig att det funkade riktigt bra 
för dem. Som till exempel för ”unga, käcka fru 
Olsson i firma Reutergårds Eftr., Västerås”:
”Det är nu andra gången min man är ute i bered-
skapstjänst, säger hon, så nu har jag snart vanan 
inne att sköta hans arbete här hemma. Vad som 
varit besvärligast? Ja, i början var jag faktiskt rädd 
för allting – kanske mest för att stå inför kunderna. 
En god sak har min ’beredskapstjänst’ haft med sig 
– nu förstår jag min mans arbete mycket bättre och 
förstår att han kan vara trött och slut när kvällen 
kommer. Det är ju inte bara att expediera varor – 
det är så mycket annat som faktiskt är mer tröttan-
de. Jag läser ICA-tidningen på kvällarna och försö-
ker lära mig konsten att behandla kunder – för en 
konst är det då.”

FÖRSTA KVINNAN. Hildur Burman 
från Eskilstuna köpte en aktie i 
Hakonbolaget 1922 och var länge 
den enda kvinnan på bolagsstäm-
morna. Karikatyren är den enda bild 
på henne som finns i arkivet.
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Fru Isaksson, på Normans Handelsaktiebolag i 
Grillby, hade mer vana med arbetet i handels 
boden:

”Redan innan det var fråga om några inkallelser 
hade jag alltmer börjat ta hand om affärens bokfö-
ring, korrespondens och dylikt, och det gjorde att 
jag var insatt i en hel del. Dessutom har jag förut 
hjälpt till rätt mycket vid disken, så arbetet var inte 
nytt för mig. Nu ägnar jag all min tid åt affären.”

Elsa Thörn började hjälpa till i föräldrarnas han
delsbod i Skärfälten utanför Enköping redan som 
barn. 1920, då Elsa var 14 år, tog föräldrarna 
Johan Konrad och Anna över den butik som Abel 
Grip hade öppnat 1914. Alla elva syskonen hjälp
te till i boden, men Elsa var den enda som kom 
tillbaka till Skärfälten efter arbete på annan ort, 
från 1936 arbetade hon tillsammans med föräld
rarna. 1947 gick föräldrarna i pension och från 
den tidpunkten tog Elsa över ruljangsen och drev 
diversehandeln fram till 1974, då hon stängde 
igen för gott.

I ICAs arkiv ligger några av Elsas alla kassa och 
inventeringsböcker. De visar att diversehandeln 
på 1940talet handlade med såväl livsmedel som 
hästskor och fotogen – och att en bra dagskassa 
låg på kring 200 kronor. •

SISTA DAGEN MED GÄNGET. I januari 1974 
stänger Elsa Thörn sin butik i Skärfälten, 
några av de sista kunderna är hennes systrar 
Ruth och Ebba samt Philip Ekström.

FAMILJEBILD. Elsa framför familjens  
handelsbod tillsammans med tio syskon och 
föräldrarna Johan Konrad och Anna. Bilden 
skickades som ett vykort till familjen från en 
vän som varit på besök sommaren 1933.
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TEXT  Peder Edvinsson         MATSTYLIST  Elisabeth Johansson        
FOTO  Klas Sjöberg         ILLUSTRATION  Ade Hoidar

Vad åt ICAs kunder förr egentligen? För att gå 
till botten med det bad vi kocken och matstylisten 
Elisabeth Johansson att laga till fyra tidstypiska 

recept ur två kokböcker från 1911 och 1938. 

ALLA TIDERS MAT!

m a t e n

– ELISABETH – 

Johansson

25ICAhundra –25ICAhundra –

Kock och restaurangkonditor som gett ut  
ett otal kokböcker. Hösten 2016 kom den  
senaste – Choklad (Bonnier Fakta). Under 

många år har hon varit med i juryn  
för mattävlingarna Årets kock och Årets  
konditor. 2004 vann hon guld i Culinary 

Olympics i konditorklassen, 
matlagnings-OS.

25ICAhundra –
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Den som gick in i en butik under 
slutet av 1910talet kunde förvänta 
sig ett ganska olikartat utbud bero
ende på var butiken låg. På lands

bygden var befolkningen i stora drag självförsör
jande på livsmedel – kött, mejeriprodukter och 
grönsaker hade de hemma på gården eller bytte 
till sig. Snarare var det kaffe, socker, mjöl, kryddor, 
verktyg och kläder man handlade i byns handels
bod. I städerna hade butikerna i stället alla sorters 
livsmedel, eller så var de specialiserade på kött, 
fisk eller annat. Under sin livstid lagade en vanlig 
husmor kanske bara ett 30tal rätter som varvades 
under årets lopp, de råvaror som fanns för säsong
en fick råda över vad som hamnade i kastrullerna. 
Därför upplevdes kanske Iduns Kokbok som lite 

överflödig för många när den kom ut 1911 och 
visade upp 1 071 recept på 541 sidor. Men bo ken, 
skriven av politikern Elisabeth Östman (1869–
1933), blev en stor succé och trycktes i nya upp 
lagor varje år under de kommande två decennier
na. Kokböcker blev allt vanligare och det var 
ingen skräll att Hakon Swenson ville ge ut en 
1938. Det handlade till stor del om en marknads
föringsinsats för att Hakons, Eol, NS och SV hade 
gått ihop i ett gemensamt bolag under namnet 
Inköpscentralernas Aktiebolag, ICA, och man 
ville visa vad det kunde leverera. För att ytterli
gare slå sig för bröstet anlitades kung Gustav V:s 
kock, fransmannen Paul Arbin, för recepten och 
kokboken kopplades även ihop med kungens 
80årsfirande under 1938. 

