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ABSTRACT 

Author(s): William Nestor and Elin Öhlund 

Title and subtitle: “Oh, and that’s where the penny dropped, for me at least, there are some 

stereotypes here as well.”: A qualitative reception study of Elons TV commercials. 

Language: Swedish 

Pages: 53 

The purpose of this study is to highlight the recipients' interpretations of the advertising 

message in the field of TV advertising, and its inclusion of regional stereotypes. Through the 

application of a reception study, where both a semiotic analysis and respondent interviews are 

presented, contributes the study to continued discussion within recipient studies. The material 

for the semiotic analysis is two commercials from Elon's commercial series published in 

2012, named Elon Norrland and Elon Småland. These are used as material for the interviews 

in order to be able to produce the empirical material from the respondents. Different theories 

were used to steer the essay in the right direction, including semiotics with the relevant 

concepts of denotation, connotation and myth. The concept of stereotype is also of great 

importance to the thesis. Polysemy is also included as a theory and together with Hall's three 

codes; dominant, negotiating and oppositional, the answers from the interviews are divided 

thematically into several categories. The semiotic analysis resulted in a discovery of 

interconnecting chains that together contribute to a notion of and the creation of the regional 

stereotypes Norrland and Småland. In the second part of the reception study, the respondent 

interviews, the result showed that most respondents saw the advertisements as humorous and 

many also recognized the regional stereotypes, this can be interpreted as the dominant view. 

Furthermore, it appeared that everyone does not choose to fully accept the messages that were 

displayed, but rather negotiate with the message and what the advertisement wants to convey. 

And lastly some respondents emerged to oppose to these stereotypes and rejected them. We 

can state that there is a polysemic picture of the audience's interpretation. 

Keywords: Semiotics, polysemy, regional stereotypes, reception study, TV-commercial, 
Småland & Norrland 
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1. Inledning 

“Det ligger i betraktarens ögon”, brukar det sägas när man vill veta hur något uppfattas eller 

tolkas. Men hur uppfattas egentligen en reklamfilm? Frågan har säkert lika många svar som 

det finns människor och publikens tolkning kommer med säkerhet variera. Det enkla svaret på 

frågan blir troligtvis att den allmänna uppfattningen är att konsumenterna uppmuntras till att 

köpa någonting. Men konsumenterna kan även ses som en publik av ett medieinnehåll då 

reklamfilmen blir en kanal där multipla budskap kan förmedlas. Den här studien bortser från 

det faktum att reklamfilmer vill få sin publik att konsumera en produkt och fokuserar istället 

på den ytterligare kommunikation som en reklamfilm även kan förmedla. 

 

Reklamfilmer är särskilt intressanta att studera då de skiljer sig från det som övrigt sänds i 

olika medium. Det är viktigt att ha i åtanke att reklamfilmer trots allt har ett kommersiellt 

uppdrag och andra “spelregler” än övrig media. Samtidigt är det tydligt att reklamer kan vara 

humoristiska och vara ett samtalsämne i samhället. Strömbäck (2000) beskriver hur medier 

och TV:n hjälper människor att socialisera sig och bilda olika uppfattningar. Även 

uppfattningar om den värld och samhälle vi lever i hämtas till stor del med hjälp av TV:n där 

nyheter, fiktionsprogram och reklamer spelar en stor roll. Med andra ord, reklamfilmer har en 

påverkan på människor. Men påverkan och effekter kan vara svåra att mäta, därför fokuserar 

denna studie istället på hur publikens tolkning av reklamfilmer ser ut.  

 

Dahlén, Lange, & Rosengren (2017) beskriver att stereotyper ofta används i reklam för att 

bidra till en komisk, tydlig och direkt kommunikation. Vi som författare av denna studie är 

intresserade av stereotyper och särskilt av något som vi kommit att benämna som regionala 

stereotyper, vilka är bundna till olika geografiska platser som exempelvis ett landskap eller in 

viss plats inom ett land. Vi kommer från två olika delar av Sverige som då och då återspeglas 

i reklam genom antingen miljö eller genom sina karaktärer. I forskningssammanhang har de 

regionala stereotyperna sparsamt stått som underlag och går man till reklamfilmer finns 

nästintill ingen forskning gjord på ämnet. Därför har de regionala stereotyperna fått styra 

urvalet av reklamfilmer. 2012 lanserade vitvarukedjan Elon en reklamfilmskampanj där 

samtliga reklamfilmer inkluderade stereotyper. Småland, Närke, Norrland och Skåne 

gestaltades i TV-reklamerna vilket fångade vårt intresse då vi kommer från just Småland och 
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Norrland. Studiens objekt är som redan fastställt reklamfilmer som inkluderat regionala 

stereotyper och studiens huvuduppgift är att utröna hur publiken mottar och tolkar dessa 

reklamfilmer. De regionala stereotyperna spelar en dubbel roll i studien då de förutom hjälpt 

till att fastställa urvalet av reklamfilmerna även kommer analyseras för att bekräfta vilken roll 

de spelar i reklamfilmerna. 

 

För att få insikt i hur publiken uppfattar och tolkar de utvalda reklamfilmerna kommer en 

receptionsstudie genomföras. Eriksson och Östman (2013) beskriver att receptionsstudier 

ämnar undersöka relationen mellan det som förekommer i medier och publikens tolkning av 

detsamma och vanligtvis består en sådan studie av två moment: en textanalys vars syfte blir 

att visa textens möjliga innebörder samt en undersökning av publikens tolkningar, som oftast 

sker i form av intervjuer. Den går ett steg längre än en enskild textanalys då den även studerar 

det meningsskapande som sker då text och publik möts. I en receptionsstudie är publikens 

uppfattning det vitala och studien kommer försöka utröna vilka likheter och skillnader som 

går att urskilja hos publikens uppfattning samt vad som skulle kunna vara den dominanta 

tolkningen av reklamfilmerna. För att erhålla detta kommer intervjuer ske. Polysemin med 

sina olika tolkningar står som grund för att kategorisera intervjusvaren. I studiens första 

moment, textanalysen, kommer reklamfilmerna semiotiskt analyseras för att fastställa hur 

reklamfilmerna är konstruerade samt vilken roll de regionala stereotyperna har. Med andra 

ord kommer studien bidra med kunskap om hur publikens tolkning av reklamfilmer kan se ut 

samt lyfta begreppet regionala stereotyper och speciellt då vilken roll de har i reklamfilmerna.        

 

Avslutningsvis skall det sägas att reklamstudier absolut inte är ett nytt studieobjekt. Men 

genom att göra en receptionsstudie tar vi undersökningen ett steg längre då vi även 

undersöker hur reklamfilmerna mottas och uppfattas av sin publik. Slutligen vill vi återigen 

poängtera att studien inte syftar till att undersöka om reklamerna påverkar på ett säljande vis. 
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2. Bakgrund 

Följande kapitel redogör begreppen reklam och stereotyp samt positionerar denna studie inom det 

medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. Kapitlet börjar med en genomgång av 

medieforskningens historia för att sedan fortsätta med reklamens relevans och till sist beskrivs 

stereotyper. 

 

2.1. En återblick - media genom historien  

En stor del av den medieforskning som bedrivits sedan tidigt 1900-tal har fokuserat på den 

påverkan som medier anses ha på publiken. Det har varit drivkraften och motivationen för 

vissa forskare att undersöka hur den påverkan har sett ut - och med medias snabba framfart 

har också forskningen tvingats utvecklas i samma tempo.  

 

2.1.1. Allsmäktiga medier 

Under mediernas tidigare år fram till 1940-talet ansågs publiken vara passiva mottagare till all 

form av medietext. Det här synsättet kom att utvecklas till en teori som kallas injektionsteorin, 

baserat på antagandet om att media konsumerades och accepterades likt en nål som penetrerar 

huden och injicerar information - budskapen “sprutades” in i människans medvetande som 

accepterade budskapen reservationslöst. Ett känt exempel som ofta citeras inom denna teori är 

War of the Worlds. Det var en kort Science fiction-novell som dramatiserades av Orson Wells 

i en radiosändning 1938. Dramatiseringen av novellen var så pass verklighetstrogen att 

lyssnare som inte tog del av inslagets början inte uppfattade att inslaget var fiktivt. Miljontals 

lyssnare blev rädda och spred “nyheten” om marsianer som invaderade jorden och skapade 

stor panik bland resterande invånare. (Ferris & Stein, 2016). 

 

2.1.2. Vanmäktiga medier 

Mellan 1940 och 1970 dominerade tankesättet att media inte hade någon ansenlig inverkan på 

publiken. Det vill säga ifall medierna inte utgick från de åsikter som individerna redan hade 

eller använde sig av en inflytelserik person, en så kallad opinionsbildare, för att framföra 

budskap genom mediebruset. Lazarfelds var ett framträdande namn under denna period, han 

(tillsammans med andra forskare) benämnde denna typ av opinionsforskning som 
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tvåstegshypotesen. Det här var grundläggande forskning för användarforskningen (även 

kallad Uses and Gratification Theory) där frågeställningen skiftat från: vad gör medierna med 

publiken? till: vad gör publiken med media? Publiken betraktas som självständiga individer 

som tänker och handlar fritt i val av medium för att tillfredsställa sina behov av information 

och underhållning, självbekräftelse och social tillhörighet. (Gripsrud, 2011). 

 

2.1.3. Mäktiga medier 

Från omkring 1970 hade medieforskningen bytt riktning igen. Då fokuserades forskningen på 

media som mäktiga, att massmedia kunde influera publiken genom vilka artiklar som 

presenterades i nyheterna och hur dessa presenterades. Beroende på hur mycket täckning 

dessa artiklar fick i nyheterna styrdes också publiken i deras uppfattning om vad som var värt 

att uppmärksamma. Det här var kärnan i dagordningsteorin - att media inte kunde säga åt 

allmänheten hur de ska tänka men de kan välja vilka artiklar som allmänheten ska tänka på. 

(Ferris & Stein, 2016).  

 

Sedan 70-talet har media inte stannat av i utvecklingen. Ju fler olika fält som vuxit fram inom 

media, desto mer intressanta och viktiga infallsvinklar och synsätt finns det att utforska. 

Reklam är ett av dessa fält inom medieforskningen, nedan presenteras en djupdykning inom 

fältet. 

 

2.2. Reklam 

Till att börja med kan det vara av vikt att beskriva vad reklam är mer ingående samt vad 

reklam bidrar med i dagens samhälle. Franzén (2002) beskriver att målet med reklam är att 

den ska leda till ökad försäljning så att produkterna det görs reklam för betalar mindre och 

mindre till reklamen självt och istället mer till aktieägarnas vinst. Det här skulle kunna ses 

som den enkla, raka och allmänt bekanta beskrivningen av vad reklam är, men det finns mer 

att säga om reklam. Bergström (2016) beskriver reklam ur ett TV-perspektiv och menar att 

förr kunde annonsörer nå nästan hela nationer med hjälp av ett fåtal TV-kanaler. Nu växer 

dock nischkanaler sig starkare som är fokuserade på olika livsstilar som de tilltänkta 

konsumenterna kan tänkas ha. Det Bergström menar är att när kanaler blir mer och mer 
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nischade och inriktade blir även reklamerna det. Det är viktigt att ha i åtanke eftersom 

tilltänkta respondenter kanske inte faller in under tilltänkt målgrupp. 

 

Bergström (2016) betonar särskilt hur TV, näst efter webben, som reklammedium kommer 

närmast det personliga mötet. TV är ett extremt visuellt medium som inte bara gör det lätt att 

demonstrera en ny produkt eller jämföra varor utan även kan skapa överraskningar på ett 

speciellt sätt. Även Haglöf (1994) beskriver hur särskilt TV-reklamen förmedlar känslor på ett 

helt annat sätt än annan reklam med sitt ljud, sin musik och sin rörliga bild. Dessutom 

kommer TV-reklam närmast det personliga mötet och har en bred räckvidd då TV:n 

fortfarande är ett av de största medierna. Reklamfilmer förmedlar alltså känslor på ett helt 

annat sätt än andra medier och skapar ett personligt möte och därmed även personliga 

tolkningar.     

 

2.2.1. Reklam ur ett effekt- och uppfattningsperspektiv 

Reklam är ett kommunikationsmedium som kan ses på flera olika sätt. Som tidigare nämnt 

kan det uppmuntra till konsumtion men även bidra med seriositet och/eller komik i pauserna 

under en film eller serie. Inom fältet reklam diskuteras och mäts ibland dess effekt och 

påverkan. Men det kan vara svårt att mäta effektivitet och för vår studie även onödigt. Perse 

och Lambe (2017) beskriver att medieeffekter mäts och diskuteras utifrån de meddelanden 

som skickas ut i olika medier och som är konstruerade på ett sätt med vilka de vill övertyga 

konsumenterna att köpa något. Medie-effekter och påverkan är alltså mer inriktade på den 

säljande aspekten vilket har bidragit till att denna studie istället kommit att fokusera på hur 

publiken uppfattar, tolkar och mottar reklamerna och deras multipla budskap.  

 

Samtidigt lyfter Strömbäck (2000) en intressant aspekt vilket skulle kunna ses som en 

diskussion mellan påverkan och uppfattning då han menar att medier påverkar oss människor 

eftersom det påverkar våra uppfattningar om oss själva. Det är via TV:n och allt som sänds 

där som människor socialiserar sig och blir hjälpta att bilda sig uppfattningar om den värld vi 

lever i, vilket samtidigt skulle kunna ses som en påverkan eller effekt som medier har. 

Strömbäck (2000) benämner även en annan intressant synpunkt gällande den bild som 

medierna förmedlar. För cirka 20 år sedan gav medierna en ensidig bild av samhället eftersom 
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de ville nå en så stor folkgrupp som möjligt och inte riskera att stöta bort någon. I dagens 

samhälle växer istället nischkanaler sig starkare och deras uppgift är snarare att tilltala en viss 

målgrupp (Bergström, 2016). Reklam som sänds inom vissa nischkanaler skulle därför kunna 

uppfattas olika beroende på om det är tilltänkt målgrupp eller ej som ser den. Trots det kan 

man med säkerhet säga att publiken kommer bilda sig en uppfattning oberoende om 

reklamfilmen tidigare konsumerats eller inte. 

 

Att studera reklam är intressant ur flera aspekter. Som redan tidigare nämnt finns det studier 

om effekten av reklam och hur den kan påverka. Men enligt Hagen (1998) blir effektforskning 

mer och mer ersatt av receptions-studier. Istället för att fokusera på vilken effekt 

mediebudskap har på sin publik läggs fokus på den mening och tolkning som publiken ser i 

medietexter. Haglöf (1994) skrev för snart 30 år sedan redan om hur TV-reklam kan uppfattas 

på olika sätt. Jämfört med andra medier skapar TV-reklam ett starkt engagemang hos 

publiken. Dessutom kan TV-reklam kommunicera och uppfattas på flera olika sätt än vad 

exempelvis andra medier kan. Publiken ser inte bara reklam utan hör även reklam. På samma 

sätt som reklam kan kommunicera med sin publik kan även stereotyper i samhället göra det, 

vilket förklaras närmare i nästa kapitel. 

