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Abstract 

ICA is Sweden’s largest retail company. Their swedish commercial series first aired in 2001 

and it’s still being aired with almost one new episode per week being aired on Swedish 

television and Youtube. This commercial series is very popular due to it’s uniqueness and 

humorous touch. Since 2001 nearly 500 different episodes have been produced. Due to it’s 

popularity it’s interesting to study how men and women are being represented both visually 

and by their actions but also the effect humor has on the representation. By examining four 

commercials we aim to find out the answer to this. This analysis is conducted from the 

theories of advertising in media, gender, stereotypes and semiotics, and the results reveal how 

these main characters are being represented.  

 

Keywords: ICA, representation, gender, stereotypes, myths, semiotics, multimodal 

textanalysis  
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1. Inledning 

Personer mellan 8-18 år tittar i snitt 23 timmar i veckan på TV. Av dessa 23 timmar består 

hela 6 timmar av reklam vars syfte är att övertala, samt att reklam bidrar till de kulturella 

normer och värderingar som uppstår eller bibehålls i ett samhälle (Ganahl, Prinsen & Netzley 

2003, s. 545). Denna process uppnås genom att reklam hela tiden repeterar kulturella normer 

och värderingar som sedan accepteras och ses som självklara och vardagliga. Bland annat 

förmedlar reklam budskap om vilka genusroller människor har i samhället. Enligt Gunilla 

Jarlbro (2006) läggs det i Sverige ungefär sex miljarder kronor per år på reklamfilm och 

reklam i allmänhet anses vara en del av den vardagliga medieanvändningen. Dock uppstår 

problem och diskussioner med jämna mellanrum och samhällsdebatterna har bland annat 

handlat om könsstereotyper inom reklam. 

ICAs reklamserie har fått väldigt mycket uppmärksamhet genom åren och är mycket populär. 

Serien har hyllats för sina humoristiska filmer, bland annat deras parodi på spelbolaget 

Bet365 TV-reklam eller för sina mer seriösa kampanjer för till exempel Rosa Bandet (Resumé 

2014). Det är en framgångsrik reklamserie som är välkänd och finns med i Guinness 

rekordbok samt vunnit pris efter pris, detta ska vi gå mer in på i avsnittet bakgrund. Detta är 

anledningarna till varför vi valt att studera ICA och deras reklamserie. Eftersom att 

huvudkaraktärerna i denna reklamserie till exempel är i olika åldrar, har olika sexuell 

läggning, är både kvinnor och män, och har olika titlar är det intressant att analysera hur 

stereotyper och humor konstrueras. Jarlbro (2006) pekar på det är viktigt att analysera 

medietexter för att kunna belysa de problem som finns med framställningen av olika normer 

och stereotyper. 

Eftersom reklamserien har varit och fortfarande är framgångsrik vill vi närmare undersöka 

vad som faktiskt sker i ICAs reklamfilmer. Ämnet är relevant att undersöka för att tidigare 

forskning pekar på att könsstereotyper förekommer i reklam och media i allmänhet. 

Stereotyper behöver nödvändigtvis inte vara någonting negativt, utan att det kan leda till 

förväntningar som kan ge användbara riktlinjer i vardagen. Däremot menar forskare att det 

även kan leda till förenklade föreställningar som i slutändan kan vara vilseledande (Eisend, 

Knoll & Steinhagen 2011). 
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1.1 Bakgrund 

Den 29 september 2001 gjorde ICAs reklamserie premiär i den svenska TV-rutan. Från början 

var det meningen att de skulle göra fem avsnitt, nu 13 år senare är de snart uppe i 500 avsnitt 

och är sedan 2007 med i Guinness rekordbok som världens längsta reklamserie (ICA-historien 

2014). Ett avsnitt från 2014 är nominerad till bästa reklamfilm (Roygalan 2014) och 

reklamserien har också blivit prisbelönad genom åren då den bland annat vunnit “Långsiktig 

varumärkesvård” 2004 och 2011. Den har även vunnit “Guldägget” 2001, 2002 och 2003 

(ICA-historien 2014) och så sent som den 8 oktober 2014 låg en av ICAs reklamfilmer överst 

på Youtubes topplista i Sverige, det tog 10 dagar för avsnitt att nå 800 000 tittare (Dagens 

analys 2014). 

Reklamfilmerna är oftast en humorsketch om aktuella händelser och debatter i samhället, men 

som vi tidigare nämnt förekommer ett par mer seriösa reklamfilmer i samarbete med till 

exempel Rosa Bandet eller Childhood. I ICAs reklamserie finns det numera fem 

huvudkaraktärer varav en är butikschef, en frukt- och gröntansvarig, en praktikant och de 

resterande två är anställda utan någon specifik arbetstitel. Här följer en kort beskrivning av 

varje huvudkaraktär då vi i analysen kommer använda oss av deras rollnamn. 

Stig Olsson är butikschef och är en äldre man som spelas av Hans Mosesson. Stig är en av två 

karaktärer som har varit med från början av reklamserien. Ulf Karlsson är den andra 

karaktären som varit med från starten. Ulf är en medelålders man och rollen spelas av Paul 

Tilly. Ulf har ingen specifik titel utan genomför en rad olika sysslor i butiken. Sebastian är 

också en medelålders man som varit med sedan 2006 och är frukt- och gröntansvarig. Rollen 

som Sebastian spelas av Magnus Skogsberg Tear. Praktikanten Jerry spelas av Mats Melin 

och medverkade för första gången 2009 och framför allt var han med 2010-2012, sedan dess 

har han återkommit lite nu och då. Den enda kvinnliga och yngsta huvudkaraktären är Cindy 

och rollen uppkom 2008. Från och med 2008 till 2014 spelades rollen av Cecilia Forss. 

Karaktären Cindy ersattes med en annan karaktär med samma namn, som istället spelas av 

Joanna Eriksson (ICA-historien 2014). 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera och analysera hur ICA i sin reklamserie framställer 

män respektive kvinnor och ifall det sker stereotypt. Studien syftar också till att analysera hur, 

och med vilka medel de använder sig av humor i dessa konstruktioner samt hur relationen 

mellan stereotyper och humor ser ut. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur framställs män respektive kvinnor i reklamfilmerna visuellt? Sker det på ett 

stereotypt sätt? 

 Hur framställs män respektive kvinnor i reklamfilmerna utifrån deras handlingar? Sker 

det på ett stereotypt sätt? 

 Finns det någon relation mellan humor och stereotyper i ICAs reklamserie och hur 

kommer den i så fall till uttryck? 

1.3 Avgränsningar 

Vi ska analysera fyra stycken reklamfilmer från ICAs reklamserie som sänds på TV där vi 

avgränsar oss i tiden från och med 2008 till 2014. Anledningen till varför vi har valt TV-sända 

reklamfilmer är för att de når ut till en större publik och har genom det en större påverkan på 

samhället vilket också ligger till grund för intresset i studien. En längre motivering av våra 

avgränsningar samt urvalsprocess tar vi upp i avsnittet material och metod. Det är framförallt 

framställningen av manligt och kvinnligt utifrån huvudkaraktärerna som ska studeras. Vilka 

som är huvudkaraktärer klargjordes i avsnittet bakgrund och anledningen till varför vi väljer 

att studera huvudkaraktärerna är för att de får mest bildutrymme och att det är 

huvudkaraktärerna som driver reklamfilmens handling framåt. Vi syftar även till att studera 

stereotyper som huvudsakligen är kopplade till genus. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Nästa avsnitt heter Tidigare forskning där vi presenterar en övergripande sammanfattning 

över forskningsfältet samt presenterar fyra studier som genomförts inom området och är 

relevanta för vår studie. Vi ska även diskutera hur vi positionerar oss gentemot den tidigare 

forskningen. 
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Under avsnittet Teoretiska utgångspunkter tar vi upp de teorier som studien utgår från. Vi 

presenterar teorierna samt diskuterar varför teorierna är relevanta för studien. Först 

presenterar vi en grundläggande teori om medier och reklamens samverkan och eventuella 

påverkan på samhället. Sedan diskuterar vi skillnaden mellan genus och kön för att sedan 

fortsätta in på begreppet stereotyp och dess betydelse samt vilken definition av begreppet vi 

kommer använda oss av. Till sist kommer vi även presentera semiotiken samt centrala 

begrepp inom semiotiken som är viktiga för vår studie. 