Beredning: Gäddan fjällas och rensas; huvudet får sitta 
kvar men befrias från gälarna. Den ej urvattnade sillen ren-
sas, sköljes, torkas och lägges in i gäddan, varefter denna 
penslas med ägget och beströs med stötta skorpor. En lång-
panna smörjes med hälften av det kalla smöret på så stor 
fläck fisken upptar, gäddan lägges i och resten av smöret 
lägges i flockar ovanpå. Fisken stekes i varm ugn omkr. ½ 
tim, under det den ofta öses över och spädes med vattnet. 
Pepparkakorna stötas fint och blandas med grädden. Sillen 
tages ur gäddan, som lägges upp på varmt fat och garneras 
med persilja. Såsen i pannan avredes med de upplösta pep-
parkakorna, får koka upp samt silas och serveras i särskild 
såsskål.

UR IDUNS KOKBOK

6 pers
–

1 gädda, på 1 ½ kg
1 liten fetsill

½ ägg
2 msk stötta skorpor
4 msk smör (80 g)
3 dl kokande vatten

3 ettöres pepparkakor
2 dl grädde

GÄDDA med PEPPARKAKOR
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– KOCKENS – 

Kommentar
»Gädda är en mager fisk med fint kött  

och var vanligare på middagsborden förr.  
Den innehåller mycket äggviteämnen och 

binder bra, därför är det vanligt att man gör 
färs och queneller av den. Pepparkakor är  

en udda ingrediens, men man ville nog  
åt kryddorna – dessutom var  

julgädda vanlig förr.«

Recept 
FRÅN

IDUNS KOKBOK
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– KOCKENS – 

Kommentar
»Vegetarianismen blev mer poppis i början 

av 1900-talet, och kanske finns receptet 
med i Iduns kokbok för att det var lite 

trendigt. Kroketter har annars alltid varit 
populärt – men vill man göra det helt 

vegetariskt får man inte fritera i 
animaliskt fett, vilket var vanligast 

under den här tiden.«

Recept 
FRÅN

IDUNS KOKBOK
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Beredning: Risgrynen sköljas, skållas i hett vatten och ko-
kas i mjölken och champinjonspadet till en tjock gröt, som 
genast passeras. Champinjonerna skäras i tärningar och 
fräsas i smöret tills det blir klart, de röras då i gröten jämte 
de uppvispade äggulorna. Massan avsmakas med kryddor-
na. Kroketterna formas avlånga. De garneras med salad och 
tomatklyftor och serveras som mellanrätt med färska eller 
konserverade ärtor.

UR IDUNS KOKBOK

6 pers
–

1 ½ dl risgryn
1 liter mjölk

2 dl champinjonspad
1 burk champinjoner (½ liter)

2 ½ msk smör (50 g)
2 äggulor

salt
vitpeppar

Till panering: 
4 msk mjöl

2 ägg
salt

2 msk matolja
1 kkp stötta skorpor

Till kokning:
1 kg flottyr

Till garnering:
1 saladshuvud

2–3 tomater

VEGETARISKA KROKETTER
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Beredning: Smördeg: Arbeta samman mjöl och vatten till en 
smidig deg. Kavla ut degen och lägg på smöret. Vik degen 
i tre delar och sväng den 1/4 varv. Kavla ut, vik och sväng 
degen 3–4 gånger. Låt den vila på ett kallt ställe en stund.

Äggstanning: Vispa sönder äggen i en skål. Häll på den ko-
kande mjölken och krydda lätt. Häll blandningen i en smord 
form. Koka = sjud äggstanningen i vattenbad 20 minuter, 
slå upp den, låt den kallna och skär den i skivor.

Spaghetti: Koka spaghettin mjuk i lätt saltat vatten omkr. 
20 minuter. Häll upp den och låt den rinna av. Smält smör i 
en kastrull. Fräs spaghettin däri, häll på grädde och låt det 
hela koka samman. Smaksätt med riven muskot.

Stuvad kalvbräss: Skölj brässen och lägg den i kallt, saltat 
vatten. Låt vattnet koka upp och häll bort det. Koka brässen 
därefter i nytt saltat vatten 15–20 minuter. Putsa brässen 
och skär den i tärningar. Fräs samman smör och mjöl och 
späd med grädde litet i sänder. Låt såsen sakta koka omkr 
10 minuter. Lägg i brässen och smaka av stuvningen samt 
låt den kallna.

Smörj en eldfast form. Lägg i ett lager spaghetti, strö på litet 
rivet salt kött, ost sam droppa på smör. Täck ytan med skivor 
av äggstanning och häll på kalvbrässtuvning. Varva på det-
ta sätt ned alltsammans. Kavla ut smördegen och lägg den 
som ett lock ovanpå fyllningen. Tryck till degen kring kanter-
na. Pensla degen med äggula.

