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FÖRORD 

 

Stort tack till ICAs YouTube-kanal som gjort det möjligt för oss att genomföra denna 

undersökning.  

 

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Per Vesterlund som har hjälpt oss med 

stöd och vägledning.
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Abstrakt  

Syftet med vår undersökning var att studera ICAs reklamfilmer ur ett genusperspektiv. 

Vi har specificerat oss på om det manliga eller kvinnliga könet framkommer mer eller 

mindre i filmerna, om det har skett någon förändring kring genusperspektivet från år 

2006 till 2016, samt om varorna som finns med i filmerna är mer eller mindre riktade 

till något av könen.  
 

Frågeställning: 

• Hur framställs kvinnor respektive män i Icas reklamfilmer? 

• Har det skett någon förändring från år 2006 till 2016? 

• Är varorna som visas i reklamfilmerna avsedda för kvinnor, män eller båda? 

 

Vi har utgått från teorier som vi anser är relevanta för vår undersökning. Vi har delat in 

teorierna i tre olika områden:  

• Genus 

• Medier och identitet  

• Reklam och media. 

För att genomföra undersökningen har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys på 15 olika 

reklamfilmer. Vi har avgränsat oss till reklamfilmer som har visats på TV under tre 

olika högtider i Sverige: jul, midsommar och påsk.  

Vi har sedan gjort en kvalitativ innehållsanalys på fem filmer som vi anser lockar fram 

olika stereotyper. 
 

Resultatet vi fann i vår undersökning var att männen dominerar i ICAs reklamfilmer, 

och med det menar vi att det bland annat är fler manliga karaktärer som är med och har 

en slags ledarroll. Vårt resultat skiljer sig något mot vad teorierna kring ämnet påstår, 

nämligen att kvinnor ofta dominerar reklambranschen.  
 

Nyckelord: ICA, genus, stereotyper, reklamfilm, identitet  
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Abstract 

The purpose of our survey was to study the gender perspective in ICA's commercials. 

We have specified whether the male or female gender appears more or less in the 

movies, if there has been any change in gender perspective from 2006 to 2016 and if the 

items featured in the movies are more or less directed to any of the sexes. We have 

limited ourselves to commercials that have been shown on television during three 

different festivals in Sweden: Christmas, Midsummer and Easter. 
 

Question: 

• How are women and men produced in Ica's commercials? 

• Has there been any change from 2006 to 2016? 

• Are the items shown in the commercials intended for women, men or both? 

 

We have assumed theories that we consider relevant to our survey. We have divided the 

theories into three different areas: 

• Gender  

• Media and identity  

• Advertising and the media. 

In order to conduct the survey, we have made a quantitative content analysis of 15 

different commercials. We have limited ourselves to commercials that have been shown 

on television during three different festivals in Sweden: Christmas, Midsummer and 

Easter. We have then made a qualitative content analysis on five films that we consider 

attracting different stereotypes. 

 

The result we found in our survey was that the men dominate ICA's commercials, and 

we mean that among other things there are more male characters that are in and have a 

sort of leadership role. Our results differ slightly from the theory of the subject, namely 

that women often dominate the advertising industry. 
 

Keywords: ICA, gender, stereotypes, commercials, identity 
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1. INLEDNING    
I vårt examensarbete vill vi studera och diskutera den reklam som vi dagligen ser i medier. 

Reklam kan analyseras utifrån såväl form som innehåll. I vår undersökning kommer vi att 

undersöka reklamens innehåll och budskap. Reklam förmedlar idag budskap om vilka 

könsroller människor har i samhället och vi vill därför studera reklamen ur ett 

genusperspektiv. Idén till vår undersökning grundades efter en opponering som vi gjorde av 

en tidigare B-uppsats. Uppsatsen skrevs av Viktoria Lindqvist och Daniel Nordlöv på 

Högskolan i Gävle VT 2016. Deras studie undersökte hur kvinnligt och manligt chefskap 

beskrivs i media. Detta ansåg vi var en intressant läsning som väckte vårt intresse kring 

genusstereotyper inom reklam och media.  

 

En reklamserie som har fått mycket uppmärksamhet i Sverige är ICAs reklamfilmer som har 

visats på svensk TV sedan 2001. Filmerna utspelar sig i en ICA-butik där man visar upp 

veckans annonsvaror i form av en lång sketch.1 Filmerna har genom åren fått flera 

utmärkelser såsom fyra guldägg, ett titanägg och även hamnat i Guinness Rekordbok år 2007. 

Marknadsdirektören på ICA Sverige, Mats Liedholm, menar att filmerna har fått både ris och 

ros och att vissa filmer också har engagerat mer än andra.2  

Reklamfilmerna har bland annat uppmärksammats bland annat för deras humor och känslor.  

I filmerna hittar vi karaktärer i olika åldrar, med olika kulturella bakgrunder, olika sexuella 

läggningar samt en med funktionshinder. Av de anledningarna så är ICA och deras 

reklamserie mycket intressant att studera, inte minst ur ett genusperspektiv. 

 

1.1 Bakgrund 

Först och främst ska vi reda ut vad som menas med begreppet reklam. Bo Bergström menar i 

sin bok Medieboken - Information & reklam, att det viktiga inte är vad som sägs i reklamen, 

utan vad som uppfattas av mottagaren.  

Vad ser vi när vi ser reklamen? Hur förmedlas budskapet? För det egentliga huvudsyftet med 

information och marknadsföring är faktiskt att förändra eller påverka mottagarens beteende.3 

                                                
1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Icas_reklamfilmer  
2 http://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2016/icas-reklamfilm-firar-15-ar/  
3 Bergström, Bo, Medieboken. Information & reklam, 4., [uppdaterade och omarb.] uppl., Liber ekonomi, 
Malmö, 2004. Sid 28-29 
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Efter att mottagaren har tagit del av informationen som visas i reklamen så bearbetar man den, 

sedan bildar sin uppfattning och attityd till vad som visas.4 

Helge Østbye är inne på samma spår som Bergström, och menar i sin bok Metoder för 

medievetenskap att reklam kan ses som en argumenterande diskurstyp som är utformat i syfte 

att överbevisa mottagaren om något, alltså att få vederbörande att till exempel köpa en viss 

vara.5 

Han beskriver också att reklamens retoriska uppgift är att övertyga mottagaren om produktens 

kvaliteter, så att konsumenten väljer den produkten framför andra liknande produkter på 

marknaden. Med hjälp av uttrycksmässiga medel ifråga om bildkomposition, perspektiv, 

klippning, användning av ljud, musik och språkliga tecken kan mottagarens uppmärksamhet 

fångas och Østbye menar att det är då en lyckad kommunikation har gjorts.6 Kortfattat så är 

all reklam en form av övertalning som bygger på att vissa saker framhävs framför andra, och 

att man döljer vissa förhållanden.7 

 

Allt är möjligt är en intressant rapport som skrivits av Maria Jacobsson och Anna Broman. 

Det är en undersökning som har studerat hur kvinnor och män skildras i massmedier sedan 

1992. När de startade undersökningen såg de bilder av mannen som stark, kompetent, 

utåtriktad, chef eller politiker, hjälte eller brottsling. Medan kvinnan var smal, vacker, 

inåtvänd, mor och maka, sexobjekt eller offer. Kvinnors tankar, handlingar och aktiviteter 

förminskas och mäns förstoras.8 

De återkommer ständigt i rapporten till begreppet stereotyper, ett begrepp som myntades år 

1922 av den amerikanska journalisten och författaren Walter Lippman. Vi kommer att 

beskriva begreppet utförligare under teoriavsnittet.9 

 

Jacobsson och Broman beskriver de kvinnliga stereotyperna som tre olika personligheter. Den 

första är skönhetsslaven, en ung, smal och vacker kvinna som ägnar sig åt att se ännu yngre, 

smalare och vackrare ut. Den andra är hushållsfunktionären, en kvinna som syr och stickar, 

bakar bullar och håller hemmet skinande rent. Sist men inte minst beskrivs kärleksgudinnan, 

                                                
4 Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval : en bok för dig som 
arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam, 3. [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2009. Sid 25 
5 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 82 
6 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 83 
7 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006. Sid 120 
8 Jacobson, Maria & Broman Norrby, Anna. (2004). Allt är möjligt: en handbok i mediekritik ; tänk kritiskt, 
diskutera, säg ifrån, 3., [omarb. och utvidgade] uppl. Göteborg: Allt är möjligt. Sid 7-8 
9 Jacobson, Maria & Broman Norrby, Anna. (2004). Allt är möjligt: en handbok i mediekritik ; tänk kritiskt, 
diskutera, säg ifrån, 3., [omarb. och utvidgade] uppl. Göteborg: Allt är möjligt. Sid 23 
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hon förekommer både som horan och madonnan. Horan är en populär gestalt i litteratur och 

konst genom historien. Hon återfinns idag i porrtidningar och ofta får hon också stå som 

symbol för kvinnlig “frigjordhet”. Madonnan ger associationer till renhet, späkning, andlighet 

och svalhet. Idag möter vi henne i modereportagens och parfymannonsernas anorektiska och 

bleksminkade modeller. 

När de beskriver manliga stereotyper så är det som bland annat projektören. Det är en 

upptagen affärsman i slips och kavaj som alltid har stora projekt på gång och lite tid för 

privatliv. Machomannen är en annan beskrivning av den manliga stereotypen. Hans främsta 

egenskaper är hans fysiska styrka och mod. Han kan också vara på den goda sidan och uträtta 

hjältedåd samt är ofta en ensamvarg och har ofta inget hem. En annan beskrivning är 

kärleksguden, en drömprins och sexatlet. Drömprinsen kan vara en popstjärna, fotomodell 

eller en huvudroll i en såpopera. Vi kan se honom i reklam och modemagasin. Sexatleten 

bygger på föreställningen om ett manligt sexobjekt. Han är ofta ung och poserar 

pornografiskt.10  

 

I dagens reklam så är det generellt sätt kvinnor som är överrepresenterade, medan männen 

vanligtvis överrepresenterar de “hårda” miljöerna så som arbetslivet, i politiken, 

nyhetsartiklar och reportage. De menar Linda Fagerström och Maria Nilsson i deras bok 

Genus, medier och masskultur.11 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att undersöka ICAs reklamfilmer som visats i TV och sedan 

på Youtube, ur ett genusperspektiv. Vi vill ta reda på om det manliga eller kvinnliga könet 

representeras mer eller mindre i filmerna. Är det så det ser ut i ICAs reklamfilmer, som är så 

uppmärksammade och omtyckta i Sverige? Det är bland annat det vi vill studera i vår 

undersökning. Vi ska också studera om de varor som finns med i filmerna är mer eller mindre 

riktade till kvinnor eller män, eller till båda. 

 

 

 

                                                
10 Jacobson, Maria & Broman Norrby, Anna. (2004). Allt är möjligt: en handbok i mediekritik ; tänk kritiskt, 
diskutera, säg ifrån, 3., [omarb. och utvidgade] uppl. Göteborg: Allt är möjligt. Sid 26 
11 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, Genus, medier och masskultur, Gleerup, Malmö, 2008, sid 50 
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1.3 Frågeställning 

• Hur framställs kvinnor respektive män i Icas reklamfilmer? 

• Har det skett någon förändring från år 2006 till 2016? 

• Är varorna som visas i reklamfilmerna avsedda för kvinnor, män eller båda? 

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom att vi också vill ta reda på om genusperspektivet har förändrats genom tiderna, har 

vi valt att studera reklamfilmer från ett flertal olika årtal: 2006, 2010, 2012, 2014 och 2016. 

En närmare beskrivning av materialet samt filmerna vi har studerat finns under avsnitten 

material.  

 

För att avgränsa oss något har vi valt att studera reklamfilmer som har gjorts under högtider i 

Sverige. De högtider vi kommer att studera filmer från är: jul, påsk och midsommar. Vi hade 

till en början lite problem med att välja ut vilka filmer vi skulle studera. Avgränsingen till 

högtider bestämde vi oss snabbt för, av den anledningen att vi anser att helger och högtider 

lockar fram stereotyper. Efter avgränsade till högtider blev det istället lättare att välja ut 

filmer. I samband med avgränsningen väcktes också tanken av att konsumtionen och varorna 

kanske inte hamnar i samma fokus som vi trott.   

 

1.5 Uppsatsens disposition 

I nästa avsnitt presenterar vi tidigare forskning som finns inom forskningsfältet, vilket är en 

hel del. Vi har därför valt ut några undersökningar som är relevanta för vår studie. Vi har tagit 

del av två svenska medieforskares, Nowak och Andrén, undersökning från år 1950 till 1975. 