 

2.3. Stereotyper 

Följande kapitel redogör vad som kännetecknar en stereotyp och varför de finns. Angelöw 

och Jonsson (2010) förklarar att det som kännetecknar stereotyper är de allmänna 

uppfattningar som avses för en kategori människor, olika folkgrupper eller sociala grupper. 

Hinton (2000) klarlägger att inom psykologin definieras en stereotyp via tre essentiella 

komponenter. Första är att en grupp känns igen på en viss egenskap, till exempel nationalitet 

(Skandinavien) eller hårfärg (blond). Sedan tillskrivs gruppen som helhet ytterligare 

egenskaper, exempelvis långa skandinaver och dumma blondiner. Det utmärkande för en 

stereotyp är att dessa ytterligare egenskaperna tillskrivs alla människor i gruppen. Slutligen 

när det fastställts att en person har en egenskap som identifierar en grupp (han eller hon har 

blont hår), får den personen det stereotypiska karaktärsdraget, alltså personen är dum, som 

alla blondiner. På samma sätt som en enskild individ kan tillskrivas vissa karaktärsdrag, kan 

också en grupp människor det. Enligt Hinton (2000) uppstår stereotyper som ett resultat av 

människans begränsade kognition, med hjälp av förenklade bilder av verkligheten tar 
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människan lättare in kunskap och intryck av omvärlden. Individer kategoriserar regelbundet, 

oftast omedvetet, av den enkla anledningen att det ska underlätta intaget av information och 

intryck som bemöter individen i vardagen (Angelöw & Jonsson, 2010).  

 

Baserat på beskrivningen ovan kan det konstateras att de olika regionerna i Sverige har fått 

olika attribut och förutfattade meningar som sammanlänkar individerna som bebor regionerna 

inom samma ramar. Attribut och förutfattade meningar som inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma med verkligheten och kommer vidare att benämnas som regionala 

stereotyper. Det är ett bärande begrepp i studien och innefattar människor som härstammar 

från ett visst geografiskt område, exempelvis Småland eller Norrland, där de flesta individer 

inom området blir tillskrivna vissa särskilda egenskaper. De regionala stereotyperna, eller 

stereotyper rent allmänt, förhåller sig inte enbart idag via direkt kommunikation utan de 

upprätthålls även via olika mediekanaler - exempelvis reklam (Angelöw & Jonsson, 2010). 

 

2.3.1. Sammanfattning av bakgrunden 

Att publiken införskaffar en produkt eller får en stark känslomässig reaktion, är olika sätt med 

vilka en reklam kan påverka den publik som konsumerar reklamen. Dock ska det klargöras att 

studiens syfte inte är att fungera som en marknadsundersökning och då undersöka om 

reklamfilmer når sitt mål gällande att vara säljande och öka försäljningen av en produkt. 

Studien kommer inte heller att fokusera på den effekt eller påverkan som reklamfilmer kan ha. 

Denna studie inriktas på mottagandet och tolkningen som publiken gör av reklamfilm, 

dessutom analyseras reklamfilmerna semiotiskt för att utröna de underliggande budskapen. 

Allt med de regionala stereotyperna som en central del genom studien. 
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Följande kapitel problematiserar studiens ämne och försätter samtidigt studien i en samhällelig samt 

medie- och kommunikationsveteskaplig kontext. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

3.1. Problemformulering 

Studien ämnar bidra till den diskussion som finns gällande hur reklam tolkas, mer specifikt 

kommer studien fokusera på reklam som involverar regionala stereotyper. Reklam 

tillhandahåller många funktioner i dagens samhälle. Det är informativt, säljande, humoristiskt 

och söker sig dessutom in som samtalsämne hos människor i samhället. Reklam är därav djupt 

integrerad i våra vardagliga liv, förutsatt att man på något sätt tar del av reklamen. Det har 

bedrivits forskning om reklam genom tiderna och fältet TV-reklam är ingen nyhet inom 

medieforskningen, dock har fokus legat på stereotyper gällande etnicitet och genus. Denna 

studie skiljer sig från tidigare forskning om TV-reklam och stereotyper, eftersom den 

fokuserar på regionala stereotyper, som det bedrivits nästintill ingen forskning på.  

 

Genom en receptionsstudie ska två reklamfilmer ur Elons kampanj brytas ner och tolkas. Det 

kommer göras genom en semiotisk analys där de underliggande budskapen i reklamfilmerna 

lyfts fram, sedan kommer respondentintervjuer genomföras. Dessa intervjuer kommer visa 

hur reklamfilmer som inkluderat regionala stereotyper kan mottas och tolkas. Studien fyller en 

forskningslucka och kommer gynna framtida forskning inom fältet TV-reklam, regionala 

stereotyper och polysemi, och bidra till fortsatta diskussioner om hur en medietext kan tolkas. 

Studien lyfter alltså begreppet regionala stereotyper och vill starta en diskussion kring vad 

begreppet kan få för innebörd. Tillsammans med publikens tolkning kommer studien utröna 

om publiken uppfattar dessa regionala stereotyper, samt vilken roll de spelar och hur publiken 

ser på dem.  

 

3.2. Syfte 

Syftet med studien är att bidra med en djupare kunskap om reklamfilmernas konstruktion, 

samt utröna hur reklamfilmernas budskap mottas och tolkas av publiken.  
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3.3. Frågeställningar 

• Hur konstrueras reklamfilmerna utifrån de regionala stereotyperna?  

• Hur mottar och tolkar respondenterna reklamfilmerna utifrån det polysemiska 

synsättet, vilka likheter och skillnader finns det? 
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4. Tidigare studier 

Kapitlet ska sätta studien i ett historiskt sammanhang. Nedan framställs även tidigare forskning inom 

reklam, receptionstudier samt stereotyper. Slutligen positioneras denna studies bidrag till forskningen. 

 

4.1. Reklam i pressmedia och tv 

Grusell (2008) har i sin avhandling Reklam - en objuden gäst? avsikten att utröna 

allmänhetens uppfattning om reklam och hur uppfattningen kan särskiljas mellan olika 

grupper i samhället. Avhandlingen grundas i den kvantitativa forskningsmetoden då Grusell 

valt att undersöka fenomenet med enkätundersökningar. Från en enkätundersökning som 

institutionen SOM (Samhälle Opinion Massmedia) utförde på tusentals individer från Sverige 

samlade Grusell sina 3000 svarspersoner som bildade hennes empiri. Frågeformuläret som 

användes utgick ifrån frågor om kultur, livsstil och medier. Studien kom att bidra med hur 

reklam kunde uppfattas bland informanterna, eller tittarna/läsarna och inte hur informanterna 

uppfattade varumärket och dess säljande aspekt. (Grusell, 2008).  

 

Grusell (2008) hävdar att reklam är en naturlig del av vår vardag i och med att reklam 

förmedlas via nästan alla mediekanaler vi tar del av. Exempelvis läser många 

morgontidningen vid frukostbordet och TV:n har blivit en naturlig samlingspunkt i dagens 

samhälle - och via de båda kanalerna strömmar reklamerna fritt. Därav kan det hävdas att 

reklamen och har en mycket inflytelserik roll att spela i samhället, vilket ger reklamerna en 

stor makt att påverka individerna i samhället (Grusell, 2008).  

 

I avhandlingen framkommer det generella resultatet att det råder en rimligen enhetlig 

uppfattning om reklam och en förklaring till detta fenomen kan vara att medievanorna i 

sverige är tämligen ekvivalenta. Reklam i morgonpress anses informativ och positiv medan 

tv-reklam uppfattas som irriterande, samtidigt som de senare är vanligt förekommande 

samtalsämne. Studien visade att svenskarna uppskattar reklam som bedöms som självvald och 

att de dessutom avfärdar störande reklam. Här lyfter författaren att reklam accepteras i 

samhället men att fältet har en förbättringsmöjlighet. Vi skapar våra föreställningar om 

omvärlden via mediernas innehåll (Grusell, 2008). Då medier och reklam förmedlar 
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information och är sammanvävda i vardagsrutinerna framkommer det i studien som självklart 

att dessa upplevs påverka allmänheten (Grusell, 2008).  

 

Grusells avhandling fokuserar mycket på påverkan och det vill vi ta avstånd från i vår 

receptionsstudie eftersom begreppet har många olika innebörder. Dock ger Grusells 

avhandling en viktig grundtanke för vår fortsatta studie, vilket är vikten med mottagarstudier 

och hur vi kan föra vidare denna diskussion om hur reklam kan tolkas och uppfattas. 

 

4.2. Det talas om reklam 

I studien The Social Uses of Advertising: An Ethnographic Study of Adolescent Advertising 

Audience har Ritson och Elliot (1999) undersökt reklam som samtalsämne. Genom att 

tillämpa den etnografiska metoden kunde forskarna utföra deltagande observationer på sex 

olika skolor i nordvästra England. Först valdes en social grupp vid varje skola, det blev unga 

vuxna därför att denna sociala grupp hade visat sig vara aktiva att använda populära medier 

som en social konstruktion.  

 

Observationerna pågick under sex månader och under den tiden genomfördes ett antal 

intervjuer som sedan analyserades med en hermeneutisk ansats. Därefter delades 

intervjusvaren in tematiskt och sammanställdes i en diskussion. Ena författaren ställde upp 

som volontär och höll en lektion inom mediestudier, för att kunna komma i kontakt med den 

demografiska gruppen. En timma per dag ägnade sig forskaren åt att undervisa, resten av 

dagarna interagerade han med de unga vuxna för att undersöka hur de använde sig av reklam i 

deras vardagliga interaktioner (Ritson & Elliott, 1999).  

 

En av slutsatserna som framkom var att reklam kunde stå till grund för en mängd olika sociala 

interaktioner. Vidare påvisar studien att informanterna använde reklamtexter oberoende av 

produkten som reklamen skulle främja i första hand. Detta leder till att reklam kan betraktas 

som kulturell produkt som kan medföra meningar i individers samtal och det här i sin tur 

lyfter diskussionen om att reklam kan uppfattas som något mer än en komplex 

ledningsprocess mot produktkonsumtion (Ritson & Elliott, 1999).  
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4.3. Den humoristiska reklamen 

Beard (2005) ansåg att det fanns en lucka inom medieforskningen gällande studiet av den 

humoristiska aspekten som reklam kan ha. Beard utförde därför en kvalitativ studie som 

behandlade reklamannonser och dess användning av humor. Det empiriska materialet valdes 

på slumpmässig basis, från journalen Printers Ink, med kravet att artiklarna skulle ha en 

humoristisk ton i skriftspråket. Totalt valdes 13 nummer av 268 utgivna tidskrifter under en 

tidsperiod som sträckte sig från tidigt 1900-tal till 2000 talets början. 5 analyskategorier 

kunde sedan utrönas utifrån den teoretiska angreppspunkten, den historiska bakgrunden och 

med syftet i åtanke. (Beard, 2005). 

 

Det som framkom genom studien var att under 1900 talet förhöll sig reklamen något seriös 

och rationell. Humor i reklam undveks i högsta grad eftersom det ansågs ha negativ effekt på 

försäljningsaspekten som inte kunde leda till en direkt handling hos de presumtiva 

konsumenterna. Den här kritiken fortsatte under 20-talet. Sedan visades en förändring i de 

historiska annonserna - humor började dyka upp mer och mer i kombination med att radion, 

och senare TV:n, gjorde entré. Det skedde en förändring i publikens sätt att konsumera reklam 

och annonser, publikens behov förändrades och reklam skulle till viss del även underhålla. 

Därmed såg Beard en högre acceptans av humor i dåtida reklam då humorn i större 

utsträckning tilläts locka publiken. (Beard, 2005). 

 

4.4. Receptionsstudier och TV-reklam 

Ebren och Çelik (2011) har i sin studie Television Advertisement: A reception Study undersökt 

hur olika reklamfilmer uppfattas och tolkas. Studien fokuserar på hur män och kvinnor 

uppfattar en rad utvalda reklamfilmer och om det går att finna skillnader i hur tolkningen ser 

ut. Urvalet av reklamfilmer gjordes med tanke på om de hade symboliska uttryckssätt och 

direkta meddelanden. Receptionsstudiens huvuduppgift är att berika, utöka och förfina den 

teoretiska utgångspunkt man valt genom att observera människor och deras tankar. När 

människor står som undersökningsobjekt kan forskare erhålla rika förklaringar och unika 

insikter (Ebren & Çelik, 2011).  
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Studien hade som syfte att undersöka skillnader i hur män och kvinnor uppfattar olika 

reklamfilmer och genus och kön spelar därför en roll. Studien är uppdelad i två delar där den 

första delen innefattar en textanalys av reklamfilmerna. Författarna identifierar karaktäristiska 

kännetecken hos reklamfilmerna för att finna likheter och skillnader. Ämnen som musik, 

humor, karaktärer, format och tempo jämförs mellan de två reklamfilmerna, som ligger till 

underlag för studien (Ebren & Çelik, 2011).    

 

Studiens andra del innebar ett tvådelat tillvägagångssätt för att undersöka och ta reda på 

publikens uppfattning och tolkning av samma reklamfilmer som redan undersökts i 

textanalysen. I det första steget fick de utvalda deltagarna se reklamfilmerna och därefter 

svara på öppna frågor som konstruerats på förhand. Frågorna var utformade utifrån olika 

teman som exempelvis utvärdering av reklamfilmen och produkten, reklamfilmens effekter 

och självidentifiering. I det andra steget utformades en fokusgrupp för att avslöja mer 

detaljerad information om reklamfilmerna. Tio personer ingick i gruppen som fick svara på 

frågor under en semistrukturerad intervjuform. Ebren och Çelik (2011) hade rollen som 

moderatorer och mötet spelades in för att sedan transkriberas. Fyra stycken huvudteman 

framkom under mötet, då bland annat: reklamfilmens olika delar, tolkning gällande 

reklamfilmers format och generell bedömning av reklamfilmer diskuteras. Vidare ställdes 

även kvinnors och mäns olika tolkningar av reklamfilmerna i jämförelse med varandra.  

 

Ebren och Çelik (2011) kom fram till att det finns en skillnad gällande hur män och kvinnor 

tolkar de utvalda reklamfilmerna. När det gäller vilken effekt reklamfilmen fick visade det sig 

att det såg olika ut mellan könen gällande ett eventuellt inköp av reklamfilmens produkt. När 

det gällde identifikation såg både män och kvinnor lika på reklamfilmen. Båda könen 

associerade till märkena och reklamfilmen utifrån sig själva. Något annat som framkom var 

att speciellt de yngre i publiken blev roade av reklamfilmerna. 
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4.5. Reklam och stereotyper 

Studier som valt att fokusera på stereotyper och reklam är få. När det väl gjort har dessa 

främst behandlat stereotyper gällande kön, genus samt etnicitet.  

Matthes, Prieler och Adam (2016) har undersökt hur män och kvinnor framställs i TV-

reklamer utifrån ett stereotypt perspektiv. Män och kvinnor från 13 olika länder i Europa, 

Asien och Amerika låg som underlag då reklamerna kvantitativt analyserades utifrån olika 

kategorier. 15 timmar av bästa sändningstid i de största TV-kanalerna i respektive land 

spelades in och reklamerna som sändes under denna tid blev studiens data. Denna data 

analyserades sedan med hjälp av en kodbok där reklamerna delades in efter olika kategorier. 