Grädda pajen i god ugnsvärme tills degen fått vacker färg 
och pajen blivit genomvärmd (omkr. 20 minuter).

UR HAKONS KOKBOK

6 pers
–

100 g spaghetti
2 msk smör
vatten, salt

1 ½–2 dl grädde
riven muskot

Smördeg:
50 g vetemjöl

vatten
50 g smör

Till äggstanning:
2 ägg

2 dl mjölk
salt, socker

Till formen:
smör

Stuvad kalvbräss:
2 hg kalvbräss
2 msk smör
2 dl grädde
vatten, salt

1 msk vetemjöl
salt

peppar

Till pensling:
äggula

SPAGHETTIPAJ
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– KOCKENS – 

Kommentar
»Pajskal, kalvbräss – och spaghetti! Här 

låter det som om två världar möts. Spaghetti 
var en ny och exklusiv produkt medan bräss 

inte hade samma exklusivitet som det ibland 
har i dag. Koktiden anges till 20 minuter – 

det tror jag handlar om att dåtidens  
pasta var torkad på ett annat sätt  

än i dag, så koka enligt  
paketet.«

Recept 
FRÅN

HAKONS KOKBOK
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– KOCKENS – 

Kommentar
»Persikor importerades från Sydeuropa och 
var nog extra fint att bjuda på när man hade 
middag. I dag är vi vana vid färsk frukt, men 

 förr behövde man konservera om man skulle 
ha frukt även under vintern. Att man har 

potatismjöl i sockerkakssmeten är  
inget konstigt, det har man i  

tårtbottnar för att göra  
dem luftigare.«

Recept 
FRÅN

HAKONS KOKBOK
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Beredning: Sockerkaka: Smörj och brödbeströ en avlång 
form eller långpanna. Rör smöret vitt och poröst. Vispa 
samman ägg och socker och rör ned det i smöret. Blanda 
mjöl och bakpulver och sätt till detta. Slå smeten i formen 
eller pannan och grädda kakan i svag ugnsvärme. När ka-
kan är färdig så stjälp upp den och låt den kallna.

Är kakan gräddad i brödform skär den i ej för tunna skivor. 
Tag med ringmått ut kakor; är kakan gräddad i långpanna, 
tag på den platta kakan ut runda kakor.

Sockerlag: Koka socker och vatten till en tjock sockerlag.  
Låt den kallna och smaksätt den med arrak eller rom.

Vaniljkräm: Blanda samman alla ingredienserna. Sjud krä-
men tjock under vispning. Vispa krämen kall.

Dränk i sockerkaksskivorna med sockerlagen. Lägg på var-
je sockerkaksskiva litet vaniljkräm och på den en persika. 
Spritsa tjock vispad grädde runt kanterna och strö på flisad 
blockchoklad.

UR HAKONS KOKBOK

6 pers
–

6 persikor, konserverade 
eller färska, kokta

Sockerkaka:
115 g smör
1 1/2 ägg

90 g socker 
30 g vetemjöl

70 g potatismjöl
1 tsk bakpulver

Till formen:
smör, stötta siktade skorpor

Sockerlag:
2 dl vatten

2 hg socker
arrak eller rom

Vaniljkräm:
1 ägg

1 msk socker
1 msk vaniljsocker
2 tsk potatismjöl
2 dl gräddmjölk

Till garnering:
2–3 dl tjock grädde

blockchoklad

PERSIKOR OTHELLO
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När Tyskland den 1 september 1939 
invaderar Polen är andra världskriget 
ett faktum. Sverige lyckas hålla  
sig utanför det sex år långa kriget 

men oron för att bli ockuperade påverkar hela 
landet. Det svenska försvaret försöker snabbt 
mobilisera och 400 000 män kallas in till bered
skapstjänst.

Att driva livsmedelskedja i krigstid är en balans
akt. Landets invånare ska fortfarande försörjas 
med mat. Leveransgångar och butiker måste 
hållas i gång. Därför försöker till exempel SV i 
Stockholm rädda ett flertal handlare från bered
skapstjänst och från att behöva stänga sina buti
ker genom intyg och korrespondens. Överklagan
den rörande männen med ”unika kompetenser” 
når ibland hela vägen upp till konungen.

Mat och livsmedel ransoneras i Sverige under 
krigsåren och ICA, som fortfarande är i ett upp
byggnadsskede, drabbas hårt. Tilldelningen av 
produkter står i proportion till importbolagens 
tidigare handelsvolymer. Även det extra arbetet 
med att klippa och riva ransoneringskuponger är 

tider

tidskrävande. Själva ransoneringarna slår till och 
med mot handlarna som personer. SVs vd John 
Rudolf Liwendahl begär i början av 1940talet 30 
liter bensin i veckan. Han anför att han har tio 
minuters gångväg till spårvagnshållplatsen både 
hemma och vid kontoret och tappar dyrbar tid 
varje dag om han inte kan åka bil.