Vi har också studerat Cecilia Alexanderson och Elisabet Faredins fallstudie från år 2004, 

Hans Wigstrands studie om reklamhistorien samt Magnus Söderlunds observationsstudie från 

våren 2014. 

 

Under avsnittet teoretiska utgångspunkter beskriver vi de teorier som vår undersökning 

grundar sig på. I första delen beskriver vi teorier om reklam och media. Där presenterar vi 

bland annat flera forskares teorier kring begreppet spegelhypotes.  

I nästa del tar vi upp genusteori, där vi har studerat Simone de Beauvoirs teori, svenska 

genusforskaren Yvonne Hirdmans teori, Gunilla Jarlbros teori samt Judith Bulters teori. 
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I sista delen presenterar vi medier och identitet där vi tar del av Ulf Dahlqvist och Magnus 

Lindes teorier. Vi presenterar också Magnus Anderssons teori, Jostein Gripsruds teori och 

avslutningsvis Linda Fagerström och Maria Nilssons teori. 

 

Under material beskriver vi kortfattat innehållet i de 15 filmerna som vi har analyserat med 

hjälp av en kvantitativ innehållsanalys, samt innehållet i de fem filmer som vi har gjort en 

kvalitativ innehållsanalys på.  

 

Metodavsnittet beskriver vilka metoder vi har valt att använda oss av samt eventuella 

metodproblem. Det är också en övergripande beskrivning av det kodschema som vi har 

använt oss av i vår kvantitativa innehållsanalys av filmerna. Vi beskriver också hur vi gick 

tillväga vid vår kvalitativa innehållsanalys.  

 

Sedan följer ett resultat och diskussionsavsnitt där vi presenterar och diskuterar de resultat vi 

har fått fram genom vår kvantitativa och kvalitativa innehållsanalys.  

 

Avslutningsvis finns en slutdiskussion och en sammanfattning av vår undersökning. Vi tar 

också upp förslag på eventuell vidare forskning.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING     
Nowak och Andrén är två svenska medieforskare som har gjort en undersökning där de 

studerade variationer och konstans i svenska populärpress-annonser under åren 1950 till 1975. 

De studerade framställningen av män respektive kvinnor i annonserna men hade som 

huvudsaklig frågeställning om det fanns ett samband mellan förändringar i samhället och 

förändringar i reklamens innehåll. För att ta reda på framställningen av män respektive 

kvinnor i annonserna så har de använt sig att tre frågeställningar.  

Den första gäller förekomsten av kvinnor respektive män i annonserna. Den andra 

frågeställningen gäller i vilken mån bilden av män och kvinnor i annonserna förändrats med 

avseende på sådana typiska egenskaper. Den tredje och sista frågeställningen gäller 

förändringar i annonserna vad gäller de sysselsättningar som män och kvinnor ägnar sig åt. 

Resultatet som är relevant för vår studie är förekomsten av kvinnor respektive män i 

annonserna. Sett över hela perioden fanns kvinnor med i 60 procent av annonserna, medan 

männen bara fanns med i 40 procent. De nämner också att under undersökningsperioden blir 
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det allt vanligare att annonserna inte innehåller någon person alls. Något som förvånar dem är 

att det oftare förekommer kvinnor som sysslar med något slags hemarbete än män i 

motsvarande sysselsättning.12  

 

”För hälsa kommer inifrån - en studie av reklam i TV4” är en fallstudie skriven av 

retorikvetarna Cecilia Alexanderson och Elisabet Faredin. De har studerat fyra olika 

reklamfilmer i tv-kanalen TV4. I studien så menar det bland annat att det är förnuft och 

känslor som är övertygande strategier, för att nå ut trovärdigheten i reklamfilmerna till 

mottagaren. 

 

De beskriver också kortfattat hur reklamen såg ut under 50- och 60-talet. De menar att 

annonsörer inte behövde anstränga sig lika mycket som de behöver göra idag, för att nå fram 

till konsumenten. Under 50- och 60-talet räckte det att berätta för konsumenten hur bra 

produkten eller varan faktiskt var. Idag räcker inte de, utan reklamerna måste vara trovärdiga 

för att fånga konsumentens uppmärksamhet.13 

 

2.1 Reklamhistoria 

Vi vill ta reda på mer om reklamens förändring och har därför tagit del av Hans Wigstrands 

studie om reklamens historia genom tiderna, från 50-talet och framåt. Med hjälp av 

Wigstrands bok 50 år med svensk reklam har vi kunnat gå bakåt i tiden för att studera 

reklamens utveckling från 50-talet och framåt av anledning att ta med oss lärdom om hur 

reklam sett ut tidigare. Vårt syfte är dock inte att jämföra reklam från 50-talet och nutid.  

 

Under 50-talet föddes kändisen. Sverige får kändisar på femtiotalet. Celebriteter har funnits 

länge men inte kändisar. Just att de syns i tv-rutan och kan ses av alla i Sverige, från norr till 

söder. Vilket gör att de också börjar bli vanliga i annonsernas värld. Det var från USA som 

reklammakarna i Sverige hämtade idén, en kändis säljer. När färgtelevisionen förändrade våra 

liv på 60-talet sades det, och sägs fortfarande att reklamen speglar människors liv här och nu. 

Dock söker inte reklamen endast det beskrivande, utan nämligen också rörelsen framåt. Att 

den på ett vis anar vad som är på ingång. Sedan när läsaren/tittaren hittar reklamens “aha”-

känsla får reklamen ett långt liv. Hittar den inte till läsaren/tittarens “aha”-känsla faller den 
                                                
12 Nowak, Kjell & Andrén, Gunnar, Reklam och samhällsförändring: variation och konstans i svenska 
populärpressannonser 1950-1975, Studentlitteratur., Lund, 1982, sid 62-70 
13 Alexanderson, Cecilia & Fardelin, Elisabet 2004: För hälsa kommer inifrån - En studie av reklam i TV4. I: 
Mral, Brigitte & Larsson, Lars-Åke (red.) Reklam & retorik: 10 fallstudier. Åstorp: Rhetor. S. 65–78. 
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pladask och glöms bort. På ett sätt är inte en annons eller reklam till för att skapa historia. 

Men det gör den alltid för den som tittar bakåt i tiden.14  

 

Reklamens förlorade decennium är 70-talet. Vi kan se i boken 50 år med reklam att det 

förekom en del reklam som idag nog ansetts som sexistiskt. Kvinnor är nakna och det gjordes 

även en del reklam för kondomer.15 Därefter under 80-talet blir information till 

kommunikation. Medvetenheten om det hälsosamma har tagit plats i reklamvärlden. 

Minimjölken gjorde sig känd med modellen Emma Viklund. Det skulle komma fram att 

mjölken innehöll mindre fett men hade all näringsvärde kvar.16 Samtidigt som Wasa-

knäckebröd meddelar att ”du är vad du äter” och visar med bilder att mjukt bröd ger dig en 

mjuk kropp och hårt bröd ger dig en hård kropp. Även kändisen syns här, då Agnetha 

Fältskog gör reklam för den rökfria generationen.17 Under det gyllene reklamdecenniet 90-

talet blir reklamen en större del av vardagen.18 Gevalia framför sin slogan “när man får 

oväntat besök” genom att sätta upp en buss som sticker ut från varsin ände av ett hus mitt på 

Stureplan i Stockholm. Halvnakna män syns hoppa i vattnet från en brygga, en tv-reklam för 

Pripps blå. Samtidigt spänns det muskler över NK:s fasad, då en man ligger halvnaken och 

gör reklam för jeans.19  

 

2.2 Bilder i marknadsföring 

Bilder av människor i marknadsföring finns ständigt närvarande i vår omgivning. Magnus 

Söderlund genomförde under våren 2014 en observationsstudie där de noterades hur många 

människor som fanns med på bilder som förekom i marknadsföringssyfte. Bilder av 

människor har som sagt länge förekommit i reklam. Till en början bestod reklambilder av 

teckningar och andra illustrationer, vilket fortfarande förekommer, men fotografier av 

människor användes tidigt i reklam. Han påpekar dock att bilder av människor inte bara 

används i reklam, utan även i många andra typer av marknadsföring. De bilder av människor 

som idag används i marknadsföring kritiseras ofta för att vara alltför stereotypa. Debatterna 

                                                
14 Wigstrand, Hans, 50 år med svensk reklam: en resumé, Resumé, Stockholm, 1999. Sid 45-55 
15 Wigstrand, Hans, 50 år med svensk reklam: en resumé, Resumé, Stockholm, 1999. Sid 83 
16 Wigstrand, Hans, 50 år med svensk reklam: en resumé, Resumé, Stockholm, 1999. Sid 113-121 
17 Wigstrand, Hans, 50 år med svensk reklam: en resumé, Resumé, Stockholm, 1999. Sid 119-127 
18 Wigstrand, Hans, 50 år med svensk reklam: en resumé, Resumé, Stockholm, 1999. Sid 169 
19 Wigstrand, Hans, 50 år med svensk reklam: en resumé, Resumé, Stockholm, 1999. Sid 198-203 
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kretsar runt underviktiga modeller och förvanskning av verkligheten som sker när 

ouppnåeliga idealbilder skapas genom retuschering.20  

 

Sammanfattningsvis av Söderlunds observationsstudie var att bilder av människor i 

marknadsföring är mycket vanliga och förekommer ofta. Människor på bilderna fångar lätt 

vår uppmärksamhet och vi inhämtar snabbt stora mängder information bara genom att titta på 

bilder av andra människor. Det finns också flera alternativ för den som vill undvika att 

använda alltför stereotypa bilder av människor i sin marknadsföring. Söderlund menar också 

att hans resultat av studien stämmer överens med de tidigare undersökningar som har gjorts 

inom ämnet.21  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Även om det kan anses som gammal forskning idag så har vi använt oss av medieforskarna 

Nowak och Andréns studie om framställningen av kvinnor och män i annonser. Efter att ha 

tittat igenom ICAs reklamfilmer så ser vi att det är fler manliga karaktärer än kvinnliga, vilket 

ger ett annorlunda resultat än vad Nowak och Andréns undersökning visar visserligen på ett 

annat material och en annan tid. Alexanderson och Faredins studie menar att bland annat 

känslor är en övertygande strategi för att reklamfilmerna ska bli så trovärdiga som möjligt och 

därmed nå ut till mottagaren. Detta är något som vi tror att vi kan koppla samman med vår 

analys av ICAs reklamfilmer eftersom att de har blivit uppmärksammade för bland annat 

deras humor och känslor.  

 

Under undersökningen kände vi att vi behövde mer referenser på bilder i marknadsföring. Vi 

hittade då en observationsstudie som Magnus Söderlund gjorde i marknadsföringssyfte. Det 

visar sig i den studien att bilder av människor ofta förekommer i marknadsföring. Hans 

undersökning stämmer också överens med liknande och tidigare undersökningar som gjorts 

inom samma ämne. 

 

Vi har tagit del av tidigare forskning som givit oss kött på benen och bakgrundskunskap för 

att kunna utföra en undersökning med ett givande resultat. Bakgrunden har vi fått från Hans 

Wikstrands bok 50 år med svensk reklam, där han skriver och visar med bilder viktiga 
                                                
20 Söderlund, Magnus (red.), Marknadsföring och påverkan på konsumenten, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014 s.55-59 
21 Söderlund, Magnus (red.), Marknadsföring och påverkan på konsumenten, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014 s.71-71 



 

 14 

händelser i reklamens historia. Vi kan tydligt se hur genusperspektivet förändrats genom 

tiderna, vilket gör det ännu mer intressant för oss att undersöka om det sker förändring 

fortfarande idag. 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Nedan presenterar vi de teorier som vi anser är relevanta för vår studie. Vi kommer också att 

sammanfatta och koppla samman teorierna med vår undersökning. Teorierna är uppdelade i 

olika rubriker.  

 

3.1 Reklam och media 

I Kjell Nowak och Gunnar Andréns undersökning så beskriver de att reklamen kan ses som en 

spegel av samhället. De menar då att reklamen är en spegel av det omgivande samhället, att 

samhället i viss mån återspeglas i reklamen. Detta påstående förklarar dem med hjälp av en 

spegelhypotes. 

