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Abstract - English 
 

Title:”- What are you starring at? An analysis revolving around the media image of mental 

disability”  

Author: Emma Thelander  

Key words: ICA, Mats Melin, ICA-Jerry, mental disability, mentally disabled, 

critical discourse analysis, CSR     

 

Background 

In 2009 ICA, one of Sweden’s largest food store chain, produced a series of 

commercials in a campaign which aimed to challenge prejudices about 

mental disability. The commercials started a lively online debate, and raised 

questions regarding both the purpose and ethics of these productions.  

 
Purpose 
The ambition of this study was to examine how the people that participated 

in the online debate perceived ICA’s three first commercials in the 

campaign. The aim was also to analyze whether they have generated any 

consequences for the perception of mental disability.   

 

Method  

A largely qualitative approach have been used, since the aim has been to 

reach deeper understanding rather than statistically ensured results. Critical 

discourse analysis was used to analyze the study’s data which consisted of 

about 80 blog posts with related comments.  

 

Results  
The study concludes that the commercials have been perceived in many 

different ways when it comes to purpose and ethics. The results also indicate 

that ICA’s advertisement both reproduce and challenge existing prejudices 

towards people with mental disabilities. The company’s initiative has not 

fulfilled its full purpose, but it constitutes an important first step to reach 

normalization for this group of society.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tyda.se/search/normalization
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Abstract - svenska 
 

Titel: ”- Va’ glor ni på? En analys kring mediebilden av intellektuell funktionsnedsättning” 
Författare: Emma Thelander  

Nyckelord: ICA, Mats Melin, ICA-Jerry, intellektuell funktionsnedsättning, mental 

funktionsnedsättning, kritisk diskursanalys, CSR 

 

Bakgrund 

År 2009 producerade ICA ett flertal reklamfilmer i kampanjen ”Vi kan 

mer” som syftade till att utmana fördomar kring personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Reklamfilmerna startade en livlig debatt på Internet 

och väckte både frågor kring produktionernas syfte och etik. 

 

Syfte 

Studiens ambition har varit att undersöka hur bloggare och 

bloggkommentatorer uppfattat de tre första reklamfilmerna i kampanjen. 

Syftet var också att utröna huruvida filmerna har genererat några 

konsekvenser för bilden av personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Metod 

Studien har till största del baserats på en kvalitativ metod, då syftet har varit att 

nå förståelse snarare än att försöka nå statistiskt säkerställda resultat. Kritisk 

diskursanalys användes för att analysera studiens material som bestod av cirka 

80 blogginlägg med tillhörande kommentarer.  

 

Resultat  
Studien konkluderar att reklamfilmerna har uppfattats på många olika sätt när 

det kommer till syfte och etik. Resultatet indikerar även att reklamfilmerna kan 

ses både reproducera och utmana fördomar gentemot funktionsnedsatta. 

Företagets initiativ har inte uppnått sitt fulla syfte, men filmerna har inneburit 

ett viktigt första steg mot normalisering för denna grupp i samhället.   
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1. Inledning 

”Va’ glor ni på, har ni aldrig sett en praktikant förut?” Denna replik som 

tagen ur sitt sammanhang förefaller föga kontroversiell, utgjorde 

startskottet i en livlig Internetdebatt kring några reklamfilmer från ICA. 

Skådespelaren som läste repliken har Downs syndrom och medverkade i 

kampanjen vars syfte var att utmana fördomar kring människor med 

intellektuell funktionsnedsättning (ICA, 2009). Bilden som gavs var en bild 

jag inte kände igen från mediers traditionella framställning av 

funktionsnedsatta personer, och därmed föddes idén till denna studie. Mitt 

intresse väcktes för hur reklamfilmerna har uppfattats och huruvida det haft 

någon betydelse för synen på personer med funktionsnedsättning. Denna 

studie ämnar undersöka den upplevda mediebilden av intellektuellt 

funktionsnedsatta, med utgångspunkt i den diskussion som uppstått bland 

bloggare kring ICAs reklamkampanj.   

 

Medier påverkar hur vi tolkar verkligheten (Camäuer & Nohrstedt (red.), 

2006). Tolkningen bidrar till att forma våra attityder, vilka i sin tur styr vårt 

handlande. Detta innebär att mediers skildring av personer med 

funktionsnedsättning påverkar vår uppfattning om dem. Här kan media ses 

spela en roll i den diskriminering som förekommer. Intellektuellt 

funktionsnedsatta ges marginellt utrymme i medierna och därför bör studier 

genomföras kring hur de framställs när de väl ges utrymme, på vilket sätt de 

ges utrymme, samt vilka konsekvenser det får (Ghersetti, 2007). I dagsläget 

är dock forskningen som bedrivits om mediebilden av intellektuellt 

funktionsnedsatta inte särskilt omfattande, vilket motiverar genomförandet 

av denna studie. 

 

ICAs kampanj har, som ovan nämnt, väckt till stor debatt på Internet där 

åsikterna kring reklamfilmerna är vitt skilda. Det är en aktuell fråga som 

berör och engagerar och därför bör det vara intressant att närmare 

undersöka detta område. I genomgången av tidigare forskning på området, 

har ingen studie påträffats som syftat till att undersöka Internetdiskussioner 

kring medieframställning av funktionsnedsatta. Detta är något som 

ytterligare motiverar studien. 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens ambition är att kvalitativt undersöka den upplevda bilden av 

personer med intellektuell funktionsnedsättning utifrån reklamfilmerna. Det 

huvudsakliga målet är inte att analysera mediebilden som ges, utan hur den 

uppfattats utifrån den diskussion som ägt rum på Internet. För att kunna 

uppnå syftet har studien strävat efter att besvara följande frågeställningar:  
 
- Hur ser bloggare och bloggkommentatorer på de tre första reklamfilmerna 

i ICAs kampanj ”Vi kan mer”?  
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- Kan de tre första reklamfilmerna i ICAs kampanj ”Vi kan mer” sägas 

bidra till att producera, reproducera eller utmana fördomar mot personer 

med intellektuell funktionsnedsättning? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
Källa för datainsamling kommer uteslutande att utgöras av bloggar och 

tillhörande kommentarer. Studien bygger därigenom på en skrivbordsanalys 

av webbaserat material. Detta innebär att studien kan sägas begränsas till att 

enbart undersöka åsikter och uppfattningar hos den del av befolkningen 

som faktiskt väljer att kommunicera på denna arena. Med andra ord kan 

urvalet för studien anses ej representativt för hela befolkningen. Då detta är 

en kvalitativ studie är det viktigaste dock inte att få ett urval som är så 

representativ för hela befolkningen som möjligt. Avgränsningen möjliggör 

istället en mer djupgående analys av de olika uppfattningarna. En mer 

djupgående analys lämpar sig då målet, i hermeneutisk anda, är att nå 

förståelse snarare än statiskt säkerställda resultat. Avgränsningen till 

Internet för datainsamling motiveras också av att det främst är där den 

omfattande debatten ägt rum. Som redan nämnt, visar dessutom genomgång 

av tidigare studier inom området på bristande forskning om den upplevda 

mediebilden av funktionsnedsatta utifrån diskussioner på Internet.  

 
En avgränsning görs även beträffande begreppet funktionsnedsättning. 

Fokus för studien kommer att utgöras av hur mediebilden av personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning ser ut. Mediebilden av fysiskt 

funktionsnedsatta lämnas alltså åt sidan i detta avseende. Detta på grund av 

att reklamfilmen belyser fördomar gentemot en individ som har Downs 

syndrom, en intellektuell funktionsnedsättning (ICA, 2009). Med tanke på 

studiens begränsade omfattning, ger även denna avgränsning möjlighet till 

en mer utförlig analys.  

 

Ytterligare en avgränsning förekommer gällande utgångspunkten för 

studien. Framställningen av funktionsnedsättning i ICAs reklamfilmer 

ligger till grund för undersökningen, inte medieframställningar av dessa 

människor i allmänhet. Detta då just dessa reklamfilmer väckt mycket 

uppmärksamhet och resulterat i en omfattande debatt. Reklamfilmer som 

belyser intellektuell funktionsnedsättning förekommer sällan och tidigare 

forskning kring mediebilder av funktionsnedsatta rör ofta hur de framställs i 

nyhetsmedier, där de ges helt annat utrymme än i reklamkampanjen. 

Reklamen anses här relativt unik i sitt slag och förefaller intressant att titta 

på då dess syfte är att utmana befintliga fördomar och traditionella bilder 

som ges av denna grupp (Wikner, telefonintervju 29 december, 2009). 

Avgränsningen baseras också återigen på studiens begränsade omfattning, 

vilket dock öppnar för en mer ingående analys. 
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2. Bakgrund 
Nedan beskrivs synen på personer med funktionsnedsättning och hur den 

förändrats genom tiderna. I kapitlet redogörs även för den svenska 

handikappolitiken. Det är till stor del FN:s regler och konventioner som i 

Sverige styr den politiska synen på området, och därför sker även en 

översiktlig presentation av dem. Då diskriminering förkommer gentemot 

funktionsnedsatta trots dessa riktlinjer, är deras situation i dagsläget långt 

ifrån ideal. Därför beskrivs även diskriminering i förhållande till 

funktionsnedsättning. Slutligen presenteras en kortfattad redogörelse för 

ICAs kampanj och reklamfilmernas syfte. 

  
2.1 Funktionsnedsättning förr och idag 
Enligt en undersökning genomförd av SCB hade 15,6 % av Sveriges 

befolkning år 2008 någon slags funktionsnedsättning (SCB, 2008). Av dem 

har drygt tio procent en psykisk funktionsnedsättning eller 

utvecklingsstörning. FN definierar funktionsnedsättning som en nedsatt 

förmåga som uppstår i förhållande till omgivningen (Regeringen, 2009). Ett 

funktionshinder kan således exempelvis bero på att ett köpcentra inte är 

anpassat för synskadade personer eller avsaknad av hiss och rullstolsramper 

i kollektivtrafiken. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk 

natur. Det är ett vitt begrepp som innefattar kroppsliga så väl som 

intellektuella skador/sjukdomar. Dessa tillstånd kan vara både övergående 

eller bestående. Exempel på funktionsnedsättningar som förekommer i 

Sverige idag är astma, syn- och hörselskador, ADHD, rörelsehinder, 

utvecklingsstörning samt psykisk sjukdom.    

 

Handikappolitik har förts de senaste 200 åren, där den sociohistoriska 

kontexten styrt. Samhällets syn på funktionsnedsatta har inverkat, en syn 

som genomgått stor utveckling (Printz, 2001). Ambitionen har gått från att 

vårda dessa personer på stängda institutioner, till att hjälpa dem till ett så 

normalt liv som möjligt bland andra medborgare. Det var först efter andra 

världskriget som man började tänka i banor om integrering i synen på 

funktionsnedsatta. Man förkastade uppfattningen att de var i behov att 

skyddas från samhället och, vice versa, att samhället behövde skyddas från 

dem. De ansågs istället behöva hjälp att kunna delta i samhället istället för 

att avskärmas från det. Idag har detta synsätt levt kvar i den politiska synen 

och utvecklats ytterligare. Ledstjärnan för dagens handikappolitik är 

normalisering. Begreppet syftar till att göra det möjligt för människor med 

funktionsnedsättning att leva som alla andra medborgare i så stor 

utsträckning som möjligt, med samma rättigheter och skyldigheter (Nirje, 

2003). Normalisering eftersträvas både internationellt och i Sverige. 
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2.2 Lagar och riktlinjer 

Inom FN finns två olika slags riktlinjer för medlemsstaternas 

handikappolitik - FN:s standardregler och FN:s konventioner. FN:s 

standardregler för funktionsnedsatta rör dessa personers rättigheter, 

möjligheter och ansvar i samhället. Reglerna ger även riktlinjer för hur 

arbetet med att förbättra levnadssituationen för funktionsnedsatta ska 

bedrivas med avseende på rättigheter och tillgång. Statens massmedier ska 

också uppmuntras till att skildra dem på ett positivt sätt (Regeringen, 2009). 

Standardreglerna är inte juridiskt bindande. Istället är tanken att de ska 

följas utefter ett moraliskt åläggande. Vad som däremot är bindande enligt 

lagstiftning är FN:s konventioner om mänskliga rättigheter för de länder 

som undertecknat konventionerna. En av dessa konventioner är FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken 

Sverige ratificerade i december 2008. Syftet med konventionen är att ge 

funktionsnedsatta samma möjligheter till att delta i samhället som andra 

medborgare. "De grundläggande principerna i konventionen är icke-

diskriminering, jämlika möjligheter, självbestämmande samt delaktighet 

och inkludering" (SOU 2009:36, sidan 11). Förutom att dessa regler och 

konventioner är både moraliskt och juridiskt bindande, måste länderna även 

rapportera om hur reglerna efterföljs. 

 

Utöver dessa lagar och regler finns också egna riktlinjer som utvecklats på 

nationell nivå. Riksdagen antog år 2000 regeringens proposition gällande 

nationella mål för handikappolitiken. 

"De nationella målen för handikappolitiken är  

– en samhällsgemenskap med mångfald som grund,  

– att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning 

i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,  

– jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män 

med funktionsnedsättning.  

Det handikappolitiska arbetet skall inriktas särskilt på  

– att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället 

för människor med funktionsnedsättning,  

– att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med 

funktionsnedsättning,  

– att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 

förutsättningar för självständighet och självbestämmande" (Skr. 

2005/06:110, sidan 6).  

 
2.3 Diskriminering 
Dagens svenska handikappolitik bygger bland annat på jämlikhet och icke-

diskriminering (se ovan). De framtagna målen och riktlinjerna, indikerar att 

många personer med funktionsnedsättning i dagsläget inte lever i den 

situation som handikappolitiken eftersträvar. Här uppstår en diskrepans 

mellan hur de bör bemötas och hur de faktiskt bemöts. Trots att 

levnadsförhållandena för funktionsnedsatta har förbättras över tid och att 

den politiska ambitionen är att normalisera och integrera dessa personer i 

samhället, förekommer ändå fördomar och diskriminering (SCB, 2010). 
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Den statliga myndighet som ska kontrollera att den svenska 

diskrimineringslagen efterföljs är Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

Katri Linna innehar idag posten som myndighetschef och 

diskrimineringsombudsman. På DO arbetar ungefär 90 personer som, 

förutom att se till att lagen följs, arbetar med att sprida information om dess 

innehåll. Följande förbud finns uppställda i diskrimineringslagen: 

 

"1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre 

än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,  

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 

könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss 

religion eller annan trosuppfattning, visst funktionsnedsättning, viss sexuell 

läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 

förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,  

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,  

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker 

någons värdighet,  

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera 

någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i 

lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller 

instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag." 

(http://www.do.se/Om-DO/Lagtexter/Diskrimineringslagen). 

 

Den samlade handikapprörelsen menar att dagens lagstiftning inte är 

tillräcklig. För att kunna delta i samhället och åtnjuta sina rättigheter som 

medborgare krävs att tillgången för funktionsnedsatta ökas på ett stort antal 

områden. Enligt handikappsrörelsen måste detta ske för att problemet med 

fortsatt diskriminering ska kunna kringgås (My News Desk, 2009).  

 

Det är dock inte bara tillgången till fysiska miljöer som behöver förbättras 

för att undanröja diskriminering. Utifrån synen på massmedierna som 

meningsskapande institutioner i samhället, blir det relevant att undersöka 

huruvida diskriminering även förekommer på denna arena. Som tidigare 

nämnt bidrar medierna till att forma våra attityder, vilket kan innebära att vi 

skapar vår bild av personer med funktionsnedsättning utifrån mediebilden 

av dem (Camäuer & Nohrstedt, 2006). Det är då också något som kan ligga 

till grund för fördomar och leda till diskriminering. 
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2.4 ICAs reklamkampanj 
ICA strävar efter att minska diskrimineringen av funktionshindrade (ICA, 

2009). Företagets ambition är att skapa en mediebild av personer med 

funktionsnedsättning som utmanar fördomarna om dem.  

 

År 2001 var ICA först i Sverige med att börja sända sin regelbundna reklam 

i form av en så kallad reklamsåpa. Under snart nio år har ungefär ett nytt 

avsnitt per vecka sänts i TV4, där handlingen i filmen kretsar kring några få 

personer som jobbar i en ICA-butik (ICA, 2009). Tre år i rad har reklamen 

vunnit Guldägget i kategorin bästa reklamfilm: 2001, 2002 och 2003. År 

2007 blev ICAs reklamserie utsedd av Guinness Rekordbok till den längst 

sända reklamsåpan genom tiderna (Resumé, 2009). 

 

ICAs kampanj "Vi kan mer" inleddes hösten 2009. Initialt producerades tre 

reklamfilmer i kampanjen som sändes som vecka 42 och 43 år 2009. 

Kampanjen och filmerna syftar till "att utmana fördomar och visa på alla 

människors kompetens och möjlighet att bidra" 

(http://www.ICA.se/FrontServlet?s=kundservice&state=faq_search_result&

event=show_qa&qa_id=1133&search_query=&group_id=12). Projektet 

strävar också efter att införliva fler personer med funktionsnedsättning i 

arbetslivet. ICA har för avsikt att rekrytera mellan 500 och 1 000 

funktionsnedsatta under de tre kommande åren. Förhoppningen är, enligt 

företaget, att detta ska "bidra till att väsentligt fler utvecklingsstörda i 

Sverige får möjligheten att bli sedda, att få arbeta tillsammans med övriga 

butiksmedarbetare och därmed bli betydligt mer delaktiga i det liv som vi 

”normalstörda” lever.  
 

ICAs marknadschef, Magnus Wikner, säger att de hade räknat med 

uppståndelse efter att reklamen sänts (Telefonintervju 29 december 2009). 

De hade däremot inte väntat sig att filmerna skulle väcka så pass stor 

uppståndelse som de faktiskt gjorde. Enligt Wikner fick företaget initialt 

många upprörda samtal av privatpersoner som inte förstod reklamernas 

syfte och trodde att företaget drev med funktionsnedsatta. När 

reklamkampanjens syfte sedan blev mer känt var det också många som 

ringde till ICA, men denna gång var det för att visa sin uppskattning. 

Wikner menar att kampanjen i slutändan genererat ett klart övervägande 

positivt bemötande. 

Syftet med kampanjen presenterades inte i samband med reklamfilmerna. 

Wikner uppger att detta till viss del var för att öka den dramaturgiska 

effekten, och att syftet istället lyfts fram i en mängd andra kanaler - egna 

och externa (Telefonintervju 29 december 2009). ICA har promotat 

kampanjen på den egna hemsidan och det har även förekommit information 

om den i TV- och radioprogram, tidningar, samt på externa hemsidor.  

Reklamfilmernas huvudsakliga handling kretsar kring några personer som 

arbetar i en ICA-butik. Mats Melin spelar en av huvudrollerna. Hans 
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rollkaraktär heter Jerry som är en ny praktikant. De anställda i butiken 

verkar skeptiska till hans förmåga att arbeta där, till synes på grund av hans 

funktionsnedsättning (Downs syndrom). Dramaturgin går ut på att Jerry 

driver med de andras fördomar om funktionsnedsatta. I den sista 

reklamfilmen lurar till exempel Jerry en av de anställda, så att denne 

hamnar i dålig dager inför chefen. De repliker som förefaller ha blivit mest 

känd från reklamerna lyder: ”Vad glor ni på? Har ni aldrig sett en 

praktikant förut?” och ”Du får inte skylla på praktikanten”.  

 
2.5 Corporate Social Responsibility 

I denna studie är det även relevant att undersöka begreppet Corporate 

Social Responsibility (CSR). Begreppet myntades under 1960-talet då 

företag började inse att samhällsengagemang kan vara ett effektivt 

marknadsföringsmedel (Carrigan & Attalla, 2001). CSR innebär att företag 

självmant väljer att engagera sig i omvärlden och samhällets utveckling 

och visar därigenom att de inte enbart bryr sig om sin egen produktion. 

Detta samhällsengagemang kan i gengäld innebära en förbättrad image för 

företaget (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Dock har forskning 

visat att CSR inte alltid innebär att imagen förbättras. 

Ett företags image är inte att förväxla med dess identitet. Identiteten rör de 

värden och egenskaper som företaget vill bli förknippade med. Image, å 

andra sidan, handlar om de värden och egenskaper som företaget faktiskt 

blir förknippade (Heide, 2009). Det rör med andra ord den bild som finns 

av företaget hos kunder och övriga personer bland allmänheten. Denna 

upplevda bild påverkar dessa personers attityd gentemot organisationen.  

ICA skriver om sitt CSR-arbete på sin hemsida, under parollen ”ICA Tar 

ansvar” (ICA, 2010).  På sajten kan man läsa om deras arbete som rör 

miljö, kvalitet, etisk handel, idrottssponsring, humansponsring samt 

mångfald genom kampanjen ”Vi kan mer”. De uppger att de ”vill vara en 

positiv kraft i samhället och i det arbetet är stark lokal förankring en viktig 

utgångspunkt. ICA deltar i debatter, externa initiativ samt sponsrar och 

stödjer olika projekt” (http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-

ansvar/Samhallsengagemang/). 

Stycket ovan handlar om ICAs egen syn på sitt CSR-arbete och är 

därigenom en del av företagets identitet. Huruvida identiteten stämmer 

överens med imagen på detta område kan vara intressant att titta på i denna 

studie. Även om det inte är något som frågeställningarna uttryckligen 

fokuserar på är det ändå nära förknippat med studiens syfte. Detta eftersom 

reklamfilmerna är en del av företagets CSR-engagemang och studien 

syftar till att undersöka hur filmerna upplevts.  
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3. Tidigare forskning och 
teoretiskt ramverk 
I detta kapitel sker en genomgång av tidigare forskning på området. 

Inledningsvis redogörs för en studie som berör normalisering, något som 

har betydelse för hur samhället ser på funktionsnedsatta. Därefter 

presenteras forskning som skett gällande mediebilder av dessa personer. I 

kapitlet beskrivs slutligen det teoretiska ramverk i vilket studien tar sin 

utgångspunkt. Ramverket består av teorier i form av handikappmodeller, 

socialkonstruktivism, samt andra teorier som rör språk och makt.  
 
3.1 Synen på funktionsnedsatta 

Magnus Tideman har forskat kring levnadsvillkoren för barn och vuxna 

med intellektuell funktionsnedsättning i Hallands län (Tideman, 2000). Han 

har undersökt huruvida normalisering skett för dessa personer sedan 

särskolan och omsorgsverksamheten blev kommunernas ansvar på 1990-

talet (tidigare låg ansvaret hos landstingen). Han lyfter fram problematiken 

som kan ses i att barn stämplas som mentalt funktionsnedsatta. Barnet 

klassificeras tillhöra en social grupp som inte passar in i den normala 

skolmiljön, en grupptillhörighet som ger individen låg status. Han menar att 

den stämpel som ett barn ges av samhället, kan påverka hur omgivningen 

ser på barnet och även ha negativ inverkan på barnets självbild (Tideman, 

2000).  