»Överklagandena där man försökte 
rädda handlarna från beredskaps-

tjänst nådde ibland hela vägen  
upp till konungen.«

Sveriges långa relation med Tyskland laddar den 
nya krigssituationen extra. Landet är svenskens 
populäraste resmål och 80 procent av de svenska 
företagens export går hit. Hakonbolagets inköps
ansvarige Harald Mörck besöker fortfarande i 
början av 40talet Tyskland för att medverka på  
viktiga varumässor. Den senare vd:n skriver  
reseskildringar från Hamburg och berättar om 

När Sveriges viktigaste handelspartner Tyskland  
startar andra världskriget blir det svårt att  
driva butik. Ransoneringar, ockupationshot  

och beredskapstjänst påverkar arbetet. 

TEXT  Anders Landén
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britternas vedergällning för bombandet av Co
ventry. Mörck räknar under den första kvällen av 
bombningar till hundratalet flygplan och anfall 
som fortsätter i ytterligare en dag.

På hemmaplan fördes de olika sidorna i svensk 
livsmedelsnäring närmare varandra – de fackliga 
organisationerna och handlarorganisationerna. 
Under det första världskriget hade varuspekulation 
förekommit, men sammanhållningen förhindra
de nu allt sådant. Dessutom kom man överens 
om att under vissa dagar skänka tio procent av 
dagskassorna till Finlandshjälpen. En annan insats 
som ICA deltog i var de tre försvarslånen, där 
staten lånade pengar av svenska folket för att 
upprusta försvaret. Detta skedde bland annat på 
initiativ av köpmannen Oscar Kihlgren i Väster
ås, sedermera Hakonbolagets och ICAs styrelse
ordförande (1957–1976 respektive 1976–1977)•

TYSKA TURISTBYRÅN annonserar för det populära resmålet, våren 1938. 

HAKON SWENSON BESKÅDAR förödelsen efter andra världskriget i Gdansk under ett studiebesök i Polen hösten 1950. 
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r e k l a m e n

HANDLAREN  i huvudrollen
ICAs koncept med handlaren ICA-Stig räknas som ett av världens 

mest framgångsrika – följ med och läs historien om hur  
handlaren blev huvudperson i ICAs marknadsföring.

TEXT  Hanna Dunér

36– ICAhundra



37ICAhundra –

Det är ingen slump att den trumpne 
men hjärtlige handlaren i ICAs re
klamfilmer blivit ICAStig med hela 
Sverige. ICAhandlaren som begrepp 

och idé har löpt som en röd tråd genom hela 
företagets historia och handlarens roll som re
klampelare har blivit allt viktigare för daglig 
varujätten, från 1970talet ända fram till i dag.
”ICA-Stig var en självklar idé, för det är ju handlar-
na som ICAs affärsidé bygger på. Vi ville att det 
skulle vara en såpa, så det var naturligt att den 
skulle bygga på en handlare och hans butik. Det 
svåra var att få med ICA på att det inte skulle vara 
en riktig handlare och att personalen skulle ha vita 
kavajer.” 

Frank Hollingworth på reklambyrån King, skapa
ren av ICAsåpan som är omnämnd i Guinness 
rekordbok och som i år är inne på sitt sextonde 
år, berättar om idén att lyfta fram handlaren i 
Sveriges kanske mest framgångsrika reklamkon
cept någonsin. Backar vi bandet 100 år så var 
varken ICA eller dess kanske viktigaste innovation, 
”handlaren”, födda. 

Reklamen signerad Hakonbolaget, som grunda
des 1917, eller någon av de andra tre inköpscen
tralerna Speceristernas Varuinköp, AB Eol och 
Nordsvenska Köpmannabolaget som senare bildade 
ICA, förekom i form av avskalade, tecknade an
nonser i dagspress och broschyrer.
Svensk reklam var då generellt sparsmakad, kon
ventionell och humorbefriad. Antalet varor att 
annonsera var begränsat, och prisregleringen 
hindrade företag från att aktivera någon mark
nadsföring med hjälp av pris. Annonser för pro
dukter som Hakons Corona, Tvättvål och Solstick
an innehöll bild, lite text och slagkraftiga slogans. 
Fören bildandet av Svenska Inköpscentralernas 
Aktiebolag (ICA), fanns det ingen identifierad 
handlare att kommunicera. Det var först 1939 
som man började marknadsföra ICA och dess 
handlare som en konkurrensfördel i gemensam
ma annonser för att stärka företagsnamnet. ”8 000 
ansvarsfulla livsmedelshandlare över hela landet”, 
löd en helsidesannons från 1939, då samarbetet 
ICA för första gången kommunicerades. 

Serien om Fröken ICA gick i ICA-tidningen under 
50-talet. Syftet var att fungera som ett gott exempel 
för de affärsbiträden som läste tidningen.
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Under 1940 och 50talet använde sig även de 
respektive inköpscentralerna av formuleringar 
som ”I affärerna med ICAmärket” eller ”I eder 
ICAaffär”, och ”Affären kan du lita på – bakom 
ICAmärket 8 800 livsmedelshandlare i förbund” 
för att bygga trovärdighet.
I inköpscentralernas, i synnerhet Hakonbolagets, 
egen annonsering tryckte man på att butiker med 
Hakonsmärket ”ägs och leds av sina innehavare 
– samvetsgranna och branschkunniga köpmän”.
 