De kategorier som reklamerna analyserades efter var; kön på huvudkaraktär, produktkategori, 

berättare, ålder, miljö där reklamfilmen utspelade sig samt huvudkaraktärens uppgift. 

Exempelvis undersöktes hur representationen såg ut mellan kvinnor och män då olika kropps- 

och rengöringsprodukter samt tekniska produkter stod som fokus i reklamen. Studien kom 

fram till att i alla länder som undersökts förekom det traditionell stereotypifiering av kön och 

genus i reklamerna. I vissa länder förekom det oftare och inom fler av de kategorier som 

undersökts. I de länder där reklamen är mer jämställd är också inställningen till könsroller mer 

jämställd. Samtidigt bidrar de könsstereotyper som visas i reklamerna till att fortsättningsvis 

vidmakthålla de könsroller som finns i samhället och då även ojämställdhet (Matthes et al., 

2016).   

 

Forskning som berör minoritetsgrupper och etnicitet i media har funnits i omlopp länge. Även 

här har stereotyper inkluderats. Boulton (2016) beskriver problemet med underrepresentation 

och diskriminering av afro-amerikaner i amerikansk reklam. Studien belyser reklam som på 

något sätt producerat rasistiska reklamer om främst de mörkhyade människornas utmaning att 

ta sig fram i en vit-dominant mediebransch. Studien anordnade fem fokusgruppsintervjuer 

med 11 mörkhyade deltagare i varje grupp som jobbade i en praktikant-pool för olika 

reklambolag. Boulton (2016) använde sig av grundad teori som är en forskningsansats som 

behandlar sociala händelser och interaktioner och använde de teoretiska begreppen 

stereotypiska hot (fritt översatt) samt byte av social kod (fritt översatt). Med stereotypiska hot 

menas att en enskild person tvingas upprätthålla en fasad som ska överensstämma med de 

förutfattade meningar som samhället har. Byte av social kod handlar till exempel om att 

personer ändrar sättet de pratar på för att passa in. Boulton lät fokusgrupperna diskutera kring 
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sina jobb inom reklambranschen utifrån de teoretiska begreppen och spelade in 

diskussionerna som sedan transkriberades. Slutsatsen blev att personerna i fokusgrupperna i 

någon mån handlat på ett sätt med vilket de ska passa in eller upprätthålla en fasad precis som 

de teoretiska begreppen förklarar. Det bidrar till att det blir problematiskt att bryta sig loss 

från de etniska stereotyper som cirkulerar i media idag, som inte alltid har en positiv effekt på 

individen. 

 

Tidigare forskning gällande det som kallas regional stereotypes, alltså stereotyper som kan 

länkas till ett visst geografiskt område, är väldigt begränsad. Bland de få studier som gjorts 

gällande regional stereotypes finns ingen som fokuserar på hur dessa stereotyper framställs i 

just reklam.  

 

Hřebíčková et al. (2018) beskriver hur stereotyper kan ses utifrån det teoretiska begreppet 

mirroring effect vilket betyder att människor i en grupp beskriver sig själva som motsatsen till 

hur de uppfattas av andra utanför denna grupp. Hřebíčková et al. (2018) genomförde en 

intervjustudie i Tjeckien där 741 universitetsstudenter fick ange personlighetsdrag hos 

invånare från två olika områden i Tjeckien. Samtidigt fick ett lika stort antal invånare fördelat 

över dessa områden göra en självutvärdering. Resultatet blev kortfattat att mirroring eller 

spegling (fritt översatt) förekom hos båda grupperna efter att de gjort självutvärderingen. 

Studiens resultat visade att personer som bor eller kommer från ett visst geografiskt område 

inte ser sig själva på det sätt som stereotypen beskriver. De ser sig själva som raka motsatsen 

till hur stereotypen beskriver dem.  

 

4.6. Vårt bidrag 

I takt med att media breder ut sig och växer sig allt större, ökar möjligheterna för nya studier 

och undersökningar. En stor del av intresset har legat på medias effekt och påverkan på 

publiken vilket inte är aktuellt för denna studie. Genom att istället anamma den forskningssyn 

som behandlar mottagandet och tolkandet av medietexter, kan studien bidra med mer kunskap 

om publikens tolkningar gällande reklam. 
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Denna studie tar vid där de tidigare studierna som på något sätt behandlar reklam och 

stereotyper avslutats, då vi anser att det finns möjligheter att utveckla forskningen om 

stereotyper inom reklam. Det som framgått genom tidigare studier är att etnicitet och kön fått 

stor uppmärksamhet i mediesammanhang, och att även reklam som forskningsfält är 

diskutabel då det anses ha många funktioner i vardagen som kan vara svåra att fastställa. Med 

det i åtanke anser vi att det finns en lucka i forskningen om TV-reklam och därmed kan 

vidareutvecklas, och det eftersträvar denna studie. Genom receptionsstudien kommer studien 

tillåtas att använda både en textanalys och respondentintervjuer. Därmed kommer studien 

bidra med mer kunskap om tolkning av TV-reklam med regionala stereotyper i fokus. För att 

kunna gå vidare med studien kommer relevanta teorier benämnas i följande kapitel.  

  



19 
 

5. Teoretiskt ramverk 

Detta stycke har till uppgift att förklara semiotiken i stort för att sedan gå djupare in på olika begrepp 

som ryms under semiotiken. De teoretiska utgångspunkter med tillhörande begrepp vi valt att utgå 

ifrån förklaras även ingående.    

 

5.1. Semiotik 

För att kunna genomföra vår studie behöver semiotiken förklaras, det är en essentiell del i vår 

forskning. Semiotiken studerar tecken som har för avsikt att i någon mening skapa betydelse. 

Fiske (2003) poängterar att tecken är konstruerat av människan och kan därför endast förstås 

av hur människan tillämpar dem. Det ger upphov till studiet av själva tecknet - beroende på 

hur de står i relation till människan som använder dessa framkommer olika betydelser via 

tecknet (Fiske, 2003). Det vill säga, kulturen ställer krav på tecknet som behöver tillmötesgå 

dessa. Tecknet är beroende av dessa samhälleliga och kulturella koder och har en stark 

förankring till sin omvärld.  

 

Pierce och Saussure år båda framträdande namn inom den semiotiska forskningstraditionen, 

de två anses vara grundarna av semiotiken. Pierces intresse låg i personens förståelse av egna 

erfarenheter och av omgivningen medan Saussure uppmärksammade studiet om själva 

tecknet. Med sin lingvistiska bakgrund ansåg Saussure att tecknet är ett fysiskt föremål som 

består av en betecknande och en betecknad (Fiske, 2003). Det förstnämnda är tecknets 

utseende såsom läsaren (publiken) uppfattar det och det sistnämnda är den mentala 

föreställningen av tecknet. Saussure ansåg att den mentala föreställningen är detsamma för 

alla individer i samma kultur (Fiske, 2003), som använder samma språk och blir därför endast 

bestämt av den kultur som individerna ingår i. Saussures teori tar oss endast en bit på vägen 

mot förståelse av teckens konstruktion och dess funktion.  

 

Saussure var mer intresserad av det lingvistiska kodsystemet och inte insatt i varken hur 

systemet stod i relation till omvärlden eller hur relationen till läsarens (mottagarens) och 

dennes kulturella koppling såg ut (Fiske, 2003). I Saussures teorier finns det inte utrymme att 
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studera teckens olika betydelser till olika individer som befinner sig i växlande situationer. 

Vilket leder oss vidare till lingvistens efterföljare, Roland Barthes. 

 

Barthes vidareutvecklade Saussures idéer vilket ger oss en djupare förståelse av teckens 

betydelse av tid och rum. I Barthes teori befinner sig kärnan i föreställningen om två 

ordningar av beteckning - denotation och konnotation. Distinktionen mellan de två 

ordningarna är att innehållet i tecken varierar beroende på tid och rum (Gripsrud, 2011). Det 

kommer förklaras i följande stycken.  

 

5.1.1. Denotation 

Denotation är den första, direkta, innebörden av ett tecken (Gripsrud, 2011) och åsyftar det 

uppenbara betydelsen. Det spelar mindre roll vilken kultur mottagaren befinner sig i eftersom 

att den denotativa betydelsen är alltid samma (Fiske, 2003). Ett bord är ett bord, en gata är en 

gata, en människa är en människa - oavsett om till exempel ljussättningen i en filmsekvens är 

gästvänlig eller fientlig. Det som spelar roll på denna nivå är vad som syns i medietexten (i 

vårt fall i reklamfilmerna), det som kameran riktas mot, det som filmas. Distinktionen görs i 

konnotationen. 

 

5.1.2. Konnotation 

Barthes beskriver den här termen som ett samspel som sker när tecknen möter användarens 

uppfattning och känslor, samt de kulturella värderingar som samhället bär med sig (Fiske, 

2003). Kultur definieras i det här sammanhanget som en gemenskap baserad på kollektiva 

koder (Gripsrud, 2011). En kod definieras som en regel som förbinder uttryck med innehåll. 

Utifrån vanan har dessa koder etablerats inom ett samhälle och dess invånare (Gripsrud, 

2011). Reklamfilmerna i den här studien består av många förankrade tecken som tillsammans 

förenas till en gemensam föreställning, en kod, om de olika svenska regionerna.  

 

Om denotationen är det objektiva närmar sig konnotationen det subjektiva och Fiske (2003) 

menar att alla inte är medvetna om att det sker, eftersom konnotationen arbetar på den 

subjektiva nivån i vårt medvetande. Tecknen funderar individer sällan över, eftersom dessa 
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arbetar inom vår subjektiva nivå och inträffar efter en viss kod som individerna adapterat 

sedan länge tillbaka (Gripsrud, 2011). Konnotationen är enligt Barthes den mänskliga delen 

av tolkningsprocessen som förankrar tecknet med en djupare mening hos individen. Gripsrud 

(2011) hävdar att konnotationen den indirekta betydelsen av tecknet som är kulturellt betingat. 

Konnotation regleras av koder (Gripsrud, 2011) vilket betyder att de är kulturellt kodifierade, 

som är vida bestämt inom medlemmar inom ett samhälle - medan associationer är särpräglade 

(Fiske, 2003). Det är viktigt att särskilja dessa termer för att undvika förvirring.  

 

5.1.3. Myt 

För att ytterligare fördjupa analysen tilläggs Barthes begrepp myt. Enligt Barthes är en myt en 

berättelse som genom kulturella kopplingar förklarar eller uppfattar verkligheten (Fiske, 

2003). Barthes menar att dessa berättelser, eller myter, förekommer överallt som ett 

underliggande system av föreställningar i olika samhällen (Gripsrud, 2011). Vidare förklaras 

begreppet som ett tillvägagångssätt genom kulturens sätt att tänka, konceptualisera någonting, 

det vill säga att göra något begripligt för människor inom en kulturgemenskap. Barthes ser en 

myt som en kedja av relaterade begrepp som är etablerade inom en viss kultur, vilket betyder 

att myten kan inneha olika innebörder beroende på samhället som den figurerar inom. En 

slags kodgemenskap, som etableras i konnotationen, som ger tecknen sin mening genom sitt 

förhållande till andra tecken (Gripsrud, 2011). Den ska få historien att framstå som naturlig 

och är produkter av en samhällsklass som på grund av en historisk bakgrund blivit 

dominerande (Fiske, 2003). Det innebär att myter måste sprida betydelser som bär med sig 

denna bakgrund, samtidigt som betydelsen ska framstå som naturlig (Fiske, 2003).   

 

5.2. Stereotyp 

Forskningen om stereotyper initierades i början av 1920-talet då Walter Lippman publicerade 

sin bok Public Opinion. Enligt Hinton (2000) var det Lippman som introducerade begreppet 

inom samhällsvetenskapen. Det är ett vanligt förekommande fenomen än idag att kategorisera 

människor, det underlättar möten med nya individer och grupper i samhället, men det kan 

också leda till en inadekvat bild av verkligheten och dess människor.  
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Att gruppera hela svenska folket som konflikträdda, alla norrlänningar som tystlåtna, 

smålänningar som snåla och blondiner som dumma leder till att enskilda personer lättare kan 

bilda uppfattningar om en ny bekantskap och dess karaktär (Angelöw & Jonsson, 2010). Dock 

kan det vara riskabelt att gruppera ett helt folk och tillskriva olika individer samma 

egenskaper, då stereotyper enligt Hinton (2000) betraktas som permanenta. Det kan leda till 

förutfattade meningar som stjälper mer än hjälper. Lippman menar att stereotyper skapas av 

individer eller är kulturellt givna och han ställde sig mycket kritisk till hur dessa stereotyper 

tenderar att övergeneralisera på både nationell nivå samt på individnivå (Hinton, 2000).  

 

Hinton (2000) menar att det blivit allt vanligare att ta språket och kulturens betydelse i 

beaktning för att förstå psykologin bakom stereotyper - att stereotyper även rör sig inom 

diskurser. Det bidrar till att stereotyper inte bara förhåller sig till kognitiva sociala 

interaktioner, utan kan också ses genom lingvistiska uttryck. Vi kan analysera det som sägs 

mellan individer och vad/hur de skriver samt läser istället för att anta att ett stereotypt språk 

endast finns inom det kognitiva (Hinton, 2000). Vilket innebär att forskningen om stereotyper 

kan fördjupas och kan bidra med ytterligare förståelser inom exempelvis fältet TV-reklam, då 

det frigörs möjligheter att se till karaktärernas dialekter som indikerar deras härkomst. Vidare 

kan det konstateras att i dagens samhälle tillhandahåller media mycket information om 

omvärlden och dess invånare. Mycket av den kunskap som finns om andra individer har inte 

framkommit vid direkta möten, utan från en slags mellanform via olika medium (Hinton, 

2000). Dessa sociala representationer skapas till exempel via massmedia och vidarebefordras 

inom en kultur, därmed upprätthålls stereotyper via medierna (Hinton, 2000). Därför kan det 

som betraktas som allmänt känt ses som en kunskap som människor i en viss kultur tar del av.  

 

5.3. Polysemi 

För det första krävs en övergripande förklaring av vad polysemi är för att sedan fokusera på 

begreppet i relation med semiotiken. Begreppet kan delas upp i orden poly, vilket betyder 

flera meningar och grekiskans sema vilket betyder tecken. I dess mest elementära betydelse 

innebär polysemi att något kan ha flera meningar. Det kan tyckas vara självklart att även 

texter, till exempel politiska tal, bilder, reklam och filmer, kan uppfattas och tolkas på flera 

olika sätt, men under 1960 talet rådde uppfattningen att medietexter endast hade en mening. 

Det var kritikernas uppgift att finna denna mening och att se medierna på detta sätt kallas 
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monosemi. De senaste årtiondena har fler och fler forskare utmanat detta sätt att se på 

medierna och en av de första att göra det var John Fiske (Jasinski 2001).  

 

Som redan beskrivet fanns under 1960- och 1970-talet en bild av medierna där de hade en stor 

makt och påverkan på publiken, vilket går väl i linje med den bild som Fiske ger av medierna 

under samma tid. Fiske (1986) beskriver hur TV:n tidigare sågs som ett ideologiskt stängt 

medium vilket även ledde till att medierna sågs som subjektiva och ensidiga. Under 1980-talet 

genomförde både David Morley och Stuart Hall undersökningar där de utmanade den rådande 

bilden av media då de försökte demonstrera publikens vitt skilda tolkningar av ett och samma 

TV-program. Fiske (1986) introducerar i sin artikel Televeision: Polysemi and Popularity 

synsättet att TV är ett polysemiskt medium med polysemiska texter. Artikelns huvudargument 

är: för att TV ska kunna vara populärt måste den ha en bred mångfald i sin publik och, för att 

sedan bli vald av publiken, ha en öppen text som ska kunna skapa mening för flera olika 

identiteter. Om detta sker måste alltså texten vara polysemisk enligt Fiske (1986).  