 

Tideman betonar även vikten av att belysa ekonomiska intressen som kan 

ligga bakom kategoriseringar av detta slag. Han har utifrån sin forskning 

dragit slutsatsen att grundskolans nedskärningar har lett till att fler elever 

skrivits in i särskolan, istället för att dessa elever erbjuds extra stöd i 

undervisningen. Denna typ av klassificering kan innebära ett synsätt på 

psykiskt funktionsnedsatta som missanpassade till omgivningen, istället för 

att se på omgivningen som missanpassad i förhållande till individernas 

behov. Här läggs problemet på individuell snarare än samhällelig nivå. 

Tideman menar att hans forskning visar på att handikapp är ett relativt 

fenomen: "Vilka och hur många som kategoriseras som handikappade beror 

på relationen mellan den enskildes svårigheter (funktionsnedsättning) och 

den omgivande miljöns anpassning till dessa svårigheter" (Tideman, 

2000:284).  

 

3.2 Mediebilden av funktionsnedsatta 
Utifrån synsättet på massmedierna som kulturproducenter i samhället, kan 

de anses vara en utav de bakomliggande orsakerna till att fördomar 

gentemot funktionsnedsatta skapas/återskapas (Fairclough, 2001). Få 

studier har undersökt mediebilden av denna befolkningsgrupp. Forskningen 

har här främst fokuserat på vilken mediebild som ges, utan att undersöka 

hur publiken uppfattar denna mediebild. Som tidigare nämnt, har i 

genomgången av befintlig forskning inte heller några studier påträffats med 

utgångspunkt i uppfattningar som uttryckts på Internet. 
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Maria Ghersetti har utfört en studie i uppdrag av Handikappförbundens 

samarbetsorgan (HSO) där hon undersökt nyhetsrapportering kring 

personer med funktionsnedsättning i SVT. Hon beskriver problematiken 

kring minoriteter i samband med mediers makt: 

 

"Å ena sidan handlar alltså mediernas makt om att vara en arena för 

samhällets offentliga samtal. De aktörer som finns med och syns i detta 

samtal är också de som allmänheten bildar sig uppfattningar om. Å andra 

sidan kan medias makt förstås som ett krav på anpassning till formatet. De 

aktörer som inte lär sig mediernas villkor riskerar att hamna utanför det 

offentliga samtal där allmänhetens bilder av verkligheten skapas, etableras 

och upprätthålls"(Ghersetti, 2007:5). 

 

Ghersetti menar därför att funktionsnedsatta måste bli synliga och ges 

tillträde till den offentliga sfären för att normalisering ska kunna ske. Hon 

konkluderar att personer med funktionsnedsättning förekommer i mycket 

liten utsträckning i nyhetssändningarna, och när de väl förekommer så är 

det nästan uteslutande i situationer som särskilt gäller 

funktionsnedsättning/funktionsnedsatta. Hon menar att detta medför att de 

inte syns i rollen som vanliga medborgare, utan som en grupp som avviker 

från det normala (Ghersetti, 2007). 

 

Även Karin Ljuslinder har bedrivit forskning kring funktionsnedsatta i 

SVT. Ljuslinder har genomfört en diskursanalys av TV-program och 

programbeskrivningar (över 2000 olika program) som sänts i SVT mellan 

1956 och 2000. Studiens syfte var att undersöka SVT i förhållande till 

handikappolitikens mål - vilken roll kanalen spelar för att dessa mål ska 

kunna uppnås. Syftet var även att undersöka de olika programmens 

framställningar av människor med funktionsnedsättning (Ljuslinder, 2002). 

Även här betonas att funktionsnedsatta sällan förkommer i de olika 

programmen. Trots att SVT har för avsikt att bidra till att de 

handikappspolitiska målen uppnås, fann Ljuslinder att dessa istället kan 

tänkas motverkas. Funktionsnedsatta framstår som "De Andra" och detta 

"Vi och De-perspektiv" leder ofta till att värderingar läggs in i begreppen. 

"När SVT reproducerar funktionsnedsattas annorlundaskap är risken därför 

stor att föreställningar återskapas och befästs om funktionsnedsatta som De 

Andra och därmed de medföljande värderingarna om de icke-fullvärdiga 

samhällsmedlemmarna" (Ljuslinder, 2002:163). Detta synsätt hindrar 

implementeringen av de politiska målen (se ”2.2 Lagar och riktlinjer”). 

 

En annan studie där normalisering och ”vi och de-perpektivet” tas upp har 

genomförts av Kristina Boréus. Boréus hade ambitionen att undersöka 

diskursiv diskriminering gentemot ”icke-svenska” inom valrörelsen i 

Sverige och analyserade diskurser i valrörelserna år 1998-2002 (Boréus, 

SOU 2006). Med diskursiv diskriminering åsyftar hon diskriminering som 

sker via ett specifikt sätt att tala eller skriva om något, och som sedan 

implementeras hos allmänheten. Dessa diskurser påverkar hur människor 

tänker, och därmed handlar. Även Boréus pekar på nyttjandet av ett "vi och 

de-perspektiv" i studiens material. Hon fann att utlandsfödda ofta 
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framställdes som "de andra", och att de därigenom tillskrevs en 

underordnad position i förhållande till andra svenskar (Boréus, SOU 2006). 

När olika grupper betecknas ”de andra” och inte ses som likvärdiga 

medborgare leder detta i förlängningen till diskriminering av dessa 

människor. 

 

Malin Nilssons har i en studie av diskurser i populärvetenskapliga TV-

program, undersökt hur frågor som rör människans natur och beteende lyfts 

fram i Public Service-kanalerna. Hon pekar på de underliggande diskurser 

som förekommer i programmen som är kopplade till normalitet. "Genom att 

presentera specifikt handlande och tankesätt som det naturliga, för alla 

människor gemensamma, definieras också andra beteenden därmed som 

avvikande och onaturliga" (Nilsson, 2009:151). Även Nilsson lyfter fram 

ett "vi och de-perspektiv" då hon menar att de olika programmen ofta bidrar 

till att skapa en vi-känsla som betonar det normala. Därigenom definieras 

underförstått det som inte passar in i denna "vi-känsla" - det vill säga det 

onormala. Det normala framställs i stor utsträckning med hjälp av 

generaliseringar. Programmen generaliseringar innebär ofta fokus på 

individuella prestationer, vilket bidrar till "en mer begränsad förståelseram 

där flertalet andra (exempelvis sociala) faktorer med betydelse för 

människors möjligheter och begränsningar förbises"(Nilsson, 2009:168).       

 

 

3.3 Handikappmodeller 
David Johnstone beskriver olika modeller för att se på människor med 

funktionsnedsättning (Johnstone, 2001). Det förekommer fler modeller än 

de som presenteras nedan, men det de har gemensamt är att de säger något 

om huruvida det är individens eller samhällets ”problem”, samt om 

individen ses som objekt eller subjekt.   

 

Enligt den individuella/medicinska modellen är synen på funktionsnedsatta 

ofta förknippad med rädsla, medlidande och välgörenhet (Johnstone, 2001). 

Tonvikt ligger vid vad funktionsnedsatta inte kan göra och vad de behöver 

för att kunna leva sina liv. Enligt modellen är funktionshindret medicinskt 

och kräver behandling. Funktionsnedsättningen anses vara individens 

problem. 

 

Den sociala modellen är en annan modell som erkänner att vissa problem 

följer med en funktionsnedsättning. Dock är det inte hos individen utan hos 

samhället ansvaret ligger, det är ett kollektivt problem. Samhället måste 

anpassas för individernas behov. Sociala modellen kan ses som en motpol 

till den medicinska modellen. ”The social model, unlike the medical, 

acknowledges the structural and personal barriers created by 

society”(Johnstone, 2001:20). Här ges den funktionsnedsatta mer makt och 

ses mer som ett subjekt än objekt.  

 

Den affirmativa modellen är ytterligare en modell som kan ses som en 

förstärkning till den sociala modellen. Här betonas de positiva aspekterna 

av funktionshindret, så som funktionsnedsatta personers bidrag till kulturen.  
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3.4 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen är en teori där samhället ses som bestående av 

individer som interagerar med varandra. Teorin fokuserar till stor del på hur 

kunskap konstrueras socialt och belyser även språkets del i detta 

(Wenneberg, 2001). Socialkonstruktivismen har utvecklats från en rad stora 

tänkare och traditioner. Idéerna kring kunskap har till stor del hämtats från 

kunskapssociologin. Grundsynen inom denna sociologiska disciplin 

kommer därför här att utgöra basen för teorierna kring språk och kunskap 

som presenteras nedan. Berger och Luckmann anses ha varit mycket 

betydande för den moderna kunskapssociologin och därmed även för 

socialkonstruktivismen. Av denna anledning kommer deras redogörelse för 

teorin utgöra grunden i följande teoretisering. 

 

Inom kunskapssociologin anses kunskap vara socialt konstruerad (Berger & 

Luckmann, 1998). Människans medvetande bestäms av den samhälleliga 

kontext hon lever i. Berger och Luckmann exemplifierar detta med att en 

tibetansk munk och en amerikansk affärsman troligtvis har olika syn på 

verkligheten, då de befinner sig i olika sociologiska miljöer. Synen på 

kunskap som beroendet av den sociala kontexten innebär även att den 

skiljer sig historiskt sett. 

 

Den sociala verkligheten överförs genom olika socialiseringsprocesser från 

en generation till en annan och framstår som självklar och naturlig (Berger 

& Luckmann, 1998). Berger och Luckmann beskriver hur den 

institutionella ordningen framstår som objektiv genom reifikation. 

Reifikation innebär att mänskligt konstruerade fenomen framstår som 

naturliga fakta då människan glömmer att hon själv skapat dessa fenomen. 

Även identiteter kan reifieras: "Då uppträder en total identifiering av 

individen med de typifieringar han tilldelats i samhället. Han uppfattas som 

ingenting annat än den typen" (Berger och Luckmann, 1998:109). För att 

exemplifiera: då en individ stämplats som psykiskt funktionsnedsatt 

uppfattas denne inte samtidigt som en duktig snickare, även om individen 

de facto är bra på att snickra. Hans talang överskuggas av den stämpel han 

fått som hindrad att fungera normalt. 

 

Berger och Luckmanns främsta bidrag till kunskapssociologin kan sägas 

vara deras resonemang om kunskap i förhållande till vardagslivet. De pekar 

på språket som en avgörande komponent för att kunna förstå verkligheten i 

det vardagliga livet. ”Vardagslivet består av samvaro med andra människor, 

i vilken språket är en förutsättning. Därför krävs att man förstår språket för 



17 

 

att kunna förstå vardagslivet och dess verklighet" (Berger & Luckmann, 

1998:51). 

 

Språkets betydelse är något som även betonas inom socialkonstruktivismen 

(Wenneberg, 2001). Samhället ses som bestående av människor i samspel 

med varandra, där kunskap konstrueras socialt. Språket anses vara det som 

främst möjliggör denna interaktion och konstruktion av kunskap. Därmed 

läggs stor vikt vid att studera detta. Socialkonstruktivismen förespråkar 

sökandet efter det som finns latent, under ytan. Därför ser man kritiskt på 

det som förefaller naturligt givet (Wenneberg, 2001). Detta gäller även i 

förhållande till språk. Den syn på språket som finns inom 

socialkonstruktivismen grundar sig på att det inte finns någon naturlig 

koppling mellan namn på olika företeelser och de företeelser de refererar 

till. Ett träd är ett träd för att vi godtyckligt benämner det som ett träd, inte 

för att benämningen är logisk eller given.  

 

I enlighet med synen på kunskap anser en socialkonstruktivist att även 

språket är socialt konstruerat. Detta eftersom: 

"den kunskap vi har bland annat kommer från det språk vi tillägnar 

oss under uppväxten. Att vi kan utvecklas till en tänkande varelse 

bygger på att vi har lärt oss ett språk som redan på förhand 

strukturerar verkligheten för oss. Vi kan se en stol på grund av att vi 

redan förstår begreppet 'stol'"(Wenneberg, 2001:12). 

 

3.5 Språk och makt 
Som tidigare berörts i samband med beskrivningen av begreppet reifiering, 

kan språkanvändning ses innebära negativa konsekvenser för 

marginaliserade grupper i samhället. Språk kan nämligen utgöra ett verktyg 

för maktutövning (Wetherell et.al, 2001). Nedan följer en beskrivning av 

diskursanalytiska teorier som försöker förklara hur detta sker, samt vilken 

roll massmedierna spelar i sammanhanget. 

 

3.5.1 Diskurser 

Synen på språk utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, återfinns i den 

diskursanalytiska traditionen. Dess teoretiska bas utgår från just 

socialkonstruktivismens syn på språk i förhållande till hur världen uppfattas 

och konstrueras i sociala kontexter (Wetherell et.al., 2001). Diskursanalys 

som metod behandlas i nästkommande kapitel. Redan här förefaller det 
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dock relevant att undersöka det teoretiska tänkandet som ligger bakom 

metoden, samt att redogöra för dess nyckelbegrepp diskurs. 

 

Diskursteori har influerats av lingvistikern Ferdinand de Saussures begrepp 

langue. Langue beskriver hur språket är strukturerat: "a system or code 

which is prior to actual language use” (Fairclough, 2001:17). Langue 

betonar den sociala kontextens betydelse för språket. Michel Foucault anses 

vara ytterligare en av de stora tänkare som bidragit allra mest till 

utformandet av teorin kring diskurser. Han definerar begreppet diskurs 

enligt följande: "Discourse is constituted by a group of sequences of signs, 

in so far as they are statements, that is, in so far as they can be assigned 

particular modalities of existence" (Foucault, 2002:121). Diskurser kan med 

andra ord sägas utgöra specifika sätt att tala eller skriva om olika 

företeelser.  

 

De dominerande diskurserna som cirkulerar i samhället kan ses utgöra hur 

vi uppfattar verkligheten och styr hur vi beter oss.  Därför blir det viktigt att 

undersöka hur diskurserna förhåller sig till makt i samhället. Diskurserna 

kan utformas för att passa in i ideologier och bidrar därmed till att stärka 

rådande (ojämlika) maktförhållanden i samhället (Fairclough, 2001).  

 

Antoni Gramscis begrepp hegemoni kan ses i anslutning till diskurser och 

makt. Då vissa diskurser tas för givna och ifrågasätts i mycket liten 

utsträckning uppstår hegemoni - de uppfattas som självklara och sanna 

(Neumann, 2003). Detta är ett problem för svaga grupper som missgynnas 

av diskurserna. Diskurser som utmanar andra diskurser som redan 

implementerats i samhället, blir ofta starkt ifrågasatta och har svårt att vinna 

mark. Även Norman Fairclough belyser detta med hjälp av begreppet 

naturalisering: “if a discourse type so dominates an institution that 

dominated types are more or less entirely suppressed or contained, then it 

will cease to be seen as arbitrary" (Fairclough, 2001:76). Diskursen 

legitimeras då och ses som sann. 

 

För att människan ska kunna förstå sin omvärld krävs att hon delar in 

objekt, fenomen och andra individer kategoriskt (Fowler, 1991). Detta sätt 

att kategorisera tänkandet finns även i språket och i diskurser, till exempel 

genom indelning av objekt och företeelser i binära motsatspar (fattig-rik, 
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gammal-ung, sjuk-frisk osv.). Indelningen bäddar för stereotypisering och 

kan komma att leda till diskriminering.  

 

3.5.2 Medias makt 
I förhållande till massmedia blir det särskilt relevant att titta på diskurser 

och normaliseringsprinciper som ett medel för att utöva makt. Detta då 

massmedierna, precis som ordet antyder, når ut till en stor massa (Hadenius 

och Weibull 2003). Utifrån ett medieteoretiskt synsätt ses medier här som 

viktiga institutioner i samhället. Vad som sägs i medierna och hur det sägs 

kan sägas styra mediepublikens tänkande. De som tar del av en diskurs via 

en medierad kanal, kan dessutom tänkas vidarebefordra diskursen via 

samtal med personer i omgivningen. Media möjliggör därmed en 

maktresurs för att nå ut med olika diskurser till mycket stora delar av 

samhället.  

 

Thomas Mathiesen menar att "massmediene på forskjellige måter bidrar til 

å befeste etablerte regimer, institusjoner og sosiale systemer” (Mathiesen, 

2006:175). Redan starka parters makt säkras, medan svaga grupper förblir 

svaga. De ges inte möjlighet att komma till tals för att kunna nå ut med sina 

buskap. När marginaliserade grupper inte ges medieutrymme för att själva 

få tala och ge sina egna perspektiv, kvarstår enbart bilden av dem som 

målas upp av de dominerande parterna. Detta är särskilt problematiskt för 

de svaga parterna med tanke på att medierna, enligt Mathiesen, skapar 

ideologier och har makt över våra attityder och tankegångar. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras ett antal vetenskapsmetodologiska utgångspunkter 

som legat till grund för hur studien genomförts. Avsnittet redogör även för de 

tillvägagångssätt som har använts för att samla in data, samt de metoder som 

kommer utgöra utgångspunkten för tolkningen och analysen av materialet. I 

kapitlet beskrivs också den hermeneutiska traditionen. Inom hermeneutiken 

återfinns många gemensamma utgångspunkter med det socialkonstruktivistiska 

perspektivet. Slutligen presenteras teorierna kring språk, makt och diskurser. 

Dessa utgör själva kärnan i diskursteori. 

 

4.1 Vetenskapssyn och forskningsansats 

Studien tar sin utgångspunkt i hermeneutiken och genomförs med hjälp av 

kvalitativ metod. Inom denna metod kommer även forskningsansatserna 

induktion och holism nyttjas. Nedan presenteras de viktigaste synsätten i 

metoderna. Motivering ges även till varför de anses fördelaktiga i denna studie, 

och beskrivning över hur de kommer att tillämpas sker.  

 

4.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutik kallas även läran om texttolkning (Andersen, 1994). I denna 

bemärkelse innefattar ordet text inte bara det skrivna ordet utan kan även 

inbegripa verbala uttryck, beteenden och fenomen. Inom traditionen anses att 

det som upplevs som fakta, alltid är resultatet av en tolkning. Någon objektiv 

sanning existerar inte och därför bör man istället sträva efter att uppnå 

förståelse för olika frågor. Förståelse är ett centralt begrepp inom 

hermeneutiken och bör förekomma på olika områden. Dessa områden kommer 

att behandlas nedan. 

Vid sidan av förståelse finns ytterligare ett nyckelbegrepp inom hermeneutiken, 

vilket fått benämningen förförståelse (Schröder et al., 2003). Begreppet syftar 

till de tankar, känslor, upplevelser och attityder som finns hos en individ och 

kan påverkas av faktorer så som kön, ålder och sociokulturell kontext. 

Förförståelsen gör det möjligt för människor att delta i det vardagliga livet, 

utan att behöva tolka det. Därför är förförståelse även ett hjälpmedel vid 

tolkningsprocessen vid forskning, men samtidigt bör forskaren förhålla sig 
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kritisk till sin egen förförståelse. Detta eftersom förförståelsen kan innehålla 

förutfattade meningar, värderingar och fördomar vilka kan förekomma både på 

ett medvetet och omedvetet plan (Alvesson & Sköldberg, 2008). Under den 

hermeneutiska arbetsprocessen förs en dialog med texten. Forskaren ställer 

frågor till texten för att lyssna till den. Dessa frågor utgår från forskarens 

förförståelse. Här ser man vikten av att forskaren försöker granska sin egen 

förförståelse kritiskt, för att till större grad kunna undvika att resultatet 

influeras av egna attityder och värderingar.  

Då man påträffar en ny fråga måste man använda sig av tolkning eftersom 

förförståelse inte innebär att man automatiskt når förståelse (Schröder et al., 

2003). När vi tolkar något, gör vi det i förhållande till vår egen förförståelse - 

vi tolkar delen i förhållande till helheten. Detta förlopp kan beskrivas med 

hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Denna syftar till att konkretisera och 

underlätta tolkningsarbetet. Om det till exempel är en text som ska tolkas, 

pendlar forskaren mellan att undersöka textens olika delar och att undersöka 

textens helhet. De olika delarna måste förstås i förhållande till helheten och 

vice versa. Att växla mellan del och helhet möjliggör en förståelse för båda 

delar (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Vissa hermeneutiker anser dock att cirkeln inte är idealisk som mall för 

förståelseprocessen. Därför har en alternativ modell utvecklats som kallas den 

hermeneutiska spiralen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

Tolkningsförloppet anses bättre kunna illustreras med en spiral än med en 

cirkel. Denna tar hänsyn till att förståelse inte är något statiskt. Förespråkare av 

den hermeneutiska spiralen menar att man inte hela tiden kan gå tillbaka till 

samma utgångspunkt, eftersom förståelsen blir djupare ju längre man kommer i 

tolkningen. Processen kan leda till ny förståelse, vilket i sin tur kan leda till en 

förändrad förförståelse. Modellen tar större hänsyn till att tolkningsarbetet 

innefattar olika synvinklar, livsstilar och världsbilder.  

Genomgående i de hermeneutiska ståndpunkterna kan ett holistiskt perspektiv 

urskiljas: förståelse skapas i förhållande till förförståelsen, delen måste förstås i 

förhållande till helheten (Schröder et al., 2003). Detta perspektiv finns även vid 

synen på informanterna i en studie. Det anses viktigt att inte bara fokusera på 

vad de säger och gör, utan att även fästa vikt vid deras känslor och upplevelser. 

I denna studie kommer en hermeneutisk metod nyttjas för att nå förståelse om 

hur mediebilden av funktionshinder upplevts utifrån reklamfilmerna. För att 

ytterligare öka förståelsen kommer de enskilda kommentarerna undersökas i 

förhållande till diskussionen i stort. Detta kommer att ske utefter den 
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hermeneutiska spiralen. De enskilda kommentarernas bokstavliga innehåll 

kommer att studeras, samtidigt som de känslor som (om möjligt) går att utläsa 

ur texterna kommer att beaktas. En dialog kommer att föras med texten, där 

fördomsfullhet och värderingar försöker undvikas i så stor utsträckning som 

möjligt. De konkluderingar som till sist görs, kommer inte betraktas som fakta 

utan som resultat av den tolkning som gjorts. Förhoppningen är dock att 

tolkningsarbetet ska leda till förståelse och ge svar på de uppställda 

frågeställningarna.   

 

4.1.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning tar avstamp i den hermeneutiska traditionen och delar dess 

synsätt. En kvalitativ metod anses lämplig vid genomförandet av denna studie. 