Med det menar de att reklamen, genom att den avbildar och refererar till samtida 

förhållanden, kan utgöra en källa till kunskap om klädsel, frisyrer och skönhetsideal, om 

umgängesmönster och levnadsvanor, om värderingar och föreställningar och så vidare. De 

menar dock att reklam också kan visa en missvisande bild av samhället och att de i många 

avseenden inte alls behöver antas spela en passiv roll i samhällsutvecklingen. Precis som flera 

andra forskare såsom Bergström, Østbye och Jarlbro, så menar också Nowak och Andrén att 

reklam är en form av övertalning. De innebär att spegelhypotesen i vissa fall inte gäller. Men 

på grund av att det är en systematisk snedvridning så är spegelhypotesen fortfarande 

intressant. Det kan nämligen ändå ge innebörden att reklam återspeglar förändringar i 

samhället, trots att bilden i vissa fall kan vara något missvisande.22  

 

Den svenska reklammakaren Rolf Sohlman bekräftar i boken Om TV och reklam, Nowak och 

Andréns spegelhypotes. Sohlman menar nämligen att tv-reklam är en spegel för vad som 

händer i samhället i stort.23 Även Gunilla Jarlbro beskriver spegelhypotesen och menar att 

reklamen är en sorts spegel av det omgivande samhället.24  

 

                                                
22 Nowak, Kjell & Andrén, Gunnar, Reklam och samhällsförändring: variation och konstans i svenska 
populärpressannonser 1950-1975, Studentlitt., Lund, 1982, sid 12-13 
23 Haglöf, Erik, Om tv och reklam, Media marketinggruppen, Stockholm, 1994. Sid 280 
24 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006. Sid 120 
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3.2 Genusteori         

Eftersom att vi har valt att studera utvalda reklamfilmer från ICA ur ett genusperspektiv, 

anser vi att det är nödvändigt att först och främst fördjupa oss i begreppet genus. Simone de 

Beauvoirs bok Det andra könet från år 1949 är den mest inflytelserika boken att publiceras 

under 1900-talet inom genusfältet. Beauvoir menar att en person inte föds till en kvinna eller 

till en man, utan blir det. Inget biologiskt, psykologiskt eller ekonomiskt öde avgör 

utformning av den gestalt som den mänskliga personen får i samhället.25 Hon beskriver också 

att världen vi lever i alltid har tillhört männen.26 Männen har innehaft all verklig makt och 

kvinnan har sedan patriarkatets begynnelse varit i ett tillstånd av beroende. Alltså att lagar har 

vänts emot henne och därigenom kom hon i praktiken att göras till det andra könet.  

 

Den svenska genusforskaren Yvonne Hirdman är inne på samma spår som Beauvoirs och 

menar också att det är mannen som har makten och utgör normen för det normala. Hirdman 

har också utvecklat ett verktyg för att beskriva manligt och kvinnligt som hon kallar för 

genussystemet. Det är en ordningsstruktur av kön som även är förutsättningen för andra 

sociala ordningar, exempelvis sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Begreppet kan 

beskrivas enligt två olika logiker: 

 

• Dikotomin: Isärhållandets tabu. Männen representerar kultur och förnuft medan 

kvinnorna representerar naturen och känslolivet. Det finns vissa föreställningar om hur 

de manliga och det kvinnliga könet ska vara i vissa sociala sammanhang, och dessa 

föreställningar ska inte blandas samman. Männen ska bete sig på ett sätt och 

kvinnorna på ett annat, och männen ska därför inte bete sig så som kvinnorna 

förväntas göra, och tvärtom.   

• Hierarkin: Mannen är normen. Det är män som utgör normen för var som förväntas 

vara det normala och det allmängiltiga 27 Den manliga friheten har ständigt 

uppmuntrats medan den kvinnliga symbiosen bundits till kontroll. Längtan efter frihet 

har dock funnits hos kvinnor men frihetens väktare har varit männen. Mannen har 

varit kvinnors förkroppsligade fängelse.28 

                                                
25 Beauvoir, Simone de, Det andra könet, [Ny utg.], Norstedts pocket, Stockholm, 2006, sid 325 
26 Beauvoir, Simone de, Det andra könet, [Ny utg.], Norstedts pocket, Stockholm, 2006, sid 97 
27 Hirdman, Yvonne, 'Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning', Genushistoria : en 
historiografisk exposé., S. 113-133, 2004. S.116-117 
28 Hirdman, Yvonne, 'Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning', Genushistoria : en 
historiografisk exposé., S. 113-133, 2004. s.122-123 
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Hirdman beskriver också genuskontraktet som innebär ett slags osynligt kontrakt mellan 

könen. Kontraktet är föreställningar om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra i 

arbetet, i kärleken, i gestalten och så vidare. Begreppet genuskontrakt är ett slags 

operationalisering av genussystembegreppet.29 

 

Gunilla Jarlbro är en svensk medieforskare och professor vid Lunds universitet, hon menar att 

kön och genus är centrala inom genusforskningen och att begreppet genus började användas 

på 1970-talet. Kortfattat beskriver hon att begreppet kön betyder biologiskt kön medan 

begreppet genus betecknar det sociala könet, alltså att könskategorierna man respektive 

kvinna är sociala konstruktioner.30  

 

Som vi beskrivit i inledningen så hittar vi olika karaktärer med olika personligheter och 

sexuella läggningar i ICAs reklamfilmer. En av de manliga karaktärerna uppfattas ha ett mer 

feminint beteende än de andra manliga karaktärerna. Simone de Beauvoir beskriver i sin bok 

denna aspekt inom genusforskningen. Hon beskriver att det finns fall där fysiologiska 

omständigheter skapar en speciell situation. Hon menar då att en avvikelse kan ske under 

fosterutvecklingen, och resultatet blir att det dyker upp individer som är blandformer av hanar 

och honor. Med det menar Beauvoir att vissa män har en feminin framtoning medan en 

kvinna har en mer maskulin framtoning. Detta kan bero på att mognaden hos deras manliga 

eller kvinnliga organ är försenad.31  

 

En något liknande aspekt beskrivs i boken Genustrubbel av Judith Butler. Hon beskriver att vi 

alla från födseln har ett fastlagt biologiskt kön, som fungerar som en bas för vårt 

identitetsbyggande. Butlers teori menar mycket förenklat, att från de ögonblick vi blivit 

identifierade och etiketterade som pojke eller flicka lär vi oss att agera som vårt kön. Vi lär 

oss vad det innebär att vara kvinna respektive man.32 

 

År 1922 publicerade den amerikanska journalisten Walter Lippmann boken Public Opinion. I 

boken introducerar han begreppet stereotyper, och ger sin förklaring till hur dessa kommer 
                                                
29 Hirdman, Yvonne, 'Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning', Genushistoria : en 
historiografisk exposé., S. 113-133, 2004. 120-121 
30 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006. Sid 12 
31 Beauvoir, Simone de, Det andra könet, [Ny utg.], Norstedts pocket, Stockholm, 2006 sid 466 
32 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007. Sid 57-58. 
Gender trouble: feminism and the subversion of identity, Routledge, New York, 2006[1999] 
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till. En stereotyp är en bild av en tänkt grupp, ofta i form av föreställningar av gruppens 

egenskaper samt av förenklade bilder i våra huvuden av den värld vi lever i. Han menar också 

att det är individen själv som har skapat och konstruerat dessa förenklade bilder.33  

 

Vissa avseenden kan ha blivit biologiskt påverkade av det sociala arvet, men i de flesta fall så 

är en stereotyp överförd genom varje generation, från föräldern till barnet. Detta kan nästan 

verka som ett biologiskt faktum. Lippman menar dock att det säkert finns vetenskapliga bevis 

som gör det möjligt för någon att argumentera för att exempelvis män, föds med vissa 

politiska vanorna som är lika i det land där de är födda.34  

 

Lippman menar också att vi håller fast vid våra stereotyper. De kan nämligen vara kärnan i 

vår personliga tradition, ett slags försvar av vår ställning i samhället. Det är en ordnad, mer 

eller mindre konsekvent bild av världen, som våra vanor, vår smak, vår förmåga, våra 

bekvämligheter och våra förhoppningar har anpassat sig till. Det är inte en komplett bild av 

världen, men det är en möjlig värld som vi är anpassade till och känner oss hemma och 

bekväma i.35  

 

3.3 Medier och identitet  

I Ulf Dahlqvist och Magnus Lindes bok Reklameffekter - Strategi, utformning och medieval, 

beskrivs fyra byggstenar som skapar grunden för en identitet och beteende. De förklarar också 

att alla individer reagerar olika på reklam. Vi vill studera den definieringen närmre och 

kommer därför titta närmare på teorier kring medier och identitet.  

Dahlqvist och Linde citerar: -“Allting går att sälja med en mördande reklam!”. Det uttrycket 

kan delvis innehålla mycket sanning, men en lyckad reklam kan inte sälja vad som helst till 

vem som helst. Det finns alltid ett beteende hos en individ som påverkas av olika faktorer, 

vilket också är olika för alla. Människor har olika bakgrund, olika preferenser, ambitioner och 

behov, som i sin tur styr deras beteende. Vilket betyder att vi alla reagerar olika på reklam 

beroende på vem det är som ser den. 

 

 

 

                                                
33 https://sv.wikipedia.org/wiki/Stereotyp 
34 Lippmann, Walter (2004[1922]). Public opinion. [Mineola, New York]: Dover Publications, sid 49-51 
35 Lippmann, Walter (2004[1922]). Public opinion. [Mineola, New York]: Dover Publications, sid 52 
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De fyra byggstenarna som skapar grunden för identitet som de beskriver är: 

• Psykologiska faktorer 

• Kulturella faktorer 

• Sociala faktorer 

• Personliga faktorer 

 

Den psykologiska faktorn har en stor betydelse för vår personlighet. Det är grundläggande för 

vårt beteende. Hjärnan fungerar som en slags central för våra handlingar. Vad uppfattar vi, 

vad minns vi? De psykologiska faktorerna styr hur vi minns och upplever omvärlden.36   

 

Kulturella faktorer har att göra med hur man blir beroende av var man växer upp. Hur och vad 

en nationell grupp tänker, säger och gör involverar kultur. Det är många faktorer som spelar 

in, exempelvis traditioner, konst, litteratur, språk, attityd, värderingar och känslor. Det skapar 

en slags ram angående hur individer förväntas bete sig.37 

 

Sociala och kulturella faktorerna hör på många sätt ihop. Men sociala handlar mer om vilken 

kultur, ekonomiska förutsättningar, klass, och maktnivå du växer upp i. Alltså vilken social 

grupp eller samhällsklass man tillhör har stor påverkan på vilka värderingar man sedan får. 

Här kommer identiteten in på så vis vilken grupp man vill tillhöra, samt identifiera sig med. 

Men något som också ingår i den sociala faktorn är allmänna samhällsekonomin som 

påverkar vårt köpbeteende.38  

 

Den personliga faktorn är en stor del av vårt beteende. Ett exempel på det är att vi ändrar vårt 

beteende i ålderns takt. Det beror på att vi har olika behov, beroende på hur gamla vi är. Men 

också könet har en stor beteendebetydelse.39  

 

Frågan om medier och identitet har varit stor inom medieforskningen ända sedan 90-talet, det 

menar Magnus Andersson i sin bok Hemmet och Världen. Andersson beskriver sin teori om 

mediernas roll för individens identitetsskapande och menar att medierna har en 
                                                
36 Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval : en bok för dig som 
arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam, 3. [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2009. Sid 24 
37 Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval : en bok för dig som 
arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam, 3. [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2009. Sid 25 
38 Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval : en bok för dig som 
arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam, 3. [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2009. Sid 25-26 
39 Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval : en bok för dig som 
arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam, 3. [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2009. Sid 25 
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nyckelfunktion i individualiseringsprocessen. Medierna tillhandahåller information för 

individen. De erbjuder en möjlighetshorisont, allt från att planera sina kommande inköp till 

sina utflykter, eller till sitt liv.40  

 

Jostein Gripsrud är inne på Anderssons spår och menar att medierna bidrar till att definiera 

verkligheten runt omkring oss, därmed också definiera vilka vi är. Medierna visar oss olika 

sätt att förstå världen, och vi som mottagare tvingas bilda oss någon slags uppfattning om vart 

vi står, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli. Den sammansatta självuppfattningen som vi 

skapar är det som kallas för identitet.41  

 

3.4 Sammanfattning 

Flera forskare beskriver begreppet spegelhypotes, något som kan användas vid en analysering 

av TV-reklam för att se om reklamen är en spegel för vad som händer i samhället i stort. 

Spegelhypotesen innebär kortfattat att reklamen återspeglar det omgivna samhället. Det kan 

exempelvis återspegla vissa levnadsvanor, olika värderingar och föreställningar av samhället 

eller olika skönhetsideal. Detta är en intressant aspekt att ta del av när vi analyserar filmerna 

ur ett genusperspektiv. Speglar sig de olika stereotyperna som finns med i reklamfilmerna 

med samhället?  

Genusteorin beskriver kortfattat att det är männen som är normen för det normala samt har 

makten, och så har det varit sedan många år tillbaka. Kvinnan beskrivs som det andra könet. 