 

Samtidigt erkänner Fiske (1986) att den text som framställs i TV inte är hur fri för tolkning 

som helst - det finns vissa ramar. Fiske tillsammans med semiotikern Umberto Eco insisterade 

på att en text är elementärt öppen samtidigt som författare eller talespersoner för texter vill 

begränsa det semiotiska utrymmet i en text och samtidigt smalna av de potentiella meningarna 

och på så vis skapa en “preferred reading” eller föredragen uppfattning (fritt översatt). Det 

kanske mest vitala inom denna teori är det som Fiske (1986) kommit att kalla “resistant 

reading” vilket vi kommit att kalla motståndskraftig tolkning (fritt översatt). Publiken består 

inte av lättlurade eller maktlösa personer. Den öppenhet som polysemin bidrar med möjliggör 

denna motståndskraftiga tolkning. Jasinski (2001) poängterar en viktig aspekt vilken är den att 

Fiske valt att se på det polysemiska utifrån begreppet föredragen uppfattning. Andra forskare 

har valt att se på polysemin på andra sätt. En av dessa forskare är Stuart Hall som myntat 

uttrycken dominant-, negotiating- och oppositional reading, vilka går hand i hand med Fiskes 

synsätt och vilka även är de begrepp som inkluderats i denna studie som kommer 

implementeras vid analysen av intervjusvaren.  
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Det är viktigt att ha i åtanke att Fiskes kritik mot den entydiga bild som förr fanns utgick från 

att texter i media skulle bli hjälpta om de uppfattades som polysemiska. Om till exempel ett 

TV-program uppfattades som polysemiskt innebar det att flera olika grupper och kulturer fann 

mening i programmet och det skulle då även bli populärt. Dagens samhälle är mer inriktat 

gällande det som distribueras i media men samtidigt är det intressanta med den polysemiska 

teorin att media och dess texter är öppna för tolkning då det finns flera sätt att tolka dem. 

Vilket är precis det som även semiotiken handlar om. Jasinski (2001) menar att när det gäller 

texter så utmanar Fiskes polysemiska konceptualiseringteori de som menar att “mainstream”-

texter, såsom politiska diskurser och det som sänds på TV, hjälper till och finns till för att 

bevara den dominerande syn av samhället som finns. 

 

5.4. Halls tre hypotetiska koder 

5.4.1. Dominant/hegemoni 

Den första av de tre hypotetiska koderna benämner Hall som den dominanta, eller 

hegemoniska. Enligt Fiske (2003) förmedlar den här koden de dominerande värderingarna i 

samhället, vilket betyder att koden förstärker samhällets ideal. Det är den kod som sändaren 

antar ska nå ut genom mediebruset och uppfattas precis som det var tänkt. När individen 

mottar medietexter och avkodar meddelandet på samma sätt som kodaren tänkt kallas det för 

att mottagaren verkar inom den dominanta koden (Hall, 2007). Det här speglar det mest 

fulländade fallet av “perfekt transparent kommunikation” - eller, så nära vi kan komma en 

perfekt kommunikation. Kodaren och avkodaren har samma kulturella och samhälleliga 

uppfattning, båda är partiska och uppfattar de konnotativa budskapet på samma sätt, leder det 

enligt Hall (2007) till direkt förståelse av en medietext.  

 

5.4.2. Förhandlande  

Den andra koden tituleras den förhandlande och innehar en blandning av adaptiva och 

oppositionella element i kodningen. Hall (2007) beskriver detta som att majoriteten av 

mottagarna förstår tillräckligt av det dominanta definierade och det som betecknats 

professionellt av sändaren men är något resistenta med att acceptera de föredragna 

meningarna och modifierar därför texten så att den reflekterar individens upplevelser av en 

samhällsstruktur. Inom denna accepterar mottagarna den hegemoniska meningen i 
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medietexter, men de är motvilliga att helt godta precis det meddelande som kodaren avsåg. 

Mottagarna erkänner de värderingar som är dominerande i den rådande samhällsstrukturen, 

samtidigt som mottagarna hävdar att en viss del inom strukturen behöver förbättras (Fiske, 

2003).  

 

5.4.3. Oppositionella 

Den tredje och sista av Halls hypotetiska koder kallas den motsägande, eller den 

oppositionella. Precis som namnet antyder grundar sig kodningen i ett motståndstagande och 

är därav den raka motsatsen till den hegemoniska koden. Här uppfattar mottagaren den 

dominanta tolkningen men avfärdar den som inte verklig (Fiske, 2003). Hall (2007) förklarar 

att mottagarens sociala situation har försatt individen i en direkt motsägande relation till 

budskapet från den hegemoniska koden. Individen förstår både den denotativa och det 

konnotativa budskapet från en text, och förstår att sin egna uppfattning inte är den dominanta 

och tilltänkta meningen. På grund av det oppositionella synsättet ändrar individen 

meddelandet i sitt intellekt för att passa ett alternativt ramverk av referenser (Hall, 2007). 

Även om mottagaren förstår budskapet, delar inte mottagaren synsättet och de hegemoniska 

värderingarna i den sociala strukturen, vilket resulterar i ett avfärdande (Hall, 2007). 
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6. Material och metoder 

Nedan redogörs det empiriska materialet för studien. Dessutom förklaras de olika metoderna som 

ingår i en receptionsstudie samt metodkritik. Alla de val som gjorts kommer även förklaras i detta 

kapitel. 

 

Denna studie skiljer sig från andra studier inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga 

fältet då den fungerar som en receptionsstudie. Eftersom en receptionsstudie har fler delar än 

en “vanlig” textanalys kommer metodkapitlet grundligt redogöra för det som behöver 

förklaras för att studien skulle kunna genoföras på nytt. Ju tydligare en receptionsstudies delar 

förklaras desto närmre ett likvärdigt resultat skulle andra forskare komma vid genomförandet 

av samma studie, vilket även ger studien reliabilitet.  

 

6.1. Material  

Studien fokuserar på två olika reklamfilmer som framställer två av Sveriges regioner genom 

tillämpning av stereotypiska bilder av olika kulturer inom samhället. En semiotisk analys 

kommer utröna en bild av de budskap som infinner sig i reklamfilmerna vilket slutligen 

kommer presenteras i en resultatdel. Fenomenet reklamfilm är intressant att studera då 

budskapen når ut till många i samhället och mottas fort.  

 

Vid intervjuerna kommer reklamfilmerna visas upp en efter en. Därefter kommer ett antal 

frågor ställas till respondenterna. Detta kommer bli det empiriska materialet som senare ska 

föras samman, analyseras och slutligen presenteras i en diskussionsdel. 

 

6.2. Kvalitativa metoden 

Det finns flera olika sätt med vilka forskare kan analysera sin data, de två vanligaste 

tillvägagångssätten är att analysera sin data kvalitativt eller kvantitativt. Inom medievetenskap 

är den kvalitativa metoden och kvalitativa intervjuer det som är vanligast förekommande när 

man bland annat vill undersöka och analysera produktion och reception av medietexter. När 

mediebudskap undersöks eller vilken betydelse som medietexter har för sin publik så är 
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kvalitativa intervjuer att föredra eftersom det är en metod som är knuten till människors 

värderingar, handlande och uppfattningar (Østbyte et al., 2004). 

 

Schatzman och Strauss (1973) beskriver hur kvalitativ data kan vara ytterst komplex och svår 

att konvertera in i mätbara enheter då de kan variera i abstraktionsnivå och i relevans till de 

centrala frågeställningar som forskaren ställt sig. Det kan även variera stort gällande hur 

någonting upplevs. För denna studie blir då valet av en kvalitativ ansats naturlig eftersom det 

är människor och deras personliga upplevelser och hur de mottar något som är det intressanta. 

Kvalitativa undersökningar handlar om att visa och belysa hur något upplevs, vilket kan göras 

i exempelvis intervjuer med utvalda respondenter.  

 

Østbyte, Knapskog, Helland och Larsen (2004) påpekar en viktig aspekt av forskning och det 

är att data inte säger något av sig självt. Datan måste organiseras och förmås att tala och för 

att låta det ske behöver givande frågor ställas till datan. Dessa frågor bestämmer forskaren, 

men det är alltså av vikt att lägga tid vid utformandet av frågorna. 

 

6.3. Receptionsstudie och medietexter 

Receptionsstudier fick sitt genombrott 1980 och har sedan dess utvecklat flera olika 

inriktningar och traditioner beroende på synen på metodologins tillvägagångssätt (Eriksson & 

Östman, 2013). Det gemensamma med alla olika inriktningar är att publiken är dess 

huvudsakliga studiesyfte då medietexter måste “läsas” av publiken och först då skapas det en 

mening av texten (McQuail, 2010). Vidare förklarar McQuail (2010) att meningarna aldrig är 

förutsägbara eller bestämda, utan de är situations-specifika och utvecklas genom deltagande i 

“tolkande samhällen”. Alltså, texter är polysemiska och olika människor uppfattar texterna 

olika beroende på individens kulturella och sociala erfarenheter. Enligt Machin (2013) 

benämns text, och medietext, som ett bredare begrepp i dagens samhälle. Text är inte längre 

begränsat till meningsskapande endast via skrivet material, utan det skapas även i det visuella, 

via inslag som bild, färg och rörligt material. Studien kommer behandla begreppet text och 

medietext i dess vida bemärkelse. En receptionsstudie inkluderar generellt sett två moment, en 

textanalys där innebörden av texten ska framställas och konkretiseras, och en undersökning av 

publikens verkliga tolkningar (Eriksson & Östman, 2013). 
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6.4. Semiotisk analys 

Studien vilar på två metodologiska ben; semiotiken och det empiriska materialet från 

samtalsintervjuerna. Den semiotiska analysen avser belysa och avkoda budskap som de valda 

reklamfilmerna bär med sig. Genom tillämpning av Barthes begrepp, vilka redogjordes i det 

teoretiska ramverket, ska studien bringa klarhet i vilka tecken och koder som föreligger i 

reklamfilmerna. Begreppen denotation, konnotation och myt kommer föra analysen i den 

riktning vars syfte blir att lyfta fram materialets direkta och indirekta meningar samt berika 

diskussionsdelen med intressanta kopplingar. Gripsrud (2011) påpekar att konnotationer är 

kulturellt inrättade medan associationer är individuella, och att det är viktigt att särskilja dessa 

två. Analysen ämnar exemplifiera de tecken som framkommer vid mottagningen av studiens 

material, inte via fria associationer utan med hjälp av den kulturella författning som 

konnotationerna berör.  

 

Inom receptionsstudier finns det flera olika kombinationer mellan olika ansatser. Det är 

vanligt, men inte en regel, att forskare analyserar en text och kombinerar det med en intervju 

(Østbyte et al., 2004). Vilket vi valt att göra för att fördjupa analysen gällande hur olika 

reklamer, som innefattar regionala stereotyper, kan tolkas och uppfattas.   

 

6.4.1. Ändamålsstyrt urval av reklamfilmer 

Genom ett ändamålsstyrt urval kommer analysenheterna för denna studie väljas för att kunna 

utröna de forskningsfrågor som presenterats tidigare. Enligt Bryman (2016) är det vanligt att 

tillämpa ett ändamålsstyrt urval i kvalitativa forskningar som grundas i att forskaren strävar 

efter kongruens mellan forskningsfrågor och urval. Vid en sådan tillämpning väljs fall som 

anses relevanta för forskningsfrågorna, givetvis med syftet i åtanke, och faller in under 

kategorin icke-sannolikhetsbaserade urval. Alltså gör vi som forskare själva den avvägning 

om materialet är relevant för att syftet med studien ska uppnås. Studien har för avsikt att 

analysera två reklamfilmer hämtade från Elons reklamfilmsserie som sändes 2012, 

producerade av kommunikationsbyrån Svensson. Reklamfilmerna porträtterar två regioner i 

Sverige, närmare bestämt Småland och Norrland. Genom dessa två reklamfilmer som berör 

regionala stereotyper ska vi frambringa vårt material till både den semiotiska analysdelen, och 

som material för intervjudelen. 
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6.5. Kvalitativa forskningsintervjuer 

När man valt forskningsperspektiv, frågeställningar samt undersökningsobjekt är det tid att 

välja metod. Tillsammans med en semiotisk analys har vi valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer för att ta analysen ett steg längre. Østbyte et al. (2004) menar att kvalitativa 

intervjuer kan ha flera fördelar eftersom de bland annat kan ge information som annars kan 

vara svårtillgänglig. De bidrar även med kommentarer för bekräftelse av data som framtagits 

genom andra källor. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) belyser en annan viktig aspekt 

gällande intervjuer, nämligen att de främst säger något om stunden. Intervjuer återger hur en 

person har uppfattat intervjuns ämne just där och då men inte något utanför den givna 

situationen. Intervjuer kan inte säga allt men de ger viktiga insikter. Under en intervju kan en 

forskare erhålla respondenternas tankar om exempelvis en medietext men samtidigt får 

forskaren endast den bild som respondenten har av ämnet för stunden. Alltså är den 

uppfattning som respondenten kan ha haft innan eller skapar sig efter intervjun svår att 

inkludera, men som forskare får man nöja sig med det som ges under intervjun och vara 

noggrann i sin utformning av frågor för att på så sätt erhålla en rik intervju. 

 

6.5.1. Informant eller respondent? 

Att använda korrekt begrepp på de personer som vi kommer intervjua är av stor vikt då 

begreppen respondent och informant har olika betydelser. Esaiasson et al. (2017) beskriver 

hur ordet informant hänvisar till personer som vittnen där de ska beskriva hur verkligheten ser 

ut och vad som faktiskt hänt under ett förlopp för att kunna ge den bästa skildringen. Østbyte 

et al. (2004) använder däremot begreppet informant för att beskriva de personer som 

forskaren intervjuar och menar att det är det vanligaste begreppet. Ordet informant visar ett 

erkännande av att forskaren vill informeras om tankar, reflektioner och insikter som den 

intervjuade handhar. Esaiasson et al. (2017) betonar dock en viktig poäng då de påpekar att 

vid informantundersökningar finns det inget värde i att ställa samma frågor till alla 

svarspersoner, vilket är just det som vi valt att göra i vår undersökning. Därför blir ordvalet 

respondent mer gynnsamt för oss och studien. Vid en respondentundersökning vill forskaren 

veta vad varje enskild svarsperson tycker och tänker gällande undersökningen och därför 

ställs i stor utsträckning samma frågor till alla svarspersoner (Esaiasson et al., 2017). Genom 

att vidhålla detta kan mönster, skillnader och likheter upptäckas gällande hur en medietext 

uppfattas vilket även är denna studiens syfte. 
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6.5.2. Teoretiskt urval av respondenter 

Ett teoretiskt, eller strategiskt, urval tillämpas för att välja lämpliga individer för studien. 

