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Syfte och frågeställningar: Syftet är att identifiera olika genusstereotyper som används i ICA-

reklamfilmerna. De frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är i huvudsak: Hur vidmakthålls och 

används genusroller i ICA-reklamfilmerna? Samt, på vilka sätt synliggörs genusstereotyper?

Metod och material: Denna uppsats behandlar kvalitativ genusstereotypisk representation av män 

respektive kvinnor i tre ICA-reklamfilmer. Fokus vilar på huvudkaraktärerna, både de manliga och 

de kvinnliga. De utvalda reklamfilmerna är Efter sommaren (2010), Trucken (2010) och 

Familjefrukost (2012). Hur och om karaktärerna framställs ur ett genusstereotypiskt perspektiv 

undersöks med hjälp av semitisk bildanalys, vilken utförs på en denotativ- och konnotativ nivå. 

Författaren tar även ansats i kritisk diskursanalys.

Huvudresultat: Resultaten visar en relativ stereotypisk kritik. Mannen framställs som en utvecklad 

roll men kan ibland framträda i såväl aktuella som traditionella genusroller, medan kvinnan agerar 

som katalysator med retorisk autokritik.

Nyckelord: ICA reklamfilm, genus, genusstereotyp, genusframställning, semiotik.
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1. Inledning 

Varje dag möts vi av olika slags reklam som i någon utsträckning påverkar hur vi uppfattar vårt 

samhälle. Reklam förekommer i alla slags medier men allmänt sett anses TV vara det 

reklammedium som har störst genomslagskraft. Medier och reklam i desamma deltar i vårt 

identitetsskapande och delar in oss i olika stereotyper (Hinton 2003:132). Genusbegreppet betonar 

kvinnan och mannen som socialt konstruerade, de konstrueras i relation till samhället och den kultur 

de lever i (Hirdman, 2003). Syftet med reklam är att öka människors medvetenhet om ett 

varumärke. En bieffekt är att förekomsten av stereotyper i exempelvis tv-reklam kan få en indirekt 

inverkan på människors beteende. De senaste decennierna har debatten om jämlikhet mellan könen 

varit livlig. Det har i sin tur lett till en förändrad syn på könsrollerna. Frågan är hur och på vilket 

sätt samhällets förändrade syn på könsroller påverkat TV-reklam, samt i vilken utsträckning. Lever 

stereotypa könsroller kvar inom reklamen? Hur framställs män och kvinnor? Vilka är de 

dominerande stereotyper och hur uppträder dessa i de i uppsatsen analyserade reklamsekvenserna? 

Det är några av de frågeställningar som tas upp. 

1.1 Bakgrund 

En bakgrund om ICA-företaget samt en bakgrund om reklamfilmen (humorsketchen) presenteras 

kort. Detta för att bidra med en bättre förståelse om undersökningens innehåll och empiriska 

material.

1.1.1 ICA-historien 

ICA blev ett av Sveriges mest framgångsrika företag under 1900-talet. Hakon Swensson grundade 

Hakonbolaget som ett sätt att låta småhandlare vara egenföretagare, som vidare byggde på ICA-

idén. ICA-idén kallades tidigt ”den omöjliga idén”, på grund av organisatoriska och finansiella 

svårigheter. Den organisatoriska utmaningen berodde på svårigheten att få enskilda köpmän att 

samarbeta. Den finansiella svårigheten handlade om att ackumulera och öka kapitalet (Wirsäll 

1988:5). Hakon Swensson lyckades attrahera olika företagsgrupper att samarbeta kring ICA-idén, 

såsom Speceristernas varuinköp, AB Eol och Nordsvenska Köpmannabolaget. Köpmännen kom 

gemensamt överens om att bilda ett företag vid namnet Svenska Inköpscentralernas Aktiebolag 

(Wirsäll 1988:8). Ekonomin stärktes successivt och företaget nådde snart ökad framgång (Wirsäll 

1988:9). 
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1.1.2 ICA-reklam ur ett humoristiskt perspektiv 

Författaren Henrik Rahm skriver i artikeln Parasiter eller samspelare?- uppbyggnaden av ICA:s 

reklamtexter 1974 -1996 (2006) att reklam redan tidigt påverkade företagets tillväxt. ICA delade 

sedan 1974 ut en mattidning med varor och priser. Från 1990 började man satsa på reklamfilmer i 

tv-mediet. Då bestod reklamen av ett textslag som skulle verka tilltalande för konsumenten. Ett 

exempel på ett sådant textslag är följande: 

                           ”Pytt passar perfekt!

Ja, pytt passar nästan alltid!

Håll med om det.

     På lunchen. Till middagen […] ” 

(Rahm, 2006)

Så småningom ville reklammakarna förändra denna enkla typ av textslag och kombinera det med 

tematiska matprofileringar. ICA gjorde även textslag i form av reportage, tips och råd, 

hälsoupplysning, anekdot och expertkommentar. Företaget började snart att  sända husmorsfilmer, 

alltså reklamfilmer med underhållning. Det kunde exempelvis handla om en kvinna som visar upp 

en matvara samtidigt som hon läser upp varans namn och pris. Parallellt visas olika ICA-logotyper 

och matvaror i rörelse i bakgrunden (Rahm, 2006).

År 2001 förändrades ICA-reklamen i tv-mediet radikalt. ICA gjorde en humorsketch och anställde 

flera skådespelare för att skapa mer underhållning för publiken. En sketch kan beskrivas som ett 

kort drama med humoristisk slutpoäng. Det var viktigt för ICA att skapa en relation till publiken 

och en trovärdighet till varumärket (Ots, 2010). Reklamfilmen (humorsketchen) skulle egentligen 

bara sändas en kort period men popularitet och framgång ledde till att ICA började producera fler 

filmer. ICA hamnade i Guinness rekordbok redan år 2007 för den längsta humorsketchen 

(Häggmark, ICA-historien). ”Rekryteringen av ICA-sketchen är en av det viktigaste vi gjort. Den 

symboliserar den ursprungliga ICA-idén med en handlare i en butik” skriver ICA:s 

marknadsdirektör Håkan Sjöstrand (DN, 2014). Standardformatet på reklamfilmerna 

(humorsketcherna) har kommit att bli cirka 45 sekunder och spelas in fem gånger om året i en fiktiv 

mataffär. I handlingen visas veckans billigaste varor samtidigt som filmen kretsar kring olika 

2



butiksanställda och en ICA-handlare (Häggmark, ICA-historien). Karaktärerna skapar 

underhållning i reklamfilmen och fungerar som ett ansikte utåt för ICA:s matvaror.

1.2 Problemformulering 

Män och kvinnor gestaltas i reklam genom olika stereotyper som har en direkt eller indirekt 

inverkan på människors beteende. Genusstereotyper är därför ett viktigt fenomen som är under 

ständig debatt kring jämställdhet och genusroller. Detta har fått författaren att fundera kring 

genusframställning och hur konsumenter uppfattar och identifierar sig med dem.

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att identifiera olika genusstereotyper som används i ICA-reklamfilmerna. 

Uppsatsen undersöker även hur mannen respektive kvinnan kommer till uttryck och hur 

reklamfilmerna påverkar denna framställning. De frågeställningar jag utgår ifrån är:

Hur vidmakthålls och används genusroller i ICA-reklamfilmerna?

På vilka sätt synliggörs genusstereotyper? 

1.4 Disposition

 Under tidigare forskning presenteras tidigare studier och forskningar som är relevanta för 

ämnesområdet. Den tidigare forskning som presenteras behandlar stereotypiska 

könsrepresentationer i medier. 

Under teoretiska utgångspunkter redovisas de teorier som undersökningen grundar sig på. Först 

presenteras stereotyper följt av maktförhållanden. Teorierna utgör undersökningens utgångspunkt i 

analysen.