Hakonbolaget bildade i slutet av 1930talet en 
egen reklamavdelning, ledd av den legendariske 
reklamchefen och tecknaren Sten Nyström. 1942 
ombildades den till ICAs reklamavdelning för att 
kunna samordna delar av marknadsföringen 
mellan inköpscentralerna och utöver reklamen 
för Hakonbolaget stå för ICAs centrala mark
nadsföring. 
 ”Annonser från första hälften av 1940talet 
koncentrerades på att presentera ICAs uppbygg

nad med samverkande inköpscentraler, och syftet 
bakom ICAs tillkomst”, skriver Mats Larsson, 
professor i ekonomisk historia i en artikel på 
ICAhistorien.se. 

Första gången handlaren gestaltades var 1941 i 
form av seriefiguren Icander, som under mer än 
tio år förekom i personaltidningen ICAtidning
en som skämtsam utbildning för butikspersonalen.
Serien ”Varför är Icander så glad?” tecknades av 
Guy Sandvik och lät butiksbiträdet Icander tipsa 
om hur man på olika sätt kunde förbättra om
sättningen i butik. Den första Icander hade, för
utom namnet, ingenting gemensamt med den 
reklamfigur som skulle komma att födas exakt 
trettio år senare. Det skulle dröja till 1964, och 
startpunkten för ICAs moderna historia, innan 
de då cirka 9 000 butiker som var anslutna till 
någon av de fyra inköpscentralerna började an
vända namnet ICA som butiksnamn och gemen
sam symbol. 

UNDER 70-TALET genomfördes tre rikstäck-
ande annonser där man förklarade konceptet 
med handlare. 

Nedan: En tidig advertorial hos en familj som 
har löst efterrätten med hjälp av kaffe från ICA.
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GERD BLOMSTER, fotomodell och 
mannekäng från Tyresö, blev rikskänd 

som Fru ICA – symbolen för den  
nöjda kunden.

Detta år visades ICAs röda logotyp, designad av 
art directorn Rune Monö, för första gången upp. 
Livsmedelsbutiker runt om i landet skyltades om, 
och konsumenterna blev varse det nära samarbe
te mellan butiker och inköpscentraler. ICAsym
bolen lanserades med stöd av en massiv reklam
kampanj som rullades ut över hela landet. Det 
blev startpunkten för en ny samordning i mark
nadsföringen där två tydliga linjer kom att utgö
ra ICAs reklam från 1960talet och framåt: ett 
enhetligt utformat säljprogram med veckoannon
ser i dagspress, flygblad och butiksreklam samt 
den centrala reklamen för de olika regionbolagen. 
 En av de första karaktärerna som fick kom
municera den centrala idéreklamen var Unga Fru 
ICA, som representerade kunden snarare än 
handlaren. Fru ICA kom att dominera ICAs reklam 
under andra halvan av 1960talet, och hennes 
genomslag hos svenska folket kan jämföras med 
dagens ICAStigs.

Fru ICA ersattes i början av 1970talet av re
klamkonceptet ”En ICAkasse rymmer så myck
et”, och därefter var det dags för Icander nummer 
två att göra entré. Den tecknade muntra figuren 
Icander och hans fru Monica användes flitigt i 
ICAs regionala säljprogram under hela 1970 och 
1980talen. Det folkkära paret, som skapades av 
ICA Hakons reklamchef Anders Wijk, kom att 
bli två av ICAs starkaste symboler, och Icander 
beskrivs ofta som ”dåtidens ICAStig”.
– Icander spelade en viktig roll i att mjuka upp 
och ge identitet till säljmaterial i butik och i vecko
annonser och flygblad, säger Roland Fahlin, tidi
gare vd på ICA, som beskriver Icander som den 
första karaktären att symbolisera ICAhandlaren.

Även Bengt Palmqvist, tidigare reklamchef på 
ICAs inhousebyrå ICA Reklam, beskriver Icander 
som en viktig gemensam symbol som gav kropp 
åt och höll ihop den regionala reklamen. 

DEN URSPRUNGLIGE ICANDER var ett 
ambitiöst butiksbiträde som i seriestrippar i 
ICA-tidningen åren 1941 till 1953 tjänade som 
ett gott exempel för verkliga butiksarbetare. 
Serien tecknades de första åren av Sten  
Rinaldo, en av tidens mest populära tecknare.
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– I den regionala reklamen förekom då enbart ut 
budsreklam, men med Icander och Monica fick 
man för första gången en symbol och en känsla 
för handlaren, säger han. I mitten av 1970talet 
kom den första rikstäckande och strategiska re
klamkampanjen som satte handlaren i fokus. 
– Den centrala reklamen var liten jämfört med 
den massiva marknadsföringen, men det var den 
som internt markerade vilken strategi vi skulle 
ha för att markera ICAs roll som handlarfedera
tion, säger Roland Fahlin, på den tiden ansvarig 
centralt för ICAs reklam och information. 
Syftet med kampanjen ”Din ICAhandlare” var 
att komplettera Icanders säljdrivande reklam och 
markera att ICA bestod av enskilda ICAhandla
re som anpassade butik och utbud efter önskemål. 
 