Urvalet av respondenter styrs av studiens syfte och vad urvalet ska representera (Larsson, 

2013). Avsikten med det teoretiska urvalet är att hitta individer som passar studiefenomenet 

(Larsson, 2013). Urvalet utgår från teoretiska resonemang och ska uppnå en generalisering av 

abstrakta fenomen, exempelvis möjliga tolkningar av vår omvärld som enligt Esaiasson et al. 

(2017) är syftet med det teoretiska urvalet.  

 

Vid intervjuer av respondentkaraktär kommer studiens strategiska urval av intervjupersonerna 

tillämpa ett slumpmässigt tillvägagångssätt och behandla ett förhållandevis litet antal 

respondenter. Att välja främlingar på slumpmässig basis gör det enklare att upprätthålla en 

vetenskaplig distans mellan forskare och respondent. Det går inte att sätta upp ett bestämt 

antal intervjupersoner, utan vi som forskare får intervjua kontinuerligt tills vi anser att en 

teoretisk mättnad har uppstått bland svaren - nämligen att det inte framkommer nya aspekter 

av fenomenet som ska undersökas (Esaiasson et al., 2017). 

 

6.5.3. Semistrukturerade intervjuer 

Att genomföra kvalitativa intervjuer kan ske på flera olika sätt. Gränsen mellan 

semistrukturerade och strukturerade intervjuer är relativt vag. Bryman (2016) beskriver 

semistrukturerade intervjuer och påpekar att dessa innehåller en lista över specifika teman, 

vilket kan kallas intervjuguide, och frågor som på förhand valts ut. Intervjupersonerna har stor 

frihet att utforma svaren själva och det finns även rum för följdfrågor, men i stort sätt kommer 

frågorna ställas i den följd det ursprungligen var tänkt. Tonvikten ska ligga på hur 

intervjupersonerna tolkar och uppfattar händelser och texter. Det är även att föredra att välja 

en semistrukturerad intervju då forskaren har ett tydligt fokus i att utforska ett specifikt 

område men även när det är fler än en forskare inblandad (Bryman, 2016). Under kapitlet 

utformning av intervjuguide kommer en förklaring ges gällande hur respondenternas frågor 

utformats.  
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6.5.4. Utformning av intervjuguide 

Kvalitativa intervjuer kräver förberedelse och planering inför genomförandet av dem. Det är 

även av stor vikt att förstå hur frågorna till respondenterna ska formuleras på bästa möjliga 

sätt för att på så vis säga oss hur respondenterna tolkar medietexten. Bryman (2016) beskriver 

hur man vid semistrukturerade intervjuer bör utforma en intervjuguide. Den är i själva verket 

en minneslista över områden och teman samt en lista över frågeställningar. Vid utformandet 

av sin intervjuguide är det viktigt att ha olika saker i åtanke. Bland annat ska frågorna göra det 

möjligt för forskaren att erhålla information gällande hur respondenterna upplever eller tolkar 

något. För att formulera givande frågor är det även viktigt att inse att intervjuandet är en 

process. Det kan därför vara av vikt att utföra pilot-intervjuer innan de verkliga intervjuerna 

genomförs.  

 

Vid utformandet av frågor behöver en forskare även veta vad respondenterna kan tänkas tycka 

vara viktigt i förhållande till frågeställningarna. Vad behöver forskaren veta för att besvara 

sina forskningsfrågor? Det ska även finnas en ordning av de teman som är aktuella samt att 

frågorna bör följa varandra på ett bra sätt. Avslutningsvis poängterar Bryman (2016) att 

intervjufrågorna ska formuleras på ett sätt med vilka de underlättar för forskaren att svara på 

undersökningens frågeställningar. Samtidigt är det viktigt att frågeställningarna inte är så 

specifika att de hindrar nya ideér och synsätt att uppstå under insamlingen av data. Även 

Østbyte et al. (2004) betonar att frågorna som respondenterna ska svara på behöver motiveras 

av och vara relevanta för studiens frågeställning. Även studiens teman, eller modeller, så vill, 

ska ha en nära anknytning till studiens frågeställning. Vid utformandet av vår intervjuguide 

med tillhörande frågor till respondenterna har vi haft vår studies övergripande frågeställning i 

tankarna för att på så vis utforma så uttömmande och effektiva frågor som möjligt.   

 

6.5.5. Genomförande 

Syftet med metoden är att generera ett kvalitativt empiriskt material utifrån ett flertal olika 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuandet kommer fortgå tills mättnad uppnås. Intervjuerna 

ägde rum på tre olika platser för att i så stor mån som möjligt inkludera personer från olika 

geografiska härkomster. Till en början genomfördes två pilotstudier för att undersöka hur väl 

frågorna fungerade samt låta oss som moderatorer få övning.  
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6.6. Metodkritik 

Att arbeta kvalitativt kan innebära nackdelar och även försvåra forskningsarbetet. Østbyte et 

al. (2004) beskriver att kvalitativ forskning ibland kan ha svårt att bedöma vilka uttalanden 

eller handlingar som ska presenteras i en forskningsrapport. Vid till exempel intervjuer kan 

flera åsikter och tankar komma upp som forskaren inte tagit med i beräkningen från början. 

Det är då viktigt att vara tydlig och ha en klarhet gällande frågeställningar och vad analysen 

fokuserar på (samt att redovisa vilken kontext som ligger bakom handlingar och uttalanden 

hos intervjupersoner och hur dessa tolkats av forskaren). Vi har även försökt att utforma 

intervjufrågorna tydligt efter den teoretiska utgångspunkt och de teoretiska begrepp vi valt för 

att förhindra att intervjupersonerna ger ett för stort eller vagt svar.  

 

En annan kritik mot den kvalitativa metoden är att den ofta är en processuell ansats. 

Forskarens förståelse av frågeställningen och vad som är relevant för att belysa och analysera 

den förändras ofta under forskningsprocessens gång (Østbyte et al., 2004). Vi kan instämma 

med kritiken då vi haft svårt att välja exakt hur vi tänkt att undersöka den data som valts ut. 

Att förstå vad som är relevant och vad som ska belysas kan ändras över tid. Vi har valt att låta 

denna studie vila på två ben, dels den semiotiska och dels intervjuer, för att ge ytterligare 

relevans. Då vi valt att analysera respondenterna svar utifrån tre olika begrepp inom 

polysemin har vi där gjort en tydlig avgränsning. Men genom att genomföra flera intervjuer 

tillåts vi även exkludera eller inkludera frågor beroende på om svaren är relevanta för det som 

undersöks. För att förstå vilka intervjufrågor som är relevanta för vår frågeställning kan vi 

ändra i intervjufrågornas utformning löpande genom processen för att effektivisera 

intervjuerna och svaren.  

  



33 
 

7. Semiotiska analysen 

Nedan följer den semiotiska analysen för de valda reklamfilmerna, Elon Småland och Elon Norrland. 

Analyserna bryter ner de tecken som reklamfilmerna bär med sig. Dessa presenteras sedan ytterligare 

i resultatet. 

7.1. Elon Småland 2012 

 

 

 
 

Första reklamfilmen tituleras Elon Småland och sändes 2012. När man ser titeln finns det en 

indikation till vad reklamen kommer att handla om, dessutom vilket företag som står bakom 

meddelandet. Och det här delger en bakgrund till hur reklamfilmen kan tolkas, men det som 

ska tas i beaktning här är att när filmen sändes har mottagaren ingen aning om titeln och 

därför tittar individen på reklamfilmen med öppna ögon utan någon förvarning om hur 

personen “borde” tycka och tänka. Avsändaren framträder först i slutscenen och då förväntas 

tittaren ha uppfattat budskapet. 
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7.1.1. Denotation 

Reklamfilmen börjar med en kvinna klädd i rosa och grått plagg som samtalar med en man. 

Första scenen utspelar sig vid något som skulle kunna liknas ett gatustånd, en plats där mat 

säljs. Mannen har långt, blont hår, kvinnan har kort och brunt. De befinner sig utomhus, 

framför ett stort fönster där två personer sitter vid ett bord. Mannen räcker fram ett föremål 

som kvinnan tar emot, i utbyte mot något som ser ut att vara ett mynt. Det denoteras att det 

pågår en byteshandel mellan kvinnan och mannen. Här pågår även en dialog mellan de två 

personerna. Vidare till nästa scen promenerar kvinnan med föremålet från föregående scen i 

ena handen och på vänstra axeln griper kvinnan hårt om en beige väska. Hon tittar på en skylt 

som står placerad på gatan samtidigt som hon tar en tugga av föremålet. På skylten finns 

bokstäver och siffror som kvinnan läser varpå hon gör ett uttalande.  

 

Scen tre utspelar sig framför en blomsterbutik där kvinnan står bredvid två svartklädda 

personer som sjunger och spelar gitarr. Kvinnan stoppar ner ett svåridentifierat litet objekt i en 

behållare som en av de svartklädda personerna håller i sin hand. Därefter följer tre stycken 

scener där kvinnan fortfarande befinner sig ute, med hus i bakgrunden. Under dessa scener 

fokuseras bildvinkeln så att kvinnan befinner sig i ett porträttläge, hennes ansiktsuttryck syns 

därför tydligt genom de tre scenerna. Hon uttrycker korta ord genom de tre scenerna. I sista 

scenen sker ett miljöombyte, kvinnan befinner sig inomhus. Fram tills nu har det spelats 

musik i bakgrunden. Här samtalar nu kvinnan med en man i blå tröja, blont hår och skägg. De 

står framför en rad av vitvaror. Kvinnans ansiktsuttryck är fortfarande i fokus där 

ansiktsuttrycken visas tydligt under scenens gång. Efter de talat klart slickar sig kvinnan om 

munnen, musik tar vid och scenen avbryts med en naturbild av en blomsteräng och molnig 

himmel där det finns ett trästaket som löper genom bilden. Reklamfilmen avslutas med 

bokstäver som dyker upp mitt i bild.  

 

7.1.2. Konnotation 

Vidare ska nu reklamfilmen brytas ner till dess konnotativa nivå. Här kommer faktorer som 

kultur och samhälle tas i beaktning för en djupare förståelse av de budskap som finns i filmen. 

Alltså de indirekta och subjektiva meningarna som inte ges utrymme för i denotationen.  
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I scen ett befinner sig kvinnan vid vad som kan anses vara en korvkiosk utomhus i en 

stadsmiljö. Det blir tydligt då mannen håller i en korv med bröd, och förstärks ytterligare av 

de gula flaskorna som konnoterar senap. Mannen bär ett rött förkläde och säger till kvinnan 

att korven kostar tio kronor, varpå kvinnan förskräckt upprepar kostnaden på korven men med 

ett annat ordval för att beskriva kostnaden. Kvinnan uttrycker direkt därefter att hon anser att 

korven är dyr varpå hon räcker fram pengarna. I nästa scen, där kvinnan går förbi en skylt 

ståendes på gatan, har hon korven i sin högra hand vilket konnoterar att kort tid har passerat 

sedan förra scenen. Skyltens text avslöjar att en klippning på salong Carpe Diadem kostar 99 

kronor. Kvinnan ser på skylten varpå hon återigen yppar ordet “dyrt”. Konnotationen blir 

därför att kvinnan anser att en klippning på salongen är för dyr. Under kommande scen 

uttrycker kvinnan återigen att något är dyrt. Därefter lägger hon trots det en okänd summa 

pengar i den “bössa” som den svartklädda kvinnan håller. Texten på hattarna på personerna i 

svart och F:et på deras kragar, samt emblemet på bössan vittnar om att personerna tillhör 

Frälsningsarmén. Scenen konnoterar en komisk aspekt då kvinnan inte har något egentligt 

krav på sig att skänka pengar, men gör det ändå. I nästkommande tre scener uttrycker kvinnan 

återigen att någonting är dyrt, vilket hon säger med eftertryck. Genom att kombinera det 

kvinnan säger med kamerans bildvinkel som tydligt visar hennes ansiktsuttryck förstärks 

hennes känslor ytterligare.  

 

Vid noggrann analysering av reklamfilmen framkommer det att den musik som 

Frälsningsarmén spelar i scen tre, har pågått från start. Det konnoterar att kvinnan troligtvis 

befinner sig i stadskärnan av en liten stad och/eller rört sig på ett litet område. Då musiken 

abrupt avbryts vid nästa scen konnoterar det att kvinnan inte längre befinner sig utomhus. Hon 

befinner sig nu inomhus och i bakgrunden finns mängder med vitvaror, vilket avslöjar att hon 

är i en butik. Hon samtalar med en man. Mannen har på sitt vänstra bröst en logotyp vilket 

konnoterar att han är en butiksanställd, samtidigt avslöjas här namnet på butiken. Han talar 

om varans pris varpå kvinnan ser både oförstående och förvånad ut över priset. Vidare talar 

mannen om vad som ingår i priset och kvinnan lyssnar. Det uppstår sedan en pinsam tystnad 

mellan de två som gör mannen obekväm och får honom att avbryta ögonkontakten med 

kvinnan. Hon slickar sig däremot runt munnen med belåtenhet. Under tystnaden börjar musik 

spelas. Avslutningsscenen tar vid med en naturmiljö som täcker bildrutan. Bilden konnoterar 
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en sommardag med den blå, molniga himlen och sommarängen med dess gröna gräs och 

blommor. Bildens fokus ligger dock på en gärdsgård som klyver himlen och marken.  

 

7.1.3. Myt 

Till att börja med ska det poängteras att vi som analyserat filmen vet titeln och på så sätt även 

vad reklamfilmen kommer att beröra för område. Vi kan dock med hjälp av begreppet myt 

teoretiskt förklara de skeenden i filmen som försöker framställa en bild av samhället som 

naturlig. 

   

De personer som samtalar under reklamfilmens gång har alla en tydlig dialekt som påminner 

om någon form av småländska. Vid ett flertal tillfällen uttrycker kvinnan i filmen att hon 

tycker att någonting är dyrt. Kvinnans dialekt, vilken vittnat om var hon kommer ifrån, 

kombinerat med vad hon faktiskt säger bidrar till en bild av att personer från Småland är 

snåla. Stereotypen av de snåla smålänningarna finns med redan från reklamfilmens start. 

Nästkommande scen går kvinnan förbi en skylt som berättar att man kan klippa sig för 99 

kronor. I dagens samhälle skulle en sådan summa anses vara billig, trots det uttrycker kvinnan 

en frustration över priset då hon tycker det är dyrt. Vilket ytterligare bidrar till en bild av en 

snål smålänning. I den tredje scenen möter kvinnan två personer från Frälsningsarmén vilka 

hon skänker pengar till men återigen uttalar att hon tycker att det är dyrt. Inkluderingen av 

Frälsningarmén bidrar till en ytterligare koppling till Småland som är känt för att vara 

kyrktätt. När scenmiljön förändrats och kvinnan befinner sig i Elons butik blir hon förvånad 

och nöjd då den anställde berättar priset för en vara. Hennes reaktion blir nästan sexuell och 

kvinnan kan uppfattas som tillfredsställd då hon slickar sig kring munnen. Avslutningsscenen 

som utspelar sig på en sommaräng vittnar ytterligare om en koppling till småland då en 

gärdsgård står i bildens centrum.  
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7.2. Elon Norrland 2012 

 

 

 

 
 

Elon Norrland heter reklamfilm nummer två. Den är uppbyggd på samma sätt som Elon 

Småland, det vill säga att båda utspelas på trettio sekunder, med inslag från en region i 

Sverige och Elons logotyp visas först i slutscenen.  