Under Material och metod beskriver vi hur urvalet av material har gått till, det inkluderar 

bland annat motivering av urvalsmetoder och urvalskriterier samt en presentation av 

materialet för att ge läsaren en bild av vad som ska analyseras. Detta avsnitt går senare in på 

den utvalda metoden, vilket är en multimodal textanalys. Först klargör vi för begreppen text 

och multimodal då de utgör en grund för vad själva analysmetoden bygger på. Men vi tar även 

upp begreppet presupposition. Sedan förklarar vi hur vi tillämpar en multimodal textanalys i 

vår studie. Avslutningsvis i detta avsnitt diskuterar vi eventuella metodproblem. 

Under punkten Resultatredovisning redovisar vi våra resultat från de fyra filmer som har valts 

ut. Vi presenterar resultaten film för film i samma ordning som vi presenterade filmerna för 

första gången under material och metod. Vi redovisar resultaten utifrån de upplägg som vi har 

presenterat under tillämpning av metoden. Sedan följer en Diskussion där författarna 

diskuterar resultaten mer djupgående med hjälp av de teorier som har valts ut för studien. 

Därefter presenteras studiens Slutsatser där läsaren även får svar på studiens frågeställningar. 

Avslutningsvis följer en Sammanfattning av hela studien. 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt tar vi upp några tidigare studier som har genomförts inom området. Vi gör en 

övergripande sammanfattning över fältet i stort samt gå in djupare på de studier som är mest 

relevanta för vår forskning. I slutet av avsnittet diskuterar vi hur vi positionerar oss gentemot 

den tidigare forskningen. 

 

2.1 Stereotyper i TV-reklam 

Martin Eisend, Silke Knoll, Josefine Steinhagen (2011) samt Dennis Ganahl, Thomas Prinsen 

och Sara Baker Netzley (2003) har genomfört två studier som båda riktar in sig på hur ofta 

könsstereotyper förekommer i TV-reklam. Eisend, Knoll och Steinhagen (2011) genomförde 
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en studie vars syfte var att undersöka om manliga och kvinnliga könsstereotyper förekommer 

i TV-reklam och hur de olika könsrollerna framställs. De valde att fokusera på hur detta 

skiljer sig åt mellan en kommersiell TV-kanal och en public service-kanal. Denna studie 

grundar sig i att det finns en delad mening om i vilken grad könstereotyper förekommer i TV-

reklam. Furnham & Skae (1997) och Wolin (2003) menar på att denna stereotypisering inte 

alls förekommer i samma utsträckning som tidigare, speciellt inte i västvärlden. Medan bland 

annat Ganahl, Prinsen och Netzley (2003) menar att män och kvinnor fortfarande framställs 

på ett stereotypt sätt och att det pågår i ännu större utsträckning än tidigare. Deras syfte med 

studier var att undersöka hur ofta stereotypa roller förekommer i TV-reklam för att sedan 

jämföra sina resultat med tidigare forskning. 

 

Eisend, Knoll och Steinhagen (2011) genomförde en kvantitativ innehållsanalys och utgick 

från två frågeställningar: “Skiljer sig framställningen av stereotyper i TV-reklam på en 

kommersiell TV-kanal och en public service-kanal?” samt “På vilket sätt skiljer sig 

framställningen av stereotyper i TV-reklam?” Denna studie fokuserade på TV-reklam i 

Tyskland. Ganahl, Prinsen och Netzley (2003) utgick från en frågeställning: “Hur många 

kvinnor gentemot män syns i TV-reklam på bästa sändningstid?” Denna studie genomförde 

också en kvantitativ innehållsanalys men fokuserade på TV-reklam i USA. 

 

Eisend, Knoll och Steinhagen (2011) kom fram till att kvinnor ofta framställs i beroende roller 

och är sammankopplade med ting och sysslor som förknippas med hushållet och 

hushållssysslor medan mannen framställs som oberoende och sammankopplades med 

produkter som låg utanför hushållet. Resultatet stödjer stereotypiseringen av kvinnor och män 

och visar att båda könen framställs enligt traditionella roller där de professionella 

möjligheterna för kvinnor är begränsade och traditionella maskulina ideal hålls vid. Ganahl, 

Prinsen och Netzley (2003) instämmer till detta och menar att män och kvinnor fortfarande 

framställs på ett stereotypt sätt och att det pågår i ännu större utsträckning än tidigare och de 

anser även att könsstereotyper bevaras inom TV-reklam. 

 

Dessa studier är framför allt relevanta för oss då de först och främst studerar könsstereotyper i 

TV-reklam vilket är något vi också kommer göra, samt att båda studierna bekräftar för oss att 

könsstereotyper ofta förekommer inom TV-reklam och att vi därmed antagligen kommer 

kunna upptäcka könsstereotyper i den reklamserie vi ämnar att analysera. Båda dessa studier 

har fokuserat på hur ofta olika könstereotyper förekommer inom ett stort antal reklamfilmer 
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som sänts i TV i Tyskland respektive USA. Dessutom har båda studierna genomfört en 

kvantitativ innehållsanalys. 

 

2.2 Könsroller och humor i TV-reklam 

D. Daniel Kim, Ke-Ming Lin, Erica Scharrer och Liu Zixu (2006) studerade fördelningen av 

sysslor i TV-reklam mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna samt om de framställdes 

som experter på den syssla de utförde. Studien grundar sig i att tidigare forskning har visat att 

män ofta är huvudkaraktären i reklam, och att mannen framställs som en auktoritet och 

professionell person som ofta framställs utanför hemmet (Allan & Coltrane, 1996; Bretl & 

Cantor, 1988; Furnham & Bitar, 1993; Furnham & Mak, 1999; Stern & Mastro, 2004). De 

utgick från genus som teori, och även stereotyper. De gjorde en kvantitativ innehållsanalys 

där deras huvudhypotes var att manliga karaktärer utförde mer maskulint stereotypa 

hushållssysslor än feminina stereotypa hushållssysslor. Deras forskningsfråga lyder som 

följande; Hur framställs humor (verbalt eller visuellt, på vems bekostnad och på vems 

initiativ) i reklam där hushållssysslor framkommer? (Kim et al. 2006) 

 

Studien är en kvantitativ innehållsanalys gjord på TV-reklam som sänts under “Prime Time” 

på ABC, NBC, CBS, Fox, WB och UPN som alla är stora amerikanska kommersiella TV-

kanaler. Under en veckas tid spelades all reklam in mellan klockan åtta och elva på kvällen, 

för att senare analyseras. Resultatet visade på att alltmer manliga karaktärer i reklam utförde 

hushållssysslor som traditionellt förknippats med kvinnor, vilket forskarna ansåg vara 

positivt. Dock fann forskarna att många hushållssysslor fortfarande utfördes stereotypt enligt 

genus i TV-reklam. Deras huvudhypotes falsifieras i och med detta resultat. (Kim et al. 2006) 

Forskarna menar på att deras resultat redogör för att bestämmandet av hur många män och 

kvinnor som utför sysslor i och kring hemmet i reklamfilmer inte nödvändigtvis berättar hela 

sanningen om könsroller. Snarare bör framgångarna av sysslorna som utförs ligga till grund 

för analys, liksom förekomsten av humor, för att avslöja potentialen för genusstereotyper. 

Med detta menar forskarna till exempel att en man iklädd ett förkläde som förbereder en 

måltid för sin familj inte nödvändigtvis skulle vara en bra porträttering om mannen hade ställt 

till med oreda och förstört måltiden, och/eller det är meningen att publiken ska skratta medan 

han hoppar runt i köket för att han har bränt sin hand. (Kim et al. 2006) 

 

Martin Eisend, Julia Plagemann och Julia Sollwedel (2014) studerade förekomsten av 

stereotypa könsroller i humoristisk och icke-humoristisk TV-reklam och dess konsekvenser 
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för reklamens effektivitet. Författarna påpekar att snarlik forskning redan gjorts, men att den 

tidigare forskningen nonchalerat det faktum att könsroller (1) kan användas som direkt källa 

för humor eller (2) kan enkelt kombineras med humor i reklam. De menar på att båda 

taktikerna kan användas i reklam för att öka dess effektivitet. Forskarna menar på att humor 

skapas när allting ser ut att vara som vanligt, men sedan går någonting “fel” och bryter våra 

förväntningar (Veatch 1998). Dessa förväntningar är ofta baserade på sociala normer (Speck 

1987). De påpekar att reklam frekvent använder könsroller för att marknadsföra produkter. 