Detta eftersom målet med en sådan metod är att nå förståelse för hur 

informanterna ser på olika frågor, snarare än att kunna dra generella slutsatser 

utefter en omfattande datamängd (Schröder et.al, 2003). Ett centralt fokus är 

den sociala verkligheten och individers upplevelser av denna verklighet, vilket 

ytterligare motiverar nyttjandet av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta 

eftersom studien avser undersöka just hur personer upplever en aspekt i den 

sociala verkligheten, nämligen mediebilden av funktionsnedsättning. Vissa 

nackdelar förekommer beträffande denna metod, vilka behandlas under 

rubriken "4.3 Alternativa metoder". Metodens fördelar ses dock överväga 

kraftigt med avseende på att den lämpar sig bäst i förhållande till studiens 

syfte.    

 

4.1.3 Induktion 

Föreståelseansats är en metod för att argumentera och dra slutsatser (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Två vanliga ansatser är induktion och deduktion. 

Induktion innebär fastställandet av något som gäller generellt sett, utifrån ett 

samband som upptäckts genom undersökandet av många enskilda fall. 

Deduktion fungerar på motsatt vis, då man här istället använder en allmänt 

giltig regel för att förklara ett enskilt fall (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

I denna studie kommer en induktiv ansats att tas i bruk eftersom målet är att 

hitta samband och trender utifrån den empiriska datan. Genom att analysera 

blogginläggen och kommentarerna är förhoppningen att mönster ska upptäckas 

som kan bidra till förståelse, samt svara på de uppställda frågeställningarna.  
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4.1.4  Holism 

Kvalitativa forskningsmetoder har visat sig mycket givande då de tar hänsyn 

till helheten utifrån ett holistiskt synsätt (Schröder et al., 2003). Som nämnt 

ovan, härstammar synsättet från den hermeneutiska traditionen. Holism ser inte 

bara till individen, utan tar även hänsyn till det komplexa, sociala 

sammanhanget. En individs tankar och handlingar är inte oberoende av den 

omgivande sociala verkligheten. I studien gör ansatsen det möjligt att 

undersöka det sociala sammanhanget, vilket i detta fall innebär medierad 

kommunikation. Denna spelar en stor roll och får konsekvenser för hur 

människor med funktionsnedsättning uppfattas. 

  

4.2 Tillförlitlighet  

Nedan diskuteras de möjligheter och begränsningar studien har när det gäller 

tillförlitlighet. Begränsningarna kommer att redovisas för att sedan kunna 

förklara hur de försökt kringgås. 

 

4.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan sägas vara ett mått på tillförlitlighet och innebär att liknande 

slutsatser ska kunna dras utifrån en specifik studie oavsett vem som genomför 

den (Schröder et al., 2003). 

Förespråkare av kvantitativ metod påpekar ofta att kvalitativa studier har 

bristande reliabilitet (Brinkmann & Kvale, 2009). Det råder delade 

uppfattningar kring begreppet bland förespråkare av kvalitativ metod. Vissa 

anser att det inte lämpar sig som ett mått på tillförlitlighet, medan andra anser 

att det kan vara till nytta även vid kvalitativa studier. I denna studie anses 

reliabilitet ha ett visst värde även om det utifrån ett hermeneutisk, kvalitativt 

tillvägagångssätt inte kan uppnås till fullo. Detta anses inte heller vara av 

nödvändighet för att erhålla ett trovärdigt resultat.     

För att kunna uppnå reliabilitet i så stor utsträckning som möjligt, krävs (som 

ovan nämnt) en medvetenhet om den egna förförståelse och hur denna kan 

tänkas influera studiens resultat (Alvesson & Sköldberg, 2008). Här kan 

poängteras att en hermeneutiker/kvalitativ forskare inte anser att man kan vara 

helt objektiv, och att studiens resultat kommer att se olika ut beroende på vem 
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som tolkar eftersom individer tolkar fenomen på olika sätt. I detta fall anses 

ändå medvetenhet om den egna förförståelsen kunna bidra till att öka graden av 

reliabilitet och det är därför något som kommer att hållas i åtanke genom 

tolkningsprocessen.   

Förutom strävan efter reliabilitet kommer ett ytterligare sätt att öka studiens 

tillförlitlighet vara att visa på en öppenhet i redovisningen av metoden, i 

synnerhet gällande hur urval skett (se ”4.5 Urval vid datainsamling”). Datan 

som använts i studien finns att hitta i uppsatsen under ”Bilaga, analyserad 

data”. Överlag kommer noggrannhet och tydlighet eftersträvas i beskrivningen 

av tolkningsprocessen för att öka studiens pålitlighet (Andersen, 1994).  

 

4.2.2 Självreflektion 

En forskare måste vara vaksam på att inte tolka de rådande samhälleliga 

värderingarna/tankesätten som naturliga eller självförklarande (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). De bidrar till att forma förförståelsen och forskaren måste 

därför (som ovan nämnt) vara medveten om sin egen förförståelse. Ett sätt att 

försöka kringgå problemet med alltför subjektiva resultat i denna studie 

kommer vara att låta andra personer läsa igenom materialet för att upptäcka 

vilka eventuella fördomar, värderingar och förutfattade meningar som kan 

förekomma i tolkningen.  

 

4.2.3 Forskningsetiska överväganden 

Då inga intervjuer eller observationer kommer att genomföras i denna studie, 

handlar de etiska aspekterna inte om hur informanterna bemöts (Brinkmann & 

Kvale, 2009). Vad som istället blir relevant att undersöka är informanternas 

anonymitet. Datan som presenteras kan röja identiteten hos informanterna. De 

citaten som används i resultatpresentationen kan enkelt spåras upp till de olika 

bloggförfattarna genom sökmotorer. Vissa bloggförfattare presenterar sig 

själva ingående på sin bloggsajt, medan andra bara uppger förnamn/alias samt 

ålder. Det kan anses oetiskt att redogöra för citat från dessa personer med 

avseende på att de inte informerats om att delar av deras inlägg presenteras och 

analyseras i denna uppsats. Ändå har valet gjorts att redovisa citat från 

materialet. Detta anses här etiskt försvarbart med tanke på att bloggarna själva 

valt att tillgängliggöra sina åsikter och tankar på Internet, där vem som helst 

behagar kan ta del av dem. En etiskt berättigad studie är viktigt då det ökar 
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dess värde (Starrin & Svensson, 1996). Om inte datan skulle redovisas, skulle 

det innebära att studien förlorar reliabilitet (se ”4.2.1 Reliabilitet”). 

 

4.3 Alternativa metoder  

Kvantitativa metoder kan med fördel användas för att upptäcka, mäta, 

kartlägga samt förklara (Schröder et al., 2003). Vill man ha svar på frågor som 

kräver okomplexa svar, undersöka en stor del av befolkningen samt hitta 

övergripande mönster utifrån den insamlade datan, lämpar sig en kvantitativ 

ansats mycket väl. Då detta inte är studiens syfte anses här inte metoden vara 

lämplig. Eftersom målet är att nå förståelse är kvalitativ metod mer givande i 

förhållande till syftet och frågeställningarna.  

Slutsatser utifrån en kvantitativ undersökning betraktas ofta som långt mer 

representativa och allmängiltiga än resultaten från en kvalitativ studie 

(Schröder et al., 2003). Det är inte möjligt att få fram ett statistiskt säkerställt 

resultat utifrån den relativt lilla mängden insamlad data i denna studie. De som 

kommenterat reklamfilmerna på Internet, utgör troligen inte heller en 

urvalsgrupp som är representativ för befolkningen i stort. Dock är som sagt inte 

målet i denna studie att uppnå så representativa resultat som möjligt, utan att 

istället att mer ingående undersöka de diskussioner som förekommer för att 

uppnå förståelse. Möjlighet för högre representativitet anses därför inte räcka 

som motiv till att istället välja en kvantitativ forskningsansats.  

Studien är i huvudsak kvalitativt utförd och bygger på en skrivbordsanalys av 

webbaserat material. Vid kvalitativ forskning är det mycket vanligt att 

intervjuer används som metod, men metodvalet måste dock styras av studiens 

syfte (Andersen, 1994). I denna studie är målet att granska uppfattningar 

utifrån diskussioner på Internet för att kunna svara på frågeställningarna. 

Användandet av intervjuer skulle därför inte mäta det som från början avsetts 

mätas. Observationer är en annan vanlig kvalitativ metod. Dock kan inte heller 

observationer svara på studiens frågeställningar. Genom att enbart iaktta 

personer är det svårt att nå insikt om deras inre tankar och attityder eller, som i 

detta fall, hur de uppfattat mediebilden av funktionsnedsatta. 
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4.4 Kritisk diskursanalys                                           

Diskursanalysen vilar framförallt på teorier om språk och det 

socialkonstruktivistiska perspektivet (Börjesson, 2003). Kritisk diskursanalys 

kommer tillämpas genom att vissa frågor ställs i dialogen med texten. På en 

mer övergripande nivå kommer följande frågor ställas: 

 Vad sägs?  

 Hur skulle det kunna ha sagts istället?  

 

Analysarbetet kommer huvudsakligen att fokusera på vad som skrivits om 

reklamfilmerna i anknytning till funktionsnedsatta, samt vilka sätt att tala om 

dessa personer och reklamfilmerna som väljs framför andra. Detta kan 

undersökas med hjälp av olika slags analyser som kan anses falla in under den 

diskursanalytiska metoden. De som här kommer att användas, är främst 

ordvalsanalys och lingvistisk analys.  

Ordvalsanalys ser till just de ord som väljs för att beskriva något (Fairclough, 

2001). Dessa val innebär då att andra ord, som också skulle kunnat användas, 

selekteras bort. Som tidigare nämnt konstitueras diskursen även av det som inte 

sägs. I analysen kommer därför undersökning av ordval ske för att kunna se 

huruvida en överrepresentation av vissa ord förekommer. Överrepresenterade 

ord kan tänkas passa in i olika diskurser som reklamfilmerna förmedlar. Ord 

och ordsammansättningar som förekommer frekvent i materialet kan visa på 

diskurser som förmedlas och den upplevda bilden av dessa personer.    

Vid sidan av ordvalsanalysen kommer centrala aspekter från den lingvistiska 

analysmetoden att användas. Dessa analysmetoder kan till viss del sägas 

överlappa då de båda utgår från uppfattningen att språket rymmer många dolda 

strukturer, som måste granskas kritiskt för att synliggöras (Fowler, 1991). En 

lingvistisk analys anses framförallt kunna bidra till att belysa problematiken 

kring framställningar av subjekt kontra objekt i blogginläggen. Därför kommer 

analysen även fokusera på vilka pronomen som används i förhållande till 

personer med funktionsnedsättning och huruvida de framställs som aktiva eller 

passiva - som subjekt eller objekt.  
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4.5 Urval vid datainsamling 

Texterna som ska tolkas har hämtats från olika bloggar. Enligt Svenska 

Akademin år 2010 är en blogg en ”personlig dagbok på webben som 

uppdateras kontinuerligt och är öppen för kommentarer” 

(http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx). Urvalet begränsas till 

bloggar då det anses lämpa sig bäst i den kvalitativa metoden. Det förekommer 

en mängd olika kommentarer på Facebook samt i kommentarsfunktionen på 

YouTube. Dessa uttrycker väldigt kortfattade åsikter kring reklamerna och här 

anses bloggar vara ett bättre alternativ för att få fram mer utvecklade texter 

som möjliggör en mer djupgående analys. Detta eftersom bloggarna innebär 

större utrymme att uttrycka sig ingående och detaljerat. De blogginlägg som 

analyseras kommer även att ställas i relation till (i sammanhanget) relevanta 

kommentarer som gjorts till inläggen. 

Urvalet av blogginlägg har gjorts utefter ett lämplighetskriterium. Det är 

tidsmässigt omöjligt att på egen hand gå igenom alla de bloggar som finns. 

Därför kommer en sökmotor användas för urval. Inläggen kommer att väljas 

ut med hjälp av Bloggportalen.se, en Internetsajt som syftar till att göra "det 

enklare att hitta i den enorma mängd blogginlägg som skrivs av svenska 

bloggar varje dygn" 

(http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/About). Datainsamling 

skedde i oktober 2009 då sökordet ”ICA-Jerry” gav 84 träffar. De 84 

inläggen hade över 200 tillhörande kommentarer.  

Av de 84 inlägg som söktjänsten hittade, bedömdes inte alla vara relevanta i 

sammanhanget. Så var även fallet med de tillhörande kommentarerna. 

Studiens analyserade data utgörs av 42 inlägg som publicerats av 41 olika 

bloggare, och 158 bloggkommentarer som gjorts av mer än 130 olika 

personer (se ”Bilaga, analyserad data”). De inlägg och kommentarer som 

inte analyserats har valts bort på grund av att de inte uttryckt någon åsikt 

eller attityd gentemot reklamfilmerna eller karaktären Jerry.  

Kritik kan riktas mot bristande representativitet vid urvalet då datan enbart 

hämtats från de bloggar som finns i sökbasen hos Bloggportalen.se. Återigen 

bemöts denna kritik med att syftet med studien inte är att mäta frekvenser eller 

fastställa resultat som är representativa för befolkningen i stort. 
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4.6 Analytiskt schema 

Undersökningens syfte är, som redan presenterats, att undersöka hur 

reklamfilmernas bild av en funktionsnedsatt person uppfattats utifrån 

diskussioner på Internet. Därmed är inte målet att analysera den bild av 

funktionsnedsättning som finns i reklamen. Nedan presenteras ett övergripande 

analysschema och de huvudsakliga frågor som kommer att ställas till de olika 

texterna. Då en abduktiv förståelse ansats används kan dessa frågor komma att 

se något annorlunda ut under tolkningsprocessens gång (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). 

1) Innehåll 

 -  Vad sägs om reklamfilmerna på ett mer övergripande plan?  

-   Går det att se några trender?  

-   Hur har karaktären ”Jerry” uppfattats utifrån ICAs reklam?   

2)Språk  

-   Vilka ordval förekommer?  

-   Kan olika narrativ urskiljas?     

-   Upplevs funktionsnedsatta som aktiva eller passiva?  
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5. Resultat och diskussion 

Inledningsvis redovisas här attityderna till ICAs reklamfilmer som kunnat 

utläsas ur materialet. Attityderna analyseras och ställs i relation till varandra. 

Därefter flyttas analysens fokus till att undersöka olika ordval som förekommer 

frekvent i datan. Kapitlet behandlar sedan debatten som uppstått kring 

reklamkampanjen på en mer övergipande nivå. I enlighet med Faircloughs 

teorier granskas på så vis både textens sammanhang så väl som enskilda delar 

(Fairclough, 2001). Tillsist diskuteras de konsekvenser metodvalet genererat.  
 
5.1 Attityd till ICAs reklamsatsning 
Reklamfilmerna har tagits emot på skilda sätt bland de olika bloggförfattarna. 

Framförallt kan tre huvudsakliga attityder urskiljas. Vissa ställer sig positiva 

till reklamsatsningen, medan andra är negativa. Det finns också de bloggare 

som uttrycker att de är kluvna i frågan.  I denna del av kapitlet belyses 

dessutom den förvirring som uppstått kring reklamfilmerna och deras syfte, 

eftersom det kan utgöra en potentiell anledning till varför attityderna skiljer sig.  

 

5.1.1 "Hejja ICA som vågar" 

Den mest frekvent förekommande åsikten som uttrycks via inläggen, är att 

ICAs reklamsatsning är något positivt. Följande citat är endast en liten del av 

alla de inlägg och kommentarer som visar på en positiv inställning till 

företagets initiativ. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

"Bra av ICA tycker jag att belysa utvecklingsstörda och fördomar. Alla finns 

och ska finnas och därför ska också alla synas."  

Nr.25 (kommentar)  

 

"Tror detta hjälper till att avdramatisera, och det är väl inte konstigt att det blir 

en hype när ovanliga människor äntrar scenerna. Däremot är det bra och på 

tiden."  

Nr. 19 (inlägg) 

 

"Förhoppningsvis kommer det här att innebär en ökad respekt och förståelse 

för människor med handikapp i samhället. Jag följer gladligen utvecklingen 

och tycker att det är bland det bästa som har hänt på länge i reklamväg."  

Nr. 28 (inlägg) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I denna kategori av inlägg tar olika skribenter upp problematiken med den 

diskriminering som förekommer gentemot personer med funktionsnedsättning. 

Diskriminering åsyftar här stereotyper och fördomar, men också bristande 

synlighet i massmedierna. Den mycket begränsade synligheten ses vara både 
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en orsak till, och konsekvens av dessa stereotyper och fördomar. Några av 

bloggförfattarna menar att om man inte kommer i kontakt med 

minoritetsgrupper i samhället är det större sannolikhet att fördomar gentemot 

dem gror. ICAs reklamfilmer anses innebära en ökad synlighet för personer 

med funktionsnedsättning.  

 

Dessa bloggare uttrycker sig i enlighet med Mathiesen, då de menar att det är 

viktigt att de marginaliserade grupperna i samhället tillåts medieutrymme. De 

måste ges tillträde för att de ska få definiera sig själva och ge sina perspektiv 

(Mathiesen, 2006). De menar att funktionsnedsatta måste ges synlighet i 

massmedierna för att acceptansen av dem ska kunna öka i samhället i stort. De 

tror att en ökad acceptans i sin tur kan leda till ökad förståelse och respekt, och 

menar därför att ICA tagit ett välkommet steg i rätt riktning. De här bloggarna 

anser att tillträdet till den offentliga sfären är en förutsättning för att 

normalisering ska kunna ske (Ghersetti, 2007).    

 

Utöver detta ser de positivt inställda skribenterna ytterligare en värdefull aspekt 

med reklamerna. Det gäller själva retoriken i filmerna, vilket kan exemplifieras 

med hjälp av följande inlägg: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

"Jag gillar att han lurar den där andra snubben (det är för tidigt på morgonen 

för namn), men det att ICA-reklamen gör honom smart och kapabel till att 

sköta sitt eget liv. Det är ett viktigt steg i synen på funktionsnedsatta, tycker 

jag!"  

Nr. 20 (kommentar)  

 

Ja det är skönt att de vänder på steken och belyser det faktum att personer som 

Jerry faktiskt är smarta, även om de har ett funktionsnedsättning.. "  

Nr. 25 (kommentar) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Bloggarna anser att reklamen visar upp en bild av intellektuellt 

funktionsnedsatta där de framställs som smarta och självstyrande. Dessa 

personer har tolkat det som att reklamen driver med människor som har 

fördomar gentemot funktionsnedsatta. Karaktären Jerry anses visa att personer 

med intellektuell funktionsnedsättning kan agera på ett sätt som strider mot 

stereotypen av dem. Skribenternas syn på funktionsnedsättning i samband med 

reklamfilmerna, delas med den affirmativa handikappmodellen. Här ses inte 

funktionsnedsättning som ett hinder och personer som har en 

funktionsnedsättning anses kunna bidra positivt i samhället (Johnstone, 2001).  

 

Inom denna kategori kan man, i enlighet med den socialkonstruktivistiska 

traditionen, reflektera över vad som sägs implicit (Wenneberg, 2001). En klar 

majoritet av bloggarna som tycker att själva reklamfilmerna är bra, uttrycker 
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sig i linje med de citerade inläggen ovan. "Jerrys" agerande framställs som 

synonymt med hur alla funktionshindrande agerar. "Personer som Jerry" eller 

"Jerry" får representera funktionsnedsatta överlag. Det visar på en uppfattning 

om att dessa personer delar samma egenskaper och karaktärsdrag, vilket utgör 

en mycket stereotyp bild.  

 

Resultatet kan tolkas utifrån Gramscis hegemonibegrepp (Neumann, 2003). Att 

de karaktärsdrag som finns hos en enskild funktionsnedsatt, skulle vara 

gällande för samtliga funktionsnedsatta personer kan anses utgöra en 

hegemonisk diskurs. Påfallande ofta i materialet talas det i termer av denna 

generalisering och många verkar inte vara medvetna om att de generaliserar. 

Detta kan ses som ett tecken på att diskursen uppfattas som självklar och 

naturlig - hegemoni förekommer. I anslutning till hegemonibegreppet kan 

Faircloughs teorier om naturalisering ses (Fairclough, 2001). Naturalisering 

innebär i detta fall att diskursen om funktionsnedsattas gemensamma 

karaktärsdrag uppfattas som självklar, vilket får konsekvensen diskurser som 

utmanar denna får svårt att vinna mark. Här kan då en förklaring ses både till 

att personer som är positivt så väl som negativt inställda till reklamen, tolkar 

karaktärsrollen Jerry som en representant för intellektuellt funktionsnedsatta 

personer överlag. 

 
5.1.2 "Ett dåligt sätt att få publicitet"  
Trots att antalet bloggförfattare som uttrycker en positiv attityd gentemot ICAs 

reklam överväger bland den insamlade datan, finns även en stor andel som är 

negativa. Nedan presenteras några inlägg som visar på en genomgående kritisk 

inställning till ICAs reklamsatsning.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
"ICA reklamen handlar ju inte om att ta in personer som inte är som alla andra? 

utan att de påpekar och antyder att handikapade inte klarar lika mycket! ska 

inte dra uppp värsta diskussionen men ICA REKLAMEN ÄR FEL! dt handlar 

inte om att kanske ta in en tjej storlek större, eller något sådant! Utan att 

handikappade är störda nästan, antyder de! HELT FEL!"  

Nr. 11 (kommentar) 
 

"Inte kan de väl ha någon annan avsikt än att använda sig av lyteskomik för att 

sälja mer? Jag tror ju inte de har gjort filmerna för att öka svenskarnas 

förståelse för människor med Downs syndrom.."  

Nr. 21 (inlägg) 

 

"ICA menar att skratt åt mongolider i reklamfilmer är ok så länge ICA ger 

pengar till nåt rädda mongolider projekt. ICA är alltså de som bestämmer vad 

mongolider är och hur de fungerar och publiken bara lallar med då typ?"  

Nr. 31 (kommentar) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Det som de negativt inställda bloggarna vänder sig mot är själva 

framställningen av funktionsnedsatta utifrån reklamfilmerna samt det 

bakomliggande motivet. De flesta i denna kategori menar att ICA agerar oetiskt 

då de upplever att företagets reklamfilmer hånar människor som har Downs 

syndrom. Dessa skribenter menar att ICA gör sig roliga på funktionsnedsattas 

bekostning för att själva gynnas ekonomiskt. Flera av dem skriver att de anser 

att företaget använder sig av lyteskomik och att reklamkampanjen är oetisk. 