 

7.2.1. Denotation 

Reklamfilmen tar vid, den utspelar sig inomhus i ett rum. Väggarna är gjorda av trä, ett 

fönster är placerat centralt i bilden. Fönstret släpper inte in något ljus vilket denoterar att det 

är mörkt ute. Rummet lyses upp av sex stycken ljuskällor, samt en eld som brinner i högra 

hörnet av bilden. I förgrunden står ett träbord med tillhörande fyra stolar, på bordet finns tre 

föremål placerade på en ljus duk. Rummet innehar några få dekorativa prylar som är svåra att 

identifiera. På väggen hänger ett djurhuvud.  
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I rummet befinner sig två personer. Till höger står en man, böjd över den andra personen. 

Mannen bär en rutig, långärmad tröja. Samtidigt som personen till vänster reser sig upp och 

stänger en lucka, uttrycker denne även ett kort ord, varpå nästa scen följer. I denna scen ligger 

fokus på mannen i rutigt som rör huvudet upp och ner samtidigt som han verkar andas in. Nu 

avslöjas det att personen till vänster är en man, som bär blå klädsel och blå huvudbonad. Han 

riktar sin arm mot två olika platser i rummet, uttrycker korta ord varpå mannen i rutigt svarar 

med samma korta inandning som tidigare. Nu byts bildvinkel, mannen i blått riktar återigen 

armen mot en ny riktning i rummet, mannen i rutigt går mot samma riktning och öppnar och 

stänger en dörr. Efteråt för mannen sin vänstra hand mot sin mun varpå han uttrycker ett kort 

ord. Kameravinkeln byts och fokuserar på mannen i blått som säger en längre mening vilket 

får mannen i rutigt att uttrycka ett annat ljud varpå han öppnar en ny dörr. Bakom dörren finns 

två hyllplan med föremål. Slutscenen visar ett landskap med träd och vit mark, varpå 

bokstäver framträder mitt i bilden.  

 

7.2.2. Konnotation 

Reklamfilmen utspelar sig i samma rum genom hela filmen och behandlar konversationen 

mellan två män. Mannen som syns till höger i bildrutan har flanellskjorta och väst på sig och 

ser ut att vara i äldre medelåldern. Han har kal skalle och mustasch. Rummets väggar är 

gjorda av trä och tillsammans med den begränsade ytan som männen rör sig på kan det 

konnotera att de befinner sig i ett mindre hus tillverkat av trä. Mitt i bilden finns ett fönster 

vilket ger en bild av hur det ser ut utanför, där snö yr och det ser mörkt ut. På en av väggarna 

hänger ett renhuvud. Till vänster i bild står en yngre man nedböjd framför en diskmaskin. 

Samtidigt som mannen reser sig upp uttrycker han ordet “klart” varpå den äldre mannen 

nickar med huvudet och gör en inandning vilket konnoterar ett medhållande.  

 

I nästa scen ligger fokus på den yngre mannen. Det går att se att han bär flera lager med 

kläder samt en fodrad mössa vilket konnoterar att det är kallt. På sin jacka och mössa finns en 

logotyp tryckt och bredvid honom står en väska med en tumstock i vilket konnoterar att det är 

någon typ av verktygslåda. Mannen pekar nu mot diskmaskinen varpå han säger “disk”. 

Därefter pekar han i en annan riktning varpå han säger “spis”, slutligen pekar han mot ett 
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annat håll i rummet och säger “kyl”. Detta konnoterar att de befinner sig i en köksmiljö där 

den yngre mannen installerat dessa maskiner. Efter varje utpekande av vitvarorna nickar den 

äldre mannen och gör en ljudlig inandning som konnoterar att mannen får förklarat för sig vad 

dessa maskiner heter och vad de gör. Vidare konnoterar denna handling även att maskinerna 

är något nytt och att filmen utspelar sig hemma hos honom. När den äldre mannen fått 

förklarat var kylen står går han dit och öppnar och stänger dörren på ett inspekterande sätt. 

Därefter pekar han mot sin mun och säger “glad”, samtidigt som han ändrar min utan att se 

glad ut. Mannen befinner sig nu i ett annat hörn av rummet där man kan urskilja olika föremål 

gjorda i trä som hänger på väggen. På en dörr hänger två rutiga plagg likt det som den äldre 

mannen bär. Där hänger även ett gevär vilket sammanlänkat med renhuvudet konnoterar att 

mannen har ett jaktintresse.  

 

Därefter frågar installatören den äldre mannen: “Ska du inte ha en frys också?” Varpå mannen 

gör ett avfärdande ljud och öppnar dörren. Bakom dörren finns snö som är lika hög som 

mannen. Snön är urgröpt till två hyllplan som ska konnotera att snön ska fylla en funktion 

som en frys då man kan se frysvaror. Ovanpå snön skymtas grenar av något barrträd vilket 

kan vittna om att stugan är belägen i en skog. Vid noggrann analysering av ljudet i 

reklamfilmen framgår det att en eld sprakat genomgående vilket ytterligare konnoterar det 

faktum att filmen utspelar sig i en kall miljö. Dessutom hörs vinden vina och snö yr då 

mannen öppnar dörren.  

 

Därefter avslutas filmen med en landskapsbild samtidigt som Elons logotyp framträder. 

Landskapsbilden visar en stor vidsträckt skog i ett vinterlandskap och det syns inga hus eller 

tecken på bebyggelse.   

 

7.2.3. Myt 

I reklamfilmen finns flera begrepp som tillsammans bildar en kedja vilket i sin tur skulle 

kunna ses som en myt, en kodgemenskap. Vid analysen har vi som forskare hela tiden varit 

medvetna om reklamfilmens namn och på så vis även vad de kan tänkas handla om. Men 

myten kan ge ett begrepp och en förklarande ansats till varför vissa skeenden kan uppfattas 

som naturliga.  
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Genom fönstret syns snö falla, det är frost på rutorna. Reklamfilmen visar tydligt att 

utomhusmiljön är mörk, kall och snöig. Männen talar med en dialekt som påminner om någon 

form av norrländska. Dialogen som förs männen emellan är fåordig men effektiv vilket 

förstärker den myt som finns gällande personer från Norrland och hur de pratar. Den äldre 

mannens inandning tillsammans med den nick han gör kan uppfattas som ett sätt att bekräfta 

det som sägs honom och kan även det vittna om hur kommunikationen naturligt kan se ut. 

Under reklamfilmens gång går den yngre mannen igenom de vitvaror som han installerat, han 

säger vitvarornas namn samtidigt som han pekar på dem. Det här skulle kunna ses som en 

överdriven förklaring som får den äldre mannen att framstå som okunnig, vilket i sin tur 

skulle kunna ge en stereotyp bild av norrlänningar som är i behov av tydlig och långsam 

förklaring. I scenen där den äldre mannen står framför kylskåpet framställs återigen myten om 

norrlänningen som fåordig då han med ett ord, “glad”, beskriver sina känslor för hjälpen med 

installationen av de nya varorna. För att förtydliga sitt känslomässiga tillstånd pekar han på 

sig själv samtidigt som han säger “glad” vilket vittnar om en övertydlighet krävs. Det här ger 

en bild av att personer från Norrland är återhållsamma gällande att visa känslor.  

 

Alla de plagg som tillhör den äldre mannen är av samma material och mönster vilket ger ännu 

en stereotypifierad bild av Norrland och hur klädmodet ser ut i regionen. När slutligen 

installatören frågar om mannen behöver en frys, öppnar han en dörr som vetter ut mot en 

snödriva. Mannen har tillverkat en egen frys av den höga snömassan som blockerar ingången 

och ser därefter oförstående på installatören och hans fråga. Huset verkar vara beläget tätt 

inpå en skog då grenar skymtar fram ovanpå snödrivan. Därefter tar avslutningsscenen vid 

och skogslandskapet breder ut sig vilket förstärker bilden av Norrland som ett isolerat 

samhälle täckt av skog och snö. 
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8. Diskussion 

I följande kapitel kommer en diskussion hållas gällande publikens tolkning av reklamfilmerna. 

Tematiskt kommer mönster, skillnader och likheter av publikens syn på reklamfilmerna redogöras för 

att närmare bestämt kunna utröna hur de regionala stereotyperna uppfattas och vilken roll de spelar 

hos publiken. 

 

Att kunna presentera publikens dominanta syn på reklamfilmerna kommer bli svårt och även 

överflödigt då varje respondent gjort sin egen personliga tolkning och uppfattning. Det är inte 

heller studiens uppgift att försöka sammanfatta eller ge ett ensidigt svar på hur reklamfilmerna 

skulle kunna uppfattas. Däremot kommer mönster, likheter och skillnader redovisas för att 

kunna ge ett svar på hur publiken uppfattar de utvalda reklamfilmerna polysemiskt. 

 

Att bilda sig en uppfattning om någonting under en kort tid kan vara svårt. Därför har 

respondenterna tillåtits att se om reklamfilmerna om de så önskat. Det har även funnits en 

medvetenhet gällande om respondenterna sett reklamfilmerna innan eller ej. Utav de 

tillfrågade hade endast ett fåtal sett filmerna innan, samtidigt menade dessa personer att deras 

syn av reklamfilmen och deras budskap inte förändrats med tiden. 

 

För att kunna bredda diskussionen gällande reklamfilmerna har ytterligare en faktor tagits i 

beaktning, nämligen var respondenterna kommer ifrån. Ett lika stort antal personer har 

intervjuats från tre olika områden i Sverige. Dessa områden är Småland och Norrland, vilka 

även är de platser som gestaltas i reklamfilmerna, samt andra delar av Sverige för att 

undersöka om synen på reklamfilmerna skiljer sig beroende på var man kommer ifrån. Nu 

följer en tematisk redovisning av respondenternas uppfattning och tolkningar. 

  

8.1.1. Reklamfilmerna som underhållande 

Många av respondenterna har direkt efter att de sett klart reklamfilmerna uttryckt att det finns 

en humoristisk ton och att de tycker att reklamfilmerna är roliga. Vi har varit ute efter den 

direkta tolkningen av reklamfilmerna och därför har den första frågan varit: ”vilka är dina 

första tankar efter att ha sett reklamfilmerna?”. 
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Efter att ha sett reklamfilmen om Norrland så svarar alias Oskar att: 

Ja men det är att den är lite smårolig och mysig … den var väl trevlig och man blir på gott humör. 

Samtidigt uttrycker alias Qarl att det är svårt att ge en kommentar gällande reklamfilmen om 

Småland direkt efter att ha sett den, men uttrycker slutligen att den främst är rolig genom att 

säga: 

Oj, nästan ingenting skulle jag vilja säga. Smårolig, märkligt avslut eller såhär, ja märkligt avslut. 

 

Även alias Berith tycker att reklamfilmen om Småland främst är underhållande och svarar att: 

Den var ju som rolig, det var den ju. Den var ju inte en sån hära tråkig …  Att den var som rolig 

och då kanske man känner att man fortsätter titta på hela reklaminslaget. Så tråkig var den ju inte. 

Respondenternas svar vittnar om att reklamfilmerna fungerar på ett humoristiskt sätt och att 

de uppfattas som humoristiska. Ett mönster som går att urskilja i respondenternas svar är att 

de tycker att Elon verkar vara ett bra företag som verkar kunna nå ut till de flesta i Sveriges 

befolkning med sin service. Den tolkning som alias S gör är: 

… att de är ett företag som kan komma ut till vem som helst. Att de når till mitt ute i ingenstans och 

kan hjälpa dig sätta ihop saker. 

 

Eftersom studiens uppgift inte var att undersöka hur reklamerna fungerar på ett säljande sätt 

har följande fråga ställts som andra fråga: ”om man åsidosätter detta faktum att reklamfilmer 

oftast har till uppgift att tala gott om ett företag eller att försöka sälja en vara, vad säger den 

här reklamfilmen dig då?”. Svaret blir ofta att de försöker vara lite roliga genom att inkludera 

stereotyper och bland respondenternas svar går det urskilja att de flesta uppfattar 

stereotyperna i någon mån. Trots att frågorna vill försöka få respondenterna att tänka på de 

budskap som förmedlas utöver det som är sälj- och konsumtionsrelaterat tänker en del 

fortfarande endast på den köpaspekt som förmedlas i reklamfilmerna. Vilket är naturligt 

eftersom det är en stor del av reklamens uppgift. Om publiken inte ser eller förstår det som 

reklamen spelar på och den ytterligare kommunikationen som förmedlas är det nog lätt att 

enbart ta till sig marknadsföringsdelen av reklamen. Det budskap som alias Qarl tolkat är: 

Att allt är dyrt men inte Elon. 
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Vilket troligtvis är precis det som Elon vill höra. Samtidigt tycker alias Qarl att reklamfilmen 

om Småland är överdriven och ligger en bit ifrån sanningen. 

Nej, ganska fjärran ändå. Folk vågar nog inte säga rakt ut om det är dyrt eller så. Eller de flesta 

gör nog inte det. 

 

När det gäller stereotyperna och inkluderingen av dessa finns det fyra olika sätt med vilka 

publiken ser på dem. Nedan följer en presentation av dem. 

  

8.1.2. Reklamfilmerna bidrar till en stereotyp bild 

Några av respondenterna som uppfattat att reklamfilmerna behandlar stereotyper tänker att de 

skildrar en någorlunda sann bild av verkligheten. Alias Oskar som är född och uppvuxen i 

Småland sa efter att ha fått se filmen om Norrland: 

Att folk är lågmälda och tystlåtna och pratar inte så mycket, och att det är kallt. Och det stämde in 

på han farbrorn. 

Jo jag tror att det är sant för att stereotyper är ju ofta en del sanning i så. Stereotyper stämmer väl 

hyfsat. 

 

Den bild av personer från Norrland som reklamfilmen ger tycks stämma överens med den bild 

som alias Oskar redan har av dessa personer. Oskar är medveten om att det är en stereotyp 

bild av Norrland som visas upp men tycker samtidigt reklamen är harmlös och inte förändrar 

synen på det som gestaltas i reklamfilmen: 

… det är väl det som gör det lite roligare, att det är någon liten stereotyp och jag får ju varken 

bättre eller sämre syn på norrlänningar eller på Elon eller någon. Ganska neutralt.   

 

Alias Helena förstod att reklamfilmerna behandlar stereotyper efter att ha sett båda, men ser 

inte stereotyperna som något problematiskt utan tänker att de fyller en uppgift: 

Men sen när vi såg den där norrländska så, jaha då föll polletten ner hos mig iallafall, det är lite 

stereotyper här också. Vilket jag inte riktigt förstod innan. 
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Nej men det är väl ändå vida känt att om man spelar på något etablerat så når man ut till flera 

eller så kommer fler människor att kunna känna igen sig i det i och med att de kan relatera till det 

på nåt helt annat sätt. 