Bakgrunden till satsningen var ICAs första kon
sumentstudie, där det visade sig att uppfattning
en hos allmänheten var att ICA var en centralstyrd 
organisation och att medvetenheten om handla
ren var låg. 
– Vi publicerade den aldrig men den bildade grun
den för en del av den långsiktiga strategi som ut
vecklades, där även butikerna och veckoannonser 
visade upp ICAhandlarna, säger Roland Fahlin.
”Tala med din ICAhandlare” löd temat på 1975 
års kampanj. Kampanjen skapade en bild av ICA 

som handlarna kunde identifiera sig med, och den 
följdes upp i annan information till opinionsbil
dare, skolor och idrottsföreningar. 
– Från 1970talet och framåt stod ICAs varumärke 
ut i opinionsmätningar, men vilken betydelse re
klamen haft är omöjligt att veta. Butikerna och 
kundens upplevelse där är ju helt avgörande i 
dagligvaruhandel, säger Roland Fahlin. 
Under 1980talet fortsatte arbetet med att för
tydliga ICA som handlarorganisation, både för 
konsumenternas och för handlarnas skull.
– Att vi uppfattades som en koncern gjorde 
handlarna oroliga. Hade vi inte agerat på detta 
hade risken varit att de började motarbeta ICA 
profilen. Det var då vi kom på att vi skulle infö
ra ICAhandlaren som ett begrepp i både den 
centrala och den regionala kommunikationen, 
säger Roland Fahlin.
Veckoannonserna, som alltjämt var ICAs största 
marknadsföringsinsats, fick ”ICAhandlaren” 
som avsändare, och tidnings och utomhusannon
ser började successivt signeras ”ICAhandlarna”. 
Parallellt med den centrala reklamkampanjen 
använde sig butikerna flitigt av Icander och Mo
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DEN MODERNA ICANDER föddes 1971 och var 
den första som i ICAs reklam fick symbolisera 
handlaren. Reklambyrån ville ha skådespela-
ren Sune Mangs som frontfigur men man insåg 
att det skulle bli för dyrt. I stället ritade man en 
karaktär baserad på honom. 
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SPORTSTJÄRNAN Under en period på 1990-talet 
övergav ICA handlaren som marknadsförare, i stället 
syntes världens då bäste längdåkare i ICA-reklamen: 
Gunde Svan.
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REKORDHÅLLARE. Filmerna om Stig startade 2001 och under åren har cirka 20 personer återkommande varit med. Vi minns Sebastian (Magnus Skogsberg Tear), Ulf (Paul 
Tilly), original-handlaren Stig (Hans Mosesson), Cindy (Cecilia Forss) och Jerry (Mats Melin). På bilden nedan till vänster Jerry och till höger nuvarande Cindy (Joanna Eriksson). 
Paul Tillys rollfigur Ulf är den enda som varit med under hela produktionen, som redan 2007 av Guinness Rekordbok utsågs till den längsta reklamserien i historien. 

»ICA-Stig var en självklar idé, för det är ju handlarna som ICAs 
affärsidé bygger på. Vi ville att det skulle vara en såpa, så det var 

naturligt att den skulle bygga på en handlare och hans butik.«
FRANK HOLLINGWORTH, från reklambyrån King.
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nica, som förstärkte bilden av den enskilda hand
laren.
En som under denna period fick epitetet ”Mr 
Icander” var köpmannen Hans Pettersson med 
butik i Vreta Kloster. I flera annonser och reklam
filmer under 1980talet fick Hans Pettersson 
representera ICAhandlaren. Första gången i 
samband med ICAs 70årsdag, när man i tre 
rikstäckande helsidesannonser fortsatte att för
klara ICAidén om handlarna.
I ICAs första reklamfilm i tv gjorde Hans Petters
son tillsammans med tre andra handlare reklam 
för ICAs egna märkesvaror.  
– Jag minns att jag gjorde reklam för ICAs kaffe
filter. Efter det fick jag smeknamnet Mr Icander, 
eftersom jag fick så många uppdrag. Det var 
vansinnigt roligt, annars hade jag aldrig gjort det, 
säger Hans Pettersson.

Bildandet av ICA-handlarnas Förbund 1990 
beskrivs som ett av de mest avgörande årtalen i 
ICAs historia. Den nya organisationen innebar 
att man kunde göra rikstäckande reklam för 
produkterna samtidigt som man byggde varu
märke. 
– Det var efter 1990, när ICA blev en samman
hållen koncern med moderbolaget ICA Handlar
nas AB, som allt nytt kunde göras. ICAs kundkort, 
butiksprofiler som Nära, Maxi Supermarket och 
Kvantum med sina egna säljprogram och så små
ningom ICAStig, som ju bygger på helt rikstäck
ande varuerbjudanden. Icander fanns i den gam
la ICAvärlden och följde inte med in i den nya, 
säger Roland Fahlin.

Som reklamdecennium präglades 1990talet av 
viss spretighet och identitetssökande i tv som ny 
kommunikationskanal. Tillkomsten av ICAsåpan 
2001 var ett manifesterande av den rikstäckande 
tvreklamen, som möjliggjorde varumärkesbyg
gande och säljdrivande reklam i ett. ICA ville 
hitta en vision för företaget och skapa långsiktig
het i hur man pratade pris och produkt. 