De är relevanta teorier för vår undersökning då vi har studera vilket kön som dominerar i 

reklamfilmerna. Hirdmans begrepp genuskontraktet och genussystemet beskriver 

framställningarna om hur män och kvinnor ska vara i olika sociala sammanhang såsom i 

exempelvis arbetet. Eftersom att reklamfilmerna vi ska undersöka utspelar sig på en 

arbetsplats är detta intressant. 

 

För att sammanfatta stereotyper så är det förenklade bilder av en tänkt grupp med vissa 

egenskaper. Dessa bilder har individen själv skapat och konstruerat. Vi anpassar oss till en 

viss stereotyp för att vi känner oss hemma och bekväma där. En stereotyp överförs i de flesta 

fall från föräldern till barnet. I vår analys så kommer vi att studera om vi kan finna några 

                                                
40 Andersson Magnus, Hemmet och världen: rumsliga perspektiv på medieanvändning, Institutionen för 
journalistik och masskommunikation, Göteborg: Göteborgs universitet, 2006. Sid 271-272 
41 Gripsrud Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Upplaga: 3, Göteborg: Daidalos, 2011. Sid 19-21 
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stereotyper, exempelvis om någon karaktär utför något som vanligen förväntas utföras av ett 

speciellt kön så som baka eller köra truck.  

 

De fyra byggstenarna: psykologiska faktorer, kulturella faktorer, sociala faktorer och 

personliga faktorer i boken Reklameffekter av Ulf Dahlqvist och Magnus Linde, är till en 

hjälp när vi undersöker identiteterna i reklamfilmerna. De ger en vägvisning av vilka faktorer 

vi bör söka efter för att få fram det resultat angående identitet vi är ute efter. 

 

Med hjälp av den tidigare forskningen och de relevanta teorierna så ska vi undersöka utvalda 

reklamfilmer som ICA har publicerat och använt sig av i marknadsföringssyfte, ur ett 

genusperspektiv. Vi vill som sagt studera om ICAs reklamfilmer är mansdominerade eller 

kvinnodominerade, eller jämställda. Sammanfattningsvis av tidigare forskning och teori att 

döma så är det männen som dominerar i samhället och är också normen för det normala. Det 

är dock kvinnorna som används i reklam och marknadsföring. Reklamhistorien visar också att 

det är kändisar som säljer och därför används i reklamsammanhang. I ICAs reklamfilmer så 

förekommer det kändisar som gästspelar men huvudkaraktärerna har blivit sina egna kändisar 

och profiler, såsom ICA-Stig (butikschef) eller ICA-Jerry (funktionshindrad karaktär med 

down syndrom).  

 

Vi ska nu presentera den metod och de material som vi har valt att använda för att utföra 

undersökningen.  

 

4. METOD 
Vid en omfattande studie av mediernas innehåll är en kvantitativ innehållsanalys ett lämpligt 

tillvägagångssätt. En kvantitativ innehållsanalys är en analysmodell som är särskild lämpad 

för att studera förhållanden som man mätas och räknas, alltså kvantifieras. Exempelvis för att 

ta reda på hur förstasidesbilder i en viss tidning har utvecklats och ändrats över en viss tid.42  

En kvantitativ innehållsanalys är en typ av dataregistrering och analysteknik som inriktar sig 

på systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning av innehåll i ett budskap. Det är en 

datainsamlingsteknik som utvecklades av samhällsvetenskapliga medieforskare. 

                                                
42 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 64 
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Variabel 1: Vilket år visades reklam filmen?
 a. 2006
 b. 2010
 c. 2012
 d. 2014
 e. 2016 

Variabel 2: Vilken högtid presenteras i filmen?
 a. Jul
 b. Midsommar
 c. Påsk
 d. Går ej att avgöra

Variabel 3: Vilket kön syns först?
 a. Kvinna
 b. Man
 c. Båda

Variabel 4: Dominerar något kön?
 a. Kvinnor
 b. Män
 c. Lika många 

Variabel 5: Är det något kön som innehar en huvudroll?
 a. Kvinna
 b. Man
 c. Går ej att avgöra

Variabel 6: Är varan eller varorna som presenteras i filmen avsedd till något kön?
 a. Till kvinnor
 b. Till män
 c. Till båda
 d. Går ej att avgöra

Kvantitativ betyder med andra ord att vi strävar efter en siffermässig beskrivning av 

materialet.43 Vanligtvis i en kvantitativ innehållsanalys väljer man att koda (registrera) 

materialet.44 De variabler som ska användas vid kodningen måste härledas ur frågeställningen 

eller frågeställningarna.45  

 

Begreppen enhet, variabel och variabelvärde är centrala i kvantitativ analys. I vår 

innehållsanalys så är det filmerna som är enheten. De registrerade uppgifterna är variablerna, 

exempelvis vilket kön. Variabelvärden är de enskilda svaren på frågor för varje person, 

exempelvis kan ett värde vara “kvinna” på variabeln kön.46  

Dessa tre begrepp sammanförs sedan i en datamatris. I datamatrisen ingår all information som 

ingår i undersökningen, alltså alla värden för alla enheter på alla variabler.47 Vi valde att göra 

en kvantitativ innehållsanalys eftersom att det är relevant och passar vår undersökning bra. Vi 

gjorde ett kodschema som vi har använt oss av för att undersöka enheterna, som i vårt fall är 

reklamfilmerna. Vi kodade de 15 filmerna som vi valde ut var för sig.  

 

Kodschemat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 213-214 
44 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 218 
45 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 220 
46 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 158 
47 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 159 
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För att studera innehållet i vissa reklamfilmer närmare valde vi också att komplettera den 

kvantitativa innehållsanalysen med en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ metod slår inte 

bara fast i vilken grad en frågeställning och ett resultat är representativ och generaliserbart, 

utan de kan också få ökad förståelse för dynamiken i den studerade kontexten. Den kvalitativa 

innehållsanalysen är en mer utförlig innehållsanalys på fem stycken utvalda reklamfilmer.48  

 

Begreppen denotation och konnotation är hjälpmedel tagna från semiotiken, och är till för att 

underlätta analysen. På den denotativa nivån beskrivs karaktärerna utifrån en konkret och 

objektiv syn. Vi identifierar alltså vad bilden föreställer.  

Medan vi på den konnotativa nivån beskriver de kulturella associationerna vi utläser av 

bilden, så som karaktärernas utseende, beteende, kroppshållning och så vidare. Vi kommer 

också att studera om det finns någon hierarkisk ordning i filmerna. Med de menas om det 

finns någon speciell vinkel som de filmar från, exempelvis ovanifrån eller öga mot öga. 

Genom att studera detta kan vi se om betraktaren har ett övertag över objektet om objektet 

framställs som litet.49  

 

4.1 Metodproblem och urval 

Vid en kvantitativ innehållsanalys är systematiskt urval att föredra. Det är dock viktigt att 

tänka på att det finns vissa sorters periodicitet som man måste ta hänsyn till. Ett exempel på 

det är veckovariation, vissa nyheter så som sport är större på måndagar än resten av 

veckodagarna.50 Vid systematiskt urval använder vi som forskare våra sakkunskaper om 

ämnet för att sedan välja ut de enheter, i vårt fall de reklamfilmer, som vi anser bäst kan 

belysa vår undersökning. På så vis garanterar också alla delar av populationen att komma med 

i urvalet.51 

 

4.2 Material  

Materialet som vi ska undersöka är ICAs reklamfilmer från följande år: 2006, 2010, 2012, 

2014 och 2016. Som sagt så har vi valt dessa för att studera om genusperspektivet har 

förändrats genom tiderna. Vi har som tidigare beskrivet valt ut filmer från tre högtider i 

                                                
48 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 120 
49 Fodge, Marinette 2010. Bildanalys i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red) Metoder i 
kommunikationsvetenskap, s. 179-192. Lund, Studenlitteratur AB, sid 181-183. 
50 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. Sid 247 
51 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004. sid 219 
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Sverige som vi anser lockar fram olika stereotyper. Dessa är jul, midsommar och påsk. Vi har 

valt ut en reklamfilm från varje årtal och varje högtid, vilket resulterar i totalt 15 filmer. 

Vi har använt oss av ICAs YouTube-kanal där ICA publicerar sina tidigare reklamfilmer som 

tidigare har visats på TV.52 

Nedan följer en lista med en kort innehållsbeskrivning på de 15 filmer som vi har valt ut och 

har studerat genom en kvantitativ innehållsanalys: 

 

Jul 2006 53  

Den första filmen vi studerar heter på deras YouTube-kanal “Kill-jul”. Filmen är från år 2006 

och det är endast manliga könet som är delaktiga. ICA-Stig säger under julmiddagen att han 

visste att de kunde ha det så mysigt, bara grabbarna. Det säger han med rödbetssallad i 

mungipan som Ulf torkar bort med en servett. Sebastian avlägsnar då middagen och menar att 

han inte ska störa mer. De varor som visas är något vi kan tänka som typisk mat som servera 

på julbordet, exempelvis sill och köttbullar. 

 

Jul 2010 54  

Denna reklamfilm är från år 2010 och där ICA-Stig har en liten huvudroll. Alla anställda, som 

är tre män och en kvinna, sitter vid matbordet och äter julbord. Stig avbryter då med att säga 

att det är dags för honom att gå och köpa tidningen. Som en gammal tradition är det känt att 

den som klär ut sig till tomte och delar ut julklappar innan smiter iväg för att köpa tidningen, 

som ett alibi för att ha varit borta när tomten kommit på besök.55 När Stig väl kommer tillbaka 

så har han köpt tidningen och sätter sig och läser den, medan de andra anställda hade 

förväntat sig en tomte och julklappar. De varor som visas i reklamen är prinskorv, smör, 

choklad, apelsin. Men också ett USB-minne som är på kampanj, som avses för båda könen. 

 

Jul 2012 56 

Det är år 2012 och Ica-kollegorna, tre män och en kvinna, sitter runt ett bord i butiken för att 

fira jul. Sebastian har ordnat så middagen är helt vegetarisk, då han själv är vegetarian. Alla 
                                                
52 https://www.youtube.com/user/ica 
53 
https://www.youtube.com/watch?v=SwROxx9iA6A&index=2&list=PLwoWqKyCdHQaMDFk14T0E9MqIzdtp
y7aS 
54 
https://www.youtube.com/watch?v=GqaWGjac7Kg&index=4&list=PLwoWqKyCdHQbzUN0EUy4BEvxA5CV
6neqn 
55 https://sv.wikipedia.org/wiki/Jultomten#Jultomten_i_Sverige  
56 https://www.youtube.com/watch?v=e86xIYFS9dY 
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runt bordet berättar hur mätta och belåtna de är och Sebastian håller med och säger att man 

inte behöver allt kött för att bli mätt. Medan Sebastian är iväg och hämtar lite mer vegetarisk 

mat, så tar resterande av personalen fram gömd prinskorv, skinka och annat kött och gluffsar i 

sig i smyg. Varorna som visas är för båda könen: choklad, apelsin, risgrynsgröt, juice och 

prinskorv. 

 

Jul 2014 57  

År 2014 valde ICA att göra en lite annorlunda reklam, jämför från de andra åren. Den heter 

“Ulfs worst cry ever”. Personalen som medverkar är två män och en kvinna. I hela reklamen 

filmas Ulf när han gråter från olika vinklar vid olika tillfällen. När han plockar upp varor, 

sitter i kassan och tar betalt för varor och när han kör truck. Reklamfilmen slutar med att Stig 

och Cindy kommer in i personalrummet där Ulf sitter och tröstäter choklad. De berättar då att 

de skojade angående att Tomten inte finns. Det framgår alltså att Ulf varit jätteledsen på 

grund av att Tomten inte existerar. Varorna som visas är apelsiner, prinskorv, kaffe, ost och 

choklad, som är för båda könen. 

 

Jul 2016 58 

Reklamfilmen julen år 2016 inleds med att Sebastian pratar i telefon samtidigt som han går 

runt i butiken med kollegan Jerry. Hela reklamen handlar om två män. Under reklamens gång 

märker man hur mer och mer stressad Sebastian blir över julen. Han ska bjuda släkt och 

vänner och alla har olika önskemål, tillslut blöder han näsblod av stress. Jerry tar sedan undan 

Sebastian tillslut och äter pepparkakor tillsammans i lugn och ro. Varorna som visas är kaffe, 

apelsin, knäckebröd, smör och värmeljus, vilket är för båda könen. 

 

Midsommar 2006 59  

I denna reklamfilm från år 2006 är det midsommar. Medverkande är två män och en kvinna. 

Ulf innehar huvudrollen och funderar på om det finns en person för alla att dela livet med. 