   

8.1.3. Reklamfilmerna är vilseledande 

En del av respondenterna uttrycker tankar och åsikter om att reklamfilmerna förvirrar och 

försvårar tolkningen av dem. Alias Peter från Göteborg förstår att stereotyper är inblandade 

men har svårt att avgöra hur väl den bild som reklamfilmerna ger stämmer överens med 

verkligheten. Samtidigt har stereotyperna fått Peter att tänka till: 

 

… visst, det kanske finns mer tystlåtna personer uppe i Norrland, vet ingenting om eftersom jag inte 

träffat dem. Men att de använder sig av “schuu” (inandningsljud) det vet jag ju och att det är en 

del av dialekten. Men hur mycket stereotyperna stämmer in har jag ju svårt att tro på. …  Det kan 

ju finnas viss sanning i vissa saker, men om att det finns en sanning i att smålänningar är snåla, 

det har jag ingen aning om. 

 

Alias Peter har inga direkta kunskaper om stereotyperna och deras sanningsgrad sen tidigare. 

Peter verkar dock fortfarande inte riktigt veta hur pass stor sanning det finns, men 

reklamfilmerna skulle kunna hjälpa honom att bilda sig en uppfattning, genom den bild som 

ges. 

Alias Lars som är uppvuxen i Jönköping har svårt att följa med i reklamfilmens handling och 

tycker den är skev och tolkar det som att reklamfilmen om Småland vill uppmärksamma 

orättvisa: 

Ja det är ju lite om orättvisa eftersom frälsningsarmén är inblandad. Det första uppfattar man ju 

inte riktigt vad det är för någonting, när hon frågar efter nån matvara eller så, men 

Frälsningarmén det har ju lite med orättvisa att göra då så att. 

 

Ja att det kan bli så skevt på något sätt va? Samtidigt som det är ett ganska allvarligt ämne så är 

det ju framfört på något sätt som får en att småle va. 
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Lars tolkning av reklamfilmen blir att den behandlar orättvisa samtidigt som han tycker den är 

humoristisk. Det är svårt att avgöra om reklamfilmerna är förvillande eftersom avsändarnas 

tankar med filmerna inte redogjorts. Men när publiken lämnas med frågor efter att sett 

filmerna kan de tolkas som förvirrande och vilseledande. 

  

8.1.4. Reklamfilmerna får publiken att tänka efter och förhandla med 

handlingen 

Vissa respondenter har uttryckt att de uppfattar stereotyperna men ställer sig lite frågande till 

den bild som ges. De accepterar stereotypen och erkänner de värderingar som stereotyperna 

står för men godtar inte hela bilden och tycker att något i bilden kanske borde förbättras. Alias 

Åke från Jönköping uttrycker att reklamfilmen om Småland kan tolkas som att man vill måla 

ut personer från Småland och gillar inte riktigt det som presenteras: 

Ju mer jag tänker på det. Det är ju lite smart gjort, filmen, men ändå så vill man ju måla ut kanske 

människorna på det här stället vad vet jag, som tjocka - hon var ju rätt kraftig - och lite dumma 

och gick i tajta byxor och, aa. Det kändes inte helt okej. 

 

Alias Åke uttrycker även att han inte riktigt är överens med den bild som reklamen ger men 

brukar samtidigt inte djup-analysera de reklamer som ses: 

     Nja köper väl det delvis gör jag ju men inte fullt ut. Nej.   

Neeh jag tolkar inte in så mycket, jag ser den så [viftar med högra handen över axeln förbi 

huvudet] passerar det, ja. 

 

Alias S från Göteborg står utanför de geografiska områden som gestaltas och tror att det i 

längden blir lite överdrivet och repetitivt att bli igenkänd med en stereotyp och få vissa 

attribut förknippade med sig: 

Ja men det är ju det här att det verkar väldigt överdrivet. Tror inte att alla norrlänningar bor i en 

stuga mitt ute i ingenstans och inte ens har en spis liksom. Och det va ju lite såhär att den där 

säljkillen va tvungen att peka på saker och ting och förklarade va allting va som att han va lite dum 

och inte fattade hur en spis ser ut. 
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Jag tror ju att de använder sig av stereotypen av norrlänningar för att skapa en viss bild av, jag 

antar sina kunder och sitt företag. … Oftast är ju stereotyper, de är ju baserade i nån slags sanning 

men det är ju inte sådär jätteliksom riktigt ofta. Men sen är det väl inte menat som något negativt 

typ, det är väl med välvilja. Men jag har ju ingen aning om hur en norrlänning skulle tolka det men 

jag tänka mig att det kan bli lite tröttsamt att alltid ses som den där personen (syftar på den 

stereotypa bilden). 

 

Alias S erkänner stereotyperna men accepterar inte fullt den bild som stereotyperna målar 

upp. Samtidigt som alias S menar att reklamerna är gjorda med välvilja anser han eller hon att 

det i längden kan bli tröttsamt att få den stereotypa bilden uppmålad av sig. 

  

8.1.5. Reklamfilmerna får publiken att motsätta sig budskapet     

En del av respondenterna uttrycker nästan en ilska över hur reklamfilmerna inkluderat 

stereotyper och tolkar innehållet i filmerna som osant. Respondenterna har sett stereotyperna 

och förstår vad de vill säga men motsätter sig det budskap som reklamfilmerna vill 

kommunicera. Alias S från Göteborg tror att det kan bli tröttsamt att ses på ett visst sätt 

eftersom stereotypen ser ut på ett visst sätt. Alias Teo från Luleå förstår vad reklamfilmen om 

Norrland vill berätta: 

Ja exakt, den har ju försökt lägga på ett humoristiskt perspektiv, känns det som. Spelar ju på 

fördomarna om oss norrlänningar då förstås. Fåordiga, ja fåordiga men att det på nåt sätt inte 

ska vara nåt [avbryter sig] inga krusiduller på nåt sätt. 

 

Samtidigt tror alias Teo att reklamfilmerna får konsekvenser för hur människor från Norrland 

uppfattas och tycker att det blir väldigt överdrivet och håller inte med om den bild som ges:  

... men det drar det ju till sin spets som att, ja, det spär ju på fördomarna just med att man är på 

ett visst sätt. 

På frågan om Teo känner igen sig i den bild som reklamerna ger gällande de fördomar som 

Teo redan nämnt blir svaret att:  

Nej egentligen inte men det skulle jag väl inte säga att man gör. ... Sen skulle jag nog säga att 

[paus] om man säger fördomarna som så, så tror jag nog att man säger på nåt sätt att man är 
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tyst och, extremt tyst de finns ju absolut, men jag tror det är fördomar som inte stämmer överens 

med verkligheten. 

 

Även Alias M från Piteå tolkar reklamfilmen om Norrland som osann och tycker att det som 

visas inte stämmer överens med verkligheten och hur samhället ser ut:  

Det är ju inte sådär. Jag uppfattar mig inte som att jag är så som han verkar va på 

reklamfilmen, den där farbrorn som köper varor.  

Det som är verklighetstroget i, det är inte så mycket verklighetstroget, förutom att han har sålt 

de där grejerna [syftar på mannen som installerar vitvaror] så är det ju inte så 

verklighetstroget alls. 

 

Samtidigt tycker alias M mest att reklamen är humoristisk men avfärdar att det som målas upp 

skulle vara sant och tänker att andra också ser på reklamfilmerna på det sättet.  

Det är ju inte så att jag känner mig, vad ska jag säga, utsatt eller hånad på nåt sätt … Jag ser 

faktiskt bara det roliga i den. Att, aja, folk får ju tro vad de vill men man fattar ju att det där 

inte är sant. 

 

Även alias V från Norrahammar i Småland tycker att reklamfilmerna är humoristiska men 

uttrycker att det är onödigt att inkludera stereotyperna då reklamens huvudbudskap ändå kan 

framkomma: 

… och då om sånhär reklam talar om området [gör en paus] Norrland och den här mannen så 

bygger vi på vissa saker som jag tycker är lite fel va. Du kan ändå komma fram med ditt 

budskap, fast visst kan det vara roligt och vi kan skratta åt det, det är ju en annan sak. Men jag 

ser inget behov i det. 

 

Alias V liksom alias M och alias Teo delar inte den syn reklamfilmerna vill förmedla och V:s 

tankar gällande stereotyperna och deras dialekter är att:  

 Tycker inte om heller då när man har vissa reklamfilmer då när de (syftar på personer i 

reklamfilmer) bryter på ett visst [börjar ny mening direkt] Jag gillar inte sånt heller alltså, jag 

gillar inte sånt. För det skapar en annan, man skrattar åt fel sak va.  



48 
 

 

Efter att alias V fick se reklamfilmen om Småland känner han eller hon direkt igen den bild av 

Småland som målas upp men tycker det är helt onödigt att framställa personer och en plats på 

det sättet:  

Du vet man har, man skrattar åt oss smålänningar, vi är snåla. Och det kan man ha roligt åt. 

Det kan jag också ha roligt åt men man ser hur inplanterat det är. …  Ja, ja. Helt onödigt, helt 

onödigt alltså. 

 

Reklamfilmerna kan tolkas på lika många sätt som vi haft respondenter. Diskussionskapitlet 

har belyst några mönster som funnits efter analysering av respondenternas svar och likheter 

och skillnader respondenterna emellan. Det är dock tydligt att reklamfilmerna går att uppfattas 

polysemiskt vilket kommer förklaras närmare i resultatkapitlet tillsammans med den 

semiotiska analysen av reklamfilmerna.    
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9. Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten från den semiotiska analysen presenteras. Då publikens tolkning och 

uppfattning av reklamfilmen delvis redogjorts i diskussionskapitlet kommer dessa presenteras kort i 

resultatdelen för att svara på studiens frågeställningar. 

 

9.1. Semiotiska analysresultatet 

Inom semiotiken är det inte bara tecknet som spelar roll, mottagaren har en minst lika viktig 

position i meningsskapandet av en text. Semiotiken betraktar kommunikation som skapande 

av betydelse i meddelanden. Betydelser som är i ständig rörelse - som skapas och återskapas 

aktivt beroende på mottagaren och dennes kulturella samband. Med koppling till Barthes 

teorier om denotation, konnotation och myt ska studien bringa en teoretiskt förankrad klarhet i 

de valda medietexternas budskap. Vi som uppsatsförfattare kommer från just Småland och 

Norrland och bär därför med oss den kultur och den samhällssyn som kan finnas över dessa 

regioner. Det är också av vikt att påpeka det faktum att vi uppfattar språket och dialekterna i 

reklamfilmerna vilket är bidragande gällande den bild som ges av personen som talar denna 

dialekt.  

 

Genom att först fastställa det objektiva i reklamfilmerna kunde vi sedan teoretiskt utröna vad 

som är icke kulturellt betingat. Den här direkta uppfattningen av en medietext är vital för att 

kunna göra en distinktion mellan den objektiva och den subjektiva tolkningen. Enligt Fiske 

(2003) är denotationen något som kan uppfattas likadant oberoende på vilken kultur individen 

befinner sig i.  

 

Efter att sakligt ha undersökt de objektiva tecknen försattes reklamen i ett kulturellt 

sammanhang. Det här förde analysen framåt i den bemärkelsen att det objektiva nu kunde 

kopplas till det svenska samhället och de olika regionerna Småland och Norrland. Gripsrud 

(2011) förklarar konnotationen som kollektiva associationer som etablerats inom ett visst 

samhälle. Vid nedbrytningen av reklamfilmerna framgick flertalet koder som tillsammans 

bildar en stereotypisk bild av regionerna. Dessa koder stärktes ytterligare genom att tillägga 

Barthes begrepp myt. Det är först här som vi teoretiskt kan sammankoppla de olika kulturella 
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och sociala koderna med begreppet stereotyp och då även de regionala stereotyperna som 

framgick i reklamfilmerna. Myten ska framstå som naturlig och ge tecken sin mening via 

förhållandet till andra tecken (Gripsrud, 2011). Det här ser vi i båda reklamfilmerna, 

personerna hör hemma i sina tänkta miljöer. De pratar och rör sig naturligt, i miljöer som 

passar de olika karaktärerna, vilket gör att myten om Småland respektive Norrland tydligt kan 

urskiljas utifrån ett semiotiskt perspektiv.  

 

Det denotativa och konnotativa ger en stadig grund att stå på, vi ser ett mönster redan i det 

konnotativa men först genom myten kan vi få en förståelse för hur stereotyperna framställs 

som budskap via reklamfilmerna. En enskild scen skulle troligtvis inte kunna framställa en 

stereotyp bild av en region, men sammansatt i en kodgemenskap ger scenerna en 

möjlig tolkning av de regionala stereotyperna. 

 

9.2. Reklamerna uppfattas som vilseledande och förvirrande 

Under diskussionskapitlet redogjordes respondenternas tankar och tolkningar av 

reklamfilmerna. Vissa mönster, likheter och skillnader presenterades gällande publikens 

tolkning och något som framkom var att några av respondenterna verkar ha tolkat 

reklamfilmerna som förvirrande och att personerna i fråga har lämnats med en del frågor. Vi 

vill inte gå så långt som att säga att det verkar vara merparten av respondenterna som 

upplever reklamfilmerna som förvirrande, men ett litet antal av respondenterna har 

uppmärksammat detta vilket föranlett inkluderingen av detta tema i resultatet.  

 

Att väcka ett intresse och få publiken att tänka till kan absolut vara ett av reklamens budskap 

men det kan också förvilla. Bland den kritik som reklam brukar få är den näst vanligaste att 

reklam kan uppfattas som vilseledande och förvirrande. Percy och Rosenbaum-Elliot (2016) 

menar att kritiken gäller alla former av reklam men speciellt den reklam som inkluderar och 

anspelar på en regional nivå. Reklam som behandlar en lokalnivå skulle kunna vara reklamer 

som väljer att inkludera olika stereotyper från olika lokala och regionala platser och därför 

blir det inte så konstigt att några i publiken lämnas med frågor inför vad de precis bevittnat. 

Nu följer resultatet av respondenternas tolkningar utifrån det teoretiska begreppet polysemi 

och dess tre koder.  



51 
 

  

9.3. En polysemisk syn på reklamfilmerna 

Bland respondenternas svar som analyserats framkom det att en vanlig tolkning hos publiken 

var att reklamfilmerna uppfattades som humoristiska. För att kunna ta till sig och tycka om en 

reklamfilm krävs det att den kommer nära sin publik och skapar ett personligt möte. 

Bergström (2016) menar att reklam i TV är den reklam som kommer närmast ett personligt 

möte. Det kan bero på den humor som reklamen ofta inkluderar. Beard (2005) menar att sedan 

1920-talet då radion kom och senare TV:n så har en större och större acceptans växt gällande 

den humoristiska aspekten i reklamen. Slutligen fastslogs det att genom inkludering av humor 

i reklam blev det enklare att locka publiken till önskat beteende. Det kommer såklart vara 

svårt om inte omöjligt att bli omtyckt av alla i publiken, men ju fler som uppskattar en 

reklamfilm, desto fler kommer minnas den och eventuellt även köpa varan. Humor är något 

som kan binda samman olika delar av publiken och hjälpa till med det som en polysemisk text 

vill uppnå, att flera olika grupper i samhället ska uppskatta och motta en och samma 

medietext (Fiske 1986). Samtidigt som en polysemisk medietext vill försöka fånga så många 

som möjligt i publiken genom multipla tolkningar är det viktigt att det finns något som kan 

fånga den stora massans intresse. I sammanställningen av respondentintervjuerna framkom 

det att publiken uppfattade de regionala stereotyperna som framställdes i reklamfilmerna. 