Många bloggare menar här att ICA i grund och botten är ett vinstdrivande 

företag och att det är det ekonomiska intresset som ligger bakom 

reklamkampanjen. Naturligtvis produceras reklam i syfte att driva 

försäljningen vilket är en förutsättning i ett konkurrenskraftigt samhälle, men 

enligt dessa personer tar ICA inte hänsyn till vilka konsekvenser reklamen får 

för människor med funktionsnedsättning. Här kan en koppling göras till det 

Tideman konkluderade i sin studie (se ”3.1 Synen på funktionsnedsatta”). Detta 

eftersom ekonomiska intressen här kan tänkas bidra till negativa konsekvenser 

för funktionsnedsattas självbild (Tideman, 2000).  

 

I kommentar nr.31 som presenteras ovan, riktar skribenten kritik mot att 

företaget tar sig rätten att definiera hur en person med funktionsnedsättning är 

och beter sig. Denna attityd kan ses i andra inlägg, dock mer latent - "mellan 

raderna". Även här verkar bloggarna vara av uppfattningen att ICA menar att 

deras framställning av rollkaraktären Jerry, gäller för funktionsnedsatta 

överlag. Varför det skulle vara så framgår inte av inläggen. Återigen kan 

Gramscis hegemoni begrepp och Faircloughs teori om naturalisering ses i sättet 

de talar om funktionsnedsatta. Dessa personer anses agera likadant och besitta 

samma egenskaper. Detta förefaller givet och ifrågasätts inte i någon vidare 

utsträckning.  

 

Det som bloggarna i denna kategori motsätter sig är som tidigare nämnt inte att 

funktionsnedsatta får synas i TV, utan att de anses framställas på ett 

nedvärderande sätt. Drar man detta resonemang ett steg vidare, kan man i 

förlängningen skönja en uppfattning bland bloggförfattarna att om 

funktionshindrade ska förekomma i reklamer, måste framställningen av dem 

följa vissa regler. Detta skulle i sig innebära en typ av stereotypisering som 

skådespelare utan funktionsnedsättning inte utsätts för, och utgöra en sorts 

diskriminering. Denna problematik blir, som nämnt, även uppmärksammad av 

Ghersetti som menar att individer som inte anpassar sig till de villkor medierna 

ställer kan komma att nekas tillträde till dem (Ghersetti, 2007).    
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5.1.3 "På gott och ont" 
Det finns också de bloggare som tycker att reklamfilmerna genererar positiva effekter, 
men som samtidigt finner vissa negativa aspekter med satsningen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"Jag tyckte initiativet var bra. Men i sista inslaget "bluffar Jerry" Paul och äter 

käk som han "stulit". Är man petig kan man säga att trots handikapp är han 

smart nog - blåsa andra. Med humor sett, helt ok, men mot fördomar blir det 

för mig liiite bottennapp."  

Nr. 25 (kommentar) 

 

"Och 99 av 100 missar det huvudsakliga budskapet (bortsett den 

marknadsföringsmässiga aspekten) i reklamfilmen. ICA gör samma naiva 

misstag som de flesta politiker och överskattar befolkningen. 

Hade man valt någon med större talang hade troligtvis budskapet inte varit lika 

tydligt, vilket man visserligen kan diskutera poängen i då den ändå förbigås, 

men Jerry gör sin roll bra och sätter tonfallet nästan för distinkt."  

Nr. 27 (kommentar) 

 

"Jag kan tycka att det är lite väääl präktigt och i viss mån cyniskt av ICA, 

eftersom det i grund och botten är ett vinstdrivande företag, men samtidigt är 

det väl bra att man belyser ämnet."  

Nr. 27 (kommentar) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Genomgående bland inläggen kan uppfattningen att reklamsatsningen är något 

positivt urskiljas. Dock uppvisar de ändå en något skeptiskt inställning när det 

gäller två olika områden; det bakomliggande motivet och utformningen av 

reklamfilmerna. I denna kategori av bloggare tas återigen det faktum upp att 

ICA i grund och botten är ett vinstdrivande företag som producerar reklam för 

att öka sin försäljning. Flertalet antyder här att ICAs huvudsakliga motiv till 

kampanjen är att de själva ska framstå som "goda" och ansvarsfulla. 

 

Flertalet bloggförfattare anser även att reklamerna har ett bra syfte, men att 

reklamernas utformning gör att detta inte uppfattas. En av kommentarerna i 

citatet ovan menar att ICA framställer karaktären Jerry som kapabel att 

överlista en annan person ”trots” sin funktionsnedsättning. Bloggaren verkar 

inte ha i åtanke att det kan vara hans egna fördomar som gör att han upplever 

detta ”trots” utifrån synvinkeln att det faktum att Jerry blåser Ulf inte behöver 

ha något med hans funktionsnedsättning att göra.  

 

En annan uppfattning som finns bland flera av bloggarna i datan, representeras 

av kommentar nr.27 ovan. Skribenten menar att reklamerna är producerade på 

ett sätt som gör att budskapet är svårt att förstå.  
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Överlag är dock bloggförfattarna inom denna kategori överens om att 

reklamkampanjen är något som ger en positiv effekt till förmån för 

funktionsnedsatta, oavsett utformning av reklamerna och deras bakomliggande 

motiv. 

 
 

5.2 Ordval 
Som nämnt förespråkar socialkonstruktivismen sökandet efter det latenta 

(Wenneberg, 2001). De ordval som gjorts i inläggen kan ibland peka på 

attityder och inställningar som finns latent i texten. Detta förefaller vanligast 

förekommande bland bloggförfattare som är positivt inställda till 

reklamsatsningen. Ordval som förekommer frekvent, och vars kontext därför 

kommer att undersökas närmare är ordet "söt" samt ord i stil med "faktiskt" och 

"trots". 

 
5.2.1 "Tok söta ICA Jerry"  
Flertalet bloggförfattare uttrycker att "Jerry" är söt. Denna beskrivning 

förkommer främst bland de som anser att ICA har gjort rätt i att producera 

reklamfilmerna.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

"Skrattar gång på gång när ja ser dem för han är så söt :P"  

Nr. 63 (inlägg) 

 

"Han är ju för gullig!"  

Nr. 67 (inlägg) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ordvalet söt, kan sägas inte falla i linje med det reklamerna försöker förmedla. 

När söt är det ord som främst används för att beskriva en 

skådespelare/rollkaraktär tyder detta knappast på att man ser personen som en 

stark person med egen vilja, utifrån vilken han/hon agerar. Att tala om personer 

med funktionsnedsättning i dessa termer kan istället innebära att de ses mer 

som objekt än subjekt. Synsättet innebär inte mer makt åt denna 

marginaliserade grupp. Här kan snarare den samhälleliga, rådande 

maktbalansen anses återinföras – där funktionshindrade tillskrivs en 

underordnad position.  

 

 

 

 

 

 

 

http://orietamo.blogspot.com/2009/10/ica-jerry.html
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5.2.2 "Faktiskt", "trots" & "även om" 
Implicit i många inlägg kan fördomar skönjas trots att bloggförfattarna är 

positivt inställda till reklamen, just för att den utmanar fördomar. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

" ICA-Jerry blir den nya folkidolen och alla gillar hans personlighet, trots  

sitt handikapp." 

Nr. 1 (inlägg) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Förutom ”trots” använder bloggare även "faktiskt" och "även om", vilket 

underförstått kan ses betyda "tvärtemot vad man tror". Ordval som dessa kan 

visa på fördomar, eftersom bloggarna själva menar att de hade väntat sig att 

Jerry skulle vara eller agera på ett särskilt sätt på grund av sin 

funktionsnedsättning. Fördomar som förekommer hos dem personligen är ofta 

till följd av att de finns i samhället, eftersom diskurser ofta överförs via olika 

socialiseringsprocesser (Fairclough, 2001). En slutsats som kan dras är att detta 

sätt att tala om reklamen, verkar inom de redan existerande diskurserna 

(oavsett om bloggaren har en positiv eller negativ inställning till reklamen). 

Även om funktionsnedsatta här har getts tillträde och tillåts anta en mer 

subjektiv position (till skillnad från när de exempelvis omtalas i 

nyhetsprogram), blir detta ett slags undantag som bekräftar regeln. Det är 

ovanligt att se funktionsnedsatta i en sådan roll, vilket resulterar i att publiken 

reagerar och talar om det inom ramarna för existerande diskurser. Den nya 

diskursen reklamfilmerna kan ses försöka förmedla får svårt att vinna mark då 

befintliga diskurser är starkare (Neumann, 2003).   

 
5.3 Synen på funktionsnedsatta 
Synen på funktionsnedsatta kan ses underliggande i många inlägg. Precis som 

tidigare studier om mediebilder av funktionsnedsatta visat, används ofta ett ”vi 

och dom-perspektiv” i de olika inläggen. Ett annat sätt att tala om 

funktionshindrande är i termer av medlidande. Det förekommer också inlägg 

som hånar dessa personer och använder nedlåtande diskriminerande ord för att 

tala om dem. Även dessa typer av inlägg behandlas nedan. 
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5.3.1 "Hur vi ser på dem" 

Sättet att tala om personer med funktionsnedsättning som följer nedan 

förekommer både bland skribenter som är positiva och bland dem som är 

negativa till ICAs reklamkampanj. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

"Tycker det är bra att ICA har med en kille med downs syndrom varför skulle 

dom inte kunna vara med likasom vi är?" 

Nr. 29 (kommentar)  

 

”De förstår så mycket, och i vissa fall förstår de saker som vi inte förstår, ser 

saker som vi inte ser.”  

Nr. 42 (kommentar) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oavsett om bloggförfattarna är positiva, negativa eller tveksamma till ICAs 

reklam, finns här en genomgående trend i att många skriver i termer av "vi och 

dom". Som tidigare nämnt är detta vanligt när man talar om minoriteter i 

samhället. Studierna av Ljuslinder, Boréus och Nilsson som presenteras ovan 

belyser alla ”vi och dom-perspektivet” (se ”3. Tidigare forskning och teoretiskt 

ramverk”). Användandet av perspektivet är oftast omedvetet och görs ej av 

illvilja, men ändå kan det tänkas få negativa konsekvenser för synen på de 

grupper i samhället som blir positionerade som ”de andra”.  

 

Då ”vi och dom-perspektivet” används resulterar det i att "dom" automatiskt 

identifieras som annorlunda och tilldelas en objektsposition (Boréus, SOU 

2006). Detta kan leda till att vi ser på ”dom” som offer, personer som vi har 

som skyldighet att ta hand om. I förlängningen kan detta innebära att de 

betraktas som en belastning. Synsättet kan återigen knytas till den individuella 

handikappmodellen (Johnstone, 2001). Detta går inte i linje med ett av 

kampanjens huvudsakliga syfte - att visa att funktionsnedsatta är kapabla att 

sköta ett jobb. 

 
5.3.2 "Det är synd om little Jerry" 

Synen på funktionsnedsatta som offer går även att se mer bokstavligt uttryckt. 

Flertalet bloggare som är negativt inställda till ICAs reklam, menar att det är 

synd om dem på grund av hur de framställs i reklamfilmerna.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

"de här reklamerna är ju sjukt nedlåtande och borde lätt kunna anmälas till 

reklamombudsmannen eller vad de heter" 

Nr. 35 (kommentar) 
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"reklamen är ett dåligt sätt att få publicitet och den är inte shysst mot  

personer med down syndrom."  

Nr. 35 (kommentar) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Istället för att betrakta personer med funktionsnedsättning med respekt och som 

jämlikar, uttrycks istället medlidande. Ännu en gång kan den individuella 

handikappmodellen användas för att beskriva dessa skribenters syn på 

funktionsnedsatta (Johnstone, 2001). Som redan nämnt motverkar reklamens 

syfte att framställa intellektuellt funktionshindrande som självständiga subjekt 

då de tilldelas en objektsposition. 

 

Här kan dock nämnas att alla naturligtvis inte tycker att det är synd om Jerry, 

vilket kommentaren nedan påvisar.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

"Det är INTE så att alla bara tycker synd om “Jerry”. Jag gör det i a f inte.  

Jag beundrar honom för att han är ansiktet utåt för ICAs som påtalar att  

alla SKA få plats i samhället. Människor med funktionsnedsättning kan  

visst fungera på en arbetsplats."  

Nr. 27 (kommentar) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Detta är dock skrivet av en person som är positiv till reklamsatsningen och det 

är bland de negativt inställda som medlidandet har visat sig. 

 
5.3.3 "Kolla, killen har downs! hahahaha!” 

Något som tyder på att reklamen inte bidrar till att öka acceptansen av 

funktionsnedsatta i samhället, är den relativt ansenliga mängd inlägg vars 

innehåll utgör nedlåtande kommentarer om dem.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Folk garvar åt honom för att han på grund av sitt funktionsnedsättning: 

 Ser rolig ut. Det gör de flesta som lider av downs syndrom.  

 Levererar replikerna rätt märkligt. Sluddrar, och lägger betoningen på  

fel ord.  

’Fan Joakim, kan du inte blogga om det där mongot i ICA-reklamerna’ har  

folk frågat mig. Och ja, nu har jag gjort det. Ni kanske undrar vad jag tycker 

om de nya reklamfilmerna? Jag tycker de är hysteriskt roliga. Av den enda 

anledningen att Jerry lider av downs syndrom." 

Nr. 37 (inlägg) 
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"Jag bryr mig inte om den här fånige praktikanten. Jag tycker synd om  

stackars korkade Ulf…. Jag tycker instinktivt illa om alla nya reklamfilmer 

med mongisen som ICA visar. Den är inget annat än dålig!"  

Nr. 27 (kommentar) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Reklamen kan här ses ge en anledning för personer med denna inställning att 

ge uttryck för sina fördomar och stereotypa bilder av intellektuellt 

funktionsnedsatta. Dessa bloggare kan ses motarbeta reklamkampanjens syfte 

och via dem förstärker och återinför den istället fördomar som leder till 

diskriminering.  

 
5.4 Debatten som uppstått 

Reklamfilmerna har, som inledningsvis nämnt, erhållit stor uppmärksamhet. 

Debatten som kampanjen genererat, kan i sig sägas vittna om synen på 

funktionsnedsatta.  

  

5.4.1 "Att vi överhuvudtaget reagerar" 

Att samhället reagerat relativt kraftigt på reklamfilmerna, kan anses visa på att 

intellektuellt funktionsnedsatta personer i dagsläget varken åtnjuter medial 

synlighet eller acceptans.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

"Och att vi överhuvudtaget reagerar – pekar inte det på en förhärskande 

normativitet som inte är så lite skrämmande?"  

Nr. 36 (inlägg) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Det är dock inte många av bloggförfattarna i denna studie som reflekterat över 

vad den omfattande debatten som uppstått, säger om synen på intellektuellt 

funktionsnedsatta i samhället idag. Också detta kan sägas tyda på den bristande 

synligheten. Hade funktionsnedsatta personer tillåtits förekomma mer i det 

offentliga rummet, hade reklamfilmerna förmodligen inte väckt samma 

uppståndelse. 
 

 

5.5 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden har visat sig givande i denna studie. Det är svårt att se 

hur kvantitativa tillvägagångssätt bättre skulle kunnat svara på 

frågeställningarna, framförallt då syftet är att nå förståelse och inte statistiskt 

säkerställda resultat. 

http://kjellstjernholm.blogspot.com/2009/10/icas-vi-kan-mer-borde-kunna-battre.html
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Begränsningen till bloggar har inneburit att majoriteten av studiens informanter 

är unga. Det hade varit intressant att även undersöka hur äldre personer 

uppfattade reklamfilmerna. Den låga genomsnittsåldern kan i viss mån tänkas 

ha påverkat studiens resultat. Huruvida detta faktiskt har haft en betydande 

inverkan är oklart. 

Datainsamlingen har underlättats av denna begränsning till bloggar för 

datainsamling. Sökmotorn på bloggportalen.se innebar snabb åtkomst till 

relevanta inlägg. Detta innebar att mer tid kunde ägnas åt att studera och 

analysera datan. Limitation till bloggportalen.se innebär dock att resultatet, 

teoretiskt sett, skulle kunna variera om en annan webbsida används.     

Det skulle också varit intressant att gå datan mer in på djupet med hjälp av 

uppföljande intervjuer med de olika bloggförfattarna. Här skulle eventuella 

oklarheter kring deras texter kunna elimineras och det skulle öppna upp en 

möjlighet för att bättre sätta sig in i deras resonemang. Dessvärre har tidsbrist 

här inneburit en begränsning till enbart bloggmaterial. Trots detta anses 

resultaten som kunnat dras från materialet vara givande nog för att 

tillfredsställande svara på syfte och frågeställningar. 
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6. Slutsatser 
I föregående kapitel har datamaterialet diskuteras och analyserats. I detta 

kapitel kommer de viktigaste slutsatserna från diskussionen att sammanfattas. 

Här besvaras frågeställningarna som studien strävat efter att besvara: 
 

- Hur ser bloggare och bloggkommentatorer på de tre första reklamfilmerna 

i ICAs kampanj ”Vi kan mer”?  
 

- Kan de tre första reklamfilmerna i ICAs kampanj ”Vi kan mer” sägas bidra 

till att producera, reproducera eller utmana fördomar mot personer med 

intellektuell funktionsnedsättning? 

 

Majoriteten av bloggskribenterna i denna studie ställer sig positiva till ICAs 

initiativ, då de anser att reklamen ifrågasätter fördomar. De menar att 

reklamfilmerna ger en bild av funktionsnedsatta som strider mot en 

stereotyp bild av hur dessa personer är och agerar. Bloggarna anser också att 

det som kanske är än mer positivt än att reklamen bryter mot fördomar, är 

den synlighet som personer med funktionsnedsättning ges. Tillträdet till det 

offentliga rummet anses vara en nödvändighet för att de ska erhålla 

acceptans och förståelse i samhället.   

Det finns även många bloggare som är negativa till reklamsatsningen 

eftersom de menar att framställningen av ”Jerry” driver med 

funktionsnedsatta. De hävdar att ICA utnyttjar denna befolkningsgrupp för 

att gynnas ekonomisk, utan att vara intresserade av konsekvenserna det kan 

komma att innebära för personer med funktionsnedsättning.  

En tredje grupp av skribenterna är kluvna i frågan. De anser att initiativet i 

grund och botten är bra, men flertalet menar att reklamfilmerna kunde 

utformas på ett annat sätt för att bättre kunna uppnå syftet. Här tycker man 

att budskapet i filmerna är svårt att förstå och att reklamen lätt kan 

missuppfattas. 

En gemensam trend inom dessa tre kategorier av bloggare är att de tenderar 

att tala om reklamen som om ICA menar att deras framställning av ”Jerry”, 

skulle vara gällande för funktionshindrade överlag. Personer med 

funktionsnedsättning är naturligtvis individuella personer, med olika sätt 

och beteenden. ICA har inte hävdat att deras bild av ”Jerry” på något sätt är 

typisk eller representativ för funktionsnedsatta. Här sker reifiering – 

”Jerrys” funktionsnedsättning ses som hans identitet. Detta tyder på en 
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initialt stereotyp och fördomsfull bild av funktionsnedsatta urskiljas bland 

bloggarna.  

Fler latenta uppfattningar kan urskiljas bland den insamlade datan. En stor 

mängd inlägg handlar om karaktären ”Jerrys” upplevda personlighetsdrag 

eller utseende (till exempel fanns många inlägg som löd ”Jerry är så söt”). 

Även om personerna är positivt inställda till satsningen och dess syfte, 

bidrar de knappast till att detta uppfylls genom att fokusera på hans utseende 

istället för hans förmåga. 

Två andra ordval som förekommer påfallande ofta i materialet är ”trots” och 

”även om”. De används oftast av positivt inställda bloggare och i 

sammanhang som gör att de får motsatt effekt. Karaktären Jerry beskrivs till 

exempel som smart och kapabel, ”trots” sin funktionsnedsättning. Detta 

indikerar att det är tvärtemot vad man hade kunnat förvänta sig och vittnar 

om underliggande fördomar.   

Inläggen och kommentarerna som analyserats visar också på olika sätt att 

tala om funktionsnedsatta. Det talas ofta i termer av ”vi och dem”, vilket 

tillskriver dem en underordnad position och ett utanförskap. Vissa talar 

nedlåtande om personer med funktionsnedsättning, medan andra har en 

medlidsam ton.  Samtliga av dessa tre sätt att tala om funktionsnedsatta 

motverkar syftet med reklamen, då fokus förflyttas till vad de personerna 

inte kan göra.  

Detta, i kombination med ordvalen och att funktionsnedsatta antas dela 

samma egenskaper, anses visa på att det finns rådande diskurser som talar 

om hur personer med funktionsnedsättning är och beter sig. Att bloggarna 

relativt genomgående talar i dessa termer, tyder på att denna diskurs är stark. 

Då ytterst få reflekterar över detta kan även ett tecken på hegemoni ses – 

diskursen tas för given.   

Ett vi och de-perpektiv och en stark diskurs när det kommer till 

funktionsnedsatta, är även något som tidigare forskning på området funnit 

(se ”3.2 Mediebilden av funktionsnedsatta”). Här bör dock poängteras att 

tidigare beskrivna studier (som redan nämnt) inte rör mediebilden utifrån 

diskussioner på Internet. De har istället främst fokuserat på TV- och 

tidningsmedier. Då Internet och sociala medier hittills inte varit särskilt 

beforskade som kommunikativ arena i förhållande till funktionsnedsatta är 

detta något som här efterfrågas. Exempelvis skulle det vara intressant med 

forskning som fokuserar på Internet som ett verktyg för funktionsnedsatta 
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att definiera sig själva och därigenom nå en möjlighet att eliminera 

fördomar, eller på de skillnader som sociala medier innebär i förhållande till 

traditionella medier i denna kontext.      

Som datan tydligt visar, har reaktionerna och attityderna gentemot 

reklamfilmerna kommit att reflektera attityden gentemot ICA som företag. 

Attityderna till reklamfilmerna blir i många fall synonym med den attityd 

bloggarna och kommentatorerna har till företaget. Detta är något som gått 

att urskilja genomgående i tolkningsprocessen. Både hat och kärlek har 

uttryckts gentemot ICA, men studien har visat att den positiva inställningen 

till ICA övervägt med klar majoritet och bland dessa har företagets image 

förbättrats. Ur denna synvinkel är reklamsatsningen ett lyckat CSR-projekt.  

Troligen har sällan förr ett CSR-projekt dragit till sig så mycket medial 

uppmärksamhet, där de positiva inställningarna övervägt. ICA har lyckats 

provocera och väcka till debatt, och samtidigt förbättra sin egen image. I 

dagens konkurrenskraftiga samhälle där konkurrensen om synlighet ökar, 

bör det anses vara en bedrift för företag att lyckas komma ut med sitt 

budskap och berätta om sitt samhällsengagemang på detta sätt. I dag är det 

förmodligen en stor del av befolkningen som vet vem ICA-Jerry är, men få 

som är medvetna om allt annat CSR-arbete företaget gör. Föga förvånande 

har ICA har valt att låta karaktären fortsätta medverka i reklamfilmerna. 