Hans arbetskollega Sofia berättar då att om man lägger sju olika sorters blommor under 

kudden när man ska sova på midsommarafton så drömmer man om den man ska gifta sig 

                                                
57 https://www.youtube.com/watch?v=bG6iB5uk790 
58 https://www.youtube.com/watch?v=HutPOj9HbSU  
59 
https://www.youtube.com/watch?v=mICzGJwtB3I&index=31&list=PLwoWqKyCdHQaMDFk14T0E9MqIzdtp
y7aS 
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med. Ulf vaknar i ett ryck då han drömt om sin chef Stig. Här visas varor som knäckebröd, 

sill, köttbullar och solstolar, vilket är varor för både män och kvinnor. 

 

Midsommar 2010 60 

Året är 2010 och reklamfilmen inleds med att personalen tittar ut på vädret som är spöregn 

och åska. Medverkande är tre män och en kvinna. De menar att de lika gärna kan grilla och 

fira inne i butiken. Ulf häller i en hel flaska tändvätska i kolgrillen, medan de andra dukar och 

fixar maten. Precis när de ska skåla för en “regnfri midsommar” så tänder Ulf på grillen. Med 

all tändvätska så tar den tändning rejält och det blir en stor eldflamma. En sprinkler i taket 

sätts då igång och det öser ner vatten över matbordet. I filmen visas varor som grillbestick, 

grillkol, glass, morötter, grillkorv, tändvätska, chips och kött. Dessa varor kan vara riktade 

mot både män och kvinnor. 

 

Midsommar 2012 61 

År 2012 är det flera reklamfilmer inför midsommar, som är dubbade på olika språk. Vi har 

valt ut en av dem, den som är på kinesiska, men textad på svenska. Den utformar sig med att 

Stig sitter ned med krans på huvudet, vid ett uppdukat bord och förklarar midsommarens 

traditioner i Sverige. Det är endast en person med i reklamfilmen och det är en man. De 

annonsvaror som visas är både för män och kvinnor. Det visas grillkorv, kött, ost, chips, glass. 

Reklamen avslutas med att Stig står med ena benet upp på en stol och spelar dragspel. 

 

 

Midsommar 2014 62 

År 2014 inleds midsommar-reklamfilmen med två glasspaket i fokus, medan Cindy plockar 

blommor i bakgrunden. Det är en man och en kvinna med i reklamfilmen men kvinnan, 

Cindy, är i stort fokus. Man ser henne med midsommarkrans på huvudet, gå runt i skogen och 

leta efter någon som viskar. Reklamfilmen är döpt till “Näcken” och det sitter en man nere vid 

ån i skogen. När Cindy senare kommer fram till ån ser hon att det är Ulf som sitter naken med 

midsommarkrans på huvudet och spelar fiol, inte Näcken. Cindy blir besviken och går med 

raska steg därifrån medan Ulf sitter kvar och spelar. De varor som visas är för båda könen: 

glass, grädde, chips, korv och kött. 
                                                
60 https://www.youtube.com/watch?v=VFJZMNf5DYc 
61 https://www.youtube.com/watch?v=sSK_YwRi_Xk 
62 https://www.youtube.com/watch?v=Cwkgv1JpdJ8 



 

 26 

Midsommar 2016 63 

År 2016 är det storm när ICA-gänget ska fira midsommar. Det första reklamfilmen visar är 

kotletter som står ute i storm. Fyra män och en kvinna ska resa midsommarstången medan det 

öser ner regn. Åskan slår medan Ulf gråter och tröstäter glass. Stig peppar på och tillslut får 

de upp stången. Jerry står samtidigt inomhus och tittar på medan han äter korv. Utanför inser 

de att de har glömt sätta på kransarna innan de lyft stången och Jerry skakar på huvudet. De 

varor som visas är för både kvinnor och män. Det är varor som kött, chips, glass, baguetter 

och körsbärstomater. 

 

Påsk 2006 64  

Filmen är från 2006 och beskriver tydligt att det är påsk då huvudpersonen i filmen, Stig, 

övertalas av sina kollegor att klä ut sig till en påskkärring samt att ingen kommer att känna 

igen att det är han. Kollegorna består av två män och en kvinna. En manlig leverantör ber 

sedan att få en signatur från Stig och frågar om han har på sig den nya “dresscoden”. 

Varorna som visas anser vi är tänkta till påsk mat. Det är bland annat sill, glass, köttbullar och 

ost.  

 

Påsk 2010 65 

Nästa film är från 2010 och högtiden når fram till mottagaren genom att Stig delar ut påskägg 

till personalen. Personalen består av två män och en kvinna. Varorna är tilldelade båda könen 

då det är mat som presenteras, bland annat godis, kycklingfiléer och majonnäs. 

 

Påsk 2012 66 

Året är 2012 och ett bord med allt som tillhör påsken dukas upp i detalj i butiken. Det är två 

män och en kvinna medverkande. Cindy står för pyntandet och Sebastian mäter med linjal så 

att allt ska vara i sin ordning. Stig går förbi det uppdukade påskbordet och går vidare in på 

lagret. Ut kommer han i snabb fart tutandes med en truck fylld med julpynt. Han kör trucken 

                                                
63 https://www.youtube.com/watch?v=YI4tuTcSzno 
64 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ui_3qIxhig&list=PLwoWqKyCdHQaMDFk14T0E9MqIzdtpy7aS&index=
39 
65 
https://www.youtube.com/watch?v=uHYVmrMURp0&list=PLwoWqKyCdHQbzUN0EUy4BEvxA5CV6neqn&
index=43 
66 https://www.youtube.com/watch?v=4JGfYpWe4dA 
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så snabbt att kunder är tvungna att väja och börjar sedan lassa upp alla julprylar på 

påskbordet. De annonsvaror som visas är för båda könen: choklad, kött, glass, lax och läsk. 

 

Påsk 2014 67 

Den här reklamfilmen är borttagen från Icas egna YouTube-kanal då de enligt ICAs presschef 

Ola Fernvall, omedvetet sårat människors trosuppfattning mitt i en för kristna viktig högtid.68 

Den har dock lagts ut via andra YouTube-kanaler och det är på så vis vi har kunnat ta del av 

den.  

All personal sitter samlade runt bordet för att äta påskmiddag. Sebastian citerar ett citat från 

en gudstjänst och en nattvard. Stig hänger på och citerar också en mening från en nattvard. 

Cindy blir äcklad av citaten och menar att hon ser Sebastians nakna kropp framför sig. Hon 

påpekar att de borde ha lite bordshyfs medan hon slickar på kniven och doppar fingret i 

såsskålen.  

 

Påsk 2016 69 

Det är påskmiddag i butiken och alla anställda är samlade. Stig frågar Abdullah hur det var att 

“komma hit”. Abbe, som han också kallas berättar att det tog långt tid. Resterande kollegor 

ser bekymrade ut och menar att de förstår att det måste varit jobbigt, Sebastian påpekar också 

att han inte behöver berätta något om han inte orkar. Abbe förklarar att det var signalfel i 

Hallsberg som det vanligtvis brukar vara. Han avslutar med att fråga Stig hur han kom till 

jobbet, och Stig svarar förvirrande att han tog bilen.  

 

Vi har också valt ut fem reklamfilmer som vi har studerat genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Den tidigare avgränsningen till högtider i Sverige som vi har använt oss av, 

har vi bortsett från i det här urvalet av reklamfilmer. Detta för att vi anser att reklamfilmerna 

behöver innehålla något mer tydliga könsstereotyper för att kunna göra en intressant och 

djupare innehållsanalys. Vi letade därför efter filmer som skulle kunna innehålla tydliga 

könsfördelningar eller dylikt. Efter att vi tittat igenom ett tjugotal filmer fastnade vi specifikt 

för ”Trucken”, “Kill-jul”, “Påskkärring”, ”Stigs jämnställdhetsplan” samt “Ebba sprider 

julstämning”.  Anledningen till att vi fastnade för just dessa var för att vi ansåg att de hade ett 

                                                
67 https://www.youtube.com/watch?v=i91QAtj1Tno  
68 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5839422 
69 https://www.youtube.com/watch?v=GHy8e6d74y8 
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tydligt genusperspektiv, och för att vi troligtvis kan relatera och koppla samman med våra 

utvalda teorier.  

 

Nedan presenterar vi kortfattat de fem filmerna: 

 

“Trucken” 70 

Den här reklamfilmen visades första gången år 2010. Kortfattat så handlar den om Cindy som 

kör truck, trots att Stig har bett henne att inte göra det. Hon tappar kontrollen av trucken och 

kör rakt igenom en vägg och ut i butiken. Ett hysteriskt kaos bryter ut och hon är nära att köra 

på Stig med gafflarna på trucken. I reklamfilmen medverkar karaktärerna Stig, Cindy och Ulf. 

 

 “Killjul” 71  

I den här reklamfilmen är det endast manliga karaktärerna som medverkar, det är Stig, Ulf 

och Sebastian. Männen är samlade runt bordet och äter julmiddag. Sebastian avlägsnar för att 

inte störa när Ulf torkar bort mat från Stigs mungipa.  

 

“Påskkärring” 72 

Huvudkaraktären är Stig, som övertalas av sina kollegor Ulf, Sebastian och Sofia att klä ut sig 

till påskkärring. Stig är rädd för att någon ska känna igen honom i sin utklädnad, vilket en 

leverantör också gör. Leverantören ber Stig att signera en leverans.  

 

“Stigs jämställdshetsplan” 73 

Butikschefen Stig ber om alla anställdas uppmärksamhet. Han förklarar att han inte tycker det 

känns bra med den “skeva könsfördelningen” som är i butiken. Det är fem män och en kvinna 

som arbetar i butiken och av den anledningen han gjort en jämställdhetsplan. Med den planen 

har han anställt en ny kollega, Ebba.  

 

 

                                                
70 https://www.youtube.com/watch?v=dZKldGYA6c0 
71 
https://www.youtube.com/watch?v=SwROxx9iA6A&index=2&list=PLwoWqKyCdHQaMDFk14T0E9MqIzdtp
y7aS 
72 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ui_3qIxhig&list=PLwoWqKyCdHQaMDFk14T0E9MqIzdtpy7aS&index=
39 
73 https://www.youtube.com/watch?v=NboYTDsXldg 
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Variabel 1: Vilket år visades reklam filmen?
 a. 2006
 b. 2010
 c. 2012
 d. 2014
 e. 2016 

Variabel 2: Vilken högtid presenteras i filmen?
 a. Jul
 b. Midsommar
 c. Påsk
 d. Går ej att avgöra

Variabel 3: Vilket kön syns först?
 a. Kvinna
 b. Man
 c. Båda

Variabel 4: Dominerar något kön?
 a. Kvinnor
 b. Män
 c. Lika många 

Variabel 5: Är det något kön som innehar en huvudroll?
 a. Kvinna
 b. Man
 c. Går ej att avgöra

Variabel 6: Är varan eller varorna som presenteras i filmen avsedd till något kön?
 a. Till kvinnor
 b. Till män
 c. Till båda
 d. Går ej att avgöra

”Ebba sprider julstämning” 74 

Det börjar vankas juletid i butiken och Ebba bakar lussebullar. Hon erbjuder lussebullarna till 

var och en av sina kollegor, dock blir hon genast ifrågasatt angående om de är fria från olika 

allergier. Sista gången hon blir ifrågasatt och har bakat lussebullarna en tredje gång så ryter 

hon till. Då kikar Stig ut från hans kontor och ifrågasätter Ebbas tråkiga tonläge. 
 

5. RESULTAT OCH DISKUSSION 
5.1 Resultat kvantitativ innehållsanalys 

 
Kodschemat som vi använde oss av under den kvantitativa innehållsanalysen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 https://www.youtube.com/watch?v=k3DHMQ2mMbE 
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Ark1

Sida 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V1 a b c d e a b c d e a b c d e

V2 a a a a a b b b b b c c c c c

V3 b c b b b b c b a b b a c c c

V4 b b b b b b b b c b b b b b b

V5 b b b b b b c b a c b c c c b

V6 c c c c c c c c c c c c c c c

Vi sammanställde sedan allt i en datamatris som ni kan se nedan: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet som vi kan avläsa från kodschemat och datamatrisen är att männen har ett generellt 

övertag i reklamfilmerna. 