(Eisend, Plagemann & Sollwedel 2014) 

 

De utgick från genus och stereotyper som teori och gjorde en kvalitativ innehållsanalys där 

deras huvudhypotes var att humor (jämfört med icke-humor) i reklam förbättrar attityden mot 

(1) reklam i sig och (2) attityden mot varumärket och att denna effekt är starkare vid 

användningen av icke-traditionella stereotyper än vid traditionella stereotyper. Icke-

traditionella stereotyper innebär att det sker förändring i de stereotypa könsrollerna. Till 

exempel att män framställs göra traditionella sysslor som förknippas med kvinnor och vice 

versa. (Eisend, Plagemann & Sollwedel 2014) 

 

Forskarna analyserade de två största tyska kommersiella kanalernas reklam. Mellan klockan 

18 och 22 under fyra slumpmässigt utvalda dagar spelade de in och granskade 

innehållet.  Syftet var att kartlägga hur stereotyper och humor hänger samman. Resultatet 

visade bland annat att den traditionella stereotypen av en kvinna oftare förekommer i icke-

humoristisk reklam än i humoristisk reklam, medan den manliga stereotypen oftare 

förekommer i humoristisk reklam än icke-humoristisk reklam. De kom även fram till att 

skämtet inom humoristisk reklam oftast uppkommer och sker på mannens bekostnad. 

Resultatet visar också att icke-humoristisk reklam, jämfört med humoristisk reklam, använder 

sig just av traditionella kvinnliga stereotyper genom att frekvent framställa dem som 

produktanvändare, i hemmet och med hushållsprodukter. Medan humoristisk reklam 

framställer den traditionellt manliga stereotypen i mer oberoende roller, på jobbet, som en 

medelålders man eller äldre, och i reklam med en manlig “voice over”. Forskare pekar även 

på att inom humoristisk reklam överdrevs den traditionella stereotypen av män väldigt 

mycket. (Eisend, Plagemann & Sollwedel 2014) 

 

Ur det ovanstående resultatet för forskarna en diskussion och utför även ett experiment kring 

hur humorns konsekvenser påverkar vår uppfattning av reklamen och varumärket, och hur det 
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kan ses som effektivt eller ineffektivt (Eisend, Plagemann & Sollwedel 2014). Vi har valt att 

inte lägga någon vikt vid detta experiment då vi inte ämnar att analysera vad det har för 

effekt, utan snarare hur humor, samt mannen respektive kvinnan framställs. Båda studierna är 

relevant för oss eftersom de båda berör ämnen som genus, stereotyper och reklam. Den första 

studien är relevant för vår studie eftersom den studerar stereotyper och fördelningen av 

sysslor i TV-reklam. Deras huvudhypotes om att manliga karaktärer utförde mer maskulina 

stereotypa hushållssysslor än feminina stereotypa hushållssysslor är intressant för vår studie, 

eftersom ICAs reklam innefattar hushållsprodukter och hushållssysslor. Den är även intressant 

för oss då vi kan analysera och se om det finns någon koppling mellan stereotyp och produkt i 

vår studie. Den andra studien är relevant för vår studie eftersom den studerar förekomsten av 

stereotyper i humoristisk och icke-humoristisk reklam, och även för att den visar på att 

könsroller kan användas som direkt källa för humor i TV-reklam. Båda dessa tidigare studier 

ger oss en stabil grund att stå på vad gäller stereotyper och humor i TV-reklam. 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det har genomförts många studier som fokuserar på genus på olika sätt, till exempel hur 

könen framställs i olika medier. De studier som berör könsroller och stereotyper i reklam, 

använder sig i de allra flesta fallen av en kvantitativ metod där man räknar ut hur ofta olika 

stereotypa könsroller förekommer. Dessa studier riktar oftast in sig på ett land och dess 

populäraste TV-kanaler där de sedan undersöker ett stort antal reklamfilmer (Lee, Liu och 

Rubie-Davies 2013) Det finns även studier som jämför resultaten med tidigare forskning och 

studerar om det finns någon skillnad mellan olika årtiondena eller länder (Tjernlund, Wiles 

och Wiles 1995). 

Vi ska genomföra en kvalitativ studie som syftar till att studera hur manligt respektive 

kvinnligt framställs och om det sker på ett stereotypt sätt. Den tidigare forskningen kommer 

till exempel fram till att maskulina ideal bevaras och att könsstereotyper ökar i antal inom 

TV-reklam (Ganahl, Prinsen & Netzley, 2003) eller att de manliga stereotyperna oftare 

förekommer i samband med humoristisk reklam (Eisend, Plagemann & Sollwedel 2014) utan 

att analysera djupare in på hur det sker, vilket vår studie syftar till att göra. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör vi för de teorier som är relevanta för vår studie. Vi presenterar och 

diskuterar de olika teorierna under varsin rubrik. I slutet på avsnittet presenterar vi en 
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sammanfattning om hur teorierna hänger ihop och hur vi kommer att applicera dessa på vår 

studie. 

3.1 Medier och reklam 

Det är svårt att beskriva exakt hur stor påverkan dagens medier och dess reklam har på ett 

samhälle, men det finns definitivt en viss effekt och påverkan. Medierna bidrar bland annat 

till inlärning och accepterande av normer och värderingar samt vad vi anser är åtråvärt, 

modernt och snyggt. Dock ska man inte ge medierna hela skulden för de negativa 

“samhällsfenomen” som till exempel våld eller ätstörningar. På vilket sätt vi uppfattar 

kroppen, vad som anses vara manligt eller kvinnligt samt hur det framställs, varierar från 

kultur till kultur (Jarlbro 2006. s.18, 109). 

Medan medierna har en aktiv roll i samhällets utveckling har reklam en passiv roll (Jarlbro 

2006, s.120). En del forskare påstår att reklam speglar samhället, vilket vi kan förstå då 

reklam försöker bygga relationer till exempel genom att försöka få tittaren att känna igen sig. 

Dock kan man inte påstå att reklam försöker få till någon samhällsförändring utan vill i första 

hand övertala tittaren till ett visst köpbeteende. Denna övertalning sker ofta genom att lyfta 

fram en specifik sida eller information om produkten eller tjänsten vilket gör att en annan sida 

eller information lämnas utanför. Det är också därför reklam blir en missvisande spegel av 

samhället (Jarlbro 2006, s.120). Här måste man alltså skilja på reklamens avsiktliga effekter 

och sedan dess potentiella effekter. Med avsiktliga effekter menas reklamens huvudsakliga 

syfte, att bibehålla eller förändra ett köpbeetende. Med potentiella effekter menas om den 

bidrar till inlärning och accepterande av normer och värderingar (Jarlbro 2006, s.130). 

Medierna och reklam har många funktioner för oss människor. De hjälper oss med vårt 

identitetsskapande då vi söker bekräftelse för våra handlingar, beteende och åsikter. De verkar 

inom våra liv på ett naturligt sätt där vi både får och hämtar kunskap, bildar åsikter, normer 

och attityder. Det anses också vara en arena för offentliga samtal och demokratiskt 

opinionsbildande. Men medieutrymmet ockuperas av stereotypa bilder (Jacobson & Norrby 

2004, s.10, 16). 

3.2 Kön och Genus 

Inom genusforskningen är begreppen kön och genus centrala. Med begreppet kön menas det 

biologiska könet, alltså det kön man föds till. Genus däremot betecknar det sociala könet. Med 
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det sociala könet menas föreställningen av att de olika könskategorierna man respektive 

kvinna är sociala konstruktioner som skapats om de olika könen, alltså vad som är typiskt 

manligt respektive kvinnligt. Enligt Don Kulick (1987) är det värt att understryka att det inte 

är de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan att det är tolkningen av dessa som 

utgör genus. Det traditionella sättet att betrakta förhållandet mellan kön och genus är att det är 

det biologiska könet som bestämmer genus. Med det menas att ett manligt kön innebär ett 

manligt genus (Jarlbro 2006, s.12). 