Under metod och material beskrivs vilka urvalskriterier som har blivit uppsatta och hur jag har gått 

tillväga i urvalet av reklamfilmerna. Vidare görs en kort presentation av karaktärerna under rubriken 

material följt av en ramberättelse om reklamfilmerna. Därefter följer en sammanfattande 

beskrivning av analysens uppbyggnad och hur den kommer att genomföras. Sedan presenteras den 

kvalitativa metodologi som denna undersökning vilar på. Semiotisk bildanalys och en kritiskt 

diskursanalys som metod och hur den tillämpas. Metodproblem och hållbarheten av den kvalitativa 

metoden diskuteras även i detta kapitel. 
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Under analys presenteras reklamfilmerna kort. Sedan analyseras filmerna individuellt med hjälp av 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Analyskapitlen delas in i två delar: konnotativ nivå och 

dennotativ nivå. Reklamfilmerna analyseras först på en denotativ nivå sedan på en konnotativ nivå. 

Till sist följer en avslutande del av diskurser som har tolkats och identifierats hos reklamfilmerna. 

Efter analysen följer en diskussion där resultatet utvärderas. Samt ges förslag på hur man hade 

kunnat göra forskningen annorlunda. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och avslutande 

kommenatarer. 

 2. Tidigare forskning

2.1 Manliga och kvinnliga stereotyper i media

Artikeln ”Gender stereotypes in MTV commercials: The beat goes on” författad av Signorielli, 

McLeod och Healy, Elaine (1994) undersöker hur könsskillnader och stereotyper porträtteras i 

reklamfilmer på MTV. Forskarna undersöker även de könsskillnader som associeras med 

produkterna i reklamfilmerna. De gjorde en kvantitativ innehållsanalys och utgick från teorier om 

genus och stereotyper. Utifrån teorierna kom forskarna fram till en huvudhypotes och fem 

underhypoteser. Huvudhypotesen var att det fanns en stereotypisk framställning i reklamfilmerna 

och underhypoteserna handlade om hur de framställdes (Signorielli m.fl, 1994:93). Totalt 

analyserades 119 MTV-reklamfilmer och man valde ut 50 relevanta (Signorielli m.fl, 1994:94-95). 

Resultatet stämde överens med forskarnas hypoteser och det visade sig att kvinnor respektive män 

framställdes stereotypiskt i reklamfilmerna. Det fanns alltså stereotypiska föreställningar på 

manliga och kvinnliga egenskaper. Kvinnliga karaktärer dök sällan upp, hade smala vackra kroppar, 

var fysiskt attraktiva, bar sexiga och mindre kläder och var ofta föremål för andras blickfång än de 

manliga motsvarigheten. Forskarna kom också fram till att manliga karaktärer oftast associerades 

som underhållningsprodukter medan kvinnan associerades som attraktiv hos köparen (Signorielli 

m.fl, 1994:95-99). Artikeln ”TV commercials as achievement scripts for women” av F.L Geis, 

Virginia Brown, Joyce Jennings Walstedt och Natalie Porter (2004) tillsammans med Richard H. 

Kolbe och Carl D. Langefeld (1993) undersöker också genusframställning, hur mannen och kvinnan 

porträtteras i reklamfilm, men undersöker hur produkterna associeras med genus och huruvida 

reklam påverkar sin publik. Forskarna har utgått från en kvantitativ studie och gjort en 

innehållsanalys på specifika TV-kanaler där tittarantalet varit högst. Resultaten visar att det faktiskt 

finns en stereotypisk porträttering av män respektive kvinnor i reklamfilm. Denna studie har, liksom
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den förstnämnda, kommit fram till att män associeras som underhållningsrelaterade produkter och 

att kvinnor drar till sig fler köpare med hjälp av attraktivt utseende. Resultat visar även att reklam 

påverkar köparna. Hur dessa genusframställningar förespråkas i reklamfilm uppfattar köparna som 

hur en man respektive kvinna borde se ut/bete sig (Brown et al 2004:513-14). Artikeln ”Gender 

Representation in television commercials: Updating an update” skriven av Robert A. Bartsch m.fl. 

analyserar huruvida män respektive kvinnor framställs stereotypiskt i reklamfilm. De behandlar 

reklamfilmer som enbart riktar sig till män respektive kvinnor samt reklamfilmer som riktar sig till 

båda könen. Genom att behandla dessa reklamfilmer skiljer forskarna på hur samhället ser på män 

och kvinnor i reklamvärlden (Bartsch m.fl. 2000:735-736). De använder sig av diskursanalys och 

har tittat på relationen mellan kön och produkt. Totalt analyseras 757 reklamfilmer (Bartsch m.fl  

2000:513-514). Forskarna utgår även här från teorier om genus och stereotyper för att uppnå ett 

resultat. Forskarna drar slutsatsen, i likhet med de andra nämnda studierna, att det finns 

genusskillnader i TV-reklam. Män representerar produkter som är ”hårda” och som oftast förvaras 

utanför hemmet, som till exempel gräsklippare och bilar. Kvinnor representerar ”mjuka” produkter, 

exempelvis disktrasa och diskmedel, som förvaras i hemmet. Resultatet visar även att 

genusfördomar har ökat i TV det senaste decenniet. Forskarna menar att könsneutralitet har växt 

negativt det senaste åren och att könsrepresentationer fortfarande är närvarande i reklamfilm 

(Bartsch m.fl 2000:247). 

Hur beskriver medier olika människor? Rapporten ”Allt är möjligt”  av Maria Jacobsson och Anna 

Broman Norrby undersöker hur kvinnor och män skildras i medier. Hypoteser visar att mannen 

oftast framställs som hjälte eller brottsling och skildras i yrkespositioner, medan kvinnan oftast 

framställs som en ”mor” eller ett sexobjekt och skildras i utseende, sexualitet och kropp (Jacobsson 

och Norrby, 2004). Jacobsson och Norrby (2004) menar vidare att massmedier alltid konfigurerar 

personer med andra fiktiva personer. De talar om stereotyper som finns hos mannen och kvinnan 

och som ständigt återkommer i massmedier och benämns olika. Jacobsson och Norrby talar om 

flera olika stereotyper hos kvinnan och mannen:

Kvinnliga stereotyper  - Skönhetsslaven: en smal, vacker och ung kvinna som är utseendefixerad och 

aldrig vill se gammal ut. Utseendet står högst i fokus och hon måste därför anpassa sig för att 

behålla det ”perfekta” utseendet. (Jacobsson och Norrby 2004:29). - Hushållsfunktionären: en 

hemmafru som tar hand om barnen och hushållet. Dock har synen på hushållsfunktionären 

förändrats, där kvinnan förvärvsarbetar men tar fortfarande hand om hushållet och gör det som en 
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mor ”bör” göra (Jacobsson och Norrby 2004:30). - Kärleksgudinnan: hon beskrivs enligt författarna 

som två olika identiteter, ”madonnan” och ”horan”. Madonnan syns i modeannonser och förknippas 

med 1800-talets kvinnliga skönhetsideal, som att vara blek. Horan syns i alla sorts annonser, 

speciellt pornografiska, där hennes uppgift är att ”fresta” (Jacobsson och Norrby 2004:31).

Manliga stereotyper  - Projektören: en affärsman som alltid är upptagen och koncentrerar sig på 

arbetet. Han klär sig helst i kostym och kavaj och är framgångsrik (Jacobsson och Norrby 

2004:29). - Machomannen: en modig och stark man med muskulös kropp. Han är oftast ensam. 