I åtta av de 15 filmerna som vi har undersökt så är det en man som syns till först. Det är också 

männen som dominerar i 14 av filmerna, alltså att det är fler manliga än kvinnliga karaktärer 

som finns med i filmen. Återigen så är det mannen som har makten, precis som Beauvoir och 

Hirdman menar. Med tanke på att det endast är i två filmer som en kvinna syns först, så kan vi 

konstatera att kvinnan är det andra könet som Beauvoir menar. I fem av filmerna så är det 

både en man och en kvinna som samtidigt syns först i filmen.75 76 

 

Jämför vi vårt resultat, där männen dominerar i alla reklamfilmer som vi har undersökt, med 

Nowak och Andréns resultat så är det en stor skillnad. I deras undersökning så fanns kvinnor 

med i 60 procent av annonserna, medan männen bara fanns med i 40 procent. Kvinnorna hade 

alltså ett visst övertag i sin närvaro. Jämför vi deras resultat med vårt ser vi ingen märkvärd 

skillnad – männens närvaro dominerar. Värt att påpeka är dock att Nowak och Andréns studie 

pågick från år 1950 till 1975, vilket är ett antal år sedan och branschen har förmodligen 

utvecklats sedan dess. Samt att de studerade annonsbilder och inte reklamfilmer, vilket också 

är en viss skillnad.77  

 

Tittar vi närmare på resultatet av varorna, så är det i samtliga filmer menade för båda könen. 

Eftersom att vi har valt att studera reklamfilmer som utspelar sig under vissa högtider så är 

varorna tillägnande just den högtiden. Exempelvis så är det påskägg fyllda med olika saker i 

en film som utspelar sig under påsken. Vi får också ha i åtanke att det är ICAs reklamfilmer, 

                                                
75 Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, 
Studentlitteratur, Lund, 2004. Sid 116-117 
76 Beauvoir, Simone de, Det andra könet, [Ny utg.], Norstedts pocket, Stockholm, 2006. Sid 97 
77 Nowak, Kjell & Andrén, Gunnar, Reklam och samhällsförändring: variation och konstans i svenska 
populärpressannonser 1950-1975, Studentlitteratur., Lund, 1982. Sid 62-70 
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alltså en matbutik, som vi har studerat. Majoriteten av varorna är därför föda och på så vis 

menade för både män och kvinnor. Hade vi valt ett annat företag eller organisation, som 

exempelvis en klädkedja där kläderna är menade till män eller kvinnor, hade resultatet här 

kunnat se annorlunda ut. 

 

Nowak och Andrén och Jarlbro, men även andra forskare inom ämnet, menar att tv-reklam är 

en sorts spegel för vad som händer i samhället och omgivande i stort. Den så kallade 

spegelhypotesen.78 79 ICAs reklamfilmer har verkligen fångat upp spegelhypotesen i deras 

teman. Med det menar vi att de presenterar den aktuella högtiden och traditioner som sker 

runt om i Sverige, på ett tydligt och klart sätt.80  Men framförallt så har ICA fångat upp en del 

beteenden som är typiska för män eller för kvinnor. Precis som Lippman beskriver så är en 

stereotyp en förenklad bild av en tänkt grupp med vissa egenskaper. Det kan till exempel vara 

något som förväntas utföras av något speciellt kön.81  

 

I en reklamfilm så är det en man, Ulf, som kör truck när han plockar upp varor. I en annan 

film så är det också Ulf som både tänder grillen och sedan står och grillar. Cindy, som är den 

enda kvinnan i filmen är i bakgrunden och plockar blommor, som enligt många är något som 

kvinnor ska göra.  

 

Något som bryter mot Lippmans stereotyp-begrepp är att det är flera män som i olika 

reklamfilmer visar starka känslor, vilket nog enligt många i samhället skulle klassas som 

något ovanligt. Exempelvis så gråter Ulf (som är en medelålders man) en hel reklamfilm. I en 

annan reklamfilm så visar även Sebastian känslor genom att vara stressad och ledsen över att 

hans släkt och familj har olika önskemål när det gäller julmaten. Även Stig visar sig osäker 

och orolig när han blir övertalad av sina kollegor att ha på sig något han inte känner sig 

bekväm i. Enligt Alexanderson och Faredin så är känslor en övertygande strategi för att få 

reklamfilmerna så trovärdiga som möjligt, så i dessa fall har ICA (enligt Alexanderson och 

Farendins teori) lyckats att nå ut till mottagaren.82  

 

                                                
78 Haglöf, Erik, Om tv och reklam, Media marketinggruppen, Stockholm, 1994. Sid 280 
79 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006. Sid 120 
80 https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Traditioner-och-högtider-i-
Sverige.aspx Länsstyrelsen Västra Götaland, 2016. Hämtad 2017-04-19 
81 Lippmann, Walter (2004[1922]). Public opinion. [Mineola, New York]: Dover Publications, sid 49-51 
82 Alexanderson, Cecilia & Fardelin, Elisabet 2004: För hälsa kommer inifrån - En studie av reklam i TV4. I: 
Mral, Brigitte & Larsson, Lars-Åke (red.) Reklam & retorik: 10 fallstudier. Åstorp: Rhetor. Sid 65–78 
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Någon större förändring har inte skett i de reklamfilmer som vi har valt att undersöka. Från år 

2006 till 2016 så är de det manliga könet som har dominerat i filmerna. I en film under 2014 

så var det lika många manliga som kvinnliga karaktärer, annars är det manliga karaktärer som 

har dominerat i resterande filmer. 

Huvudrollen har dock skiftat något genom de utvalda åren. Det är bara i en film under 2014 

som en kvinnlig karaktär hade huvudrollen. Annars är det manliga huvudroller eller så har vi 

ansett att det inte går att avgöra vilket kön som innehar huvudrollen. 

Vilket kön som har synts till först i reklamfilmerna har också skiftat genom åren. År 2006 så 

var det män som syntes först i alla tre filmerna, men under de resterande årtalen så skiftar det 

mellan män, kvinnor eller båda könen samtidigt.  

 

5.2 Resultat av kvalitativ innehållsanalys  

“Trucken” 

Reklamfilmen börjar med att Stig är i fokus. Stig filmas underifrån, ur ett grodperspektiv, när 

han studerar en kampanj som pågår i butiken. Genom den här vinkeln så uppfattar vi att 

betraktaren, i det här fallet Stig, har ett visst övertag. Han har på sig en skjorta med en slips 

samt en vit kavaj. Cindy kommer in i bilden, hon är glad och ler. Hon har på sig en vit kavaj 

med en svart topp under. Hon har örhängen och uppsatt hår. Det är tydligt att hon är 

skönhetsslaven som Jacobson och Broman Norrby beskriver. Hon är ung, smal och en vacker 

kvinna som vi ser ägnar sig åt att se ännu yngre, smalare och vackrare ut.83 Stig vrider på 

huvudet mot Cindy och ber henne att hämta fler varor från lagret. Det är återigen tydligt att 

det är Stig som har makten och övertaget genom att studera vinkeln, vilket också är precis vad 

Beauvoir och Hirdman beskriver, männen innehar all verklig makt och kvinnan är ett tillstånd 

av beroende.84 85 Stig stannar henne och pekar med fingret medan han påpekar att hon inte ska 

röra trucken. Här ser vi Stig överrepresentera den “hårda” miljön i arbetslivet, endast män får 

köra trucken. Medan kvinnan, Cindy, överrepresenterar det kvinnliga genom att inte få köra 

trucken.86 Cindys leende ändras till en grimas och hon tänker högt för sig själv. Hon upprepar 

det Stig har sagt med en hånande ton ”Rör inte trucken, nej för tjejer kan väl inte köra truck.... 

Gubbe”. Här går Cindy emot basen för vårt identitetsbyggande. Vi lär oss hur vi ska vara och 

                                                
83 Jacobson, Maria & Broman Norrby, Anna. (2004). Allt är möjligt: en handbok i mediekritik ; tänk kritiskt, 
diskutera, säg ifrån, 3., [omarb. och utvidgade] uppl. Göteborg: Allt är möjligt. Sid 29-31 
84 Beauvoir, Simone de, Det andra könet, [Ny utg.], Norstedts pocket, Stockholm, 2006. Sid193 
85 Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, 
Studentlitteratur, Lund, 2004. Sid 116-117 
86 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, Genus, medier och masskultur, Gleerup, Malmö, 2008. Sid 50 
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agera som kvinna respektive man,87 men Cindy står emot genom att säga ifrån. Dock säger 

hon ifrån bakom Stigs rygg och på en denotativ nivå så hoppar hon upp på sätet i trucken och 

tittar sig omkring. Den psykologiska faktorn, som är en byggsten inom identitetsskapandet, 

utgör en stor betydelse för vår personlighet. Eftersom den är grundläggande för vårt beteende 

så ser vi att den psykologiska faktorn har en stor betydelse för gestalten Cindy i denna 

reklamfilm.88 Intrycket är att hon är osäker och det är inte en bekant miljö. Som åskådare ser 

vi att den kulturella faktorn har en inverkan på att hon känner sig vilse, då vi drar slutsatsen 

av att hon inte växt upp omkring truckar, med tanke på att hon känner sig vilse i situationen.89 

Hon drar i en spak till vänster om henne och trucken ger ifrån sig ett ljud. 

I nästa scen ser vi Stig ute i butiken som presenterar en produkt för två kunder, en kvinna och 

ett barn. Plötsligt rivs väggen som är rakt framför dem ner och alla springer åt olika håll för 

att ta skydd. Det är mycket ljud i form av människor som skriker, glas som går sönder, lampor 

som spricker och metall som slår i marken. Vi ser sedan att det är trucken som har kört genom 

väggen och Cindy sitter där i och skyddar sitt huvud med båda händerna. Hon har tappat 

kontrollen över trucken och gör inget försök i att få stopp på den. Trucken fortsätter att köra 

genom butiken. 

 

Det klipps sedan vidare till Ulf som står i ingången. Han har på sig en vit kavaj, ett par jeans 

och en blå T-shirt med ett färgat tryck. Han står han framför kunderna med händerna på 

varsin sida om dörren och ropar ”rädda sig den som kan”, sedan springer han vidare. Ulf 

betraktas inte direkt som “machomannen”, med egenskaper såsom fysisk styrka och mod samt 

uträttar hjältedåd, som Jacobson och Broman Norrby beskriver.90 

Ett visst hjältedåd uppnår han genom att varnar de runt omkring sig när han ropar att de ska 

rädda sig själva. Men med tanke på att det står en äldre dam med rullator bakom honom som 

han skulle kunna hjälpa i första hand så framstår han inte som någon hjälte.  

Det klipps vidare till en man som har på sig en brun rock, en svart hatt samt ett par mörka 

solglasögon. På en konnotativ nivå förstår vi snabbt att han är blind då han viftar med en vit 

käpp omkring sig för att hitta vägen ut.  

 

                                                
87 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, Genus, medier och masskultur, Gleerup, Malmö, 2008. Sid 16-17 
88 Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval : en bok för dig som 
arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam, 3. [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2009. Sid 24 
89 Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval : en bok för dig som 
arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam, 3. [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2009. Sid 25 
90 Jacobson, Maria & Broman Norrby, Anna. (2004). Allt är möjligt: en handbok i mediekritik ; tänk kritiskt, 
diskutera, säg ifrån, 3., [omarb. och utvidgade] uppl. Göteborg: Allt är möjligt, s.29-31 



 

 34 

I nästa klipp är vi tillbaka hos Cindy i trucken. Trucken är fortfarande i rörelse och Cindy 

skriker hysteriskt och viftar med armarna omkring sig. Hon får stopp på trucken precis 

framför Stig som trycker sig mot kylskåpsväggen för att skydda sig. Truckens gaffel stannar 

några centimeter från Stigs skrev. 

Hon påpekar snabbt vilket succé det var att ha kampanj på det utvalda sortimentet, det verkar 

vara ett desperat försök att rädda situationen hon precis har ställt till med. Framställningen av 

Cindy som skönhetsslaven förändras genom filmen. Hon går från att framstå som vacker och 

inåtvänd till att framstå som dumdristig och inkompetent. I Hirdmans beskrivning av 

genussystemet så framgår det också att männen representerar förnuft, vilket i det här fallet 

kan stämma. Stig, som är en man, var den som hade förnuft och visste att Cindy inte var 

kapabel till att köra trucken.91 Men kan vi se reklamfilmen och ta den ur synvinkel som är mer 

med en nypa salt, kan vi se att det finns en viss ironi, samt att reklamfilmen i sig är 

humoristisk. 