I det kvinnliga ingår attribut som stereotypt sett brukar användas för att beskriva kvinnor och i 

det manliga ingår attribut som stereotypt sett brukar användas för att beskriva män. Kvinnan 

är ett sexobjekt eller offer, mor och maka, smal, vacker och inåtvänd. Mannen är hjälte eller 

brottsling, chef eller politiker, stark, kompetent och utåtriktad (Jacobson & Norrby 2004, s.7). 

De normer, värderingar och attityder som medierna sprider konkurrerar och samverkar med 

andra influenser, som till exempel kommer från familjen, vänner eller arbetslivet vilket i sin 

tur gör det väldigt svårt att bevisa exakt hur stor påverkan medierna har på individen (Jarlbro 

2006, s.130). 

 Enligt Jarlbro (2006) ska medierna fungera som “en demokratisk och integrerande mötesplats 

i samhället” men hon anser att tidigare forskning pekar på att medierna inte fungerar på detta 

sätt då alla inte tycks vara lika värda. Reklam är väldigt könsstereotyp, både för kvinnor och 

män samt att dessa ideal aldrig kan uppnås till fullo. Tidigare forskning som Jarlbro (2006) 

hänvisar till visar också på att reklam har en viss påverkan och framförallt på unga människor. 

Det är också därför medierna lyckas bibehålla ideal, normer och värderingar, till exempel 

föreställningar om genus. (Jarlbro 2006, s.147) 

3.2.1 Sexualitet  

Stevi Jackson (1999) menar att sexualitet, precis som genus, är någonting konstruerat. Det 

sexuellas innebörd produceras socialt och är historiskt samt kontextuellt föränderligt, och i det 

västerländska samhället är heterosexualiteten en oproblematiserad och omärkt norm som inte 

behöver rättfärdiga sin existens medan homosexualiteten å andra sidan blir det synliga och 

diskuterade “andra”. Jackson menar att konstruktionen av sexualitet sker utifrån tre olika 

nivåer. På symbolisk nivå konstrueras sexualitet genom språk på så sätt att meningen 

produceras genom diskurser som definierar vad som är sexuellt, vad som skiljer onormala 

sexualiteter från normala sexualiteter, samt skapar “korrekta” maskulina och feminina former 
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av sexualitet. På strukturell nivå produceras sexualitet genom lagen, staten och sociala 

konventioner och institutionaliseringen av heterosexualitet vilar på antaganden om specifika 

former av sociala och sexuella relationer mellan män och kvinnor. På individuell nivå skapas 

och återskapas sexualitet utifrån vad individer faktiskt gör. Meningen skapas här genom de 

sociala praktiker som bedrivs kring sexualitet.  

Gayle Rubin (1975) har skrivit om vikten av särskiljandet av män och kvinnor för att 

upprätthålla heterosexualiteten då hon menar att ordet patriarkat inte är tillräckligt för att 

uttrycka och förklara hur ett samhälle är organiserat, samt hur genus och sexualitet 

reproduceras. Rubin intresserade sig för frågan hur kvinnor blir kvinnor och hur män blir 

män. Rubin menade att en förutsättning för att besvara frågan är att se på män och kvinnor 

som komplementära. Detta medför ett tabu mot likheter mellan de olika könen samtidigt som 

de sker en förstärkning av skillnaderna. Rubin menar att de biologiska skillnaderna mellan 

könen egentligen är minimala och genus blir en överdriven beskrivning av skillnader mellan 

kvinnor och män. Rubin påpekar att heteronormen försäkrar att kvinnor och män blir 

komplementära vilket i sig medför en obligatorisk heterosexualitet och en begränsning av 

kvinnor och mäns sexualitet. Likaså medföljer ett implicit förtryck mot till exempel homo-, 

trans- och intersexuella människor.  

3.2.2 Stereotyper 

Walter Lippman definierade begreppet stereotyper år 1922. Han såg på begreppet som de 

bilder vi människor har i våra huvuden som vi utnyttjar för att förstå världen. De med stor 

makt i samhället kan lättare undvika stereotypiseringen tack vare att de själva kan definiera 

andra, oftast mindre grupper med mindre makt (Jacobson & Norrby 2004, s.23).  

Stereotyp som begrepp har genom åren definierats på lite olika sätt. Hilton och Von Hippel 

(1996) menar dock att det finns ett standardiserat synsätt på stereotyp som begrepp, vilket är 

det studien kommer utgå ifrån. Enligt denna definition uppstår stereotyper genom tankar och 

värderingar om egenskaper, attribut och beteenden av individer i en grupp. När en individ 

betraktar en annan individ placerar ofta betraktaren den andra individen i en grupp, 

betraktaren kategoriserar människan. Dessa grupper består i sin tur av olika teorier som 

handlar om vad en specifik grupp står för, till exempel vad den gruppen av individer har för 

tro, attityder eller värderingar (Hilton & Von Hippel 1996, s.240). Dessutom passar 

stereotyperna in på massmediernas dramaturgi och finns hos varenda individ vid 
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produktionen, hos producenterna, i innehållet och i åskådarnas tankar. Massmedierna 

förenklar innehållet precis som en stereotyp är en förenkling av en grupp människor. Män och 

kvinnors attribut och egenskaper som förknippas med könet framhävs, istället för den 

specifika personen. Man ser också gärna till att beskriva människorna som motsatspar och 

uteslutande kategorier. I ett samhälle kan stereotyper kännas tryggt och vi människor är vana 

vid att ha det så. Det är också därför vi sällan blir överraskade då vi får det vi förväntar oss av 

till exempel TV-reklam (Jacobson & Norrby 2004, s. 23-25) 

Enligt Hilton och Von Hippel är stereotyp är ett negativt laddat ord, men själva tron om en 

stereotyp behöver i grund och botten inte handla om negativa tankar om en grupp individer. 

Dessa föreställningar som uppstår kan i själva verket vara en spegling av verkligheten och en 

“korrekt” avbildning men det är när dessa föreställningar förenklas och går till överdrift, 

vilket det görs i många fall, som det uppstår problem, där fördomarna och föreställningarna 

kan leda till rasism och andra brott (Hilton & Von Hippel 1996, s.241). Begreppet stereotyp 

används för att indikera representationer som är missvisande, bristfälliga eller negativa för en 

viss grupp av människor i samhället. Genom användandet av stereotyper har media blivit 

kritiserat för representationen av bland annat kvinnor, unga och gamla människor, 

homosexuella och missbrukare på ett förenklat sätt som även kan vara missvisande och 

nedsättande (Williams 2003, s.123-124). 

Det har som tidigare nämnt skett en viss förändring av genusstereotypa framställningar de 

senaste årtiondena men det fortfarande förekommer i stor utsträckning då män ska vara 

händiga, starka, auktoritativa och gör reklam för produkter utanför hemmet medan kvinnan är 

unga, beroende och gör reklam för skönhets- och hushållsprodukter. Dessutom kan 

framställningen i en reklam av en specifik produkt skilja sig åt, till exempel om båda könen 

gör reklam för livsmedel är det i mannens fall för att poängtera att man blir aktiv av 

produkten, medan kvinnan poängterar att man går ner i vikt av produkten (Jarlbro 2006, s. 

126, 130-131). 

3.2.3 Humor 

Harlan Spotts, Marc Weinberger och Amy Parson (1997) menar att det spenderas mycket 

pengar på humoristisk reklam men att det finns relativt få studier om humor i reklam. Detta 

beror framförallt på att det finns mycket som påverkar hur humorn fungerar samt dess effekt. 

Till exempel vilken produkt det handlar om, vilken publik man försöker nå ut till, stil på 

humorn och företagets kommunikationsmål. Spotts, Weinberger och Parsons menar att för att 



  

13 
 

kunna studera humorns effekt måste man först studera hur humorn uppstår, till exempel vad 

den influeras av. Enligt dem finns det tre stycken olika kategorier att använda humor på. Den 

första kategorin är affektiv humor. Det innefattar bland annat att man driver om sociala 

standarder, som till exempel manligt och kvinnligt eller homosexuellitet. Den andra kategorin 

är interpersonell humor. Denna typ av humor uppkommer ur sociala sammanhang. Skämtet 

bygger på känslan av överlägsenhet, som till exempel vid sentimental eller satirisk humor. 