Kanske är deras arbete med ICA-Jerry ett sätt att positionera sig och sitt 

CSR-arbete. Kanske indikerar detta också att det är mer gynnsamt att 

storsatsa på ett projekt än att arbeta med flera skilda projekt. Är att 

provocera och därigenom väcka till debatt det som idag krävs för att CSR 

ska bli uppmärksammat? Och om så är fallet – vilka blir konsekvenserna? 

Fortsatt forskning kring CSR av denna typ, och studier om ICAs fortsatta 

engagemang av detta slag skulle vara intressant att se och efterlyses därför 

här.  

Även om studien visat på en lyckad CSR-kampanj från ICAs sida, är det 

dock reklamfilmernas konsekvenser för synen på funktionsnedsatta som 

utgjort det huvudsakliga fokuset för studien, och inte konsekvenserna för 

ICA som företag. För att därför avslutningsvis återkoppla mer direkt till 

frågeställningarna kan här konstateras att den analyserade datan visar på att 

ICAs reklamfilmer både reproducerar och utmanar befintliga fördomar. 

Reproduktionen kan ses i det faktum att den gett personer som inte har 

förståelse för personer med funktionsnedsättning en anledning att lyfta fram 

befintliga fördomar. Även om ICA vill kämpa för funktionsnedsattas lika 

rättigheter kan reklamen ses bidra till reproduktion av fördomar då de är 
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godtyckliga och tenderar att dö ut om de inte belyses. Diskussionerna på 

nätet har förts inom de rådande ramarna för diskursen och kan därför anses 

stärka diskursen. Det är en lång väg att gå innan normalisering kan ske, 

vilket en av bloggarna har satt fingret på:  

” att vi överhuvudtaget reagerar – pekar inte det på en förhärskande 

normativitet som inte är så lite skrämmande?" (Nr. 36, inlägg) 

 

Trots att en reproducering av fördomar kan urskiljas, anses dock reklamens  

positiva effekter överväga. Även om reklamens utmanande diskurs har  

mycket liten chans att vinna mark, pekar många på att just denna typ av  

 

 

synlighet är nödvändig för att funktionshindrade ska nå acceptans och  

respekt i samhället. Den stora uppståndelse reklamsatsningen genererat är  

ett första steg i rätt riktning. 

ICAs initiativ är därför viktigt och öppnar upp för en möjlighet att på sikt 

kunna eliminera existerande fördomar. Även om det är långt kvar till att 

normalisering kan nås har reklamfilmerna öppnat upp för en fortsatt 

diskussion, där folk kan tvingas utmana sina egna fördomar.    
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Bilaga, analyserad data 
 

Nedan finns studiens analyserade data. Datan är indelad i två huvudsakliga kategorier som 

baseras på skribenternas olika attityder - ”Positiva till ICAs reklamsatsning” och ”Negativa till 

ICAs reklamsatsning”. Inledningsvis presenteras de inlägg och kommentarer som är positiva 

överlag till reklamsatsningen, med de två underkategorierna ”Skribenter som hyllar ’Jerry’” och 

”Positiva, men samtidigt kritiska”. Därefter följer de texter där skribenterna ställer sig negativa 

överlag till reklamsatsningen, med de två underkategorierna ”Skribenter som hånar ’Jerry’” och 

”Skribenter som tycker synd om ’Jerry’”. Inläggen numrerades innan kategoriseringen skedde 

och därför följer inte numren på inläggen i kronologisk ordning i redovisningen nedan. Inläggen 

har som sagt numrerats, men kommentarerna har samma nummer som det inlägg det hör till. 

Detta för att man i dataredovisningen ska kunna söka upp vilket inlägg varje kommentar tillhör.   

 
                        
 
 
                        
                       Kategori 1 
 

                
 
                   
 

Positiva till ICAs                            

reklamsatsning 

Skribenter som 

hyllar ”Jerry” 

Positiva, men 

samtidigt kritiska 
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                                     Kategori 2 
 
 

             

 
 
Positiva till ICAs reklamsatsning 
 
1.  
 

Inlägg: "Reklamsåpan med personalen på ICA-butiken har körts i åtta år i Sverige nu och 

konceptet börjar kanske kännas aningen urvattnat. I varje fall har man känt lite så – fram tills nu! 

ICA tänjer på gränserna och tar in en utvecklingsstörd praktikant, för att visa på deras goda 

samhällsanda där dom anställer folk i samarbete med Samhall. Och visst fasen gör dom det bra! 

Detta är kanske något av en svensk reklamhistoria. ICA-Jerry blir den nya folkidolen och alla 

gillar hans personlighet, trots sitt handikapp. Kolla bara på hans Facebook-fansida som idag har 

närmre 240.000 fans. Bilden av förståndshandikappade blir annorlunda hos det svenska folket 

och vi får en bättre värld. Halleluja!"  

URL: http://reklamklipp.se/2009/11/ica-jerry/  

BLOGG: Reklamklipp.se - av Reklamklipp.se  

PUBLICERAT: 2009-11-21, kl: 18:24  

 

Negativa till ICAs                         

reklamsatsning 

Skribenter som       

hånar ”Jerry” 

Skribenter som tycker 

synd om ”Jerry” 

http://www.samhall.se/
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=30958
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8.  
 

Kommentarer: 

den 15 november 2009 vid 15:03 | Svara charlotte  

väldigt bra gjort av dem. hur många företag kan tänkas vilja anställa folk som inte klarar av att 

arbeta 100!? jag vet inga iaf mer än ICA 

den 15 november 2009 vid 18:49 | Svara Tofflan  

Charlotte: Bra av ICA, man kan hoppas att fler tar efter!  

Gunilla: Han är skitskön! 

 

11.  
 
Inlägg: angående det här som kissie skrev. min åsikt är att det såkallade mellanmjölkssverige 

börjar spåra ur lite... först ica-jerry, och nu det här med att lindex gör en kollektion i bara s och 

m. big deal? nej. varför blir man upprörd bara för att nya killen i reklamen inte är som oss andra? 

vem är som alla andra egentligen? alla är sig själva och ingen annan. att vi förstorar saken gör det 

ju bara värre. själv tycker jag att det är bra att dom tar med människor som "inte är som vi andra", 

dom ska väl få vara lika delaktiga i samhället som alla andra, och ha samma möjligheter. varför 

så fördomsfull? och dom som har large och nu inte kan handla kläder från lindex nya kollektion 

affordable luxury får väl leva med det. 

hoppas ingen tar illa upp nu. ciaobellas! 

 

 

URL: http://eljungberg.blogg.se/2009/november/super-serious.html  

BLOGG: EMMA LJUNGBERG - foto och stil. - av EMMA LJUNGBERG  

PUBLICERAT: 2009-11-10, kl: 21:27 

 
14.  
 

Kommentar: 

 

Mamma skriver:  

2009-11-14 klockan 20:08  

Åsa, vad spännande. Jag skulle ha velat vara där. Det är konstigt det där, att vissa inte vet vad de 

ska tycka. Jag har inte hört någon som själv har en anhörig eller jobbar med någon som har DS 

som inte tycker att reklamen är bra. 

Jag tror att de som är tveksamma till reklamen känner sig träffade på ett sätt. De tolkar den fel per 

automatik och tror att man gör sig lustig på Jerrys bekostnad. Det speglar deras egna förutfattade 

meningar. 

 

/l%20
/2009/11/14/ica-jerry-succe-aven-pa-fejan/?replytocom=2638
http://metrobloggen.se/spanat
/l%20
/2009/11/14/ica-jerry-succe-aven-pa-fejan/?replytocom=2645
http://tofflan.wordpress.com/
http://www.kissies.se/?p=506
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=63780
http://www.snyggmedia.se/erika/
/l%20


51 

 

16. 
 

Inlägg: Ica-Jerry, totalt missad poäng. 

Det var en insändare i VLT igår...om hur hemskt det var att Ica driver med folk  som har downs 

syndrom genom att ha med "Jerry" i sina reklamer....nu trodde jag  att det var rätt djävla 

uppenbart att de driver med FOLKS FÖRDOMAR om folks  med downs syndrom...att det 

är de "normala" som framstår som korkade i  reklamerna just för att de antar att de med downs 

syndrom inte förstår någonting  men.... 

...återigen har man väl överskattat folks intelligens. 

Insändaren ifråga:  

http://vlt.se/asikter/insandare/1.616779 

URL: http://onestepbeyond.blogg.se/2009/october/ica-jerry-totalt-missad- poang.html  

BLOGG: One step beyond. - av One step beyond  

PUBLICERAT: 2009-10-31, kl: 06:24  

 

17. 

 
Inlägg: Ica jerry äger                                                                Avskyr reklam i övrigt men Ica 

reklamen men Jerry är ju en höjdare, älskar ICA efter detta. Dom vet verkligen hur man ska 

marknadsföra sig! Behövligt efter köttfärsskandalen ;) Länkar till alla Jerry klipp! ;)                                                                                  

URL: http://vickys.bubbleroom.se/blogPost.aspx?intBlogId=34588                                BLOGG: 

I´t only a thin line between love and hate - av victoria wiik  
INDEXERAT: 2009-10-31, kl: 03:05 

 

18.  
 

Kommentar: 

 

Anna | 18:46 31 oktober 2009 

Jag gillar ju Jerry som tusan. Det bästa som hänt reklamfilmerna på tv. Det är en briljant idé helt 

enkelt. 

 

19. 
 

Inlägg: Hypen kring ICA-Jerry  

Ja när jag såg första reklamen med ICA-Jerry så trodde jag faktiskt att det skulle bli en större 

hype än vad det blev. Jag tycker det är bra att handikappade får synas i TV och gärna i alla 

samanhang. Finns det några människor som är intressanta och vågar vara sig själva så är det just 

denna grupp. Men folk tenderar att bli lite nervösa av handikappade, typ vågar vi skratta nu eller 

hehe... Tror detta hjälper till att avdramatisera, och det är väl inte konstigt att det blir en hype när 

ovanliga människor äntrar scenerna. Däremot är det bra och på tiden. 

URL: http://helgfilosofen.blogspot.com/2009/10/hypen-kring-ica-jerry.html  

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=20601
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=80264
http://annastraningsblogg.blogspot.com/
http://helgfilosofen.blogspot.com/2009/10/hypen-kring-ica-jerry.html
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BLOGG: helgfilosofi - av S&L  

PUBLICERAT: 2009-10-30, kl: 13:46  

 

20. 
 

Kommentar:  

 

Postat av: Fröken Einstein med en smärre psykos  

Jag gillar att han lurar den där andra snubben (det är för tidigt på morgonen för namn), men det 

att ica-reklamen gör honom smart och kapabel till att sköta sitt eget liv. Det är ett viktigt steg i 

synen på funktionsnedsatta, tycker jag!  

 

22. 
Inlägg: Reklam är många gånger en bra kanal för att få igång en diskussion eller öka acceptansen 

för någon, några eller något. Se bara på ICA-Jerry. I hans fall är det en självklarhet för det finns 

ingen som kan komma och säga att funktionshindrade inte har en given plats i vårt samhälle.  

URL: http://thegirlsofflorida.blogspot.com/2009/10/hemligheten-under-en- niqab.html  

BLOGG: The Girls Of Florida - av TheGirlsOfFlorida  

PUBLICERAT: 2009-10-29, kl: 10:33  

 

 
23. 

 

Inlägg:  

 

ICA-JERRY ETT RIKTIGT FENOMEN 

 
DEN 29 OKTOBER 2009, KL 07:50 

 

Ni har säkert inte undgått Ica-reklamerna med praktikanten Ica-jerry. De tre reklamerna han har 

varit med i nu har gått över skyarna. Han har blivit en riktig hjälte. Se på facebook gruppen Ica-

jerry nästan 30000 medlemar yttligare blev det igår och nu när ja skriver detta har Gruppen 

säkert nått över 100000. Tycker att det är otroligt bra lyfta fram sådant här. För ens utssende, 

handikapp ska inte hindra en för det jobb man vill ha även man har rätt utbildning. 

Jag hatar människor som ser ner på andra bara för de är annorlunda eller har ett handikapp. 

Tyvärr är det något man aldrig kan förhindra faktiskt. Ja ser faktskt starkt på de som 

handikapp ställer upp på sådant här. Varför skulle dom vara annorlundare en vanligare 

männiksor??? 

URL: http://www.nattstad.se/_lorenzone_?id=871587 

BLOGG: THIS IS MY LIFE 

PUBLICERAT: 2009-10-29 

 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=63471
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=40718
http://www.nattstad.se/_Lorenzone_?id=871587


53 

 

25. 
 

Inlägg: Reklam jag gillar 

www.gp.se/ekonomi/1.233738-enormt-intresse-for-ica-jerry 

Vilken skön kille han är Jerry. 

Bra av ICA tycker jag att belysa utvecklingsstörda och fördomar. Alla finns och ska finnas och 

därför ska också alla synas. Liksom. Om ni förstår vad jag menar. 

URL: http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.12734717  

BLOGG: Min klon är snyggare än - av diana  

PUBLICERAT: 2009-10-28, kl: 19:34  

 

Kommentar: Ja det är skönt att de vänder på steken och belyser det faktum att personer som Jerry 

faktiskt är smarta, även om de har ett funktionshinder..  

Skrivet av Miss S 2009-10-28 kl 21:07 

 

 

26. 
 

Inlägg: Heja ICA-Jerry! 

Reklamen med ICA:s praktikant Jerry som har Downs syndrom har blivit en stor succé. 

Reklamen ingår i ICA:s satsning "Vi kan mer" där 500 - 1 000 människor med 

utvecklingsstörning ska få jobb inom ICA. Jättebra tycker jag som själv har en liten son med 

Downs syndrom. I många andra länder har man kommit längre inom det här området och jag har 

läst att i USA syns människor med exempelvis Downs syndrom mycket mer i arbetslivet. I 

Sverige är de ofta mer isolerade på "skyddade verkstäder" eller på dagcenter. Det finns säkert en 

massa undantag och om ni känner till sådana får ni gärna skriva en kommentar. 

URL: http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.12728831  

BLOGG: Ensam mamma söker inte - av Rhea  

PUBLICERAT: 2009-10-28, kl: 13:59  

 

Kommentarer: 

 

Vilket bra initiativ av ICA. :)  

Skrivet av Emma - såklart! 2009-10-28 kl 20:16 (ej hela kommenatren då allt ej var relevant)   

 

27. 
 

Kommentarer: 
 

M skriver:  

28 oktober 2009 kl 21:45  

“Jerry” heter egentligen Mats och är skådespelare.  

Det är INTE så att alla bara tycker synd om “Jerry”. Jag gör det i a f inte. Jag beundrar honom för 

att han är ansiktet utåt för ICA:s som påtalar att alla SKA få plats i samhället. Människor med 

http://www.gp.se/ekonomi/1.233738-enormt-intresse-for-ica-jerry
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=87
http://www.metrobloggen.se/nefty
http://www.gp.se/ekonomi/1.233738-enormt-intresse-for-ica-jerry
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=60890
http://www.metrobloggen.se/EmmaPersson
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1


54 

 

funktionshinder kan visst fungera på en arbetsplats. ICA ett vinstdrivande företag? Självklart! 

Men de försöker i a f göra skillnad! Man måste börja nånstanns. 

 

Smilla skriver:  

29 oktober 2009 kl 9:17  

Jag tycker nog att budskapet går fram och kan inte helt hålla med om att han är en dålig skådis. 

Det är inte så jag uppfattat honom i filmerna som jag för övrigt tycker är riktigt bra.  

Icas reklambyrå gör ett riktigt bra jobb. Jag skulle direkt anlita dem Bara att vi diskuterar 

filmerna här är ju ett bevis på det. 

 

Lotta Losten skriver:  

29 oktober 2009 kl 19:00  

Jag tycker reklamen är fantastisk. Och Jerry också! Har sett honom tidigare i teatergruppen Glada 

Hudik och jag tycker det är suveränt att folk med olika former av funktionshinder får synas i tv. 

Det hör inte till vanligheterna. och poängen med reklamen är att berätta att ICA ska anställa över 

1000 personer med olika former av funktionshinder. Ge personer ordentliga, meningsfulla jobb 

istället för att sitta och sortera skruvar dagarna ut (som faktiskt är mångas verklighet). Det tycker 

jag är hur bra som helst! 

Och Joelbitar var fruktansvärt! Det var Joels föräldrar som ville göra det programmet och ingen 

människa vill väl bli utlämnad på det viset för hela svenska folket. Joel blev berövad sitt 

privatliv. Han visades upp som ett offer. Fruktansvärt! 

 

 

28. 
 

Inlägg: En andrahandsplacering efter lite mer än två veckor 

Downs Syndrom är nu den näst mest sökta termen på Bloggportalens söktjänst. Det finns 1062 

inlägg att läsa skrivna av svenska bloggare om ämnet. När var sist en reklam fick en sådan 

genomslagskraft på samhället? I takt med Ica och Jerry har även många nyheter och 

undersökningar hållts i tidningarna. På TV4 Nyhetsmorgon visar de till och med reklamen under 

sändningstid för att kunna diskutera den. Jag undrar om det faktiskt inte var praktikanten Jerry 

som startade trenden. Om så har Ica verkligen lyckats storslaget i deras presentation av nya 

projektet "Vi kan mera". Förhoppningsvis kommer det här att innebär en ökad respekt och 

förståelse för människor med handikapp i samhället. Jag följer gladligen utvecklingen och tycker 

att det är bland det bästa som har hänt på länge i reklamväg. 

URL: http://fageln.blogg.se/2009/october/en-andrahandsplacering-efter-lite-mer-an-tva.html  

BLOGG: Fågel, Fisk eller Mittemellan? - av Emelie Fågelstedt  

PUBLICERAT: 2009-10-28, kl: 09:02  

 

29. 
 

Kommentar: 

 

Alex sa...  

Tycker det är bra att Ica har med en kille med downs syndrom varför skulle dom inte kunna vara 

http://www.smillatankar.blogspot.com/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://lottalosten.com/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=36589
http://www.metrobloggen.se/alexsandra


55 

 

med likasom vi är? de ser ju bara annorlunda ut, urgulliga! Han är ju skådespelare "Jerry" och 

spelar med i Grease teater. Så Hejja Ica :) 
 
 

30. 
 

Kommentarer: 
 

Kjell Stjernholm sa...  

Man kan tycka vad man vill om kommersialismen och reklamens vara eller icke vara, men ur ett 

lika rätts-perspektiv så ska personer med funktionshinder kunna vara med på samma villkor som 

andra, dvs med målet att sälja mer tvål om det nu är fallet. Och också själva få vara de som avgör 

om man tycker det är ett bra sammanhang att medverka i. 

 

Anonym sa...  

Här finns en massa tyckande - för och emot, aldrig nja - om ICA's reklamfilmer...men det är bara 

'normalstörda' som tycker. Jag blir väldigt nyfiken på hur människor med Downs uppfattar 

reklamen! Eeh, man jag glömde att de har ett funktionshinder som gör att de inte "förstår" sitt 

eget bästa… ett resonemang som jag tycker mig skönja under ytan på många av de kommentarer 

jag läst. Hade det istället varit en fysiskt funktionshindrad, säg en rullstolsburen skådis som spelat 

en rullstolsburen kille vid namn Jerry, hade vi börjat skrika ”Lyteskomik!” då? Eller hade vi varit 

glada för att den rullstolsburne skådisen äntligen fick jobb på samma villkor och dessutom 

kanske till och med fick tycka det var lite roligt att driva med allas fördomar om honom? 

 

I en kommentar ovan skriver Anonym: "Det är sådan som skapar fördomar." Tänk, jag tror att det 

är precis tvärt om. ICA:s reklam rör om i grytan och allas våra egna fördomar bubblar upp till 

ytan och istället för att ligga begravda där nere i dyn, tvingas vi konfrontera dem och fundera på 

varför vi tolkar reklamen som vi gör och, i bästa fall, ändra på hur vi ser på människor som ligger 

utanför normen.  

 

Staffan Larsson 

 

31. 
 

Inlägg: ICA-Jerry  

http://1.bp.blogspot.com/_Kd0e9P1rxLM/Sud6Bb_y6CI/AAAAAAAAAUs/iaOV_XVRI6I/s160

0-h/icajerry.jpgVisst hajade man till lite första gången man såg den. Nya ICA-reklamen med 

praktikanten Jerry.  

 

Praktikanten Jerry som uppenbarligen avviker från normen då han har Downs syndrom. Och så 

får man skratta åt honom, åt hans finuerlighet. 

 

Lyteskomik? Nä, för sedan framkommer det att ICA har ett projekt som går ut på att bereda plats 

för utvecklingsstörda personer i sin verksamhet. Och de skriver om det på ett väldigt sympatiskt 

sätt på sin hemsida - att det handlar om att vi övriga normalstörda ska få möjlighet att träffa 

http://www.blogger.com/profile/01187624193478099662
http://sktfveronica.blogspot.com/2009/10/ica-jerry.html
http://1.bp.blogspot.com/_Kd0e9P1rxLM/Sud6Bb_y6CI/AAAAAAAAAUs/iaOV_XVRI6I/s1600-h/icajerry.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Kd0e9P1rxLM/Sud6Bb_y6CI/AAAAAAAAAUs/iaOV_XVRI6I/s1600-h/icajerry.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=FLLQJSKeahI&feature=related
http://www.ica.se/FrontServlet?s=butiker&state=butiker_dynamic&viewid=1611120
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personer som vi inte annars skulle träffa. Att utanförskap handlar om den dominerande gruppens 

föreställning om vilka som kan delta.  

 

Blir glad. Goodwill till ICA och vidgade vyer för både utvecklingsstörda och normalstörda. Bra 

där.  

 

SKTFs vision är ett arbetsliv där alla får plats och behövs 

och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. Jag funderar ofta vad vi egentligen 

menar med detta. Är vi verkligen beredda att skapa plats för alla?  

 

Det här var ett nytt och intressant grepp som jag förväntansfullt ska följa. Vi är så tråkigt normala 

och förutsägbara de flesta av oss. Blir instängt när vi rör oss på en så liten yta när det gäller att 

vara och agera. Jerry skapar mer utrymme och det gillar jag verkligen.  

URL: http://sktfveronica.blogspot.com/2009/10/ica-jerry.html  

BLOGG: för facket framåt - av Veronica Karlsson  

PUBLICERAT: 2009-10-27, kl: 23:28  

 

Kommentar: Veronica Karlsson sa...  

Ja, Erica. Jag förstår vad jag skriver och står för mitt perspektiv om att det i arbetslivet på många 

sätt vore bra om det fanns en större acceptans och öppenhet inför att vara från "normen 

avvikande". Vi skulle gärna få skratta lite mera med varandra också. Förstår också att det finns 

flera perspektiv på ICAs filmer och att ett av dessa kan vara att man skrattar på någon annans 

bekostnad. 