 

“Kill-jul” 

Året är 2006 och julen är kommen. Reklamfilmen inleds med melodin från jullåten ”Deck the 

halls”. En pepparkaks-hjärta pryds med glasyr i skriften ”Stig”. Här ser vi en beskrivning av 

vad reklamfilmen kommer innehålla92, då kameravinkeln byts sedan så vi ser tre manliga 

medarbetare: Sebastian, Ulf och Stig. Sebastian har en vitrutig skjorta med en röd scarf och 

sin vita Ica-kavaj över. Ulf har en röd t-shirt med vitt tryck och den vita Ica-kavajen. Medan 

Stig endast har en vit skjorta, röd/svart randig slips och glasögonen hängandes ner från halsen 

i senilsnören. Reklamfilmen verkar utspela sig i personalrummet i butiken och Sebastian sitter 

vid matbordet och pysslar. Ulf och Stig står vid sidan om bordet och tittar på varandra 

samtidigt som de ger av ett lättsamt skratt, vilket inger en social faktor i identitetsskapandet.93 

De finner sig själva i julen med varandra. En fjärde karaktär dyker sedan upp hängandes från 

taket, också manlig, iklädd en svart kroppsstrumpa med loggan Ica på över bröstet. Hans roll i 

filmen är att sätta upp julstjärnan på en julgran. När det är gjort tar han upp händerna i luften 

och säger ”Voila!”. De tre Ica-medarbetarna står nedanför granen, tittar upp och ger ett oh-

ljud med en wow-känsla. Sebastian tar en godis utan att titta ner i påsen som han håller i. 

                                                
91 Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, 
Studentlitteratur, Lund, 2004. Sid 116-117 
92 Fodge, Marinette 2010. Bildanalys i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red) Metoder i 
kommunikationsvetenskap, s. 179-192. Lund, Studenlitteratur AB. Sid 181-183 
93 Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus, Reklameffekter: strategi, utformning och medieval : en bok för dig som 
arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam, 3. [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2009. Sid 24 
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I nästa scen får man en känsla av att julgranen är placerad mitt i butiken. Stjärnan lyser och 

alla tre medarbetarna sjunger små grodorna och dansar runt granen. Först i ledet är Stig, 

därefter Sebastian och sist Ulf. Från julgransdans förflyttas vi direkt till julbordet då Stig 

säger med mat i munnen: -”Jag visste att vi skulle kunna ha det såhär mysigt”, så pausar han 

en sekund samtidigt som han tuggar ur maten i mun och fortsätter -”bara vi grabbar”, 

samtidigt som han har rödbetssallad i mungipan. Detta är för åskådaren jämförbart med 

Gripsruds teori om att medierna visar oss olika sätt att förstå världen. De sitter grabbarna runt 

ett bord tillsammans och “har mysigt”. Som mottagare bildar vi en uppfattning och relaterar 

sedan med sig själv, vart vi står men också vilka vi vill vara. Slutligen blir den 

sammansättningen av det vi skapat utifrån det vi sett en identitet.94  

Ulf sitter nära Stig och säger – ”Men Stig” och torkar Stig i mungipan med sin lila servett. 

Stig säger – ”Va?” och tittar förvånat på Ulf samtidigt som han blir torkad och omhållen om 

hakan av Ulfs andra hand. I det här skedet kan vi återigen se en koppling till Simone de 

Beauvoirs genusforskning. Männen har en viss feminin framtoning, vilket enligt Beauvoir kan 

bero på att mognaden hos deras manliga organ är försenade, eller att en avvikelse kan ha skett 

under fosterutvecklingen vilket resulterar i att individerna är blandformer av hanar och 

honor.95 Romantisk musik sätts på i bakgrunden och Sebastian filmas underifrån, dämpar 

ljuset på en dimmer på väggen nära dörren, samtidigt som han börjar röra sig utåt ur rummet. 

Här får Sebastian ett övertag när han filmas underifrån medan de andra filmas i vanlig 

höjd.96 Samtidigt som han dämpar ljuset säger han -”Låt inte mig störa”. Stig tittar på 

Sebastian och direkt igen på Ulf. Ulf drar sig snabbt tillbaka till sig plats, från att innan varit 

lutad mot Stig. Stig harklar sig och tittar med ett osäkert leende mot Ulf som ler lätt och tar en 

tugga mat. Vi kan i slutet se projektören på det sätt att affärerna innan har glömts bort och 

privatlivet har satts i fokus. Men när de båda blir påminda om hur mysigt de har det så väcks 

affärsmannen igen i Stig och stämningen blir stel från att innan ha varit mysig. En annan 

liknelse av vad för manlig stereotyp Stig blir i slutet är Machomannen, när han sträcker lite på 

sig och harklar sig för att visa att det inte är något annat som försiggår än en helt vanlig 

middag grabbar emellan.97  

 

 
                                                
94 Gripsrud Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Upplaga: 3, Göteborg: Daidalos, 2011. Sid 19-21 
95 Beauvoir, Simone de, Det andra könet, [Ny utg.], Norstedts pocket, Stockholm, 2006. Sid 466 
96 Fodge, Marinette 2010. Bildanalys i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red) Metoder i 
kommunikationsvetenskap, s. 179-192. Lund, Studenlitteratur AB. Sid 181-183 
97 Jacobson, Maria & Broman Norrby, Anna. (2004). Allt är möjligt: en handbok i mediekritik ; tänk kritiskt, 
diskutera, säg ifrån, 3., [omarb. och utvidgade] uppl. Göteborg: Allt är möjligt, s.29-31 



 

 36 

“Påskkärring” 

Det har blivit påsk år 2006 och reklamfilmen börjar med att Stig står upp i personalrummet 

och ryter – ”Nej nej har jag sagt, det är förnedrande!”. Han har svarta byxor, skärp, vit skjorta, 

grön slips och Ica-kavajen på sig. Resterande medarbetare Sebastian, Ulf och Sofia sitter vid 

ett bord och tittar på Stig när han står upp framför och pratar med dem. Här kan vi se en 

hierarki, då Stig står upp och alltså är “över” sina medarbetare medan de sitter ned. På det 

viset blir betraktaren i samma nivå som medarbetarna då de sitter med ryggen mot kameran 

och Stig står framför dem. Det blir som att betraktaren sitter bakom medarbetarna och är en i 

gänget. När kameran sedan fångar Stig ensam i bild så filmas han fortfarande ståendes 

underifrån. När kameran sedan vinklas mot medarbetarna som sitter vid bordet så är kameran 

i vanlig ansiktshöjd, som att man sitter med dem. Vilket gör att betraktaren fortfarande är i 

medarbetarnas nivå och under Stig.98 Sebastian filmas i närbild iklädd rutig skjorta och blå 

scarf när han säger: -”Lugn” och stoppar en fjäder i munnen som han sedan stoppar in i ett 

glasspaket som påskpynt, och fortsätter –”ingen kommer känna igen dig”. Sedan filmas alla 

tre medarbetare vid bordet när de sitter och påskpyntar med fjädrar, påskägg och kycklingar. 

Sofia har en grön blus och Ica-kavajen över, Ulf har en svart t-shirt med ett vitt tryck och sin 

Ica-kavaj över. Han säger samtidigt som han tar ett paket köttbullar ur en låda  –”Ja, ingen 

kommer se att det är du Stig”. Stig suckar och skakar lite lätt på huvudet samtidigt som han 

frågar  –”Lovar ni?”. Alla tre vid bordet säger ”Jaaa” i kör. Här kan vi åter se ett samband 

med boken Genus, medier och masskultur. Vi har en bas i vårt identitetsbyggande, vi lär oss 

vad det innebär att vara kvinna respektive man. Stig känner sig obekväm med tanken att 

behöva klä ut sig som kvinnlig påskkärring, då han har sitt fastlagda biologiska manliga kön 

vid födseln. Det blir en oro i hans identitet men får sedan bekräftat av personalen att han inte 

kommer att bli igenkänd. Stig har lärt sig att agera som sitt kön, vilket inte är att klä ut sig 

som påskkärring.99  

Filmen blir svart och nästa scen som visas ser man en gestalt bakifrån med gul tröja och röd 

mönstrad sjal på huvudet. En hand petar honom på axeln samtidigt som personen säger  –

”Stig! Stig!”. Personen vi sett innan bakifrån med gul kofta och röd sjal visar sig vara Stig 

som har klätt ut sig till påskkärring. Här ser vi på en konnotativ nivå, han har nämligen 

dessutom en röd peruk med långt hår, rött läppstift, rouge med svarta fräknar och en lösnäsa 

med en vårta på sig.  

                                                
98 Fodge, Marinette 2010. Bildanalys i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red) Metoder i 
kommunikationsvetenskap, s. 179-192. Lund, Studenlitteratur AB. Sid 181-183 
99 Fagerström, Linda & Nilson, Maria, Genus, medier och masskultur, Gleerup, Malmö, 2008. Sid 16-17 
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Kameran zoomar ut och man ser mannen som petat Stig på axeln som verkar vara någon som 

ska lämna av något i butiken då han säger till Stig  –”Sätter du en kråka här?” och lämnar 

fram ett block och en penna. Mannen har en vit jacka med en röd Ica-logga på bröstet och en 

svart mössa. Nu ser man också att Stig är iklädd ett förkläde eller en klänning under den gula 

koftan. Stig står bredvid och tittar frågande på mannen samtidigt som han håller i en kvast. 

Sedan ser vi en närbild när en hand, som har gul tröja på sig, skriver en underskrift på ett 

block. Ett hånande skratt hörs i bakgrunden och när Stig signerat klart frågar mannen – ”Är 

det är nya dresscoden eller?”. Stig slänger argt ner pennan och tittar sedan upp med en tom 

blick. När vi ser reklam så undrar vi vad vi ser och vad det är för budskap som förmedlas. Hur 

påverkar det mottagarens beteende?100 Vi kan här se ett blandat budskap. Att Stig inte vill klä 

ut sig, men att han sedan gör det ändå. Precis som Butler menar i sin teori så har Stig blivit 

identifierad och etiketterad som en pojke vid födelsen. Han har som sagt lärt sig att agera som 

en man. I det här fallet så har Stig lärt sig att män inte klär ut sig till påskkärringar.101 Det 

slutliga budskapet vi ser i reklamfilmen blir att det är okej att klä ut sig, både som man och 

kvinna.  

 

“Stigs jämställdshetsplan” 

Året är nu 2016 och jämställdhet har kommit på tapeten. Reklamfilmen inleds med en 

denotativ nivå då Sebastian filmas från sidan när han visar upp en skylt han hängt upp i 

butiken. Han har på sig en vit-rutig skjorta, blå-röd scarf och sin vita Ica-kavaj. På skylten står 

det: “Inte dragit mig än? Plånbokens bästa vän!” och en bild på ett Ica-kort i mitten. Han visar 

skylten för kollegan Jerry och säger “Titta! Ja, jag har designat den själv!”. Jerry filmas sedan 

framifrån och står mittemot Sebastian med en back torskfiléer som är på extrapris. Jerry har 

på sig en grå pikét-tröja med mörkblå krage och sin vita Ica-kavaj. Han tittar på skylten och 

Sebastian och säger lite nedlåtande: “Ja, jag ser det..” 

 

Nästa sekvens filmas Stig framifrån när han kommer ut i butiken och ropar frågandes på 

medarbetarna om de har tid en sekund. Stig bär på en back med kycklingvingar och har på sig 

vit skjorta, röd-rutig slips, vita Ica-kavajen och glasögon hängandes ner på magen i 

senilsnören. Samtidigt som Cindy, Abbe, Jerry och Sebastian samlas framför honom så 

berättar han att han har tänkt på en sak och fortsätter med: -”Det känns inte bra med den här 

                                                
100 Bergström, Bo, Medieboken. Information & reklam, 4., [uppdaterade och omarb.] uppl., Liber ekonomi, 
Malmö, 2004. Sid 28-29 
101 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007. Sid 57-58 
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skeva könsfördelningen i vår butik”. Hela situationen och Stigs försök till att ta upp 

jämställdhetsfrågan kan vi koppla med Hirdmans genuskontrakt. Det är osynligt och oskrivet 

att Stig ska vara ovetandes och obrydd om situationen, ändå gör han ett försök till att förbättra 

jämställdheten i butiken.102 Här ser vi att Cindy har svarta byxor, grå topp, vit Ica-kavaj och 

sitt långa hår i en fläta hängandes på sin vänstra sida. Abbe har på sig en vit/grå/rosa skjorta, 

jeans, svarta skor och sin vita Ica-kavaj. Stig filmas framifrån igen och han är ensam på sin 

sida av butiken. Vi har då se en hierarkisk ordning då medarbetarna har samlats på en rad 

tillsammans framför honom. Han säger då: -”Vi är alltså fem män och en kvinna. Så jag har 

gjort en jämställdhetsplan och i ett steg mot rätt representation så har jag anställt..”.  