Framställningen av machomannen är komplex, eftersom han kan framträda i olika gestalter. Han 

kan framställas som ond och elak men även som god och heroisk (Jacobsson och Norrby 2004:30).                                                               

- He-mannen: beskrivs som ett annan slags hjälte. Han är räddaren i nöden, inte rädd för någon och 

ser döden i vitögat. Den atletiska kroppsbyggnaden är central. Han är idrottsrörelsens och 

arbetarklassens mansideal.  - Kärleksguiden: kan vara två stereotyper, ”drömprinsen” och 

”sexatleten”. Drömprinsen är romantisk, snygg och känd -  kvinnans dröm. Sexatleten associeras till

ett sexobjekt. Han poserar halvnaken i magasin och är lika frestande som den kvinnliga stereotypen 

”horan” (Jacobsson och Norrby 2004:29).

John Fiske skriver i Introduction to communication studies (1987) att televisionen producerar 

verkligheten snarare än att reflektera den. Medierna försöker med andra ord skapa den verklighet vi 

lever. Deras representationer är samtidigt så kallade ”konstruktioner”, då de inte återger en 

fullständig bild av verkligheten. "Dessa ofullständiga bilder får sedan, genom att vi bygger vårt 

handlande på våra verklighetsbilder, möjlighet att påverka den verklighet vi lever i" (Fiske 1987:21-

33). Medierna gestaltar alltså verklighetsbilder som påverkar vår syn på verkligheten. Kön, 

sexualitet och etnisk bakgrund är några exempel på olika gruppkategorier som är centrala i 

medieframställningen (Fiske 1987:30). 

Ovannämnda studier bidrar med en förståelse för mediernas reproduktion av genus och stereotyper. 

Med utgångspunkt i dessa analyseras ett företag (ICA) och ett antal av deras reklamfilmer. Vilka 

genusstereotyper framkommer i ICA-reklamfilmerna och, om så är fallet, hur synliggörs de? 

3. Teoretiska utgångspunkter

 Forskning om genusframställning sker inom genusvetenskapen. Denna studie avgränsas till att 

behandla ett antal reklamfilmer för ett specifikt varumärke. Som teoretisk utgångspunkt används ett 
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antal studier som är relevanta för en analys av tv-reklamfilmer. Som ett ytterligare verktyg vid 

genomgången av de aktuella reklamfilmerna tillämpas nyckelbegrepp hämtade från den 

teoribildning kring stereotyper som utgår från Walter Lippmann.   

3.1 Stereotyper 

Ordet stereotyper myntades av den amerikanske journalisten Walter Lippmann i boken "Public 

Opinion" 1922. Stereotyper är enligt honom en inre bild som beskriver människors egenskaper 

(Lippman, 1922). Människor har ett behov att generalisera saker och ting, det underlättar för oss när 

vi ska tolka information. Enligt Stuart Hall, kulturteoretiker och sociolog, använder vi olika metoder 

när vi stereotypifierar. Hall refererar till Richard Dyer, professor i filmvetenskap, som menar att 

stereotypifiering går ut på att applicera olika personlighetsdrag hos människor. Stereotypifiering 

stänger därmed ute sådant som inte passar in. Vi grupperas alltså utifrån normer som sätter upp 

gränser för det normala och onormala, "vi" och "de”. Stereotypifiering upprätthåller en hierarkisk 

ordning (Hall 2001:257-261). Författaren Hinton refererar till Lippman (1922) och menar att ett 

antal människor kan identifieras som en grupp eller som en viss person genom deras egenskaper. 

Dessa egenskaper identifieras genom fysiska attribut, liksom exempelvis klädsel, ålder, kön och 

etnicitet. När en person har identifierats med en egenskap av en viss anhängare eller en viss person, 

tillskriver vi hen den stereotypa egenskapen (Hinton 2003:11-12). ”Detta kan vara alltifrån en 

nationalitet (som till exempel engelsman), en religiös övertygelse (judendom), etnicitet (svart 

amerikan), kön (kvinna), ålder (tonåring), sysselsättning (skattekontrollant), hårfärg (rödhårig) – 

faktiskt vilken egenskap som helst har en betydelse för den som ser den hos andra människor ” 

(Hinton 2003:11-12). Stereotyper kan få negativa effekter på människors uppfattning eftersom de 

avbildar ett tankesätt på hur vi bör se en person, menar Lippman (Hinton 2003:13-14). 

3.2 Maktförhållanden 

Enligt Hall kopplas stereotyper till olika maktutövningar då vissa grupper utesluts och vissa ses som 

viktigare än andra (Hall 2001:258). När vi tänker på makt får vi oftast en illusion av en fysisk makt 

eller någon form av restriktion, exempelvis tvång, men Hall redogör för andra typer av makt som vi 

vanligtvis inte beaktar - medierepresentationer. Hall menar vidare att "makten ligger i att ha 

auktoritet att tilldela och klassificera saker, även människor" (Hall 2001:259-261). Exempelvis är en 

politikerstereotyp inte lika diskriminerande som en invandrarstereotyp, då den första besitter en 

maktposition i förhållande till de andra. Enligt Hall handlar det även om vem som har makt att 
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skapa stereotyper och konsekvenserna av desamma (Hall 2001:259-261). Hinton hänvisar till 

forskarna Harre och Davies från artikeln ”Positioning: The discursive production of selves’, 

Journal for the Theory of Social Behaviour” (1990) som redogör för hur vi kan se på roller 

(subjektpositioner) och regler som människor innehar och följer, så kallade dramaturgiska 

positionen (Hinton 2003:139). Den dramaturgiska positionen kan ses som en form av social 

utestängning av grupper via språkliga sammanhang och språkets hjälp. Den dramaturgiska 

positionen begränsar, enligt Davies och Harre (1990), människors valmöjligheter att spela en viss 

roll i en pjäs, annons eller film. En människa intar en subjektposition i en konversation (Hinton 

2003:141). När till exempel en lärare och en elev samtalar med varandra i skolan så bestäms deras 

positioner och de placeras i kategorierna lärare/elev. Om eleven exempelvis ber om råd, placerar 

eleven läraren i positionen ”lärare” och sig själv i positionen ”elev”. Det fungerar även vice versa, 

om en läraren exempelvis säger ”läs biografin om William Shakespeare” så intar läraren positionen 

”lärare” och placerar eleven i en studerande position. I dessa exempel bestäms positionerna utifrån 

kompetensnivå. I andra konversationer kan olika positioner leda till andra maktförhållanden. 

Position bestäms utifrån vad som sägs i konversationen (Hinton 2003:141).

3.3 Genuskontrakt och representationer 

Genuskontraktet beskrivs av genusforskaren Hirdman (2003) som de normer och förväntningar vi 

skapar om ”manligt” och ”kvinnligt” i vårt samhälle. Enligt Hirdman kännetecknas denna 

uppdelning i manligt och kvinnligt avskriver att denna uppdelning av tre grundläggande principer:

- Kvinnor och män hålls isär. - Det manliga värderas högre än det kvinnliga. 

- Alla bidrar med att skapa genusordningen. (Hirdman 2003:85-90).  

 Det kvinnliga och manliga hålls isär via så kallade dikotomier. Exempel på detta är ”dockor är för 

flickor, bilar är för pojkar”, liksom en särskiljning i egenskap som ”lugna” flickor och ”stökiga” 

pojkar (Hirdman 2003:85). Män tillskrivs högre status än kvinnor. Mannens beteende tillskrivs som 

"coolt" i många situationer. Kvinnans, däremot, rubriceras "okvinnlig" i situationer då de beter sig 

eller klär sig annorlunda (Hirdman 2003:85-87). Alla människor, både män och kvinnor, skapar 

genusordningen. Vi normaliserar och kategoriserar. Det kan bland annat ske utifrån något vi ser i en 

film och som vi sedan tillämpar i verkligheten (Hirdman 2003:88-90). Vi konstruerar vår bild av 

verkligheten bland annat utifrån mediebilder i kombination med tidigare erfarenheter. Ju mindre 

erfarenheter vi har av ett fenomen, desto större inverkan har mediernas representation i vår 

förståelse (Fiske, 1994).   
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4. Material och metod

 I följande kapitel redovisas urvalsprocessen och avgränsning, därefter en kort presentation av 

huvudkaraktärerna i ICA-reklamfilmerna följt av en kort ramberättelse på de utvalda filmerna. 