Respondenternas övergripande dominerande tolkning visar en direkt förståelse för 

reklamfilmernas budskap. I reklamfilmerna om Elon verkar detta vara den humoristiska 

aspekten. Vilket även skulle kunna vara det som Hall kallar den dominanta tolkningen eller 

som Fiske uttryckte det: föredragen uppfattning av de som konstruerat medietexten. 

 

9.3.1. Den dominanta synen av reklamfilmerna 

Var och en av respondenterna har gjort sin tolkning och uppfattning gällande det eller de 

budskap som reklamfilmerna förmedlar, något som skulle kunna kallas för deras egen 

dominanta tolkning. Hall (2007) menar att den dominanta tolkning som publiken gör utgår 

från hur samhället ser ut och skulle till viss del kunna ses som en spegling av den. Hur 

publiken därefter tolkar medietexten kan variera. I Elons reklamfilmer har de flesta 

respondenter uppfattat de regionala stereotyper som inkluderats på det sätt som Hall (2007) 

kallat för dominant tolkning, vilket innebär att publiken uppfattar det konnotativa budskapet 
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som leder till en direkt förståelse av medietexten. Vilket betyder att de respondenter som 

deltagit i studien har en gemensam bild på hur samhället, det vill säga de olika regionerna, ser 

ut och kan koppla reklamfilmerna till verkligheten. Sedan ska det förtydligas att studien inte 

kan ge ett generaliserat svar, det vill säga att hela svenska folket uppfattar reklamfilmerna och 

de regionala stereotyperna på samma sätt.  

 

9.3.2. Ett förhandlande med reklamfilmerna 

Samtidigt har det gått att urskilja likheter och skillnader och med den öppenhet rådande 

tolkning av medietexter som finns gällande polysemin, bidrar det också till vad Fiske (1986) 

kallar för motståndskraftig tolkning. För att en medietext ska kunna uppfattas som polysemisk 

enligt Hall (2007) krävs det att publiken förhandlar och även ställer sig i opposition till 

medietexten. Hos några av respondenterna gick det att urskilja hur reklamfilmerna och den 

tolkning av samhället som de vill skildra inte accepteras fullt ut. Hall (2007) menar att 

publiken förstår vad som är tänkt att skildras men ställer sig något resistenta till budskapet. 

Hos respondenterna gavs det till uttryck genom att de yttrade en förståelse av vad som 

skildrades men ställde sig samtidigt frågande till sättet budskapet förmedlades på. 

 

9.3.3. En oppositionell syn på reklamfilmerna 

Halls (2007) sista kod är döpt till den oppositionella och innebär att publiken förstår vad 

medietexten vill säga men motsätter sig budskapet och avfärdar den som reell. Intressant var 

att en person från varje geografiskt område uttryckte hur den bild som kommunicerades i 

reklamfilmerna inte stämde överens med sin verklighet av området. Respondenterna uttryckte 

hur reklamfilmerna kunde fått fram sitt budskap utan att inkludera stereotyper och att bilden 

som målats upp inte alls är sann och även onödig. 

  

Avslutningsvis kan det sägas att tolkningen av reklamfilmerna kan uppfattas som polysemisk. 

Även om det finns skillnader finns det också likheter i respondenternas svar vilka även 

tematiskt kan placeras in under de olika koder som den polysemiska synen har enligt Hall.  
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10. Förslag till vidare forskning 

Då det redogjorts vilken roll de regionala stereotyperna har i reklamfilmerna utifrån ett 

semiotiskt perspektiv samt hur respondenterna tolkat och uppfattat reklamfilmerna hade det 

varit intressant att inkludera avsändarens tankar. Genom att undersöka hur reklamfilmernas 

budskap konstruerats och vad avsändaren hade i åtanke skulle det kunna utrönas till vilken 

grad publikens uppfattning stämmer överens med det tilltänkta budskapet. Vid en sådan studie 

skulle Halls (2007) encoding/decoding (kodning/avkodning) kunna användas. När publiken 

avkodar ett meddelande hjälper de samtidigt till att producera budskapet med vilket sätt de 

väljer att tolka det som kodats. Här kan det finnas en distinktion mellan vad en producent har i 

åtanke när de kodar ett meddelande och när publiken sedan avkodar det (Hall, 2007). Den 

distinktionen gällande de regionala stereotyperna kan vara intressant att undersöka. Vi 

föreslår då en effekt- eller påverkansstudie för att utröna vilken effekt reklamerna får om de 

skulle tolkas och uppfattas annorlunda än vad avsändaren menat. Under studiens gång har det 

framkommit att reklamer har en påverkan på sin publik, samtidigt har det inte varit studiens 

uppgift att undersöka till vilken grad utvalda reklamfilmer påverkar eller hur de gör det. 

Dahlén, Lange, & Rosengren (2017) beskriver hur reklam kan påverka mottagaren både 

positivt och negativt och i en önskvärd riktning. En reklamfilmsproducent har på så vis 

kontroll över hur det som gestaltas i en reklamfilm presenteras och blir då även på ett sätt 

ansvarig över den bild som reklamerna förmedlar. 

 

Vid en effekt- och påverkansstudie skulle även begreppet identitet kunna inkluderas för att 

fastställa om och till vilken grad personer identifierar sig eller inte med de regionala 

stereotyper som inkluderats i reklamfilmerna. Då skulle även detta kunna lyfta en nivå och 

inkludera de regionala stereotyper som figurerar i övrig media såsom radio, TV-serier och 

annan reklam eftersom media har en avgörande roll för hur vi som publik uppfattar oss själva 

och vår omvärld. Vilket även Eriksson och Östman (2013) påpekar då de menar att den 

mediekonsumtion vi är involverade i påverkar oss och vår uppfattning om samhället. Det 

innehåll vi blir delaktiga i har en betydande roll, bland annat för hur vi förhåller oss och 

uppfattar oss själva. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

 
Hej och välkommen till den här intervjun!  

 

Vi som är moderatorer heter William Nestor och Elin Öhlund och studerar medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Jönköping University. Vi skriver vår kandidatuppsats och 

därav har vi bett dig att vara med som respondent. Studien har som syfte att undersöka hur 

personer tolkar och uppfattar olika reklamfilmer som tidigare sänts på tv. Därför är du som 

respondent och dina svar ytterst värdefulla för oss och vår studie. De reklamfilmer du kommer 

ta del av ingick i en reklamfilmsserie för Elon som sändes under 2012. Tack för din 

medverkan! 

 

Vi hoppas på ett bra intervjuklimat där du ska känna dig trygg med dina svar och därför 

kommer du att vara anonym. Du får gärna själv hitta på ett alias. Ifall du inte förstår någon av 

frågorna uppmuntrar vi dig att avbryta så vi kan konkretisera frågan. Vi vill också poängtera 

att det inte finns några felaktiga svar på frågorna.  

 

Vi kommer inte kunna delge dig de svar som du ger oss innan studien är genomförd och 

publicerad. När den väl är det, mailar vi gärna ett exemplar till dig om du så vill. Du får när 

som helst lämna intervjun om du känner för det eftersom du är här på eget initiativ. Intervjun 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas, det är endast för att vi ska kunna återge dina 

svar så exakt som möjligt. Vi ber dig därför tala tydligt för att underlätta vår transkribering. 

När studien är genomförd kommer inspelningen att raderas. Genom att du deltar och fullföljer 

intervjun ger du oss ett godkännande att spela in och transkribera dina svar.  

 

Har du några frågor innan vi sätter igång? 
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Intervjufrågor 

1. Känner du dig bekväm att bli intervjuad? 

 

2. Var bor du, var föddes du och hur gammal är du? 

 

(Visar reklamfilmen) 

 

3. Har du sett denna/dessa reklamfilmer tidigare? 

 

(Nedan följer öppna frågor) 

 

4. Om man åsidosätter det faktum att reklamfilmen har till uppgift att tala gott om ett 

företag, vad berättar reklamfilmen då? [Om så behövs, visa filmen en gång till.] 

 

5.  Vilka är dina första tankar efter att ha sett filmen? 

 

6. Vad tycker du om reklamfilmen? 

 

7. Var tror du att reklamfilmen utspelar sig? Följdfråga: Hur bidrar reklamfilmen till din 

syn på det området? 

 

8. Vilket/a budskap förmedlar reklamfilmen till dig? Ev. följdfråga: Hur uppfattar du 

reklamfilmens budskap? Förstår jag dig rätt i att du känner igen dig/inte känner igen 

dig? På vilket sätt? Utveckla. 

 

9. Hur ser du på reklamfilmen gällande hur verklighetstrogen den är? Ev. följdfråga: hur 

skiljer sig reklamfilmens skildring av verkligheten jämfört med din egen? 

 

10. Hur tolkar du reklamfilmen utifrån den kultur och samhälle du är bekant med? 
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Respondenter 

Alias Född Bosatt Ålder 

Åke Jönköping Jönköping 60-65 

M Piteå Piteå 50-55 

Berith Luleå Luleå 60-65 

Teo Luleå Piteå 50-55 

V Norrahammar Jönköping 65-70 

Oskar Göteborg Jönköping 35-40 

Lars Jönköping Habo 65-70 

Lotta Jönköping Liten by i Småland 70-75 

Peter Huskvarna Mullsjö 45-50 

S Göteborg Göteborg 35-40 

Peter Karlstad Göteborg 25-30 

Helena Västerås Göteborg 25-30 
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Exempelintervju 

Alias: Helena  
Intervjun ägde rum på biblioteket “Humanisten” i Göteborg 
Född och uppvuxen i Västerås; Västmanland 
 
M = Moderator R = Respondent 
 
M: Så är det bara att du trycker play där sen 
R: Yes, och det gör jag nu 
(Visar båda reklamfilmerna) 
R: Jorrå, det va inget mer? 
M: Nej, så då ska jag ha datorn för jag har mina frågor här. Ehhm, då ska vi se. Den första 
frågan är: har du sett de här reklamfilmerna innan? 
R: Det har jag inte gjort. 
M: Ingen utav dem? 
R: Ingen utav dem! Men sa du att de va från 2011?  
M: Dem är från 2012 så de har ju några år på nacken nu, men du har alltså inte sett några av 
dem nej. Första frågan då, om man åsidosätter det här faktum att reklamfilmer har till uppgift 
att tala gott om ett företag eller ett ämne som många reklamer har, vad skulle du då säga att 
den här reklamfilmen berättar för dig? 
R: Ja, att alla blir nöjda med sina köp hos dem, att i Småland så blir de nöjda och det är 
billigt och kostar inte så mycket. Småsinta smålänningar, finns det ingen grej som heter så 
(frågar moderatorn) Eller hur? Så de blir nöjda med Elon, det talar bra om Elon. De funkar i 
både småland och Norrland 
M: Ja precis. Ehhm, ja vilka är dina andra första tankar såhär efter att ha sett filmen. Vad är 
det första som kommer till dig och vad tänker du om den? 
R: Jaa [drar på svaret] när jag såg den första från Småland asså om smålänningen där så va 
det: “Jaha då kände jag inte riktigt någonting [ohörbart] Jaha okej, hon tyckte att allt va dyrt 
men det va liksom billigt där och bra och hon blev nöjd. Men sen när vi såg den där 
norrländska så jaha då föll poletten ner hos mig iaf, det är lite stereotyper här också. Vilket 
jag inte riktigt förstod innan. 
M: Okej och vad tänker du angående stereotyperna som målas upp?  
R: Fåordiga i Norrland och, ja, det va ungefär det. Jag hörde faktiskt för bara någon vecka 
sen det här uttrycket småsint smålänning 
M: Mm 
R: För det finns väl ett sånt uttryck va?  
M: Jag ska ju inte lägga mig i men ja jo det finns ju ett uttryck som snål smålänning. 
R: Jaha, jo så kanske det va. Jag kom nyss i kontakt med det och hade aldrig reflekterat över 
förut och förstod inte riktigt varför men ja [ohörbart] det fick mig nog att förstå reklamfilmen 
lite mer kanske. 
M: Och förutom de attributen eller vad man ska kalla det som de har gett de här personerna 
då, vad tror du om att man har inlkuderat just de här personerna, förutom att de har de här 
egenskaperna, vad tycker du om att man har det i en reklamfilmen? 
R: Nej men det är väl ändå vida känt att om man spelar på något etablerat [ohörbart] så når 
man ut till flera eller så kommer fler människor att kunna känna igen sig i det i och med att de 
kan relatera till det på något helt annat sätt. 
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M: Mm jag förstår. Ehhm, vad tycker du om reklamfilmerna?  
R: Nej jag tycker [avbryter sig själv] nej jag tycker den va kul, det va kul. 
M: Var tror du att de här reklamfilmerna utspelar sig om du får gissa krasst geografiskt?  
R: Men nu när jag såg på Youtube där att den hette Elon 2012 Småland och den andra va 
Norrland så ja (syftar på att han eller hon vet tack vare titeln på filmen). 
M: Hade du knäckt det utan att se titeln på den? 
R: Nej, det hade jag inte gjort 
M: Inte på någon utav dem?  
R: Nej. 
M: Nu när du vet det då, hur bidrar de här reklamfilmerna till din syn på det här området och 
de personerna som gestaltas?  
R: Hur det bidrar till det? Nej jag tycker inte det bidrar till något speciellt egentligen, nej.  
M: Du håller inte med eller motsätter dig inte, du har alltså inga direkta tankar om det så? 
R: Nej, jag har inga direkta tankar om det. 
M: Nej, vilket budskap förmedlar reklamfilmerna till dig? Vi har ju typ redan tagit det faktiskt 
så vi går vidare. Hur ser du på reklamfilmerna gällande hur verklighetstrogna de är? 
R: Ja den skildrar ju någonting som absolut garanterat skulle kunna hända men ja. Så det är 
väl relativt verklighetstroget.  
M: Mm 
R: Det va ju bara det där med att de va väldigt starka stereotyper när norlänningen öppnade 
dörren där och det va liksom en frys där för att han behövde ingen eftersom det är så kallt 
där. Ja, nej, det… [verkar inte köpa det] mm. 
M: Och vi har varit inne på det innan, du tycker reklamfilmerna är roliga och så? 
R: Mm 
M: Hur funkar de för dig annars med det här som de valt att inkludera? Om vi åsidosätter 
Elon och just vitvaror. Säg att det skulle vara vilket företag som helt och de gjort samma 
uppmålning, vad får det för effekt hos dig?  
R: Det beror ju såklart från reklamfilm till reklamfilm men i och med att jag tyckte den här va 
underhållande nu så hade jag nog tyckt det om ett annat företag också. Men det beror också 
på vad det är som skildras. Stereotyper kan va kul men det är ju en hårfin linje mellan vad 
som funkar och och vad som inte funkar.  
M: Ja 
R: Och det här personligen funkade för mig nu om det svarar på din fråga.  
M: Ja exakt det gör det. Och sista frågan är hur tolkar du reklamfilmerna utifrån den kultur 
och samhälle som du är bekant med. Säg att reklamfilmen skulle behandla en stereotyp som 
finns där du kommer ifrån, hur hade du då tolkat det från den kultur och samhälle som du är 
uppvuxen i? 
R: Jag hade tyckt att de va kul också tror jag, ja det hade jag.  
M: Ja men då va vi klarar där. 
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