– Studier visade vad som påverkade kunden i 
köpbeslutet, och vi kom fram till att det var buti
ken och handlaren, säger Ingrid Jonasson Blank, 
då marknadsdirektör och vice vd för ICA.

Man kom fram till att handlaren var viktig, att 
filmerna skulle marknadsföra fyra varor med 
prisbudskap och samtidigt driva ICAs värden.
Pontus Thorén, copywriter på reklambyrån King, 
som har jobbat heltid med ICA de senaste sex 
åren, håller med kollegan Frank Hollingworth om 
självklarheten i att använda handlaren i reklam
konceptet.
– Handlaren var unikt för ICA, och den vetskapen 
fanns där, men man pratade inte om det och hade 
inte gjort det under hela 90talet. Sedan fanns de 
olika butiksprofilerna, men när man skulle prata 
om ICA med en röst så blev det naturligt att ta 
vara på det som hade varit ICAs framgångsfaktor, 
säger Pontus Thorén.

ICA föll direkt för idén, men en utmaning var 
att våga låta Stig vara fiktiv och inte en spegling 
av en riktig handlare. 
– Vi var tvungna att göra det som vi tyckte var 
kul med Stig, och det var läskigt att läsa upp våra 
första manus, men ICA tyckte om det, och förstod 
att man inte kunde använda handlaren för att 
skryta utan för att bjuda på humor och självironi, 
säger Frank Hollingworth.

Det har hunnit bli över 520 filmer och 16 år med 
ICAstig och hans kollegor. Ingrid Jonasson Blank 
försöker sätta ord på vad reklamsåpan har betytt 
för ICA som varumärke:
– Otroligt mycket. Vi blev omtyckta på ett helt 
annat sätt än tidigare, folk ville börja jobba på 
ICA och från att ha upplevts som ganska ointres
sant blev ICA ett företag man tittade på. Man 
har fått en mänskligare bild av ICA. Och vi vet 
att man hellre handlar hos företag man tycker 
om, så kan reklamen framkalla det så är det väl
digt bra, säger Ingrid Jonasson Blank. •

»Vi utgick från vad som påverkade kunden mest i köpbeslutet, och vi 
kom fram till att det var butiken och handlaren.«

INGRID JONASSON BLANK, tidigare marknadsdirektör för ICA.
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I arkivhyllorna hos Centrum för Näringslivshistoria 
finns 300 hyllmeter med material från ICAs hundra- 

åriga existens – allt från tuggummipapper till 
mötesprotokoll. Här är några av guldkornen, 

helt ocensurerade.

– ARKIVARIENS – 

Kommentar

– ARKIVARIENS – 

Kommentar

»Barnen är framtidens kunder, och 
genom böcker, julkalendrar och pyssel 
skulle de få den första kontakten med 
det blivande ICA. Här handlar det om 
en färgläggningsbok där även vissa 

varor marknadsförs.«

»Två paragrafer på sidan 4i ett protokoll 
från ett ICA-sammanträde den 2 och 3 
augusti 1939, där både stort och smått 
avhandlades. Medverkande var bland 

andra Hakon Swenson, Löwendahl, 
Karlsson, Clemedtson  

och Lundegard.«

1917-1940
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– ARKIVARIENS – 

Kommentar
»ICA-tidningen gick ut till samtliga 

handlare med start 1941. Förutom tips 
på försäljningsteknik och varukunskap  
fick läsaren också veta vilka marknads-

föringsprodukter som gick att få  
tillgång till från centralt håll.«
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– ARKIVARIENS – 

Kommentar
»Vilka skulle man övertyga om att ICA- 

samarbetet var en bra idé? 1939 handlade 
det om dem som gjorde inköpen förstås: 

husmödrarna. I annonser i svensk 
dagspress berättade man om 

fördelarna med att 8 000 
butiker var anslutna.«

1917-1940
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– ARKIVARIENS – 

Kommentar

– ARKIVARIENS – 

Kommentar

»En fristående fruktkorg till handels-
boden? I publikationen Kundtjänst 

från 1936 erbjuds handlarna ett otal 
produkter som ska främja försäljning-

en, som den här ställningen för  
fruktkorgar för ett ’trevligt och  

ordningsamt intryck’.«

»Det tidiga 1900-talets kung av ma-
nagement, kanadensaren Herbert  
Newton Casson, var en riktig citat-
maskin. Givetvis snappades hans 

fostrande råd upp av ICA-tidningen  
för att peppa handlarna.«
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– ARKIVARIENS – 

Kommentar
»På Hakonbolaget finns en avdelning  

som producerar gemensamhetsreklam  
– annonser som kan användas av alla 

anslutna handlare. I ett häfte från 1939 
sammanfattas framgången med 

annonserna, till exempel 
tändstickorna av märket 

Solstickan.

1917-1940
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Kung HAKON ifrån Väster Aros
till självskriven ledare vi tar oss,

och vida kring landet hans valspråk utgår:
Låt klokheten handla i år.

Ej krona behöver han låna,
han krönas ju bäst med CORONA,

och hovstaten hans på reklamtrumman slår:
Låt klokheten handla i år.

Hans mantel i purpur skall glöda
i glansen utav HAKONS RÖDA.