Detta för att ge en tydlig bild över empirin som kommer användas analysen. Kapitlet redogör även 

för den metodik som studien använder sig av, bildanalys och kritisk diskursanalys.

4.1 Urval och avgränsning 

Inom kvalitativ forskning används oftast målinriktade, även så kallad målstyrda, urval (Bryman 

2002:350). Urvalet syftar till att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställningar. Denna uppsats 

studerar ICA-reklamfilmer med syfte att undersöka stereotypifiering och genusframställning. 

Reklamfilmerna är utvalda bland annat därför att de innehåller (minst) en kvinnlig respektive 

manlig huvudkaraktär. Vid en genomgång av 30 ICA-reklamfilmer framgick att nio av dessa 

uppfyllde kriteriet om en manlig respektive en kvinnlig huvudkaraktär. Inom ramen för denna 

uppsats behövde urvalet begränsas till ytterligare och därför analyseras tre reklamfilmer, som alla 

kan anses innehålla stereotypiska sammanhang.  

Urvalskriterier:

• Reklamfilmerna ingår i ICA:s reklamfilmserie.

• Filmerna innehåller minst en kvinnlig huvudkaraktär.

• Filmerna innehåller minst en manligt huvudkaraktär.   

4.2 Material

Karaktärer:

STIG-  Är seriens huvudkaraktär. Han är chef för butiken, vilket är anledningen till att folk 

adresserar honom som ”ICA-Stig” (ICA-historien).

ULF -  Är butiksanställd och har tillsammans med Stig varit med sedan kampanjen startade (ICA-

historien).  

SEBASTIAN -  Är frukt- och gröntansvarig och har varit med sedan år 2006 (ICA-historien).

CINDY -  En nyanställd karaktär i ICA-butiken sedan år 2008 (ICA-historien).
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Sebastian                                                                   Ulf

                                         

                                     Stig                                                Cindy                                                           

4.2.1 Ramberättelse (reklamfilmerna)

Efter sommaren (2010):

 Sommarlovet är slut och alla har kommit tillbaka till jobbet. Ulf dyker upp i ett förändrat utseende, 

han är muskulös och solbränd.  

Trucken (2010): 

Cindy trotsar chefens order och kör en truck hon inte får köra vilket slutar i katastrofala förstörelser. 

Hon kör även nästan på sin chef Stig. 

Familjefrukost (2012) :

"ICA-familjen" (Sebastian, Ulf, Cindy och Stig) har samlats vid frukostbordet för att äta frukost. 

Cindy och Ulf börjar bråka och Sebastian försöker dämpa konflikten.
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4.3 Metod  

Den lämpligaste metoden för undersökningen är kvalitativ metod som inrymmer en rad olika 

forskningstraditioner och metodansatser. Författaren tar hjälp av semiotisk bildanalys och tar även 

viss ansats i kritisk diskursanalys. 

4.3.1 Semiotisk bildanalys 

När visuella tecken behandlas, hamnar detta inom ramen för semiotiken. Ordet semiotik betyder 

tecken och skapades till en början av Ferdinand de Saussure för att studera språket. Ordet har senare 

utvecklats och begreppet definieras numera som studie av tecken eller teckensystem. Enligt 

Saussure är tecken något som står för någonting annat och som skapar mening (Lindgren 2009:62). 

En semiotisk bildanalys använder olika typer av texter som lägger mer tyngd på ordets betydelse i 

en text, såsom filmer och musik. Det är förståelsen av textens mening som här anses vara viktigt 

(Lindgren 2009:62-63). Ett betydelsebärande tecken kan även vara dialekter och kroppsspråk. 

Semiotiken används således för att skildra språk som betecknade bilder och inte bara som skrift 

(Lindgren 2009:62). Här delas tecken upp i direkta, denotativa, och indirekta, konnotativa 

betydelser. Denotation innebär tecknets grundförståelse. Bilden tolkas så som den föreställs. 

Konnotation innebär däremot de värderingar och associationer som vidare tolkas i bilden. När vi 

förstår tecknet (denotation) så kan vi lättare förstå vad tecknet vill säga (konnotation) (Lindgren 

2009:82). Ett huvudområde som John Fiske tar upp i ”kommunikationsteorier - en introduktion” 

(1994) är tecknets koder och konventioner. Kopplingen mellan denotation och konnotation kallas 

för avkodning. Det som betraktas, dennotation, avkodas och tillskrivs mening genom olika 

konventioner som ofta är kulturellt bundna. Denna avkodning ger därmed betydelse till det man ser 

och kallas för konnotation. Konnotationen är alltså en term som används för de betydelser och 

meningar som ligger bortom, men fortfarande är beroende av, denotationen (Fiske 1994:57). Med 

hjälp av semiotisk bildanalys går det att bryta ned de olika visuella element som en text innehåller, 

för att sedan sammanställa det och få en helhetsbild.  

4.3.2 Kritisk diskursanalys 

I ”Metoder i kommunikationsvetenskap” av Mats Ekström och Lars-Åke Larsson redogör Peter 

Berglez för kritisk diskursanalys med utgångspunkt från diskursanalytikern Van Dijk (1988, 1991). 

Enligt Van Dijk ger kritisk diskursanalys möjlighet att undersöka medietexter kritiskt (Berglez, 
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2000:194). Fokus kommer att ligga på språkanvändningens funktioner, det vill säga karaktärernas 

sätt att tala och uttrycka sig och vad karaktärerna tillåts att säga. Bedömningen görs utifrån 

begreppet "samtal" och "diskurs som institutionell kunskapsproduktion". Begreppet samtal används 

för att beteckna social interaktion. Enligt Berglez innebär detta människors gemensamma språk och 

hur språkanvändningen fungerar i olika sfärer. "Ett samtal fungerar inte på samma sätt i det privata 

(hemmet, familjen, den närmsta umgängeskretsen) som i ett mer offentligt sammanhang (i 

relationen till myndigheter, arbetsplatsen)" (Berglez 2000:200). Berglez menar att det är situationen 

som bestämmer hur samtal förs och vad som sägs. Definitionen "diskurs som institutionell 

kunskapsproduktion" producerar olika former av kunskap som karaktären bär med sig i ett särskilt 

ämne eller beteende. "Kunskap konstrueras genom olika regler, rutiner och konventioner vilka 

bestämmer vad man gör och hur man gör saker" (Berglez 2000:201). Det är genom språket som 

dessa regler, rutiner och konventioner blir synliga. Bergelez menar att om man summerar alla saker 

som görs och sägs, kan man konstatera hur det går till i en diskurs och således se hur karaktärerna 

framträder (Berglez 2000:200).

4.3.3 Tillämpning 

Reklamfilmerna analyseras kvalitativt med hjälp av semiotisk bildanalys på en denotativ- och 

konnotativ nivå. Den semiotiska bildanalysen används främst som en grund för att bryta ner 

reklamfilmernas beståndsdelar. Begreppen denotation och konnotation underlättar denna 

nedbrytning. På den denotativa nivån beskrivs karaktärerna objektivt i kommunikation, handling 

och utseende. En mer djupgående tolkning och analys sker på den konnotativa nivån. Även den 

språkliga diskursen analyseras. 

4.4 Metodkritik 

Att reliabiliteten är relativt låg uppfattas som ett metodproblem inom kvalitativ forskning. Detta 

beror bland annat på att resultaten i studierna är beroende av forskarens tolkningsförmåga. 

Forskarens tidigare erfarenheter, upplevelser och egenskaper kan komma att påverka en större eller 

mindre del i materialet då forskaren är det enda verktyget i studien (Bryman 2002:269-70). 

Materialet kan således komma att tolkas på ett annat sätt av andra forskare med annorlunda 

kunskap, erfarenheter och upplevelser. 