Den tredje och sista kategorin är kognitiv humor vilket är relaterat till reklamens budskap. 

Humorn bygger kring olika orimligheter, oväntade element och avvikande händelser i 

reklamens budskap eller handling. Dessa tre kategorier tros allmänt vara det som driver 

humor. 

3.3 Semiotik 

Vår värld är uppbyggd av tecken som vi människor både skapar och tolkar. När vi människor 

sedan skapar eller tolkar ett tecken kommunicerar vi med andra människor och skapar genom 

det en verklighet. Inom semiotiken ser man på verkligheten som en text som kan avkodas, 

läses och tolkas. Begreppet text syftar på allt som är betydelsebärande, bland annat reklam 

eller en människas kroppsspråk. På grund av detta har man också inom semiotiken en bred 

uppfattning av begreppet språk. Språk är inte bara det talade språket eller den skrivna texten 

utan språket syns och kan läsas samt tolkas vare sig det är verbalt eller visuellt. Ett foto är lika 

mycket ett yttrande som en skriven text. (Ekström & Moberg 2008, s. 17-18) Några centrala 

begrepp inom semiotiken som vi tar upp är denotation, konnotation, myt och metonymi. 

Inom semiotiken är denotation och konnotation ett begreppspar där konnotation växer fram ur 

denotation. Denotation är det konkreta i en text, det uppenbara som vi helt enkelt ser. 

Konnotation går djupare in i bilden och vad bilden kommunicerar samt dess innehåll, 

betydelse, associationer och kulturellt accepterade innebörder. Det är här begreppet myt 

kommer in. En myt i en text är de föreställningar och kulturella värderingar som finns på den 

konnotativa nivån. Till exempel komponeras texter, berättelser och reklam på det viset att de 

förmedlar kulturell mening och dessa myter upprätthåller samhällets maktordningar, som 

synen på manligt och kvinnligt (Ekström & Moberg 2008. s.24-25). Med andra ord anser man 

att språket också är en social konstruktion som är beroende av kultur, normer och värderingar. 

Tecknet innefattar därmed den mentala kategoriseringen en människa gör när den läser av och 

tolkar tecknet och inte bara det som kan ses i skrift till exempel. Tillsammans konstituerar det 

tecknet samt dess kulturella och ideologiska betydelser (Roosvall 2005, s.42). Därigenom kan 
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man dra slutsatsen att stereotyper bygger på olika myter då de olika stereotyperna står för en 

bestämd uttrycksform som har ideologiska effekter (Lindgren 2009, s.91). 

Metonymi är ytterligare ett centralt begrepp inom semiotiken och begreppet bygger på närhet 

och förbindelse. En metonymi är en del som får representera det hela där syftet är att 

konkretisera och framhäva (Ekström & Moberg 2008, s.26). Metonymi är ett brett begrepp 

och består av en komplex uppsättning av processer där metonymi skapas när man låter ett 

tecken associeras med ett annat, man sammanlänkar de olika tecknen. Till exempel refererar 

vi till honom eller henne metonymiskt om vi kallar en person efter dess attribut, egenskaper 

eller personlighetsdrag. Därför kan man se stereotyper som en metonymi då man låter ett viss 

attribut eller egenskap representera en hel grupp av människor. Skillnader ignoreras och 

stereotyper blir en grov förenklad föreställning (Lindgren 2009, s.90-91). 

 

Intertextualitet handlar om texters relationer till andra texter. Med det menas att ingen text 

står för sig själv, utan samverkar med andra texter. Det finns en text inom — och som är 

beroende av — en annan text för att texten ska kunna förstås (Lindgren 2009, s.93). Ledin och 

Moberg (2010 s.155) menar att en text aldrig är solitär, utan att den är en länk i en kedja av 

tidigare och framtida texter. Lindgren (2009, s. 93) menar att de olika texter som en viss texts 

mening är beroende av kallas för dess intertext. Detta kan beröra till exempelvis imitation, 

parodi, konfrontation eller intertextuella lån. Eftersom vi analyserar ICAs reklamserie som är 

humoristisk kan parodier förekomma vilket betyder att begreppet intertextualitet blir aktuellt 

för vår studie. 

 

3.4 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

I inledningen till detta avsnitt om teorierna skrev vi om varför vi valt dessa teorier och 

begrepp. Här vill vi förklara hur vi tänker använda oss av dem. För att lägga en grund till vad 

begreppet stereotyp, i förhållande till kön och genus, innebär måste vi först förklara skillnaden 

mellan kön och genus. Kön står för det biologiska könet och genus för det socialt 

konstruerade könet. I människors tankar, värderingar och attityder finns en rad egenskaper, 

beteenden, attribut och personlighetsdrag om vad vi anser vara manligt respektive kvinnligt. 

Det är också därför vi har valt att ha med en teori om sexualitet då en individs sexualitet anses 

vara socialt konstruerat samt att huvudkaraktärerna har olika sexuella läggningar. Dessa 

tankar, värderingar och attityder skapar olika stereotyper, i detta fall könsstereotyper då det 

handlar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt utifrån ett genusperspektiv. Vi 

nämnde tidigare några exempel om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt och 



  

15 
 

grundstereotyperna anses vara stabila från år till år men det sker även vissa ändringar, 

stereotyperna moderniseras (Jacobson & Norrby 2004, s. 28). Utifrån dessa tankar, 

värderingar och attityder kan vi studera hur ICA väljer att framställa könsstereotyper. Sedan 

vill vi med hjälp av begrepp från semiotiken samt intertextualiteten förklara hur detta sker 

samt föra en diskussion runt begreppen och den tidigare forskningen. Teorin om humor är 

med för att vi ska kunna identifiera och kategorisera den typ av humor ICA använder sig av 

samt diskutera detta. 

 

4. Material och metod 

I detta avsnitt redogör vi för det material och den metod som valts till vår studie. Vi 

presenterar vår urvalsprocess och de kriterier som vi valt att använda oss av som har lett oss 

fram till vårt material. Vi presenterar även de reklamfilmer som är vårt material för 

kommande analys, detta för att ge en tydlig bild om hur materialet ser ut och är konstruerat. 

Vi presenterar sen vår metod och diskuterar eventuella metodproblem. Vi diskuterar även 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inom kvalitativa studier. 

4.1 Material och urval 

Vi ska undersöka ICAs reklamserie som sänts på TV. För att få tillgång till dessa 

reklamfilmer kommer vi att använda oss av Youtube. Youtube är ett videocommunity där 

användare laddar upp videoklipp för andra människor att titta på. På Youtube har ICA en egen 

kanal är de laddar upp sina reklamfilmer, denna kanal innehåller även ett arkiv med daterade 

äldre reklam. På denna kanal har vi hittat färdiga spellistor som innehåller alla reklamfilmer 

mellan 2005 och 2014. Dessa kanaler innehåller även reklam som enbart har sänts via deras 

Youtube-kanal. Materialet, själva reklamserien, består av korta videoklipp som är generellt 

cirka 30 sekunder till en minut långa. För att komma fram till de enheter som ska undersökas 

kommer vi göra ett strategiskt urval (Trost 1997) eller även kallat målinriktat urval (Bryman 

2008). 

Både Bryman (2008) och Trost (1997) skiljer på slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval 

där båda forskarna också är överens om att icke-slumpmässiga urval består av kvot-urval, 

bekvämlighetsurval och strategiskt urval. Enligt Trost (1997) innebär ett strategiskt urval att 

forskarna lägger fram ett antal kriterier som materialet ska uppfylla, dessa kriterier bygger på 

de teoretiska utgångspunkterna studien har. Bryman (2008) tillägger att materialet också väljs 

ut efter de forskningsfrågor som har formulerats och materialet blir därmed relevant för 
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studien. Enligt Bryman (2008) används denna metod framförallt inom kvalitativ forskning då 

studien syftar till att undersöka och förklara sociala företeelser. Både Bryman (2008) och 

Trost (1997) påpekar vikten av att forskarna är medvetna om vilka kriterier som är relevanta 

för att materialet ska komma med eller uteslutas ur undersökningen. 