 

Självklart finns det kommersiella intressen hos ICA. Precis som de flesta av oss inte fullt ut drivs 

av altruism utan har flera skäl till att vi väljer och agerar som vi gör. Tycker att det kan få vara 

okej att göra nytta både för andra och för sig själv. En arbetsplats med mångfald, tolerans och 

nära till skratt har möjligheter att vara en ganska schyst arbetsplats. En arbetsplats som funkar för 

de som jobbar där och också leder till en bra och uppskattad verksamhet.  

 

Anser även att det finns en poäng med att föra fram viktiga frågor i forum där folk faktiskt nås av 

dem och det är ju på gott och ont så att TVs reklamfilmer når betydligt fler än exempelvis ett 

seminarium eller en bok skulle göra. Här får man själv tänka till och jag är säker på att de här 

filmerna har väckt många viktiga samtal som annars inte skulle ägt rum. En dialog precis som 

den du och jag ägnar oss åt nu; Vem får plats? Hur vill vi vara mot varandra? Om det efter skratt 

kommer eftertanke och utveckling så tycker jag att det kan vara en helt okej ingång.  

 

(Ett annat bra exempel på samma tema är Glada Hudik-teatern som man tex kan läsa om här: 

http://www.gladahudikteatern.se/show/objectlist.asp?gid=11 I fall någon är intresserad så 

anordnar SKTF den 16 november en föreläsning med Pär Johansson som grundade teatern.) 

28 oktober 2009 19.20 

 

 
 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=54175
http://www.blogger.com/profile/03202429753500870719
http://sktfveronica.blogspot.com/2009/10/ica-jerry.html?showComment=1256754033656
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33. 
 

Inlägg: Ica-Jerry reklamen! 

Jag tycker det är skit bra att dra in dom utvecklingsstörda i reklamer och på tvn. 

Varför ska inte dom få synas som alla andra? Dom är lika mycket människor som oss. 

Jag tycker dom är helsköna människor och skulle mer än gärna vilja jobba med sånna. 

Och det är inget fel på dom, dom ser lite annorlunda ut, men det förändrar inget på insidan. 

 

Det är bara bra att utvecklingsstörda får träda fram och visa lite nytt i rutan. 

Tycker bara det är modigt och starkt av dom själva att ställa upp på tvn inte många som skulle 

våga vara med för all mobbning och skit som finns här i världen. 

Och det är fel, förstår mig inte på mobbning längre, varför mobba människor ? Ingen ser likadan 

ut alla är vi olika och det är väll bara tur det? 

Hur skulle världen se ut om alla såg likadana ut?  

Vad tycker ni om att dra in utvecklingsstörda i tv-rutan?  
URL: http://hannafors.blogg.se/2009/october/ica-jerry-reklamen.html  

BLOGG: Hanna med magen - av Hanna Fors  

PUBLICERAT: 2009-10-27, kl: 14:54  
 

Kommentar: Postat av: ullisar  

jag har svårt att se det som "vi" och "dom" men jag förstår hur du menar och tycker också det är 

viktigt att "dom" syns i media. så hejja ICA som vågar! 

2009-10-28 @ 22:35:38 URL: http://ullrika.se  

 

 
 
34. 
 

Inlägg: ICA-Jerry my boo♥ 

 

I love Jerryboo<3 

 

Haha, jag fattar inte människor som påstår att detta är kränkande, vart är det kränkande? 

Att han visar att utvecklingsstörda inte är korkade? 

Det är så jävla rätt! 

URL: http://beriits.blogg.se/2009/october/ica-jerry-my-boo.html  

BLOGG: Berit - av Berit  

PUBLICERAT: 2009-10-26, kl: 22:56  

 

 
 
 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=72623
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=40224
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35. 
 

Kommentar: 

 

ERICAPERZZON  

Svar: jo jag vet men sättet dom beter sig på är ändå fel eftersom dom visar att han är "konstig" 

medans han själv visar att han är som vilken annan människa som helst:) 

/E 

Datum: 2009-10-26 Tid: 22:22:12  

Blogg: http://ericaperzzon.blogg.se/  

 

36. 
 

Inlägg: Ica-Jerry drar fram som en virvelvind i medierna – gamla som nya. Vi gillar reklamen – 

men gillar vi Ica bättre för det? Eller är det så att vi snarast ser dem som duktiga reklamköpare? 

Och att vi överhuvudtaget reagerar – pekar inte det på en förhärskande normativitet som inte är så 

lite skrämmande? 

URL: http://samesamebutdifferent.se/2009/10/25/veckan-som-gick-vecka-43- 2/  

BLOGG: Same same but different - av Sofia Mirjamsdotter, Jerry Silfwer  med flera  

PUBLICERAT: 2009-10-25, kl: 18:59  

 

37. 
 

Kommentar: 

 

Börje Frylmark Says:  

October 31st, 2009 at 13:09  

Kanske skrattar du och dina bekanta ÅT Jerry. Men det innebär inte att vi andra per automatik 

gör detsamma. Nu utgår du ju liksom från att alla andra är lika fördomsfulla, eller hur? 

Jerry behövs. Jag skrattar ÅT Jerry. Och MED Jerry. Och ÅT alla normalstörda personer som 

inte vet varför de skrattar ;o)  

 
38. 
 

Inlägg: 
 

ICA-Jerry är det bästa ICA har gjort på länge  

Skrivet av Daniel 2009-10-24 17:06  

http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=1520e88cf33b4b15c27fb63c47f67ee4

&template=joomla&title=Alla-inl--

gg&url=http%3A%2F%2Ferkstam.se%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Da

rticle%26id%3D132 

http://trollhare.wordpress.com/2009/10/18/varlden-behover-fler-som-ica-jerry/
http://cpmamman.blogspot.com/2009/10/jag-alskar-ica-annu-mera-nu.html
http://kjellstjernholm.blogspot.com/2009/10/icas-vi-kan-mer-borde-kunna-battre.html
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=28650
http://www.pixladverklighet.se/
/l%20
/index.php?option=com_content&view=article&id=132:ica-jerry-aer-det-baesta-ica-har-gjort-pa-laenge&catid=27:random&Itemid=42
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=1520e88cf33b4b15c27fb63c47f67ee4&template=joomla&title=Alla-inl--gg&url=http%3A%2F%2Ferkstam.se%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D132
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=1520e88cf33b4b15c27fb63c47f67ee4&template=joomla&title=Alla-inl--gg&url=http%3A%2F%2Ferkstam.se%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D132
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=1520e88cf33b4b15c27fb63c47f67ee4&template=joomla&title=Alla-inl--gg&url=http%3A%2F%2Ferkstam.se%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D132
http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=1520e88cf33b4b15c27fb63c47f67ee4&template=joomla&title=Alla-inl--gg&url=http%3A%2F%2Ferkstam.se%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D132
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ICAs senaste reklamfilmer med Stig har fått ett nytt fräscht tillskott: Jerry! Han är en ny 

praktikant som Stig tar in för att förstärka personalen. Det som är så underbart och lysande med 

hela upplägget är att Jerry har Downs Syndrom. Och då många med Downs Syndrom (inklusive 

skådespelaren som spelar Jerry) har säregna drag så kan alla se att han har funktionsnedsättning 

utan att man måste säga det eller skriva det på näsan på folk.  

Jag upptäckte reklamfilmerna på Youtube där de hamnade för drygt en vecka sedan. Den tredje 

filmen kom upp på Youtube innan den börjat sändas i TV. Har du missat hela grejjen kan du se 

alla tre här:  

Det har skrivits och bloggats massor om filmerna med ICA-Jerry de senaste två veckorna. Och 

det mesta jag sett har varit positivt. Men det finns också många som uttrycker sig med 

bestörtning. Det är de som blivit upprörda, stötta, skakade, provocerade osv. Men när man läser 

vidare vad de säger så tycker jag att de allra flesta av de som uttrycker sig negativt avslöjar en 

unken och väldigt gammaldags syn på människor med funktionsdnedsättningar. Det som i 

grunden är det som provocerar är nog helt enkelt att en människa med syndrom finns med i 

reklamfilm, kort och gott.  

Läs ett mycket bra inlägg av Kjell Stjernholm här och ett mycket märkligt av (väteperoxid-

tuperade-AnnaAnka-wannabie-) Kissie här.  

Men ICA gör alla rätt här anser jag. Till att börja med är det grym PR när man skapar en snackis. 

Oavsett vad det handlar om. ICA har dessutom tänkt ta in 1000 praktikanter i samarbete med 

Samhall och då fyller ju reklamfilmen även ett syfte som information och förberedelse för att de 

kan dyka upp olika versioner av Jerry på riktigt i butikerna. Sedan gör ICA en stor tjänst när det 

gäller att förändra attityden i samhället mot människor med funktionsnedsättningar. Så som Ulf 

pratar i den andra filmen är det fortfarande väldigt många som pratar till alla med synliga 

funktionsnedsättningar som exempelvis rullstolsburna, blinda, CP-skadade, trots att ingen av dem 

eller heller människor med Downs syndrom har problem att höra eller förstå uppmaningar och 

instruktioner. Så man kan ju hoppas att alla de som gör det kommer att tänka på Ulf nästa gång 

de gör så.  

Sverige har gjort en enorm resa bara under min livstid (på snart 40 år) när det gäller hur vi tar 

hand om dessa människor. Och hur vi ser på dem. Det finns gott om människor som levde på den 

tiden då vårdinstitutionerna för utvecklingsstörda hette "sinneslö-anstalter för asociala imbecilla" 

(DET ÄR PÅ RIKTIGT! Det hette så på den tiden!).  

Bilden föreställer matsalen i Sahlberga sjukhus någon gång runt 1940. Där "vårdades" män som 

klassats som "vanartat sinneslöa" i taggtrådsinhägnat sjukhus av f.d. militärer.  

Jag har själv sett institutioner på 70-,80- och fortfarande i början på 90-talet där hundratals 

människor med olika funktionsnedsättningar bodde i stora kollektiv där de vårdades som om de 

vore sjuka på något sätt. Inte sällan låg dessa institutioner på behörigt avstånd i utkanten av det 

övriga samhället. Bilden ovan har jag scannat från boken "Hågas Historia" av Torbjörn Svensson.  

Boken handlar om "Håga arbetshem för förståndshandikappade" som Uppsalas största institution 

hette då den lades ner 1995. Det låg i utkanten av Uppsala och jag fick uppleva det på nära håll 

under dess sista år då jag jobbade på ett gruppboende i närheten på den tiden. Jag minns att mitt 

första intryck, av det som ändå var en hyffsat modern institution, var att det enda som saknades 

var en järnport med inskriptionen "Arbete ger frihet". Men det lades som sagt var ner och alla 

fick flytta ut i gruppboenden integrerade i olika bostadsområden i Uppsala.  

Samhället, politiken, FN osv. har gett denna grupp upprättelse idag. Det är inte längre 

Landstinget som ansvarar för boendena utan kommunerna. Vi fick LSS-lagen då den förra 

http://kjellstjernholm.blogspot.com/2009/10/vissen-kritik-mot-ica-reklamen.html
http://kissies.se/2009/october/han-ar-cpskadad-gud-vad-farligt.html
http://kissies.se/2009/october/han-ar-cpskadad-gud-vad-farligt.html
http://libris.kb.se/bib/2124620
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei
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borgerliga regeringen var i makten. Och de flesta ser dessa människor som fullvärdiga 

medborgare i vårt samhälle och som vi skall behandla och respektera på samma sätt som alla 

andra. Det ICA lyfter fram på ett bra sätt i reklamfilmerna är några dåliga attityder och fördomar 

och gör det på ett lättsamt och humoristiskt sätt.  

Precis som med andra fördomar (mot exempelvis nysvenskar) så är fördomarna större och 

gror bättre ju mindre man har att göra med de man har fördomar mot.  
Den yngre generationen verkar vara mer opåverkade av den mörka historia denna grupp har. 

ICA-Jerry har en fanclub på Facebook som har över HYPERLINK 

"http://www.facebook.com/pages/ICA-Jerry/283899790410?ref=mf&v=wall"24 000 medlemmar 

58 000 medlemmar och det är bara trevliga och uppmuntrande kommentarer man kan läsa på 

sidan. Många ungdomar (Kissie undantaget) älskar Jerry och har en så härligt ofördärvad syn på 

människor som är lite annorlunda. Vi har mycket att lära av dem även här.  

Till sist: Läs gärna intervjun med skådespelaren som gör rollen som Jerry här. Och även ICAs 

kommentar på kampanjen på Resume.se. 

URL: http://erkstam.se/index.php?option=com_content&view=article&id=132:ica-jerry-aer-det-

baesta-ica-har-gjort-pa-laenge&catid=27:random&Itemid=42  

BLOGG: Erkstam.se - av Daniel Erkstam  

PUBLICERAT: 2009-10-24, kl: 18:06  
 

 
39. 
 

Inlägg: ICA Jerry 

ICA har gjort en superreklam. Igen. Alla pratar om Jerry, den nya praktikanten.  

 

Första klippet när Jerry blev presenterad för sina arbetskamrater tyckte jag faktiskt var sådär 

första gången jag såg den. Jag visste att det skulle komma en fortsättning men ändå kändes den 

lite märklig. Jag tyckte den var märklig tills jag hörde ICA´s förklaring om att de ville visa vilka 

fördomar folk har om personer med handikapp. Helt rätt var min första tanke, det är ju så hela 

samhället reagerar på något som är annorlunda och inte passar in i ramen.  

 

ICA har ett samarbete med en teaterskola för personer med förståndshandikapp. Sånt gillar jag.  

 

Jag har sett en sida av personer med handikapp närmre än de flesta andra har. Min syster har ett 

förståndshandikapp. Hon är helt fantastisk, det finns ingen som hon och hon är unik! Hon är 

störtskön att prata med och hennes största problem de senaste månaderna har varit mitt namnbyte. 

Jag heter ju Madeleine Gustafsson nu, inte Grundström. Så hennes stora fråga är: Hur ska det gå 

med mina autografkort? Första gången frågan ställdes var utanför kyrkan efter bröllopet, det var 

verkligen en stor sak för henne och jag har försökt att förklara att vi får nya varje år.  

 

I går fick jag mina nya autografkort så jag ska fort som tusan skicka iväg ett nytt så hon kan vara 

lugn över den saken... 

 

Tillbaka till ICA-reklamen. Se de första 3 delarna här: 

[Reklamfilm 1] 

http://www.facebook.com/pages/ICA-Jerry/283899790410?ref=mf&v=wall
http://www.facebook.com/pages/ICA-Jerry/283899790410?ref=mf&v=wall
http://www.fub.se/aktuellt/nyheter/321/
http://www.resume.se/nyheter/2009/10/19/ett-enormt-intresse-for-je/index.xml
http://www.resume.se/nyheter/2009/10/19/ett-enormt-intresse-for-je/index.xml
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=20374
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Den andra reklamen från ICA ser ut så här: 

[Reklamfilm 2] 

 

Frågan om är om den här inte är den bästa: 

[Reklamfilm 3] 

URL: http://maddegrundstrom.blogg.se/2009/october/ica-jerry.html  

BLOGG: maddegustafsson - av madde gustafsson  

PUBLICERAT: 2009-10-24, kl: 15:29  

 

40. 
 

Kommentarer: 

 

2009 oktober 24  

Boman permalänk  

Men hur kan man få det till att "Jerry" är lurad och ska hånas? Han tillhör de 

kloka i den reklamserien ju. 

Fö så är personer med Downs de rakaste, ärligaste människor som finns. Flera av 

de jag känner är mycket konstnärliga, duktiga dansare etc. Fantastiska 

arbetskamrater som inte sviker, goda vänner… 

Varför inte sortera bort människor som inget kan eller ens vill försöka, oavsett antalet 

kromosomer? 

 

2009 oktober 24  

intefanny permalänk  

Jag tycker att de värna väldigt fint om Jerry. Han får vara en egen person, utan att 

det blir det minsta pk eller överdrivet.  

 

2009 oktober 25  

Buddha permalänk  

Jo, precis just som du skriver har jag också tänkt (…och skrivit om). Varför dem ens 

uppmärksammar det, det visar ju mer på vad dessa människor tänker, och deras fördomar. Dolt 

där någonstans. Jag förstår inte heller varför man skall utföra fosterdiagnostik, och varför 

aftonladet väljer att använda sig av den debatten. En människa är en människa, trots sitt 

funktionshinder. Om man inte accepterar att få ett barn med funktionshinder, då kanske man skall 

överväga det där med att skaffa barn. Många kan leva bra liv med funktionshinder, det är 

detsamma som att göra en abort för att man kanske väntar en pojke när man önskade sig en 

flicka. Om man inte accepterar resultatet då det kommer, då bör man inte heller skaffa barn. Det 

är min slutliga åsikt i alla fall. Aftonbladet drar sig in på helt fel spår gällandes Jerry/Mats, han är 

en människa, just som oss andra. Sånt här gör mig riktigt förbannad, rent ut sagt. Och jag håller 

även med vad Fanny skriver ovan: De värnar fint om Jerry, de behandlar honom som människa 

(det sista ville jag själv tillägga). 

 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=76547
http://bomanskassar.wordpress.com/
http://trollhare.wordpress.com/2009/10/24/alla-ar-vi-cellklumpar-i-borjan-om-ica-jerry-och-en-aborterad-debatt/lcomment-34459
http://trollhare.wordpress.com/2009/10/24/alla-ar-vi-cellklumpar-i-borjan-om-ica-jerry-och-en-aborterad-debatt/lcomment-34460
http://sbuddha.blogg.se/
http://trollhare.wordpress.com/2009/10/24/alla-ar-vi-cellklumpar-i-borjan-om-ica-jerry-och-en-aborterad-debatt/lcomment-34476


62 

 

41. 
 

Inlägg: ICA-Jerry del 3  

 

Nu även som den onde. Bra ICA. Skitbra.  

 

 
Skribenter som hyllar ”Jerry” 

 
3. 
 

Inlägg: Jag hatar spanska, har världens sämsta lärare. Och hälften av mina lärare är rasister och 

nazis, kul va? En av dom har emot Ica-Jerry bara för han är handikappad och tycker de är hemskt 

att han är med i tv. Vad fan är de för hemskt med de? Han vet vad han håller på med och han 

tycker de är kul, varför inte utveckligsstörda få vara med i tv utan att de är hemskt? Är de någon 

som tycker de är hemskt om fula människor är med i tv? Nej, de är fan bara tjocka, 

utveckligsstörda, utlänningar osv, ALLTID ska dom klaga på de.  

Idioter. 

 

5.  
 

Inlägg: "Ica-Jerry är så rolig, kolla på detta klippet så får ni se en intervju med Jerry. I 

klippet säger Jerry att han har blivit kallad "Mongolid jävel",  

jag förstår mig inte på folk som ska ha fördomar och kränka ner andra!  

Han är ju jätte go och duktig som ställer upp i detta!" 

URL: http://inezway.blogg.se/2009/november/ica-jerry.html  

BLOGG: inezway - av Linn  

PUBLICERAT: 2009-11-16, kl: 23:51  

 
14.  

 

Kommentar: 

 

Mamma skriver:  

2009-11-14 klockan 20:08  

Åsa, vad spännande. Jag skulle ha velat vara där. Det är konstigt det där, att vissa inte vet vad de 

ska tycka. Jag har inte hört någon som själv har en anhörig eller jobbar med någon som har DS 

som inte tycker att reklamen är bra. 

Jag tror att de som är tveksamma till reklamen känner sig träffade på ett sätt. De tolkar den fel per 

automatik och tror att man gör sig lustig på Jerrys bekostnad. Det speglar deras egna förutfattade 

meningar. 

http://kjellstjernholm.blogspot.com/2009/10/ica-jerry-del-3.html
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=74550
http://www.snyggmedia.se/erika/
/l%20
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16. 
 

Inlägg: Ica-Jerry, totalt missad poäng. 

Det var en insändare i VLT igår...om hur hemskt det var att Ica driver med folk  som har downs 

syndrom genom att ha med "Jerry" i sina reklamer....nu trodde jag  att det var rätt djävla 

uppenbart att de driver med FOLKS FÖRDOMAR om folks  med downs syndrom...att det 

är de "normala" som framstår som korkade i  reklamerna just för att de antar att de med downs 

syndrom inte förstår någonting men.... 

...återigen har man väl överskattat folks intelligens. 

Insändaren ifråga:  

http://vlt.se/asikter/insandare/1.616779 

URL: http://onestepbeyond.blogg.se/2009/october/ica-jerry-totalt-missad- poang.html  

BLOGG: One step beyond. - av One step beyond  

PUBLICERAT: 2009-10-31, kl: 06:24  

 

18.  
 

Kommentar: 

 

Anna | 18:46 31 oktober 2009 

Jag gillar ju Jerry som tusan. Det bästa som hänt reklamfilmerna på tv. Det är en briljant idé helt 

enkelt. 

 

20. 
 

Kommentar:  

 

Postat av: Fröken Einstein med en smärre psykos  

Jag gillar att han lurar den där andra snubben (det är för tidigt på morgonen för namn), men det 

att ica-reklamen gör honom smart och kapabel till att sköta sitt eget liv. Det är ett viktigt steg i 

synen på funktionsnedsatta, tycker jag! 

22. 

 

Inlägg: Reklam är många gånger en bra kanal för att få igång en diskussion eller öka acceptansen 

för någon, några eller något. Se bara på ICA-Jerry. I hans fall är det en självklarhet för det finns 

ingen som kan komma och säga att funktionshindrade inte har en given plats i vårt samhälle.  

URL: http://thegirlsofflorida.blogspot.com/2009/10/hemligheten-under-en- niqab.html  

BLOGG: The Girls Of Florida - av TheGirlsOfFlorida  

PUBLICERAT: 2009-10-29, kl: 10:33  

 

 
 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=20601
http://annastraningsblogg.blogspot.com/
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=40718
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23. 
 

Inlägg:  

 

ICA-JERRY ETT RIKTIGT FENOMEN 

 
DEN 29 OKTOBER 2009, KL 07:50 

 

Ni har säkert inte undgått Ica-reklamerna med praktikanten Ica-jerry. De tre reklamerna han har 

varit med i nu har gått över skyarna. Han har blivit en riktig hjälte. Se på facebook gruppen Ica-

jerry nästan 30000 medlemar yttligare blev det igår och nu när ja skriver detta har Gruppen 

säkert nått över 100000. Tycker att det är otroligt bra lyfta fram sådant här. För ens utssende, 

handikapp ska inte hindra en för det jobb man vill ha även man har rätt utbildning. 

Jag hatar människor som ser ner på andra bara för de är annorlunda eller har ett handikapp. 