Fokus i denna undersökning vilar på reklamfilmernas karaktärer. Analys och tolkning utgår från ett 

genusteoretiskt perspektiv, med en uppsättning på förhand givna teoretiska utgångspunkter. Dessa 
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tolkningsramar bör verka till förmån för en mer allmängiltig och saklig analys och slutsats. Det är 

samtidigt mindre sannolikt att analysen skulle vara helt befriad från påverkan av författarens 

tidigare erfarenheter, referenser och personliga åsikter.  

5. Resultatredovisning och analys

5.1 Efter sommaren (2010) 

SYNOPSIS:

Butikspersonalen är tillbaka efter sommaren. De diskuterar semestern och ifrågasätter Ulfs 

frånvarande. Ulf stiger plötsligt in till butiken och chockar alla med sitt utseende som speglar en 

”macho-man”. Inte minst Cindy blir häpnad och upphetsad av hans utseende och beteende.

Tid: 0:00-0:36

      Bild 1 - Ulf kommer in i butiken        Bild 2 - Ulf kyler ner nacken     Bild 3 - Ulf häller i sig kaffe.

        Bild 4 - Cindy får syn på Ulf            Bild 5 - Ulf bar överkropp.            Bild 6 - Ulf smörjer in sig.
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DENOTATIV NIVÅ 

Cindy, Sebastian och Jerry (praktikant) står vid kylvarorna och pratar. Cindy: Hej, vad har ni gjort i 

sommar. Jerry: Softat!, Sebastian: Men skulle inte Ulf också börja idag? Ulf stiger in i butiken med 

rök bakom sig, klädd i korta shorts och kort vit linne som exponerar hans solbrända, muskulösa 

kropp (se bild 1). Låten ”Satisfaction” av Benny Benassi går löpande i bakgrunden under tiden. Han 

chockerar medarbetarna med sitt utseende. Ulf börjar direkt jobba och tar ett ostpaket som han 

lägger på sin solbrända nacke varpå nacken ”kyls ner” (se bild 2). Samtidigt blir Cindy häpen och 

börjar stirra på honom (se bild 4). Ulf fortsätter med att dricka varmt kaffe ur en kaffebryggare (se 

bild 3). Därefter en bild som visar honom smörja in hudkräm på bröstet (se bild 6). Parallellt med 

detta blir Cindy ännu mer häpnad och upphetsad (se bild 7). Cindy kan inte låta bli att stirra och 

hennes ögon smalnar av och liksom kisar. Vid ett tillfälle säger hon "åhh…”. Detta förstärker 

intrycket av att hon är upphetsad. Ulf står sedan med en bar överkropp och borrar hål i butikens 

golv (se bild 5). Denna ”föreställning” avbryts av Stig som skriker ”ULF! Du förstör ju golvet”. I 

samband med detta tappar Stig en kartong full med äpplen som en följd av ilskan. Musiken tystnar. 

Cindy förefaller besviken. Nu återgår Ulf till sin ”vanliga” karaktär, ber om förlåtelse och går 

därifrån. Musiken startar igen och Stig böjer sig ner för plocka upp ett äpple. Cindys 

uppmärksamhet dras denna gång till Stigs stjärt, varpå hon återigen verkar glad och upphetsad (se 

bild 8 och 9).

             Bild 7 - Cindy stirrar på Ulf       Bild 8 - Stig plockar upp äpplen          Bild 9 - Cindy tittar på Stigs stjärt
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KONNOTATIV NIVÅ 

Ur en stereotyp synvinkel betraktas Ulf som sexig och manlig när han träder in med inoljad 

muskulös kropp. Redan från de inledande sekunderna styrs vår uppmärksamhet mot Ulf, och vi ser 

honom som snygg och sexig. Detta är vad stereotypteorin menar, att stereotyper styr hur vi ser på 

genus/kön (Jacobsson och Norrby 2004:23). Ulf kan sorteras in under såväl stereotypen 

"machomannen” som ”kärleksguiden”. Enligt Jacobsson och Norrby (2004) associeras 

kärleksguiden med ett sexobjekt och är frestande för andras ögon (Jacobsson och Norrby 2004:29). 

Detta förstärks upprepande gånger när Ulf i flera bilder objektifieras och framstår som ett föremål 

för sexuell attraktion. Parallellt med detta ser vi hur Cindy förefaller fysiskt påverkad och rentav 

upphetsad av Ulfs närvaro. Cindys ”åhh” kan, enligt semiotiken, uppfattas som ett betydelsebärande 

tecken. Det stämmer väl med vad Lindgren menar, att ett tecken även kan inkludera dialekter och 

kroppsspråk (Lindgren 2009:62). Cindys kroppsspråk spelar en avgörande roll i sammanhanget. 

Hon beter sig nervöst, blir generad och kisar med ögonen. Beteendet konnoterar sexuell lust. Vi 

(åskådaren) betraktar reklamen, och Ulf, genom den kvinnliga blicken. Här kan man dra paralleller 

till Hirdmans genuskontrakt, att kvinnor objektifieras och ständigt representeras som instrument för 

den manliga blicken (Hirdman 2003:85). Men i det här fallet handlar det om ombytta 

subjektpositioner. Ulf och Stig objektifieras medan Cindys blick styr. Här spelar maktförhållandet 

även en roll. Cindy placerar Ulf i subjektpositionen ”sexobjekt”.  

Ulfs personlighetsdrag har starka kopplingar till stereotyper som tidigare har uppmärksammats i 

reklamfilm. Han stämmer in på den manliga stereotypen ”sexatleten”, som tidigare nämnts. Mycket 

fokus placeras på Ulfs yttre. Hans nakna hud och muskler exponeras. Kroppen ska attrahera den 

kvinnliga blicken. Musiken har också en karaktär som anspelar på lust och sensualitet, och i 

förlängningen sexualitet. Låtens titel ”Satisfaction”, stärker budskapet att någon ska bli sexuellt 

tillfredsställd. Stig blir även han, åtminstone partiellt, ett sexobjekt mot slutet av filmen då Cindy 

styr åskådarens blick mot Stigs stjärt. Stig övergår från positionen ”ledare” till ”sexobjekt”. 

Transformationen sker i samband med Cindys blick, som i filmen erhåller en maktposition i form av 

att vara den som styr över blicken. Samtidigt får männen mest utrymme i filmen, vilket även kan 

skapa ett intryck av att mannen är aktiv och kvinnan passiv. Denna könsmaktsordning hittar vi även 

i tidigare forskning om genusframställning i reklamfilm (Signorielli m.fl, 1994:95). 
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5.2 Trucken (2010)  

SYNOPSIS:  

Filmen utspelar sig precis som resten av filmerna i en ICA-butik. Butikschefen Stig varnar Cindy att 

inte köra trucken men Cindy trotsar hans order och gör det ändå. Hennes instinkt är att visa att tjejer 

är kapabla att köra en truck. Det slutar kaotisk när Cindy nästan kör över Stig.

Tid: 0:00-0:40

                Bild 1- Stig skryter om sortimentet                          Bild 2 - Stig skickar iväg Cindy  

                Bild 3 - Stig varnar Cindy                                       Bild 4 - Cindy grimaserar Stig

DENOTATIV NIVÅ

Reklamfilmen börjar med att Stig står i bild och har på sig en ljusblå kostym, randig mörkblå slips 

och en vit rock över. En dialog mellan Stig och Cindy inleds. De diskuterar ICA:s succésortiment. 

Stigs kisar med ögonen och ser stolt ut. Cindy ler. Under dialogen står Stig med vänd rygg mot 
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Cindy och pratar. Stig står i förgrunden och Cindy i bakgrunden (se bild 1). Stig säger: ”vi behöver 

fler varor från lagret...och du rör inte trucken!” Stig ändrar vid den här repliken sitt tonfall och 

kroppsspråk (se bild 2). Han har en bestämd ton och använder pekfingret när han säger åt Cindy att 

inte röra trucken (se bild 3). Stig står fortfarande med ryggen mot Cindy och antar att hon lyssnar. 