Vi har valt att analysera fyra reklamfilmer. Anledningen varför vi valt fyra reklamfilmer är för 

att vi vill hålla antalet relativt lågt för att kunna analysera våra frågeställningar djupare. Då vi 

ska studera hur ICA framställer könsstereotyper i sin reklamfilm är det viktigt att åtminstone 

en man respektive kvinna medverkar i filmen. Dessutom måste både mannen och kvinnan 

vara en av de fem huvudkaraktärerna då ICA har kontroll över hur dessa karaktärer framställs. 

Till exempel finns det en rad kändisar som medverkar i reklamfilmerna, dessa filmer vill vi 

utesluta då kändisarna redan medför en personlighet som innefattar värderingar och attityder 

gentemot kändisen och vi vill endast studera de framställningar som ICA har full kontroll 

över. 

 

Som vi tidigare nämnde innehåller ICAs Youtube-kanal andra informativa klipp, men vi vill 

fokusera på ICAs reklamserie som sänds på TV då det når en bredare publik. Vi har även valt 

att begränsa antalet reklamfilmer från 2008 till 2014. Detta för att endast en av de fem 

huvudkaraktärerna är kvinna och den kvinnliga karaktär som har varit med längst är Cindy. 

Karaktären Cindy gjorde sitt första framträdande 2008, det är också på grund av karaktären 

Cindy vi har valt att begränsa oss till reklamfilmer under den tidsperioden då ICA har haft en 

större kontroll över karaktärens framställning. Karaktären Cindy är den kvinnliga roll som 

varit med längst tid i reklamserien. Det sista kriteriet vi har är att reklamfilmen måste utspela 

sig i butiken. Detta för att vi ska kunna analysera och diskutera vilka produkter mannen 

respektive kvinnan förknippas med. 

 

Efter att dessa kriterier har applicerats har vi studerat materialet och sorterat ut de 

reklamfilmer som uppfyller kravet. Eftersom att antalet enheter fortfarande var ganska högt 

valde vi att utföra ett slumpmässigt urval på de reklamfilmer som uppfyllde våra kriterier. 

Anledningen till att vi väljer att göra ett slumpmässigt urval på de återstående enheterna 

istället för exempelvis ett strukturerat urval är för att vi anser att ett strukturerat urval binder 

oss till att diskutera skillnader över tid. Detta på grund av att när man gör ett strukturerat urval 

krävs det en viss struktur, och kanske den mest logiska för vårt material vore att ta en film 

från varje år, exempelvis den första eller andra, som uppfyller kriterierna givetvis. Om vi 



  

17 
 

istället väljer att slumpmässigt välja ut våra enheter som ska analyseras har vi ingen 

förbindelse till tid. Vi använde oss av en slumpgenerator för att generera fram fyra 

reklamfilmer för analys (Bryman 2008 s.184, http://www.psychicscience.org/random.aspx). I 

denna slumpgenerator får man först ange hur många nummer som ska tas fram, och sedan 

från vilket antal nummer detta ska se, till exempel fyra nummer mellan ett och etthundra. Vi 

numrerade våra enheter genom att ge den videon som är nyast siffra ett, och den videon som 

är äldst den sista siffran. Slumpgeneratorn generade fram fyra reklamfilmer som vi ska 

analysera närmare. 

 

4.1.2 Trucken 

Reklamfilmen sändes för första gången vecka sju, år 2010. Den handlar om när Cindy kör 

truck, fast att Stig har bett henne att inte göra det. Det slutar med att hon kör igenom väggar 

och orsakar kalabalik då hon utsätter alla kunder i butiken för fara. Hon är också nära att köra 

på Stig med trucken. De huvudkaraktärer som medverkar är Stig, Cindy och Ulf. 

 

4.1.3 Sebastian kommer ut 

Reklamfilmen sändes för första gången vecka 37, år 2012. Reklamfilmen handlar om att 

Sebastian har någonting viktigt att berätta för sina medarbetare. Han berättar att han är 

vegetarian. Cindy blir exalterad och berättar att hon hade anat det tidigare. Stig blir 

frånstötande och gestikulerande medan Ulf inte riktigt förstår vad han menar. De 

huvudkaraktärer som medverkar är Stig, Cindy, Ulf och Sebastian. 

 

4.1.4 Killar som grillar 

Reklamfilmen sändes för första gången vecka 19, år 2011. Reklamfilmen handlar om att 

grilla. Cindy står och monterar en klotgrill när det helt plötsligt kommer en massa manliga 

kunder och ska hjälpa henne. Hon blir bortknuffad och får stå och titta på medan männen 

grillar och utbyter grillteorier med varandra. Männen misslyckas dock med grillandet då de 

bränner köttet. De huvudkaraktärer som medverkar är Stig och Cindy. 

 

4.1.5 Stigs inlägg i “Hen-debatten” 

Reklamfilmen sändes för första gången vecka 22, år 2012. Reklamfilmen handlar om Stigs 

kunskaper om “Hen-debatten”. Stig avbryter Cindy och hennes väninnas samtal för att 

poängtera att det inte heter han eller hon längre, för att man så lätt hamnar i könsstereotypa 

roller. Han lever dock inte som han lär. Han gör direkt efter detta raka motsatsen och placerar 

http://www.psychicscience.org/random.aspx
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väninnas barn i könsstereotypa könsroller till Cindys förvåning. De huvudkaraktärer som 

medverkar är Stig och Cindy 

4.2 Metod 

Vi genomför en multimodal textanalys. Först och främst vill vi klargöra vad vi menar med 

begreppet text. Vi ansluter oss till Moberg & Ledins (2010) tolkning av begreppet text. De 

menar att texter består av olika system av tecken, och det är med dessa tecken som vi skapar 

betydelse. Det finns en snäv tolkning av begreppet och sen finns det en mer vidgad tolkning. I 

den snäva tolkningen ses text som bokstäver som formats till ord, sammansatta till satser och 

meningar, med en början och ett slut, på papper, skärm eller annat material. I den vidare 

tolkningen av begreppet kan man låta det omfatta flera olika teckensystem som skapar 

mening. I denna tolkning omfattar texter allt från tal(ljud), symboler och bilder till kläder, 

musik och arkitektur. Texten ses som en representation och aldrig en direkt avspegling. De 

som producerar texter gör det i ett sammanhang, med en viss inramning och utifrån ett visst 

perspektiv. Den mening som skapas av mottagaren som läser texterna är en konsekvens av hur 

något representeras, vilket tecken, ord och former producenten valt. (Ledin & Moberg 2010, 

s. 153-160) I denna studie ska vi fokusera på den vidare tolkningen av begreppet text eftersom 

vi ämnar att analysera rörlig visuell reklam, och inte traditionell skriven text. Viktigt att 

uppmärksamma när man studerar reklam och TV-program är att texter är multimodala, alltså 

att kommunikationen sker i olika former som till exempel genom ljud, bild och språk som 

samverkar när vi skapar mening (Kress & Van Leeuwen, 2001). 

Texter som omfattar ett flertal kommunikationsformer brukar kallas för multimodala. En 

multimodal text kan exempelvis bestå av skrift och bild, tal och musik (som i radioreklam), 

rörliga bilder och musik (som i en musikvideo), eller rörliga bilder, tal och musik (som i 

filmer). (Björkvall 2009, s.8) Multimodalitet handlar alltså om kombinationen av olika 

resurser eller “modes” i kommunikationen. I vissa sammanhang är kombinationen av talat 

språk, bild, musik och ljudeffekter centrala för att uttrycka och förmedla något (Ekström, 

2008 s.12). Kress & Van Leeuwen (2001) beskriver den multimodala texten som användandet 

av flera semiotiska resurser eller uttrycksformer i en texts design, och hur dessa är 

kombinerade med varandra för att skapa mening. 