Tyvärr är det något man aldrig kan förhindra faktiskt. Ja ser faktskt starkt på de som 

handikapp ställer upp på sådant här. Varför skulle dom vara annorlundare en vanligare 

männiksor??? 

 

 
26. 
 

Kommentar: 

 

Hej Rhea!  

Jag gillar den reklamen där han lurar Ulf!  

Skrivet av Stevie 2009-10-28 kl 20:18 (ej hela kommenatren då allt ej var relevant)  

 

 
27. 
 

Kommentarer: 

 

Johan skriver:  

28 oktober 2009 kl 13:40  

Och 99 av 100 missar det huvudsakliga budskapet (bortsett den marknadsföringsmässiga 

aspekten) i reklamfilmen. ICA gör samma naiva misstag som de flesta politiker och överskattar 

befolkningen. 

Hade man valt någon med större talang hade troligtvis budskapet inte varit lika tydligt, vilket 

man visserligen kan diskutera poängen i då den ändå förbigås, men Jerry gör sin roll bra och 

sätter tonfallet nästan för distinkt. 

Att det skapas grupper av den art du nämner på Facebook understryker det faktum att folk är 

dumma i huvudet på riktigt. 

http://www.nattstad.se/_Lorenzone_?id=871587
http://www.metrobloggen.se/esthonianangel
http://svartehuvud.blogspot.com/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
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Johan skriver:  

28 oktober 2009 kl 14:39  

Ja kanske hade budskapet gått fram bättre då, jag vet inte. Finns det fler än en film med Jerry? I 

den jag sett verkar Jerry ganska less över Ulfs för samhället representativa överpedagogiska 

grepp. Kanhända han är kass i de andra, om det nu finns fler. Eller så tycker vi bara olika. 

 

M skriver:  

28 oktober 2009 kl 21:45  

“Jerry” heter egentligen Mats och är skådespelare.  

Det är INTE så att alla bara tycker synd om “Jerry”. Jag gör det i a f inte. Jag beundrar honom för 

att han är ansiktet utåt för ICA:s som påtalar att alla SKA få plats i samhället. Människor med 

funktionshinder kan visst fungera på en arbetsplats. ICA ett vinstdrivande företag? Självklart! 

Men de försöker i a f göra skillnad! Man måste börja nånstanns. 

 

Smilla skriver:  

29 oktober 2009 kl 9:17  

Jag tycker nog att budskapet går fram och kan inte helt hålla med om att han är en dålig skådis. 

Det är inte så jag uppfattat honom i filmerna som jag för övrigt tycker är riktigt bra.  

Icas reklambyrå gör ett riktigt bra jobb. Jag skulle direkt anlita dem Bara att vi diskuterar 

filmerna här är ju ett bevis på det. 

 

Lotta Losten skriver:  

29 oktober 2009 kl 19:00  

Jag tycker reklamen är fantastisk. Och Jerry också! Har sett honom tidigare i teatergruppen Glada 

Hudik och jag tycker det är suveränt att folk med olika former av funktionshinder får synas i tv. 

Det hör inte till vanligheterna. och poängen med reklamen är att berätta att ICA ska anställa över 

1000 personer med olika former av funktionshinder. Ge personer ordentliga, meningsfulla jobb 

istället för att sitta och sortera skruvar dagarna ut (som faktiskt är mångas verklighet). Det tycker 

jag är hur bra som helst! 

Och Joelbitar var fruktansvärt! Det var Joels föräldrar som ville göra det programmet och ingen 

människa vill väl bli utlämnad på det viset för hela svenska folket. Joel blev berövad sitt 

privatliv. Han visades upp som ett offer. Fruktansvärt! 

 

29. 
 

Inlägg: ICA-Jerry                                                                                                
http://4.bp.blogspot.com/_Ege8irV-azM/Suf4gSOhCwI/AAAAAAAAAMM/gNuuJZehEGg/s1600-
h/13531_319841855121_868025121_9594930_7792405_n.jpg 

Ica-Jerry/Gull-Jerry.  
Vilken störtskön kille, jag RÅ diggar han. Han är ju så söt.  

Fel eller rätt att ha med han i ICA'S reklamfilmer? Jadu ... vissa tror jag kan få lite fel 

uppfattning. En person som jag pratade med tyckte att det var lite fel, dom får han att framstå 

som en dumbom typ eftersom han har en utvecklingsstörning. Men jag själv tycker att han är 

smart och hur rolig som helst i reklamfilmerna. Vad tycker ni? 

URL: http://gelahedgren.blogspot.com/2009/10/ica-jerry.html  

http://svartehuvud.blogspot.com/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://www.smillatankar.blogspot.com/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://lottalosten.com/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://gelahedgren.blogspot.com/2009/10/ica-jerry.html
http://4.bp.blogspot.com/_Ege8irV-azM/Suf4gSOhCwI/AAAAAAAAAMM/gNuuJZehEGg/s1600-h/13531_319841855121_868025121_9594930_7792405_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Ege8irV-azM/Suf4gSOhCwI/AAAAAAAAAMM/gNuuJZehEGg/s1600-h/13531_319841855121_868025121_9594930_7792405_n.jpg
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BLOGG: gelahedgren - av Angelica Hedgren  

PUBLICERAT: 2009-10-28, kl: 08:47  

 

Kommentar: Alex sa... Tycker det är bra att Ica har med en kille med downs syndrom varför 

skulle dom inte kunna vara med likasom vi är? de ser ju bara annorlunda ut, urgulliga! Han är ju 

skådespelare "Jerry" och spelar med i Grease teater. Så Hejja Ica :) 

 

34.  
 

Inlägg: ICA-Jerry my boo♥ 

 

I love Jerryboo<3 

 

Haha, jag fattar inte människor som påstår att detta är kränkande, vart är det kränkande? 

Att han visar att utvecklingsstörda inte är korkade? 

Det är så jävla rätt! 

URL: http://beriits.blogg.se/2009/october/ica-jerry-my-boo.html  

BLOGG: Berit - av Berit  

PUBLICERAT: 2009-10-26, kl: 22:56  

 

35. 
 

Kommentarer:  

 

ERICAPERZZON  

Reklamerna i sig ogillar jag verkligen mycket. Spec första när dom glor på honom och den andra 

när han pratar med honom som om han vore dum i huvudet. men Jerry är cool:) Han kommer från 

min stad:) 

Svar: ja precis:) 

/E 

Datum: 2009-10-26 Tid: 17:42:44  

Blogg: http://ericaperzzon.blogg.se/  

 

LIENE  

hahaha men gud (ser dom här första gången..) 

så taskig praktikanten är:P men aja, jag förstår dom glodde ju så på honom i början. 

Datum: 2009-10-26 Tid: 18:26:27  

Blogg: http://lienes.blogg.se/ 

 

Jullan  

aaah jag älskar också jerry :D så sööt :) 

Datum: 2009-10-26 Tid: 20:08:38  

Blogg: http://juliavillbli.blogg.se/  

 

ERICAPERZZON  

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=82461
http://www.metrobloggen.se/alexsandra
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=40224
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Svar: jo jag vet men sättet dom beter sig på är ändå fel eftersom dom visar att han är "konstig" 

medans han själv visar att han är som vilken annan människa som helst:) 

/E 

Datum: 2009-10-26 Tid: 22:22:12  

Blogg: http://ericaperzzon.blogg.se/  

 

37. 
 

Kommentar: 

 

Börje Frylmark Says:  

October 31st, 2009 at 13:09  

Kanske skrattar du och dina bekanta ÅT Jerry. Men det innebär inte att vi andra per automatik 

gör detsamma. Nu utgår du ju liksom från att alla andra är lika fördomsfulla, eller hur? 

Jerry behövs. Jag skrattar ÅT Jerry. Och MED Jerry. Och ÅT alla normalstörda personer som 

inte vet varför de skrattar ;o)  

 

40. 
 

Kommentarer: 

 

2009 oktober 24  

Boman permalänk  

Men hur kan man få det till att "Jerry" är lurad och ska hånas? Han tillhör de 

kloka i den reklamserien ju. 

Fö så är personer med Downs de rakaste, ärligaste människor som finns. Flera av 

de jag känner är mycket konstnärliga, duktiga dansare etc. Fantastiska 

arbetskamrater som inte sviker, goda vänner… 

Varför inte sortera bort människor som inget kan eller ens vill försöka, oavsett 

antalet kromosomer? 

 

2009 oktober 24  

intefanny permalänk  

Jag tycker att de värna väldigt fint om Jerry. Han får vara en egen person, utan att 

det blir det minsta pk eller överdrivet.  

 
42. 
 

Kommentar: 

 

Hans N sa...  

Der är väl så att Ulf tror att Jerry inte fattar nåt, en ganska vanlig fördom mot människor med 

intellektuella funktionshinder. 

http://www.pixladverklighet.se/
/l%20
http://bomanskassar.wordpress.com/
http://trollhare.wordpress.com/2009/10/24/alla-ar-vi-cellklumpar-i-borjan-om-ica-jerry-och-en-aborterad-debatt/lcomment-34459
http://trollhare.wordpress.com/2009/10/24/alla-ar-vi-cellklumpar-i-borjan-om-ica-jerry-och-en-aborterad-debatt/lcomment-34460
http://projektalfa.sehyperlinkhttp/projektalfa.seHYPERLINKhttp:/projektalfa.se
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Den fördomen drabbar nog hårdare än tron att man inte hör, människor med hörselnedsättningar 

drabbas ju också av att människor tror att de inte fattar. 

Att vara "dum i huvudet" är det mest förödande av alla stigmata, och medför en kraftig 

nedvärdering.  

Tänk bara på hur alle de ord vi använder och har använt om intellektuella funktionsnedsättningar 

med tiden utvecklas till att bli skällsord. 

I vilket fall som helst så gillar jag Jerry och säger äntligen får vi se nåt jag länge har längtat efter. 

 
 
Positiva men samtidigt kritiska skribenter 

 
8.  
 
Inlägg: ICA-Jerry succé även på ”Fejan” 

14 november 2009 av Tofflan  

Läser i en annan av kvällsblaskorna att Mats Melin, som spelar praktikanten Jerry  i ICA-

reklamen, har gjort succé – till och med på ”Fejan”. Där har han över 230  000 fans! Inte illa! 

Mats är 40 år och har Downs syndrom. I vanliga fall arbetar han som vaktmästare. Inhoppet i 

ICA-reklamen är en del av ICAs projekt ”Vi kan mer”. Projektet går ut  på att minst 500 pers 

med funktionshinder ska antällas på ICA under de  kommande tre åren. Lite fler kunde det väl 

vara??? Annars ett lovvärt projekt,  tycker jag och gör tofflan upp! 
URL: http://tofflan.wordpress.com/2009/11/14/ica-jerry-succe-aven-pa-fejan/  

BLOGG: Tofflan - en tragisk komedi - av Tofflan  

PUBLICERAT: 2009-11-14, kl: 21:23   
 

Kommentarer:                                                                                      den 15 november 2009 vid 

10:17 | Svara Tofflan  

Systerdyster: Jag tror också att det finns många kunder som kan bli berICAde av personer med 

funktionshinder. Men 500 låter lite. Jag tror t ex att många döva, kanske personer med synskada, 

personer med rörelsehinder etc skulle kunna fungera hur bra som helst på rätt ställe i affären, så 

varför inte tiodubbla antalet?! Då skulle det ha varit ett riktigt bra projekt!  

den 15 november 2009 vid 11:21 | Svara Systerdyster  

Där ger jag dig rätt. 500 är inte särskilt många och frågan är om det kostar ICA-handlarna särskilt 

mycket eller om lönen till viss del betalas av FK eller AF? 

Dessutom tror jag att det bidrar till att ge Goodwill till butikerna så det är formodligen ett 

snilledrag av ICA. 

Willy har ju redan sina kufar (fast det handlar väl mest om kunder, va?) så då återstår att se om 

KF följer efter. 

http://tofflan.wordpress.com/author/tofflan/
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1779559/nu-gor-ica-jerry-succe-pa-facebook
http://www.ica.se/FrontServlet?s=butiker&state=butiker_dynamic&viewid=1549531&showMenu=butiker_4
http://www.ica.se/FrontServlet?s=butiker&state=butiker_dynamic&viewid=1549531&showMenu=butiker_4
http://www.ica.se/FrontServlet?s=butiker&state=butiker_dynamic&viewid=1611120
http://www.ica.se/FrontServlet?s=ica&state=start&event=load_content
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=65524
/l%20
/l%20
/2009/11/14/ica-jerry-succe-aven-pa-fejan/?replytocom=2625
http://tofflan.wordpress.com/
/l%20
/2009/11/14/ica-jerry-succe-aven-pa-fejan/?replytocom=2627
http://systerdyster.com/
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den 15 november 2009 vid 18:49 | Svara Tofflan  

Charlotte: Bra av ICA, man kan hoppas att fler tar efter!  

Gunilla: Han är skitskön!  

 

 
14. 
 

Kommentar: 
Postat av: Ladyn  

alltså jag håller med.. dig, alltså.. men det roliga är ju att jag typ.. funderar.. liksom.. "hur mycket 

förstår Jerry? hur känner Jerry!" men det är ju jag det haha.. jag tycker han är söt. eller.. han är 

störig och elak, han har ju värsta smygplanerna och jävlas haha.. men det är ju charmigt.. och det 

är som du säger deras reaktioner som typ.. det där som jag gärna gör.. prata lååångsaaamt och 

tyyyydliiiigt :D 

2009-10-31 @ 19:43:31  

URL: http://missullis.blogspot.com  

 

 
25. 
 

Kommentar: 

 

Hej raring, har saknat dig och din humor, men idag kan jag sitta upp - med hjälp korta stunder ;) 

Om detta ämne - håller jag med, först. Jag tyckte initiativet var bra. Men i sista inslaget "bluffar 

Jerry" Paul och äter käk som han "stulit". Är man petig kan man säga att trots handikapp är han 

smart nog - blåsa andra. Med humor sett, helt ok, men mot fördomar blir det för mig liiite 

bottennapp. Kraaam om, pözz ;) Hooden  

Skrivet av Robin Hood 2009-10-29 kl 12:45  

 

27. 
 

Kommentarer: 

 

Johan skriver:  

28 oktober 2009 kl 13:40  

Och 99 av 100 missar det huvudsakliga budskapet (bortsett den marknadsföringsmässiga 

aspekten) i reklamfilmen. ICA gör samma naiva misstag som de flesta politiker och överskattar 

befolkningen. 

Hade man valt någon med större talang hade troligtvis budskapet inte varit lika tydligt, vilket 

man visserligen kan diskutera poängen i då den ändå förbigås, men Jerry gör sin roll bra och 

sätter tonfallet nästan för distinkt. 

/l%20
/2009/11/14/ica-jerry-succe-aven-pa-fejan/?replytocom=2645
http://tofflan.wordpress.com/
http://www.metrobloggen.se/utrop
http://svartehuvud.blogspot.com/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
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Att det skapas grupper av den art du nämner på Facebook understryker det faktum att folk är 

dumma i huvudet på riktigt. 

 

Johan skriver:  

28 oktober 2009 kl 14:27  

Budskapet är att även utvecklingsstörda kan fungera i arbetslivet. Syftet är att få upp folks ögon 

och slå hål på fördomar av den typen som Ulf (heter han väl?) i filmen övertydligt demonstrerar. 

Men jag instämmer i “Lycka till med det” eftersom det är ett jävligt fastskruvat ämne. Folks 

fördomar kring utvecklingsstörda rubbar man inte så lätt, vilket återigen speglas dessa 

Facebookgrupper där man tycker synd om Jerry och inte för en sekund ser något större mänskligt 

eller arbetskraftsmässigt värde i honom. 

Jag kan tycka att det är lite väääl präktigt och i viss mån cyniskt av ICA, eftersom det i grund och 

botten är ett vinstdrivande företag, men samtidigt är det väl bra att man belyser ämnet. 

 

M skriver:  

28 oktober 2009 kl 21:45  

“Jerry” heter egentligen Mats och är skådespelare.  

Det är INTE så att alla bara tycker synd om “Jerry”. Jag gör det i a f inte. Jag beundrar honom för 

att han är ansiktet utåt för ICA:s som påtalar att alla SKA få plats i samhället. Människor med 

funktionshinder kan visst fungera på en arbetsplats. ICA ett vinstdrivande företag? Självklart! 

Men de försöker i a f göra skillnad! Man måste börja nånstanns. 

 

 

30. 
 

Kommentarer: 
 

lars lindkvist sa...  

Det huvudsakliga syftet med ICA´s reklam är att man vill att vi som tittar skall handla mer. Är då 

"Jerry" med bara i spekulativt syfte eller finns det något annat bakom? Så som Jerrys roll 

framställs är det självklart att reklammakarna också vill ta ett socialt ansvar och slå hål på en del 

fördomar. Detta är naturligtvis skitbra. 

 

 

31. 
 

Kommentar:  

 

Veronica Karlsson sa...  

Ja, Erica. Jag förstår vad jag skriver och står för mitt perspektiv om att det i arbetslivet på många 

sätt vore bra om det fanns en större acceptans och öppenhet inför att vara från "normen 

avvikande". Vi skulle gärna få skratta lite mera med varandra också. Förstår också att det finns 

flera perspektiv på ICAs filmer och att ett av dessa kan vara att man skrattar på någon annans 

bekostnad. 

http://svartehuvud.blogspot.com/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://www.blogger.com/profile/03202429753500870719
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Självklart finns det kommersiella intressen hos ICA. Precis som de flesta av oss inte fullt ut drivs 

av altruism utan har flera skäl till att vi väljer och agerar som vi gör. Tycker att det kan få vara 

okej att göra nytta både för andra och för sig själv. En arbetsplats med mångfald, tolerans och 

nära till skratt har möjligheter att vara en ganska schyst arbetsplats. En arbetsplats som funkar för 

de som jobbar där och också leder till en bra och uppskattad verksamhet.  

 

Anser även att det finns en poäng med att föra fram viktiga frågor i forum där folk faktiskt nås av 

dem och det är ju på gott och ont så att TVs reklamfilmer når betydligt fler än exempelvis ett 

seminarium eller en bok skulle göra. Här får man själv tänka till och jag är säker på att de här 

filmerna har väckt många viktiga samtal som annars inte skulle ägt rum. En dialog precis som 

den du och jag ägnar oss åt nu; Vem får plats? Hur vill vi vara mot varandra? Om det efter skratt 

kommer eftertanke och utveckling så tycker jag att det kan vara en helt okej ingång.  

 

(Ett annat bra exempel på samma tema är Glada Hudik-teatern som man tex kan läsa om här: 

http://www.gladahudikteatern.se/show/objectlist.asp?gid=11 I fall någon är intresserad så 

anordnar SKTF den 16 november en föreläsning med Pär Johansson som grundade teatern.) 

28 oktober 2009 19.20 

 
32.  
Inlägg: Tok söta ica Jerry!  

Hmm det har ju varit lite prat om Cp skador och diverse här i bloggen, nu har frågan kommit till 

killen med downs syndrom i Ica reklamen. Tur att han inte är Katrins unge då han skulle fått heta 

mongis istället för Jerry. 

 

Vad är syftet med Jerry i reklamen? Det diskuteras mycket om att det är bra att visa en downs 

kille, att det skulle undanröja fördomar. Ulf ska väl representera hur befolkningen beter sig mot 

de "annorlunda" och att de också har en klyftig person bakom ytan men nja. Kan liksom inte 

bestämma mig om reklamen är ett hån eller inte. Han är ju tok söt i sista filmen i alla fall, den är 

mindre hånfull än de tidigare!!! 

 

Jag är väl van vid annorlunda människor, för andra "ovana" kanske reklamen är ett uppvaknande? 

Jag har faktiskt börjat fundera på personlig assistent för min egen del. Har liksom tappat alla 

begrepp om klädkoder!! Fick gå in och byta igår, kom plötsligt på att det var måndag morgon inte 

lördag kväll.... 

URL: http://orietamo.blogspot.com/2009/10/ica-jerry.html  

BLOGG: Ori Et Amo - av Ori Et Amo  

PUBLICERAT: 2009-10-27, kl: 19:11  
 

 
 
 

http://sktfveronica.blogspot.com/2009/10/ica-jerry.html?showComment=1256754033656
http://orietamo.blogspot.com/2009/10/ica-jerry.html
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=78039
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35. 
 

Kommentarer: 

 

Caliente  

Tycker det är helt elakt att de just valt en efterbliven männska att spela praktikanten. 

Men syftet är ju öveer ballt HAHAHA! 

Datum: 2009-10-26 Tid: 19:20:10  

Blogg: http://kamasutraa.blogg.se/ 

 

 

jag förstår vad du menar men jag tycker att reklamen är fel då i första klippet alla bara stannar 

upp och stirrar på honom.  

 

Ja vi alla har fördommar men jag tycker inte att de har rätt att göra så. samtidigt tycker jag att de 

är bra att personer med DS eller andra handikapp får också synas i TV för de ska inte behöva 

behandlas annorlunda för att de har ett kromosom fel. men de framställer ju honom som väldigt 

annorlunda. 

 

jag tycker bara inte att reklamen är rätt gjord utifrån våra grundlagar. den är provocerande men de 

är en tolkningsfråga.  

 

Den väcker uppmärksamhet och som jag sa tidigare så är det fel uppmärksamhet- ett dåligt försök 

till att synas. 

 

jag tycker annars mycket om icas reklamer men den här e en riktig flopp. 

Datum: 2009-10-27 Tid: 12:14:42  

Blogg: http://moew.blogg.se/   

 

 
36. 
 

Inlägg: Ica-Jerry drar fram som en virvelvind i medierna – gamla som nya. Vi gillar reklamen – 

men gillar vi Ica bättre för det? Eller är det så att vi snarast ser dem som duktiga reklamköpare? 

Och att vi överhuvudtaget reagerar – pekar inte det på en förhärskande normativitet som inte är så 

lite skrämmande? 

URL: http://samesamebutdifferent.se/2009/10/25/veckan-som-gick-vecka-43- 2/  

BLOGG: Same same but different - av Sofia Mirjamsdotter, Jerry Silfwer  med flera  

PUBLICERAT: 2009-10-25, kl: 18:59  

 
 
 

http://trollhare.wordpress.com/2009/10/18/varlden-behover-fler-som-ica-jerry/
http://cpmamman.blogspot.com/2009/10/jag-alskar-ica-annu-mera-nu.html
http://kjellstjernholm.blogspot.com/2009/10/icas-vi-kan-mer-borde-kunna-battre.html
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=28650
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Negativa till ICAs reklamsatsning 
 

 
11. 
 