Han ser henne genom ögonvrån eftersom hans huvud lutar mot axeln och inte mot henne (se bild 3).

Stig förklarar dock inte orsaken till varför hon inte för röra trucken. Cindy går mot lagret, stannar 

till och imiterar Stig med en grimas samtidigt som vi hör henne upprepa Stigs replik ”rör inte 

trucken” i form av en voice over (se bild 4). Cindy går mot trucken och under tiden hör vi hennes 

voice over (inre monolog) fortsätta, ”Nej, för tjejer kan väl inte köra truck...Gubbe!”. Cindy talar 

med sarkastisk ton och kan på en denotativ nivå uppfattas som irriterad. Hon sätter sig ner i trucken 

och slår igen dörren hårt (se bild 5). Cindy startar trucken och kör rakt igenom butiken i full fart (se 

bild 6). Varor och inredning förstörs. Cindy släpper taget om ratten och börjar skrika samtidigt som 

kunderna, Ulf och Stig drabbas av panik (se bild 7). Trucken lyckas till slut stanna precis innan Stig 

blir överkörd (se bild 8).   

                      Bild 5 - Cindy sitter i trucken och startar            Bild 6 - Cindy kör rakt igenom ICA-butiken

                             Bild 7 - Cindy kan inte hantera trucken             Bild 8 - Stig blir nästan påkörd
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KONNOTATIV NIVÅ

 Första dialogen mellan Stig och Cindy placerar karaktärerna i två olika subjektpositioner. Stig intar 

sin position som ”chef” och Cindy intar sin position som ”anställd”. Maktfördelningen tydliggörs 

och tittaren förstår omgående att Stig är chefen, dels genom kroppsspråk, dels genom tonen som 

används. Cindy, däremot, talar nervöst och beter sig osäkert. När Stig beordrar Cindy att inte röra 

trucken använder han sitt pekfinger för att tydliggöra allvaret. Pekfingret konnoterar makt och 

illustrerar Stigs överordnade position. Betraktaren får däremot aldrig veta exakt varför Stig säger åt 

Cindy att inte röra trucken. Cindys beteende låter sig emellertid analyseras. På en denotativ nivå 

kan man konstatera att hon vänder sig om och gör en grimasch som en reaktion på Stigs ord och 

gest. På en konnotativ nivå är det rimligt att anta att hon inte tar Stigs ord på allvar. Repliken "nej, 

för tjejer kan ju inte köra" visar hon känner en viss förnedring och att hon ser hans åtbörd som en 

följd av att hon är kvinna. En fråga som är värd att ställa i sammanhanget är hur en manligt anställd 

reagerat i motsvarande situation.  Semiotiken intresserar sig för det meningsskapande i en 

kommunikation och redan från första repliken etableras Cindys (underordnade) ställning i 

förhållande till Stig. Samtidigt grimaserar hon och visar i såväl gester som handling att hon inte tar 

honom på riktigt allvar. Cindy stämmer delvis in på stereotypen ”skönhetslaven”, som enligt 

Jacobsson och Norrby är en smal, vacker och ung kvinna som är utseendefixerad (Jacobsson och 

Norrby 2004:29). I filmen visas många närbilder på Cindy. Å ena sidan visar bilderna en kvinna 

med vackert ansikte och slank kropp, vilket är i enlighet med ett kvinnligt skönhetsideal. Å andra 

sidan saknas ett kroppsspråk som tyder på att hon är undergiven eller antar en roll som blott ett 

subjekt i betraktarens blick. Hennes utseende och fysik, liksom den underordnade roll hon placerats 

i, underbygger samtidigt norm där mannen är dominerande. Cindy framställs även som olydig och 

modig, på såväl den denotativa som konnotativa nivån. Hennes mod skildras genom att hon väljer 

att köra en truck utan förkunskaper.  Stig stämmer in på stereotypen ”projektören”, som enligt 

Jacobsson och Norrby är en affärsman som alltid är upptagen och koncentrerar sig på arbetet. Han 

klär sig helst i kostym och kavaj (Jacobsson och Norrby 2004:29). I stort sett varje karaktärsdrag i 

denna stereotyp överensstämmer väl med Stig. Det synliggörs i utseende, men även beteende och 

kroppsspråk.
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5.3 Familje frukost (2012) 

SYNOPSIS:

Karaktärerna är samlade för att äta frukost. Sebastian serverar frukost och tar sig an rollen som 

”värd” i köket. De övriga karaktärerna beter sig som olika familjemedlemmar och hela situationen 

förestår som en ”familjefrukost”.

Tid: 00:00 – 00:35  

Bild 1 - Sebastian serverar kaffe.                                Bild 2 - Sebastian ropar på Cindy. 

                           Bild 3 - Cindy kommer till frukostbordet.                       Bild 4 - Ulf stirrar på Tv:n.

DENOTATIV NIVÅ

Sebastian tar en kaffekanna och går mot frukostbordet där Stig sitter. Han häller upp kaffe och ropar 

på Cindy ”Cindy, frukosten är serverad!” (se bild 1 och 2). Ulf sitter och äter yoghurt samtidigt 

som han stirrar på TV:n (se bild 4). Sebastian säger åt Ulf att äta upp sin frukost. Man kliver raskt in 

i Sebastians karaktärsspel och ser berättelsen utifrån hans perspektiv. Cindy kommer in och 

Sebastian välkomnar henne genom att säga (se bild 3):
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SEBASTIAN  Godmorgon solstråle

 CINDY  Käften! (Cindy knuffar Stig).

ULF  Aj... Cindy slog mig!

CINDY  Det gjorde jag inte.

ULF Det gjorde du visst!

CINDY  Nej, men nu gör jag det...(trycker ett cornflakespaket mot Ulfs ansikte)

Ulf  Aj… hatar dig!

Ulf och Cindy föreställer två ”syskon” (i barnålder) som bråkar (se bild 5). Enligt teorin om 

positionsbestämning intar en människa en subjektposition i en konversation (Hinton 2003:141). Ulf 

och Cindy placerar sig själva i subjektpositionen ”barn” genom sina sätt att tala till varandra 

(Hinton 2003:141). Stig, som sitter och läser en dagstidning, sneglar på dem. Cindy och Ulf 

fortsätter att bråka, Sebastian avbryter ”nej, nej, inte den tonen tack, ni vet att Stig vill ha det lite 

lugnt här på morgonen och Ulf Bo Wilhelm Karlsson ät nu upp din frukost!” (se bild 6). Ulf 

fortsätter att synbart koncentrera sig på TV:n. Sebastian knuffar till Stigs hand för att 

uppmärksamma honom om hjälp. Stig hoppar till och säger ”Amen, gör nu som din 

mamm...Sebastian säger” (se bild 7). Stig tänkte alltså säga mamma men kom på att han sa fel och 

korrigerade felet.

 Bild 5 - Cindy och Ulf bråkar.                 Bild 6 - Sebastian blir arg på Ulf och Cindy.
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Bild 7 - Stig säger till Cindy och Ulf lyssna på Sebastian

 

KONNOTATIV NIVÅ

Sebastians karaktärsroll ger två olika konnotationer, dels ”modern manlighet”, dels ”kvinnligt 

beteende”. Dessa konnotationer avgörs beroende på ur vilken synvinkel man betraktar karaktären. I 

en samtida svensk, eller ”västerländsk” familjekontext kan Sebastian uppfattas som en ”modern 

man”. Ur essentialistisk synvinkel uppfattas Sebastian samtidigt som ”kvinnlig”, då kökssysslor i 

ett historiskt och kulturellt sammanhang, även svenskt, definieras som en kvinnlig uppgift. 