Han manar den hyllande köpmannakår: 
Låt klokheten handla i år.

Om skyarna hotar bli gråa,
så höjas mot skyn HAKONS BLÅA,
och genast ett ljusare uttryck de får,

då klokheten handlar i vår.

Den eld, som en SOLSTICKA tänder,
till hjälp åt behövande länder.

Att glädja och hjälpa man också förmår,
om klokheten handlar i år.

Om ofrid och stridighet hota,
den saken är enkel att bota.

Man höjer en fans, där inskriften står:
Låt klokheten handla i år.

LEWÉN, som om allting haft vården,
får nog av Kung HAKON en orden,

och som inskription på dess baksida står:
Låt klokheten handla i år.

Snart är vi ej längre tillsamman,
men minnas då trevnad och gamman
från staden med ungdomens eviga vår,

där klokheten handlar i år.

– HAKONBOLAGET – 

Allsång

MELODI  När jag var en ung caballero

– ARKIVARIENS – 

Kommentar
»Melodin är Evert Taubes När jag var en ung 
caballero, men texten (signerad G. H-N för en 

stämma i Uppsala) utspelar sig här  
inte i trakterna kring Rio de Janeiro utan  

är en oförblommerad hyllning till  
Hakon Swenson (omnämnd

 som Kung Hakon).

G. H–N
Den 30 maj 1938
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Det finns många stamkunder i  
ICA-världen, men det finns bara  
en som Anna-Greta Hansson.  
Hon började handla hos Simonsons  
i Strömsund för 80 år sedan. 

k u n d e r n a

TROGENICA
1930-talet

sedan

TEXT & FOTO  Sara Adelhult

Hennes morfar hade visserligen en lant
handel, men den gick omkull i början 
av 1930talet. Efter det handlade Anna- 
Gretas föräldrar hos Nilsson och Wass

dahl, det vill säga, det som sedan skulle bli Simonsons 
handelsbod och dagens ICA Supermarket. 
– Jag gifte mig 1946, och då fortsatte vi att handla 
på Simonsons förstås, säger AnnaGreta. 
Tillsammans med sin man Göran drev hon under 
många år Cigarraffären i Strömsund. 
 – Men någon lön fick jag inte ha, säger hon och 
berättar om dåtidens skatteregler som inte precis 
gav någon fördel om man var ”närstående” och 
jobbade i ett litet familjeföretag.

Att det var Simonsons och inte Konsum som blev 
AnnaGretas favoritbutik berodde framför allt på 
ägaren Gunnar, som drev butiken med sin fru Maud 
från 1946 och fram till 1970talet. 
– Han var en otroligt charmerande man, och jag 
hade ju känt honom hela mitt liv.

Gunnar var också framsynt och kreativ, en av de 
första som importerade idén med snabbköp och 
kundvagnar från Amerika till Sverige 1956. Tio år 
senare invigde han ortens nya flaggskeppsbutik vid 

* SIMONSONS I STRÖMSUND * 
Historien bakom ICA-butiken börjar 1902 när Simon Nilsson 

och Lars Wassdahl öppnar lanthandel i byn Fyrås. Tre år senare 
flyttar butiken till Strömsund. Simons son Gunnar och svärdotter 
Maud tar över 1946 under en tid när samhället växer. De inviger 

ett snabbköp 1956 men växer snabbt ur det och bygger en ny bu-
tik 1966. Paret säljer 1972 vidare till Verner och Ingegerd Åslund, 
som driver butiken med dottern Berit och svärsonen Per Halse-
rius. När Per och Berit slutar 1999 tar Anders och Birgitta Harlin 
över. Sedan 2012 driver Thomas och Linda Lundström butiken. 

Vattudalstorget, då länets största butik med själv
betjäning. 
– Det kom till och med folk från Sundsvall för att 
handla.

Sortimentet i butiken har förändrats en hel del under 
åren, men för AnnaGretas del ligger ungefär samma 
varor i korgen nu som då. Smör, bröd, ost. 
Men det finns en skillnad, när fingrarna inte riktigt 
lyder på grund av reumatism är det skönt att kunna 
köpa färdiglagade rätter från butikens kök. 
– Det känns precis som vanlig hemlagad mat, och 
billigt blir det dessutom, säger AnnaGreta, som 
tycker att en portion räcker till två måltider. •



En del av Sverige 
sedan 1917

BILDEN PÅ DEN NÖJDA KUNDEN är ett montage och 
kommer från omslaget till den väggalmanacka som Hakon-
bolaget producerade inför 1939. Bilden skannades från ett 
exemplar som kom från Erik Johansson Specerier i Västerås.
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Del 1: 1917-1940 Del 2: 1941-1967 Del 3: 1968-1996  Del 4: 1997-2017 

»ICA-medlemmarna måste stå en för alla och alla 

för en. Det är den springande punkten och den med 

vilken vi först måste komma tillrätta, innan vi kunna 

angripa de övriga problemen. Vi måste se till, att vi 

bli samspelta om ock ej omedelbart jämnspelta.«

Hur gick det sen? Missa inte del 2 av ICAHUNDRa.

HAKON SWENSON ur ett mötesprotokoll från 1939.  