Stig pausar lite och filmas i närbild när han med en lite busig blick säger: -”Ebba!”. En kvinna 

dyker upp i butiken och säger: -”Hej allihopa!”. Cindy, Sebastian och Jerry klappar händerna, 

Cindy skrattar även till lite lätt och säger: -”Äntligen!”. Därefter filmas Ebba och Stig lite 

längre från. Ebba står bredvid Stig med en back Müsli i händerna, vi kan här se att Ebba 

nästan är ett huvud kortare än honom. Ebba har långt brunt hår, är klädd i blå blommig blus, 

röd basker och en vit Ica-kavaj. Stig svarar på Cindys kommentar med: -”Ja! Och då har ju 

någon att prata smink och hästar med!”. Cindy filmas i närbild och hennes positiva 

ansiktsuttryck ändras snabbt till ett mer besviket då hon himlar med ögonen och säger: -”Nej 

men Stig..”. Stig och Ebba visas i bild igen då Stig försvarar sig och säger: -”Ja, nej!”, tittar 

ner på Ebba och fortsätter: -”smink och killar ska det vara naturligtvis!” och tittar sedan 

tillbaka på Cindy med en nöjd blick. Ebba lägger då till förstående men också med en viss 

ironi: -”Ja, och mens en gång i månaden.”. Stig håller med, tittar ner på Ebba och sedan upp 

igen på Cindy och säger: -”Precis! Ja!”.  
 

Här visas det vilken skillnad en personlig faktor i identitetsskapandet kan göra åldersmässigt. 

Stig är helt klart är en bra bit äldre än Ebba och Cindy, deras beteende är helt tvärt emot 

varandra. I betraktarens ögon så ändras vårt beteende i ålderns takt och med mänsklighetens 

utveckling. Vilket gör att vi ser och tycker att Cindy och Ebba har helt andra behov än vad 

Stig antar dem ha. Men en stor inverkan på beteendebetydelsen är också könet, därav gör en 

blandning av stor ålderskillnad och olika kön samt att åskådaren ser att det kan uppstå en 

diskussion.103 
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arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam, 3. [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2009. Sid 25 
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Alla försvinner sedan ur bild, men ljud finns fortfarande. Samtidigt som reklamfilmen blir vit 

och det dyker upp en text “Glöm inte att dra ditt ICA-kort!”, så hör man Stig i bakgrunden: -

”Hörni grabbar, såg ni matchen igår? Vilken fight va!?” 

 

”Ebba sprider julstämning” 

Reklamfilmen börjar med att filma ett bord med olika baktillbehör såsom margarin, nötter, 

ägg, en kavel samt en stor deg som två händer knådar. Vi här också julmusik i bakgrunden, 

vilket gör att vi förstår att det är jul. 

I nästa klipp ser vi ett blockljus i fokus som är tänt. Vi ser också en plåt med ogräddade 

lussebullar. Musiken hörs fortfarande i bakgrunden. Det klipps vidare till ett 10-paket med 

ägg som är i fokus. Sedan får vi se en ung kvinna, Ebba, som är klädd i en grön T-shirt, ett 

mönstrat förkläde i rött och vitt samt ett rött hårband med en rosett i håret. Hon stoppar in 

plåten med lussebullar i ugnen. Vinkeln filmas inifrån ugnen, öga mot öga. Ebba är ung, smal 

och vacker vilket också är beskrivningen för skönhetsslaven.104  

Precis som Nowak och Andrén kom fram till i deras undersökning så är det en kvinna som 

sysslar med något slags hemarbete, vilket i det här fallet är bakning.105  
 

Vi ser i nästa scen Ebba gå ut i butiken med ett stort fat med färdiggräddade lussebullar. Hon 

har tagit av sig förklädet. Hon går fram till Cindy som står och plockar upp Marabou 

chokladkakor i hyllorna. Ebba säger ”God jul” till Cindy och sträcker fram fatet med 

lussebullar. Precis när Cindy ska ta en lussebulle frågar hon om det är glutenfritt. På en 

konnotativ nivå så förändras Ebbas glada ansiktsuttryck till ett beskrivet och ängsligt uttryck. 

Hon tittar på lussebullarna och säger högt ”Nej, just det”. Vi förstår då att Cindy inte kan äta 

lussebullarna för att hon är glutenintolerant och att Ebba har glömt bort detta.  

Det klipps tillbaka till vinkeln där vi kan se bordet med baktillbehör. Två händer som vi nu 

vet är Ebbas, står och knådar en deg. Julmusiken spelas fortfarande i bakgrunden. Hon lägger 

upp nya lussebullar på en ny plåt och placerar russin på dem. Sedan sätter hon in plåten i 

ugnen. Det filmas återigen inifrån ugnen i öga mot öga- vinkel. 
 

                                                
104 Jacobson, Maria & Broman Norrby, Anna. (2004). Allt är möjligt: en handbok i mediekritik ; tänk kritiskt, 
diskutera, säg ifrån, 3., [omarb. och utvidgade] uppl. Göteborg: Allt är möjligt, s.29-31 
105 Nowak, Kjell & Andrén, Gunnar, Reklam och samhällsförändring: variation och konstans i svenska 
populärpressannonser 1950-1975, Studentlitteratur., Lund, 1982, s.62-70 
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Det klipps vidare till Sebastian som står ute i butiken och putsar julkulor. Ebba kommer ut 

med ett nytt fat med lussebullar och sträcker fram det till Sebastian. Precis när han ska ta en 

lussebulle så frågar han om det är laktos i dem. 

Ebba filmas och säger ingenting utan rycker bara på axlarna. Vi förstår att hon har glömt bort 

att Sebastian inte tål laktos och att hon därför måste göra om lussebullarna, igen.  
 

Det klipps tillbaka till bakbordet där två händer, Ebbas händer, knådar ihop en tredje deg. 

Tempot har ökat sedan den första degen knådades. Vi ser att hon inte längre placerar russinen, 

utan nästan slänger de på lussebullarna. Hon ställer in plåten i ugnen och det filmas inifrån 

ugnen. Den här gången ser i att Ebbas hår som tidigare satt uppsatt i hårbandet med rosetten 

nu har åkt ut och hon tvingas därför blåsa bort håret från ansiktet. Skönhetsslaven som tidigare 

beskrivs försvinner lite här.106  
 

Hon går ut till butiken igen, den här gången med två fat med lussebullar på, hon har också 

förklädet på sig. På en konnotativ nivå ser vi att hon sänker axlarna och tar ett djupt andetag 

samtidigt som hon säger ”God jul”. 

Det klipps till Ulf som står och plockar upp stekpannor. Han har på sig en blå T-shirt med ett 

tryck och en vit kavaj med ICA-loggan på vänster bröst. Han tittar förväntansfullt på 

lussebullarna och frågar sedan om det är saffran i. 
 

Vi ser att Ebbas avslappnade och glada ansiktsuttryck förändras snabbt till irriterat och hon 

höjer rösten när hon säger ”JA, det är lussebullar”. Vi förstår då att det är en självklarhet att 

lussebullarna ska innehålla saffran. Det är ingenting som går att ta byta ut, som hon tidigare 

har gjort med gluten och laktos.  
 

Det klipps till Stig som kommer ut från ett annat rum. Han har på sig en tomteluva, en vit 

skjorta med en röd slips till samt en vit kavaj och ICA-loggan på vänster bröst. Ett par 

glasögon hänger i ett snöre runt halsen.  

Stig säger till Ebba att hon har en tråkig ton och att hon förstör julstämningen. Det filmas 

sedan från Stigs vinkel vilket är något ovanifrån. Detta gör att vi förstår att det är Stig som har 

makten över de andra som syns i bilden, kollegorna och personalen.  
 

                                                
106 Jacobson, Maria & Broman Norrby, Anna. (2004). Allt är möjligt: en handbok i mediekritik ; tänk kritiskt, 
diskutera, säg ifrån, 3., [omarb. och utvidgade] uppl. Göteborg: Allt är möjligt, s.29-31 
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Kopplar vi helheten till Hirdmans genussystem så är det Stig som har makten, men framstår 

också ha förnuftet när han säger åt Ebba att hon förstör julstämningen. Ebba som i slutet av 

reklamfilmen framstår som trött och irriterad för att ingen kan äta hennes lussebullar, visar 

när hon höjer rösten att hon representerar känslolivet.107 

 

6. SLUTDISKUSSION  
Syftet med vår undersökning var att undersöka ICAs reklamfilmer ur ett genusperspektiv. Vi 

ville helt enkelt ta reda på om det är det manliga eller kvinnliga könet som dominerar i 

filmerna. Men också om det skett någon förändring på tio år, från år 2006 till 2016, när det 

gäller presentationen av de olika könen.  

Vi ville också ta reda på om varorna som presenteras i filmerna var avsedda för kvinnor eller 

män, eller om de var avsedda för båda könen. Eftersom att vi avgränsade oss till reklamfilmer 

som visades under högtider i Sverige, så var det mestadels matvaror som presenterades. Som 

vi beskrev i tidigare avsnitt, så hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut om vi hade valt 

en annan organisation eller ett annat företag. 

 

Det är männens medverkan som har dominerat överlag i alla filmerna genom alla åren. Det 

endast tre kvinnliga karaktärer som har medverkat, och de har inte medverkat samtidigt utan 

bytt av varandra. Butikschefen har sedan år 2006 och fram till 2016 alltid varit en äldre man. 

I teoriavsnittet tar vi upp att vi lärt oss vad det innebär att vara kvinna eller man och hur vi ska 

agera som vårt kön, som vi från födseln har fastlagt. Med hjälp av medierna så definierar vi 

verkligheten runt omkring oss, och bildar oss därefter en uppfattning om vilka vi är och hur vi 

ska bete oss. Ett exempel på när ICA väljer att gå emot normen är när Stig klär ut sig till 

påskkärring, mot sin vilja. Han visar på tydlig osäkerhet när han ska klä ut sig till kvinna, 

eftersom att de går mot hans stereotyp som normalt är att vara en affärsman klädd i slips och 

kavaj. Han hoppas att ingen ska känna igen honom och det blir därför väldigt roligt när han 

blir igenkänd av en leverantör. Ett annat exempel är när Cindy vill bevisa för sin manliga chef 

att hon kan köra truck, något som normen säger att kvinnor inte ska.  

 

Efter en översikt av alla reklamfilmer som vi har analyserat så har mannen oftast en dominant 

roll. Det är oftast endast en kvinna, men trots det så har dem en central roll i reklamfilmerna. 

ICA väljer att ha fler män än kvinnor i sina reklamfilmer, men männen framställs ibland som 
                                                
107 Hirdman, Yvonne, 'Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning', Genushistoria : en 
historiografisk exposé., S. 113-133, 2004. S.116-117 
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feminina, vilket gör att reklamfilmerna får en vändning. Det ironiska och skämtsamma i 

filmerna verkar vara en av anledningarna till att publiken accepterar den icke existerande 

jämlikheten. 

 

6.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så har det varit en intressant, men framförallt en riktigt rolig 

undersökning att genomföra. ICA har verkligen lyckats med att nå ut till mottagaren genom 

att använda sig av känslor och humor i sina reklamfilmer. Vi har både skrattat och berörts när 

vi har genomfört analysen. Vårt syfte var att analysera reklamfilmerna ur ett genusperspektiv, 

men det har varit svårt att undgå ironin och humorn som finns med på ett eller annat sätt i 

samtliga filmer. När vi genomförde analysen så tittade vi igenom reklamfilmerna väldigt 

många gånger. En personlig reflektion är att vi ibland glömt bort att analysera ur ett 

genusperspektiv när vi tittat, på grund av humorn i filmerna. Det har varit lätt hänt att vi 

skrattat och kommit ur fas, istället för att göra det vi egentligen skulle. Men eftersom vi haft 

tydliga och klara mål, har vi också haft lätt att snabbt hitta fokus igen och göra klart analysen 

och undersökningen. 

 

Den manliga dominansen genom alla filmerna är också intressant. Vid mer tid hade vi gärna 

tagit reda på om detta är något ICA själva har spekulerat och tänkt igenom, eller om det bara 

har blivit så. 

 

7. FORTSATT FORSKNING 
Vid en fortsatt forskning hade det varit intressant att studera vad svenska folket tycker och 

tänker om ICAs reklamfilmer. Men också försöka ta reda på om det faktiskt är ironin och 

skämtsamheten som gör att den jämlikhet som inte finns i reklamfilmerna är accepterad. Det 

hade varit intressant att göra en undersökning om åsikterna, både allmänt om karaktärerna och 

innehållet i filmerna, men också ur ett genusperspektiv. Tanken har slagit oss att vi då 

förmodligen skulle fått fram ett annat resultat att använda i vår analys. Vi anser att en 

surveyundersökning skulle kunna vara aktuell för en sådan fortsatt undersökning. Vi hade i så 

fall kunnat göra en webbenkät. Vi skulle då också behöva avgränsa oss och bestämma oss för 

en viss målgrupp. Det hade varit intressant att göra undersökningen på två olika målgrupper 

som skiljer sig lite från varandra och sedan jämföra dem. 
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