Sebastian passar in i stereotypen ”hushållsfunktionären”, som enligt Jacobsson och Norrby alltid får 

saker gjorda. Hushållsfunktionären är den perfekta makan (maken), lagar mat, bakar och är 

ekonomiskt oberoende (Jacobsson & Norrby 2004:35). Sebastians beteende överlag har flera drag 

som traditionellt sett betecknas som feminina. Hans stylade mörka hår anspelar på en konnotativ 

nivå ”perfektion”. Han har bland annat en solbränna och välformade ögonbryn som, enligt 

Hirdmans genuskontrakt (2003), går emot de manliga förväntningarna. Här är det viktigt att påpeka 

hur man bryter mot traditionella mansideal som en muskulös kropp och heroiskt/aggressivt 

beteende. Filmens övriga karaktärer liknar typiska familjemedlemmar som vi hittar i en klassisk 

svensk familj; ”Den lugna, tysta pappan” (Stig) och ”två syskon som retas” (Ulf och Cindy). 

Sebastians roll däremot, upphäver delvis de traditionella genusrollerna. Han intar ett typiskt 

”mammabeteende”. Stig stärker senare denna liknelse när han är på väg att kalla Sebastian för 

”mamma”.   

Fokus placeras främst på de manliga karaktärerna i filmen: Sebastian, Ulf och Stig. Dessa 

karaktärer bygger främst upp berättelsen och kameran skiftar ständigt mellan dem, alltså får mannen 

mest utrymme. Cindy får mindre uppmärksamhet och spelar en relativt betydelselös roll. Den 

patriarkala normen om mannen som aktiv och kvinna som passiv förstärks ytterligare här. Tidigare 
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forskning diskuterar även denna problematik och menar att männen skärmas in och får större 

utrymme medan kvinnan skärmas av (Signorielli m.fl 1994:95). Dock placeras det huvudsakliga 

fokus på Sebastian. Hans sätt att uttrycka sig skulle även, i tillägg till den tidigare diskussionen, 

kunna konnoterar makt. Hall menar att det är en viktig del i uppbyggnaden av en TV-reklam, att 

makt uttrycks (Hall 2001: 259-261). Sebastian har ständigt kontroll och styr alla familjemedlemmar. 

Relationen mellan attribut och språk är här avgörande för tolkningen. Vi finner det intressant att 

bildutrymmet har en stor inverkan på Sebastians roll. Det är en intressant iakttagelse då makt enligt 

Hall är relaterad till presentationer (Hall 2001:259-261). Här förmedlas makt istället via språk och 

attribut (Hall 2001:259-261).   

5.4 Härskande diskurser 

I reklamfilmerna framträder element i samtalen, som möjliggör en ansats till diskursanalys. 

Bedömningen görs utifrån hur samtal förs, vad som sägs och det karaktären bär med sig i form av 

ett särskilt ämne eller beteende. Detta följer det Berglez refererar till i samband med begreppet 

diskursanalys (Berglez 2000:201).

Reklamfilmen Efter sommaren (2010) :

Ulf reproducerar diskursen om ett eftersträvansvärt skönhetsideal. Det skapar därmed en stereotyp 

bild av vad som förväntas av män för att de ska fånga kvinnors uppmärksamhet. Ulf brukar 

framställas som töntig och osäker. Vi kan utgå ifrån att Ulf som tönt inte blir lika uppmärksammad, 

åtminstone inte i det sammanhang som utgörs av ICA-butiken och dess (kvinnliga) medarbetare. 

Cindy har tidigare inte varit intresserad av Ulf, men när återvänder efter sommaren - med solbränna 

och tränad kropp - får Cindy upp ögonen för honom. Cindy blir attraherad och hennes blick dras till 

Ulfs kropp. Budskapet blir således: "se ut som Ulf, för då drar du till dig kvinnors uppmärksamhet”. 

Beteendet ger alltså uttryck för en diskursordning där utseende relateras till attraktionskraft. I slutet 

av reklamfilmen ryter Stig: " UUULF, du förstör ju golvet" . Ulf ber genast om ursäkt. Ulfs 

kroppsspråk och beteende förändras. Den töntiga Ulf trädar åter i förgrunden och det sätter punkt 

för den temporära rollen som machoman med eftersträvansvärda skönhetsattribut.
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Reklamfilmen Trucken (2010) :

”Vi behöver fler varor från lagret. Och du, rör inte trucken” - Säger Stig till Cindy.

Stigs uttalande, attityd och kroppsspråk och ansiktsuttryck etablerar hans roll som den överordnade. 

Det är alltså genom hans dialog med Cindy som auktoriteten etableras och förstärks.

Cindy tolkar det Stig säger som att hon inte kan köra truck. Detta förstärks då Cindy tänker högt: 

”Nä, för tjejer kan väl inte köra truck. Gubbe!" . Cindys tolkning bygger på en diskurs om kvinnans 

kompetens. Hennes tolkning bidrar till att förstärka en diskurs om kvinnans inkompetens, liksom till 

diskursen om kvinnan som ”underlägsen”. Hennes beteende i slutet av reklamfilmen, då hon tappar 

kontrollen över trucken, förstärker synen av kvinnans inkompetens. Samtidigt utmanas bilden av 

kvinnans underordnade ställning då hon aktivt går emot Stigs vilja.

Reklamfilmen Familje frukost (2012) :

Reklamfilmen bygger på dialog och beteende hos bestämda karaktärer. Det är underförstått, men 

ändå tydligt, att karaktärerna i reklamfilmen ska föreställa en familj. För att betraktaren ska förstå 

detta används traditionella stereotyper. Sebastian underbygger diskurser om kvinnans roll i hemmet. 

Detta illustreras samtidigt genom omvända genusroller. Han är en man med - i mångt och mycket - 

kvinnliga uppgifter och karaktärsdrag, såsom de traditionellt formulerats och uttryckts. Ett exempel 

på detta är när Sebastian försöker ta kontroll över situationen då Cindy och Ulf bråkar med 

varandra. Han misslyckas och ber därför Stig (som tilldelas rollen av fadern/ patriarken) om hjälp. 

När Sebastian ber Stig om hjälp att få kontroll över situationen sammanfaller detta med en diskurs 

om kvinnans bristfälliga auktoritet och hennes beroende av mannen som upprätthållare av ordning. 

Detta förstärks genom Stigs ord:”Lyssna nu på er mamma.. ”. Diskurser om kvinnans underordnade 

ställning visavi mannen i familjens hierarki illustreras även när ”barnen” ignorerar mamma och 

först lyssnar när ”fadern” griper in och lånar ut sin auktoritet till ”modern” i form av en uppmaning.
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6. Diskussion 

Kommunikation är ett brett ämne som kan diskuteras utifrån många perspektiv. I detta kapitel 

diskuteras och tolkas filmerna och en reflektion görs kring stereotyper som träder fram i analysen. 

Denna forskningsmetod använts främst inom MKV. Dvs ett sätt att kritiskt reflektera utifrån 

kommunikativt perspektiv.   