Presupposition handlar om vad som inte sägs i en text, men som har sagts i andra texter och 

som man sedan tar för givet, som “common sense”. Presupposition handlar alltså om vad som 



  

19 
 

är frånvarande eller närvarande i en text. Med detta menas att en person, händelse eller 

handling kan vara antingen absent(frånvarande), presupposed(underförstått), 

backgrounded(bakgrundat) eller foregrounded(förgrundat). Om någonting är presupposed i en 

text är det på sätt och vis närvarande i texten, fast en del av dess implicita mening. Varje text 

är en kombination av explicita meningar, alltså vad som faktiskt sägs, och implicita meningar, 

alltså vad som lämnas osagt men som ändå tas förgivet, som presupposed. Presupposition 

förankrar det nya i det gamla och det okända i det kända. En texts presupposition hjälper till 

att positionera sina läsare, tittare eller lyssnare. Alltså när något är presupposed in en text 

förväntas läsarna eller tittarna att veta om vissa saker som sagts i andra texter eller förväntas 

att hålla med om vissa saker (Fairclough 2010, s.106-109). David Machin och Andrea Mayr 

(2012, s153) menar att en stor del av hur vi bearbetar en text sker undermedvetet. Att vi inte 

kontinuerligt övervakar vad människor/texter menar, även fast vi i vissa olika kontexter kan 

komma att bli medvetna om att vissa människor/texter använder andra meningar och 

förklaringar istället för dem vi själva skulle använt oss av för att beskriva något med. 

Vanligtvis krävs det att vi förlitar oss på våra gemensamma presuppositioner. I många fall är 

det som presenteras som självklart eller tas för givet och inte behöver definieras djupt 

ideologiskt rotat. Språket används kontinuerligt för att förgrunda vissa ting, eller lämna vissa 

ting utanför. Presupposition handlar alltså om vad texten antar att läsarna eller åskådarna 

redan vet. 

Bilder, till skillnad från ord, kan på ett mer direkt sätt väcka olika känslor och vi får ofta en 

idé av bildens innehåll. Den visuella kommunikationen är ett symbolsystem, precis som 

språket. Detta symbolsystem bygger på redan etablerade symboler och konventioner. Alltså 

kan en bild tillskrivas olika betydelser beroende på vem som betraktar den, vilket beror på 

såväl kulturella koder som individuella erfarenheter som vi bär med oss. (Fogde 2010, s.179) I 

en visuell analys är det viktigt att alla detaljer i en text betraktas. Med det menas till exempel 

att bilder, linjer, färger, kroppshållning, och blickar är viktiga att studera för att se hur dessa 

tecken och koder kan generera olika föreställningar om något. Semiotik handlar om att 

studera kommunikation och meningsskapande där en semiotisk analys studerar tecknet och 

dess betydelse. För att inte undgå detaljer i en text går man igenom och beskriver de olika 

betydelsebärande elementen. Inom en semiotisk metod kallas denna nivå i analysen för 

denotation, och avser att identifiera vad bilden faktiskt föreställer. (Fogde 2010, s.181) De 

kulturella associationer och föreställningar som vi utläser från bilder kallas konnotationer, 

eller den konnotativa nivån. Som vi tidigare nämnt tolkar människor bilder annorlunda, och 
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detta bottnar i att vi människor bär med oss olika individuella erfarenheter och kulturella 

föreställningar om tecken. (Fogde 2010, s.183) 

Textanalysens syfte är att gå in djupare i en text och dekonstruera den för att hitta det 

väsentliga. Dekonstruktionen syftar till att ifrågasätta det självklara i en text. I en 

dekonstruktion av text används frågor som stöd och riktlinjer för det man ämnar att 

undersöka. Frågorna fungerar som ett stöd i arbetet att bryta ner texten i enskildheter. Dock är 

det viktigt att man inte förlorar helhetsbilden när man bryter ned texten i enskildheter 

eftersom att det är kombinationen av de olika resurserna, och dess samspel som vi främst 

intresserar oss av. (Ledin & Moberg 2010, s.160) De frågor som vi använder som stöd och 

riktlinje under analysen av vårt material är följande; 

 Hur framställs manligt respektive kvinnligt via det visuella och genom handlingar? 

Sker det på ett stereotypt sätt? 

 Hur används humor? 

 Vad är presupposed? 

 Vilka produkter förknippas med de olika karaktärerna? 

 Vilka myter finns i texten? 

4.2.1 Tillämpning 

Materialet analyseras utifrån vår valda metod och som stöd ska vi använda oss av de 

stödfrågor vi har formulerat (se 4.2 Metod). Textanalysen fungerar som grund för att bryta ner 

materialet i olika beståndsdelar utifrån stödfrågorna. Sedan analyseras varje reklamfilm samt 

huvudkaraktär enskilt utifrån stödfrågorna. Hur de manliga respektive kvinnliga karaktärerna 

framställs i reklamfilmerna kommer att besvaras med hjälp av de semiotiska begreppen 

denotation, konnotation och stereotyp. 

På den denotativa nivån kommer vi att beskriva våra huvudkaraktärer utifrån det konkreta och 

objektiva, alltså vad som faktiskt är och sker i bild utan någon djupare analys eller innebörd. 

När vi sedan går in på den konnotativa nivån kommer vi studera huvudkaraktärernas kläder, 

kroppshållning, rörelser, vilka sysslor de utför samt produkter de förknippas med och även 

vad de säger. Vi kommer även att notera om det finns några bakomliggande myter på den 

konnotativa nivån i texten som kan påverka framställningen av karaktärerna. Den konnotativa 

delen av vår analys är bred då vi väljer att studera texten i helhet men vi kommer fokusera på 

de delar som är relevanta utifrån syfte, frågeställningar, teorier samt de frågor vi använder 

som stöd av för att analysera materialet. Eftersom vi har förklarat vad som stereotypt sett 
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anses vara manligt respektive kvinnligt utifrån teorier och tidigare forskning kommer vi 

kunna lyfta fram eventuella könsstereotyper i reklamfilmerna på den konnotativa nivån då 

könsstereotyper i grund och botten bygger på kulturella och sociala företeelser. Vi kommer 

även att förhålla oss till begreppet presupposition och analysera dess innebörd i materialet. 

Sedan kommer vi i diskussions- och slutsatsdelen förklara hur framställningen av dessa 

könsstereotyper sker. För att kunna genomföra detta kommer vi använda oss av begreppen vi 

tidigare nämnde i den teoretiska delen: myt, metonymi, och intertextualitet. Dessa begrepp 

används nämnvärt inte i analysdelen men kommer vara av stor nytta i diskussionen samt för 

att komma till slutsatser. Analysdelen kommer lägga en bred grund för hur vi ska tillämpa 

dessa begrepp. Eftersom vi har preciserat betydelserna av begreppen samt hur vi kommer se 

på dem, kommer vi sedan ingående kunna förklara hur ICA framställer mannen respektive 

kvinnan med hjälp av begreppen. 

4.3 Metodproblem 

Ett problem inom kvalitativ forskning är att replikerbarheten av en studie anses var låg. Detta 

beror på att inom kvalitativa studier är forskaren själv det främsta redskapet vid 

datainsamlingen. Det som observeras och registreras och det som forskare väljer att inrikta sig 

på är till stor del beroende av hans eller hennes intressen. (Bryman 2008, s.368) I en 

multimodal textanalys handlar det om att tolka texter, och eftersom texter är polysemiska 

påverkas tolkningen av kulturella föreställningar, tidigare erfarenheter och egenskaper. Med 

detta menas att forskare med andra intressen eller kulturell bakgrund antagligen kommer att 

tolka materialet annorlunda. För att öka replikerbarheten kommer vi att vara så transparanta i 

vår analys som möjligt. Vi har förklarat hur vi ska gå tillväga i analysen samt hur vi ska 

använda oss av både metoden och de teorier vi har tagit fram så detaljerat som möjligt för att 

öka replikerbarheten. Det är dock svårt att skapa en modell inom analysen då man ska närma 

sig texten förutsättningslöst och objektivt. Det blir då motsägelsefullt att följa en redan skapad 

modell då den kan få en begränsande effekt, dessutom är alla texter olika vilket gör att det inte 

finns en modell för alla texter (Ledin & Moberg 2010, s.160). Eftersom alla texter är olika och 

kvalitativa studier bygger på tolkningar är vi väl medvetna om att det finns flera olika 

ingångsvinklar in i studien. De ingångsvinklar vi har valt nämnde vi under 4.2 Metod. 