Kommentar: 

 

Från: Julia  

hjärtat, en åsikt! ica reklamen handlar ju inte om att ta in personer som inte är som alla andra? 

utan att de påpekar och antyder att handikapade inte klarar lika mycket! ska inte dra uppp värsta 

diskussionen men ICA REKLAMEN ÄR FEL! dt handlar inte om att kanske ta in en tjej storlek 

större, eller något sådant! Utan att handikappade är störda nästan, antyder de! HELT FEL!  

2009-11-11 @ 22:11:11  

 

15. 
 

Inlägg: ICA-Jerry 

Alla vet vem ICA-Jerry är. Jag har bara sett en reklamfilm på youtube, men jag  tycker det är 

synd om honom. 

Att ICA får göra så här i ett land där allting är förbjudet. Det är helt sjukt och det  sjuka ligger i 

att ingen jävel reagerar på något så omoraliskt som att håna en  person med Downs syndrom i 

TV. 

Det blir mer uppmärksammat att nån jävla brud har lämnat Bonde-Fredrik  eller att Anna 

Anka suger kuk varje morgon.  
Visst har jag garvat åt mongoloider i mitt liv, men jag gör det inte längre på  samma sätt. 

"Äh, skärp dig!" säger folk, "han är väl skitglad att han får vara med i TV. Win  win situation!". 

Jag säger nej på den. Där blir det nobben. Det är synd om little Jerry! 

URL: http://www.finest.se/userBlog/?uid=35123&beid=1230036  

BLOGG: Handfat För Jättar - av grapoluponape  

PUBLICERAT: 2009-11-05, kl: 19:19  

 

 
21. 
 

Inlägg: ICA-Jerry goes mongosegling 

Jag är osäker på vad jag tycker om ICA:s reklam med karaktären Jerry... Inte kan de väl ha någon 

annan avsikt än att använda sig av lyteskomik för att sälja mer? Jag tror ju inte de har gjort 

filmerna för att öka svenskarnas förståelse för människor med Downs syndrom.. Det kallet 

känner jag däremot att jag har. 

Tacka vet jag riktig mongosegling! Skepp ohoj! 

Trevligt. 

URL: http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.12756389  

/userBlog/?uid=35123&beid=1230036
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=78526
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BLOGG: Johannes Var Det - av Johannes  

PUBLICERAT: 2009-10-29, kl: 21:43  

 

27. 
 

Inlägg: ICA-Jerry 

By Sonja on oktober 28th, 2009  

Till och med jag som inte har television har inte undgått ICA-Jerry. 

Men människor. Nu får ni ta och ge er. 

På Facebook är det tusentals och åter tusentals som går med i “Ica Jerry”-gruppen. 

Varför? Jo. Jag vet just exakt varför. För att dom känner sympati för att han har downs syndrom. 

För det är inte för att han är cool. Det är inte för att han är en bra skådis. Det är definitivt inte för 

att han är rolig. 

Det är för att han har downs. 

Ni som går med i gruppen tänker ”titta. han kan prata. Shit. han kan (knappt) lära sig två rader i 

ett manus. fan vad coolt!!!”. Sen tror jag en inte allt för liten skara tänker “fan vad roligt! kolla, 

killen har downs! hahahaha!” 

Jag får flashbak till Joel bitar. Jag minns att jag tänkte “men vad äre för FEL på honom!”. Jag var 

fem bast och min acceptans för människor som är annorlunda påverkades negativt. 

Kunde dom inte ha tagit ett downs med talang? Det finns ganska många att välja av, och jag är 

helt och fullt säker på att det finns folk med downs som har betydligt mer skådistalang och är 

levererar punchlines bättre än ICA-Jerry. 

Finns det inte så antar jag att alla fördomar om downisars inkompetens är motiverade. 

Fakta om ICA-Jerry: 
Han är 4o år (fatta vad fin hy han har för att vara en man i den åldern. /impad) 

URL: http://burriburr.se/?p=6379  

BLOGG: Sonja "Burriburr" Abrahamsson - av Sonja  

PUBLICERAT: 2009-10-28, kl: 11:56  

 

Kommentarer:  

 

Viktoria skriver:  

28 oktober 2009 kl 15:23 Jag bryr mig inte om den här fånige praktikanten. Jag tycker synd om 

stackars korkade Ulf…. Jag tycker instinktivt illa om alla nya reklamfilmer med mongisen som 

ica visar. Den är inget annat än dålig! 

Sonja skriver:  

29 oktober 2009 kl 0:44  

jag tror helt säkert att folk med funktionshinder kan hitta ett yrke som dom klarar av och är bra 

på. men jag tror att folk är mycket lite intresserade av vad ica-jerry kan. han gör ju bara vad folk 

sagt åt honom att göra. med nån rolig punchline. som inte är rolig. 

 

 

 

 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=72191
http://burriburr.se/?p=6379
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=66209
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://burriburr.se/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
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30. 
 

Kommentarer: 

 

Anonym sa...  

Reklamen är smaklöst dålig! 

Det är sådan som skapar fördomar. Jag förmodar att du själv inte har någon form av Downs 

syndrom. Och ej heller inte kan försvara dig. 

Syftet må vara hur gott som helst. Men det kan vara bra om man talar om det samtidigt som 

filmen visas. 

Ser man första delen framställs i denna lösryckta del "alla" som har Downs syndrom som om 

dom vore mindre värda genom att tre personer står och stirrar på praktikanten som om "Vad f-n 

Stig är det du anställt?" 

 

Och detta försvarar du. Fy f-n! 

 

 

31. 
 

Kommentar: 

 

Erica sa...  

Men förstår inte du vad du skriver egentligen. 

Du skriver att det är ok att folk skrattar åt mongolider så länge som det finns ett syfte bakom. 

I det här fallet Icas vällovliga projekt som ger dem ännu mer reklam. 

Ica menar att skratt åt mongolider i reklamfilmer är ok så länge Ica ger pengar till nåt rädda 

mongolider projekt.  

 

Ica är alltså de som bestämmer vad mongolider är och hur de fungerar och publiken bara lallar 

med då typ? 

 

Dåligt. 

http://villevesslan.blogspot.com/2009/10/downs-syndrom-eller-ha-ha-titta-en.html 

 
35. 

 

Kommentarer:  

 

ERICAPERZZON  

Reklamerna i sig ogillar jag verkligen mycket. Spec första när dom glor på honom och den andra 

när han pratar med honom som om han vore dum i huvudet. men Jerry är cool:) Han kommer från 

min stad:) 

Svar: ja precis:) 

http://www.blogger.com/profile/09978126853895520955
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/E 

Datum: 2009-10-26 Tid: 17:42:44  

Blogg: http://ericaperzzon.blogg.se/  
 

Amanda  

shit trodde de va ett skämt! de här reklamerna är ju sjukt nedlåtande och borde lätt kunna anmälas 

till reklamombudsmannen eller vad de heter :O  

Datum: 2009-10-26 Tid: 19:49:21  

Blogg: http://moew.blogg.se/  

Amanda  

kanske men samtidit framställer dem honom som att de måste vara extra tydliga och de skulle lätt 

kunna bli ett brott mot lagen.  

Absolut Inget illa mot dig tycker bara att reklamen är ett dåligt sätt att få publicitet och den är inte 

shysst mot personer med down syndrom. 

Datum: 2009-10-26 Tid: 21:02:33  

Blogg: http://moew.blogg.se/  

 

jag förstår vad du menar men jag tycker att reklamen är fel då i första klippet alla bara stannar 

upp och stirrar på honom.  

 

Ja vi alla har fördommar men jag tycker inte att de har rätt att göra så. samtidigt tycker jag att de 

är bra att personer med DS eller andra handikapp får också synas i TV för de ska inte behöva 

behandlas annorlunda för att de har ett kromosom fel. men de framställer ju honom som väldigt 

annorlunda. 

 

jag tycker bara inte att reklamen är rätt gjord utifrån våra grundlagar. den är provocerande men de 

är en tolkningsfråga.  

 

Den väcker uppmärksamhet och som jag sa tidigare så är det fel uppmärksamhet- ett dåligt försök 

till att synas. 

 

jag tycker annars mycket om icas reklamer men den här e en riktig flopp. 

Datum: 2009-10-27 Tid: 12:14:42  

Blogg: http://moew.blogg.se/  

 

 
37. 

 

Inlägg: Sverige skrattar åt praktikanten Jerry, inte med! 

Ingen har väl lyckats undgå de senaste reklamfilmerna för ICA, i vilka butikschefen Stig och 

hans anställda får ta emot en praktikant, spelad av Mats Melin som lider av downs syndrom. 

Jerry, som den förståndshandikappade praktikanten heter, är smått kaxig, lurar personalen och får 

alltid leverera den slutliga punchlinen. “Du får inte skylla på praktikanten” måste vara Sveriges 

just nu mest använda status på facebook. 

http://joakimisdemented.com/?p=2568
http://www.youtube.com/results?search_query=praktikanten+jerry&search_type=&aq=f
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http://joakimisdemented.com/wp-content/uploads/2009/10/Jerry.JPG 

Somliga tycks älska reklamfilmerna, och kikar man runt i bloggosfären hyllas ICA-Jerry till 

skyarna. Samtidigt finns det de som ställer sig kluvna till frågan om huruvida det är rätt att låta 

någon med downs syndrom få agera reklamfilmernas motsvarighet till klassens clown. De som 

älskar Jerry svarar med att man inte skrattar åt honom, utan istället med. Jo, tjena! 

Svenska folket är sådana jävla hycklare. Hur stor tror ni läsare sannolikheten är att folk skulle 

skratta lika mycket åt/med Jerry om han spelats av en fullt frisk skådespelare? Jävligt obefintlig, 

är svaret på den frågan. Folk garvar åt honom för att han på grund av sitt funktionshinder: 

Ser rolig ut. Det gör de flesta som lider av downs syndrom.  

Levererar replikerna rätt märkligt. Sluddrar, och lägger betoningen på fel ord.  

“Fan Joakim, kan du inte blogga om det där mongot i ICA-reklamerna” har folk frågat mig. Och 

ja, nu har jag gjort det. Ni kanske undrar vad jag tycker om de nya reklamfilmerna? Jag tycker de 

är hysteriskt roliga. Av den enda anledningen att Jerry lider av downs syndrom. 

Fridens. 

URL: http://joakimisdemented.com/?p=2568  

BLOGG: Joakim Is Demented - av Joakim Petersson  

PUBLICERAT: 2009-10-25, kl: 17:34  

 
 
Hånande gentemot karaktären Jerry  

 

2.  
Inlägg: ICA kör på med sitt koncept och i ett samarbete med Jamie Oliver så kommer nu det här 

reklamklippet. Det är en rätt så rolig vinkling dom ger av hur Jamie Oliver beter sig. Det jag hade 

skrattat ännu mer var om någon av dom ICA-anställda frågade om det kommit ännu en ny 

praktikant som inte riktigt kan prata utan att läspa. Det hade varit roligt!  

URL: http://reklamklipp.se/2009/11/ica-jerry/  

BLOGG: Reklamklipp.se - av Reklamklipp.se  

PUBLICERAT: 2009-11-21, kl: 18:24 

 

Kommentarer: 

  

2009-11-20 15:27:30  

kungbertil 

ful som stryk  

 

 

2009-11-19 11:50:44  

wc3ard 

Iallafall, iallafall iallafall :P  

 

 

 

http://joakimisdemented.com/wp-content/uploads/2009/10/Jerry.JPG
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=23237
http://www.resume.se/nyheter/2009/12/08/jamie-oliver-klampar-in-ho/
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=30958
http://www.jesper.nu/kungbertil/
http://www.jesper.nu/wc3ard/
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18. 
 

Inlägg: "Jo, det blir som sagt en del tv nu. Det finns få saker som engagerar folk så mycket som 

just tv. Märkligt nog. Och ännu mer reklamen än programmen vad det verkar. Hur nu det är 

möjligt. Det blev en jävla uppståndelse när ICA släppte lös sin nya figur Jerry. Nu förstår jag 

varför. Man hör ju fan inte vad han säger." 

URL: http://rosenblom.wordpress.com/2009/10/30/facebook-idioterna-och-ica- jerry/  

BLOGG: rosenblom - av rosenblom  

PUBLICERAT: 2009-10-30, kl: 22:41 

 

 
20. 
 

Inlägg: Ica-Jerry ? 

Asså .. 

Allt snack nu om den här Ica-Jerry. Är riktigt trött på det. 

 

Jag tycker inte att det han är det minsta rolig eller fantastisk osv som så många andra tycker. 

Saken är också att det verkar som man inte får tycka att det inte är  nåt speciellt med han. 

 

Känns som man MÅSTE tycka att han är söt , rolig , gullig osv bara för han är handikappad. Och 

tycker man inte det så ska folk klaga och tro att man har nåt emot handikappade. Ja folk har 

faktiskt klagat på att jag inte tycker han är nåt speciellt. 

 

Nej han är inte det minsta rolig eller speciell för mig. Tycker mest bara han är störig och tråkig.  

Vem bryr sig att han råkar va handikappad ? Man blir väl inte automatiskt rolig och söt då. 

 

Han gör inte det minsta för mig för att få mig att skratta eller le det minsta. Och min åsikt om han 

har INGET med handikappade att göra. 

 

Så det så ! 

 

Kärlek&Respekt 

 
27. 
 

Inlägg: ICA-Jerry 

By Sonja on oktober 28th, 2009  

Till och med jag som inte har television har inte undgått ICA-Jerry. 

Men människor. Nu får ni ta och ge er. 

På Facebook är det tusentals och åter tusentals som går med i “Ica Jerry”-gruppen. 

Varför? Jo. Jag vet just exakt varför. För att dom känner sympati för att han har downs syndrom. 

För det är inte för att han är cool. Det är inte för att han är en bra skådis. Det är definitivt inte för 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=12719
http://burriburr.se/?p=6379
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att han är rolig. 

Det är för att han har downs. 

Ni som går med i gruppen tänker ”titta. han kan prata. Shit. han kan (knappt) lära sig två rader i 

ett manus. fan vad coolt!!!”. Sen tror jag en inte allt för liten skara tänker “fan vad roligt! kolla, 

killen har downs! hahahaha!” 

Jag får flashbak till Joel bitar. Jag minns att jag tänkte “men vad äre för FEL på honom!”. Jag var 

fem bast och min acceptans för människor som är annorlunda påverkades negativt. 

Kunde dom inte ha tagit ett downs med talang? Det finns ganska många att välja av, och jag är 

helt och fullt säker på att det finns folk med downs som har betydligt mer skådistalang och är 

levererar punchlines bättre än ICA-Jerry. 

Finns det inte så antar jag att alla fördomar om downisars inkompetens är motiverade. 

Fakta om ICA-Jerry: 
Han är 4o år (fatta vad fin hy han har för att vara en man i den åldern. /impad) 

URL: http://burriburr.se/?p=6379  

BLOGG: Sonja "Burriburr" Abrahamsson - av Sonja  

PUBLICERAT: 2009-10-28, kl: 11:56  

 

Kommentarer:  

Viktoria skriver:  

28 oktober 2009 kl 15:23 Jag bryr mig inte om den här fånige praktikanten. Jag tycker synd om 

stackars korkade Ulf…. Jag tycker instinktivt illa om alla nya reklamfilmer med mongisen som 

ica visar. Den är inget annat än dålig! 

 

Sonja skriver:  

29 oktober 2009 kl 0:44  

jag tror helt säkert att folk med funktionshinder kan hitta ett yrke som dom klarar av och är bra 

på. men jag tror att folk är mycket lite intresserade av vad ica-jerry kan. han gör ju bara vad folk 

sagt åt honom att göra. med nån rolig punchline. som inte är rolig. 

 

Beckah skriver:  

29 oktober 2009 kl 19:54  

KLOCKRENT har funderat på att skriva ngt liknande för det är sååå skämmigt at se sina vänner 

gå med i gruppen. Jag har INTE blivit ett fan. 

 

 
37. 
 

Inlägg: Sverige skrattar åt praktikanten Jerry, inte med! 

Ingen har väl lyckats undgå de senaste reklamfilmerna för ICA, i vilka butikschefen Stig och 

hans anställda får ta emot en praktikant, spelad av Mats Melin som lider av downs syndrom. 

Jerry, som den förståndshandikappade praktikanten heter, är smått kaxig, lurar personalen och får 

alltid leverera den slutliga punchlinen. “Du får inte skylla på praktikanten” måste vara Sveriges 

just nu mest använda status på facebook. 

http://joakimisdemented.com/wp-content/uploads/2009/10/Jerry.JPG 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=66209
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://burriburr.se/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://beckahbitch.blogg.se/
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
http://joakimisdemented.com/?p=2568
http://www.youtube.com/results?search_query=praktikanten+jerry&search_type=&aq=f
http://joakimisdemented.com/wp-content/uploads/2009/10/Jerry.JPG
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Somliga tycks älska reklamfilmerna, och kikar man runt i bloggosfären hyllas ICA-Jerry till 

skyarna. Samtidigt finns det de som ställer sig kluvna till frågan om huruvida det är rätt att låta 

någon med downs syndrom få agera reklamfilmernas motsvarighet till klassens clown. De som 

älskar Jerry svarar med att man inte skrattar åt honom, utan istället med. Jo, tjena! 

Svenska folket är sådana jävla hycklare. Hur stor tror ni läsare sannolikheten är att folk skulle 

skratta lika mycket åt/med Jerry om han spelats av en fullt frisk skådespelare? Jävligt obefintlig, 

är svaret på den frågan. Folk garvar åt honom för att han på grund av sitt funktionshinder: 

Ser rolig ut. Det gör de flesta som lider av downs syndrom.  

Levererar replikerna rätt märkligt. Sluddrar, och lägger betoningen på fel ord.  

“Fan Joakim, kan du inte blogga om det där mongot i ICA-reklamerna” har folk frågat mig. Och 

ja, nu har jag gjort det. Ni kanske undrar vad jag tycker om de nya reklamfilmerna? Jag tycker de 

är hysteriskt roliga. Av den enda anledningen att Jerry lider av downs syndrom. 

Fridens. 

URL: http://joakimisdemented.com/?p=2568  

BLOGG: Joakim Is Demented - av Joakim Petersson  

PUBLICERAT: 2009-10-25, kl: 17:34  

 

Kommentarer: 

Johnny Says:  

October 26th, 2009 at 17:41  

Det hade varit mycket roligare om han sagt: har ni aldrig sett ett CP förut LOL 

 

Joakim Says:  

October 27th, 2009 at 0:14  

Johnny, du é la fö’ go´, som Göteborgarna skulle ha sagt. 
 

 

 
Skribenter som tycker synd om ”Jerry” 

 

11. 
 

Kommentar: 

 

Från: Julia  

hjärtat, en åsikt! ica reklamen handlar ju inte om att ta in personer som inte är som alla andra? 

utan att de påpekar och antyder att handikapade inte klarar lika mycket! ska inte dra uppp värsta 

diskussionen men ICA REKLAMEN ÄR FEL! dt handlar inte om att kanske ta in en tjej storlek 

större, eller något sådant! Utan att handikappade är störda nästan, antyder de! HELT FEL!  

2009-11-11 @ 22:11:11  

 

 

http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=23237
/l%20
/l%20
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15. 
 
Inlägg: ICA-Jerry 

Alla vet vem ICA-Jerry är. Jag har bara sett en reklamfilm på youtube, men jag  tycker det är 

synd om honom. 

Att ICA får göra så här i ett land där allting är förbjudet. Det är helt sjukt och det  sjuka ligger i 

att ingen jävel reagerar på något så omoraliskt som att håna en  person med Downs syndrom i 

TV. 

Det blir mer uppmärksammat att nån jävla brud har lämnat Bonde-Fredrik  eller att Anna 

Anka suger kuk varje morgon.  
Visst har jag garvat åt mongoloider i mitt liv, men jag gör det inte längre på  samma sätt. 

"Äh, skärp dig!" säger folk, "han är väl skitglad att han får vara med i TV. Win  win situation!". 

Jag säger nej på den. Där blir det nobben. Det är synd om little Jerry! 
URL: http://www.finest.se/userBlog/?uid=35123&beid=1230036  

BLOGG: Handfat För Jättar - av grapoluponape  

PUBLICERAT: 2009-11-05, kl: 19:19  

 
27. 
 

Kommentar:  

 

Viktoria skriver:  

28 oktober 2009 kl 15:23  

Jag bryr mig inte om den här fånige praktikanten. Jag tycker synd om stackars korkade Ulf…. Jag 

tycker instinktivt illa om alla nya reklamfilmer med mongisen som ica visar. Den är inget annat 

än dålig! 

 

 
35. 
 

Kommentarer: 

 

Caliente  

Tycker det är helt elakt att de just valt en efterbliven männska att spela praktikanten. 

Men syftet är ju öveer ballt HAHAHA! 

Datum: 2009-10-26 Tid: 19:20:10  

Blogg: http://kamasutraa.blogg.se/ 

 

Amanda  

shit trodde de va ett skämt! de här reklamerna är ju sjukt nedlåtande och borde lätt kunna anmälas 

till reklamombudsmannen eller vad de heter :O  

Datum: 2009-10-26 Tid: 19:49:21  

Blogg: http://moew.blogg.se/  

/userBlog/?uid=35123&beid=1230036
http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=78526
http://burriburr.se/?p=6379&cpage=1
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Amanda  

kanske men samtidit framställer dem honom som att de måste vara extra tydliga och de skulle lätt 

kunna bli ett brott mot lagen.  

Absolut Inget illa mot dig tycker bara att reklamen är ett dåligt sätt att få publicitet och den är inte 

shysst mot personer med down syndrom. 

Datum: 2009-10-26 Tid: 21:02:33  

Blogg: http://moew.blogg.se/  

 

 

jag förstår vad du menar men jag tycker att reklamen är fel då i första klippet alla bara stannar 

upp och stirrar på honom.  

 

Ja vi alla har fördommar men jag tycker inte att de har rätt att göra så. samtidigt tycker jag att de 

är bra att personer med DS eller andra handikapp får också synas i TV för de ska inte behöva 

behandlas annorlunda för att de har ett kromosom fel. men de framställer ju honom som väldigt 

annorlunda. 

 

jag tycker bara inte att reklamen är rätt gjord utifrån våra grundlagar. den är provocerande men de 

är en tolkningsfråga.  

 

Den väcker uppmärksamhet och som jag sa tidigare så är det fel uppmärksamhet- ett dåligt försök 

till att synas. 

 

jag tycker annars mycket om icas reklamer men den här e en riktig flopp. 

Datum: 2009-10-27 Tid: 12:14:42  

Blogg: http://moew.blogg.se/    

 

 
41. 
 

Kommentar:  

 

Anonym sa...  

Nu tar jag på mig rollen av den inskränkte för att få veta hur du resonerar och argumenterar. Here 

goes: 

 

Förstår han vad han gör, den stackars Jerry?  

 

Undrar, 

 

Malin D 

 