6.1 Stereotyper  

De manliga och kvinnliga stereotyperna växlar från film till film beroende på dess narrativ. Det 

finns emellertid en permanent stereotyp, knuten till en karaktär, som återkommer i samtliga. Stig 

framställs i alla reklamfilmerna som stereotypen ”projektören”. Han uttrycker sig även fritt utan att 

värna om medarbetarnas känslor. Ulf stämmer in i stereotyperna ”sexatleten” och ”tönten”, som 

enligt Jacobsson och Norrby (2004) beskrivs som en aning socialt missanpassad och barnslig. I 

reklamfilmen ”Efter sommaren” faller han inom ramen för beskrivningen av stereotypen 

”sexatleten”. Han objektifieras och blir andras blickar föremål för (sexuella) önskningar och 

tillfredsställelse. Han återgår dock till sin ”töntiga” och på ett annorlunda sätt underställda roll i 

samma ögonblick som Stig tillrättavisar honom. Det är också i denna roll - tönten - som man kan 

hävda att Ulf återkommande framträder. Att han får spela ”sexatleten” i en del av en reklamfilm 

förstärker egentligen bara rollen som ”tönt”. Sebastian framställs som den ”sensuella killen” som 

värnar om känslor och är omtänksam. Denna stereotyp definieras enligt Jacobsson och Norrby 

(2004) genom ljusa färger och välvårdad hår. Detta stämmer överens med Sebastian, som oftast klär

sig i färgerna rosa eller lila och alltid har fixat hår. Cindy framställs som den vackra kvinnan, ensam

i en mansvärld. Hon platsar i stereotypen ”skönhetsslaven”, som alltid är vacker och 

utseendefixerad.
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6.2 Diskurser

Reklamfilmerna är en diskursiv praktik som har bidragit till att medkonstruera flera stereotypa 

bilder av mannen och kvinnan. Dessa utvalda reklamfilmerna har i viss mån utmanat hegemoniska 

värderingar och traditionella genusstereotyper.

En återkommande diskurs är kvinnans underordnade roll, som både behandlades i "Trucken" och 

"Familjefrukosten". Diskursen om kvinnan innehåller föreställningar om henne som särskilt utsatt 

samt underordnat mannen. I reklamfilmen "Trucken" förstärks denna föreställning då Cindy kör in i 

ICA-butiken och i reklamfilmen "Familjefrukost" då Sebastian, som framställs som en 

"femeniserad" man, inte kan upprätthålla kontrollen över "familjen" och är i behov av Stigs hjälp. 

Stig uttrycker och befäster här makt genom samtal och kroppsspråk. Analysen visar vidare att 

kvinnan är delaktig i att upprätthålla denna maktordning.

Reklamfilmen "Efter sommaren" präglades betydligt mindre av diskursen. Här behandlas diskurser 

om mannens skönhetsideal. Det kan konstateras att diskursen om kvinnans underordnade ställning 

kommer till uttryck på flera olika sätt i reklamfilmerna "Trucken" och "Familjefrukost". Men när 

det kommer till "Efter sommaren" är de tidiga diskurserna om kvinnans underordnade ställning inte 

giltiga i samma utsträckning. Här är det snarare mannen som objektifieras.

6.3 Genus  

Genusrollerna upphävs samtidigt som de förstärks, beroende på situation och sammanhang. 

Reklamfilmen ”Familjefrukost” skildrar en ”modern man”, samtidigt som den underbygger den 

traditionella föreställningen om kvinnan i hemmet. Filmen öppnar en möjlighet för fri tolkning; 

antingen betraktas filmen som en förstärkning av genusroller eller en upphävning av genusroller. 

Filmerna ”Efter sommaren” och ”Trucken” behandlar genusroller på ett tydligare sätt och 

problematiserar öppet stereotyper. Här objektifieras mannen istället för kvinnan, och kvinnan tar 

egna initiativ och trotsar chefen. Budskapen pekar på upphävning av genusroller och patriarkala 

normer.
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ICA är ute efter en humoristisk stämning och använder sig av ironi för att åstadkomma detta. Ironin 

att Cindy inte lyckas köra trucken och nästan kör på chefen. Ironin att mesiga Ulf dyker upp som 

macho. Ironin att omtänksamma Sebastian blir kallad för mamma. Dessa stereotypifieringar 

används och förstärks för att åstadkomma en ironi, med avsikt att nå åskådaren via humor. Det bör 

samtidigt understrykas att man inte bör underskatta reklamfilmernas förmåga att påverka tittarnas 

verklighetsbild, medvetet och omedvetet. Om vi bortser från att filmerna har vissa humoristiska 

kvaliteter, åtminstone sett utifrån genre och förväntningar på densamma, och ställer oss frågorna: 

”Vad är det som egentligen händer när vi betraktar dessa filmer? Skrattar vi bara eller händer det 

något mer?

Den här uppsatsen behandlar bland annat dessa frågor, om än till en viss gräns. Den gränsen är 

bestämd av bland annat urval, teori och metod. En vidare forskning, eller undersökning, skulle med 

fördel inkludera ett större material. Här bygger diskussionen och slutsatserna på tre reklamfilmer. I 

ett vidare steg borde åtminstone de nio reklamfilmer som först identifierades och föll inom 

kriterierna för studien ingå. I ett vidare steg vore det även fruktbart att utöka den analytiska 

verktygslådan. Ett exempel är att göra det genom en fördjupad diskursanalys, som istället för en 

mer kortfattad analys och resumé av tre reklamfilmer, monterar ner varje enskilt del av dialoger och 

beteende i samtliga nio reklamfilmer. 

ICA-filmernas innehåll förtjänar vidare forskning, inte minst med tanke på dess omfattande publika 

spridning, framgång och vilja att locka med igenkänningsfaktorer. Frågor av mer normativ karaktär 

pockar på: Hur och i så fall varför väljer man - medvetet eller omedvetet - att förstärka 

genusrollerna via filmerna? Och i händelse av att det verkligen förekommer stereotypa 

framställningar av det manliga och kvinnliga: bör vi mäta reklamfilmens budskap med en annan 

moralisk måttstock än vi använder när vi mäter andra riktade budskap, till exempel politiska? Och i 

så fall varför?

7. Slutsats  

Representationen av genusroller i reklam har utvecklats betydligt, och blivit mer jämlik i meningen 

att kvinnan framstår mer självständighet och med personliga förmågor. Mannen har samtidigt - 

åtminstone om man ser till ICA:s reklamfilmer - genomgått ett visst mått av ”feminisering”, vilket 

innebär att han kan bära fler och ”mjukare” attribut än tidigare. I de analyserade ICA-
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reklamfilmerna har ändå mannen, generellt sett, en utvecklad roll. Kvinnan agerar som en 

katalysator med retorisk stereotypisk autokritik. Reklamfilmerna skapar, eller reproducerar, det 

kvinnliga och det manliga - det vill säga vad som anses socialt och kulturellt lämpligt för en kvinna 

respektive man - även om man ser referenser till den samhälleliga debatten. Det skulle dessutom 

vara i det närmaste omöjligt att inte bredda genusrollerna om man vill få mottagaren, den bredare 

svenska publiken, att omfamna reklamfilmerna. Det skulle helt enkelt inte varit trovärdigt och 

motsvara publikens förväntningar om mannen och kvinnan framställdes på samma (patriarkala) sätt 

som var vanligt och accepterat för några decennier sedan. Samtidigt är publikens förväntningar 

sannolikt annorlunda när det gäller kommersiella budskap och sammanhang, i synnerhet om det 

finns en humoristisk ansats, än när det gäller andra budskap, i andra kanaler och på andra arenor.

Stereotyper är vanliga i humoristiska sammanhang, oavsett genre, och verkar inte förlora i styrka 

och popularitet över tid. I de analyserade reklamfilmerna har producenterna valt att hålla sig relativt 

nära, eller till och med ganska nära, stereotypa traditionella genusroller, kryddade med en del 

moderna attribut hos såväl man som kvinna. Stereotyper förefaller vara användbara i sammanhanget 

eftersom det gör det möjligt att representera sociala kategorier och föreställningar som förknippas 

med dem. Allmänheten behöver inte veta något nytt, utan man spelar i stort på humor och 

igenkänning. Det är möjligen nyckeln till en effektiv reklamkampanj. Den kommersiella och 

publika framgången som allmänt förknippas med ICA-reklamfilmerna kan däremot ha en mer 

moraliskt tveksam baksida. Den baksidan handlar om att reklamfilmerna riskerar att reproducera 

traditionella föreställningar om kön. Ett humoristiskt scenario försvårar sannolikt möjligheten, och 

viljan, hos en allmänhet att problematisera detta.
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