4.3.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är utformade för att appliceras på 
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kvantitativa studier och forskare har ifrågasatt begreppens relevans för kvalitativa studier. Det 

har i sin tur lett till att forskare tagit olika ståndpunkter till hur man ska applicera begreppen 

på en kvalitativ studie. En ståndpunkt går ut på att man applicerar begreppen men lägger 

endast vikt på de frågor som är relevanta för en kvalitativ studie. En annan ståndpunkt, den vi 

kommer använda oss av, är att en kvalitativ studie ska bedömas utifrån helt andra kriterier än 

en kvantitativ studie. Viktiga begrepp inom denna ståndpunkt är tillförlitlighet och äkthet. För 

att uppnå en tillförlitlig studie finns det fyra delkriterier som heter trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. (Bryman 2008, s. 351-353) För att öka 

studiens trovärdighet har vi beskrivit analysmetoden och vi ska även argumentera för 

resultaten samt slutsatserna då de bygger på teoretiska begrepp. Vi ska öka studiens 

överförbarhet genom att ge så pass täta och fylliga beskrivningar som möjligt vilket även de 

stärker studien. För att öka studiens pålitlighet ska vi inta ett granskande synsätt, vilket 

betyder att man ska göra en fullständig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen. 

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att författarna försöker göra det så tydligt som 

möjligt att personliga värderingar och attityder inte påverkat studien vilket i sin tur betyder att 

endast de som granskat studien kan slå fast i vilken utsträckning resultaten går att styrka. 

(Bryman 2008, s.355, 256) 

Forskare som har utfört en kvalitativ studie brukar se resultaten som en av flera tänkbara 

representationer av den sociala verkligheten och inte som en slutgiltig version (Bryman 2008, 

s. 360). Vi kommer även se den här studiens resultat som en av flera tänkbara representationer 

av den sociala verkligheten då, som vi tidigare nämnt, finns flera olika ingångsvinklar in i 

studien vilket skulle medföra olika resultat och diskussioner. Kvalitativa studier får ofta kritik 

för att de innehåller subjektiva tolkningar (Bryman 2008, s.352) vilket vi är medvetna om och 

ska i så stor utsträckning som möjligt ska undvika det. Detta har bland annat gjorts genom att 

precisera hur vi väljer att definiera de teoretiska begreppen samt hur vi kommer använda oss 

av dem. Även om man aldrig kan uppnå fullständig objektivitet (Bryman 2008, s. 355), 

strävar vi så långt som möjligt att uppfylla objektivitetskravet. 

Kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera då resultaten är framtagna ur en väldigt 

specifik situation och antalet enheter är väldigt litet och därför kan inte resultatet generaliseras 

till ett större sammanhang (Bryman 2008, s.369). Det är även omöjligt att generalisera våra 

resultat till andra företags reklamfilmer. Istället ska resultaten från en kvalitativ studie 
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generaliseras till de teorier som har tagits fram, med andra ord är det kvaliteten på de 

teoretiska slutsatser som är det viktiga när generaliserbarheten bedöms (Bryman 2008, s.369). 

5. Resultatredovisning 

I detta avsnitt presenterar vi analysresultaten från varje reklamfilm under en egen rubrik Vi 

presenterar resultaten i den kronologiska ordning som det sker inom reklamfilmen, detta för 

att det blir mer sammanhängande och lättare att följa med i reklamfilmens handling. I 

resultatredovisningen utgår vi från de frågor vi har tagit fram som stöd för analysen, vilket vi 

diskuterade i 4.2 Metod. 

5.1 Trucken 

På den denotativa nivån har Stig på sig en vit rock och blå skjorta med en mönstrad slips till 

samt ett par svarta byxor. Cindy har på sig en vit rock med ett svart linne under samt ett par 

svarta byxor. Hon har även uppsatt hår och örhängen. På den konnotativa nivån framställs 

Stig som den med makt eftersom han filmas snett underifrån ur ett grodperspektiv (Mercado 

2011, s.9). Denna tendens förstärks eftersom Cindy inte ställer sig bredvid Stig, utan snett 

bakom honom. När Stig talar om vilken succé kampanjen är och när han säger att de behöver 

få ut fler varor i butiken framstår han som en auktoritet och en kompetent ledare, vilket 

stereotypt sett är ett attribut som brukar förknippas med det manliga (Jacobson & Norrby 

2004, s.7, 29). Detta förstärks även när Stig blickar ut över butiken genom att Cindy står 

bakom och tittar på Stig istället för att titta ut i butiken vilket konnoterar att hon ser upp till 

honom. Förhållandet mellan dem byggs upp i enlighet med hur deras formella förhållande 

som anställd och chef ser ut, något som inte sägs här utan är presupposed genom att det har 

klargjorts i tidigare texter. 

När Cindy är på väg mot lagret höjer Stig sitt finger och påpekar att hon inte ska röra trucken. 

Cindy börjar då att grimasera. Man hör hur hon tänker högt för sig själv. Hon repeterar det 

som Stig sade med en hånande ton. Hon säger “Nej, för tjejer kan väl inte köra truck... 

Gubbe.”. I denna reklamfilm blir Cindy en metonymi för alla kvinnor och här finns det också 

en presupposition och det är myten om att kvinnor är sämre på att framföra fordon än vad män 

är. Detta förstår vi tack vare att Stig aldrig sade varför Cindy inte skulle röra trucken. På den 

konnotativa nivån av hennes reaktion förstår vi att hon tolkade det som om att han menade att 

hon inte skulle röra trucken enbart för att hon är kvinna, och därmed sämre på att hantera den. 

Trucken i sig kunde lika gärna ha varit till trasig eller upptagen. 
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När Cindy kommer ut på lagret hoppar hon upp och sätter sig i truckens förarsäte. Hon blickar 

ner mot instrumentbrädan och kollar till vänster och sen till höger. På den denotativa nivån är 

miljön mörk och konnoterar att det är en främmande och eventuellt farlig miljö hon befinner 

sig i. Hennes blick konnoterar att hon inte är bekant med hur man hanterar trucken. Cindy 

drar i en spak och trucken ger ifrån sig ett ljud.  I nästa klipp ser man Stig som står ute i 

butiken och pratar med en kund om en produkt.  Helt plötsligt kommer trucken skenandes 

genom väggen, detta byggs upp med ett accelererande mekaniskt ljud som givetvis konnoterar 

att det är trucken som är på väg. Det hörs ljud av glas och metall som går sönder, människor 

som skriker och ett fortsatt accelererande mekaniskt ljud. På den konnotativa nivån förstår vi 

att ljudet kommer från alla de saker som Cindy förstör när hon kör genom väggen, och att 

människor skriker i panik eftersom att de blir rädda. Trucken fortsätter att skena genom 

butiken. Det klipps till Cindy som sitter kvar i trucken. På den denotativa nivån för hon sina 

händer och armar över sitt ansikte. På den konnotativa nivån förstår vi att hon försöker skydda 

sig, men samtidigt förstår vi att hon verkligen har tappat kontrollen över trucken. Hon gör 

inget försök till att få stop på trucken genom att exempelvis dra i samma spak som hon 

startade trucken med, eller att greppa tag om ratten för att svänga åt sidan. Till ljudet adderas 

här ett ljud som låter som en explosion samtidigt som vi får se i bild hur lampor exploderar i 

taket. Detta förstärker den redan tidigare känslan av panik på den konnotativa nivån. 

Det klipps till Ulf som står vid utgången. På den denotativa nivån är Ulf klädd i en vit rock 

med en mörkblå t-shirt under, samt ett par ljusblåa byxor. Ulf står framför kunderna i 

utgången. Han sätter händerna på varsin sida av dörren och skriker “Rädda sig den som kan” 

innan han springer ut ur bild. Bakom honom syns en äldre dam. Sättet som han sätter 

händerna i dörren och för en kort stund inte låter någon annan passera kan ses som väldigt 

icke-stereotypt för det manliga. Mannen som stereotyp, kan framställas som antingen hjälte 

eller brottsling (Jacobson & Norrby 2004, s.7). Ulf framställs här inte direkt som en 

brottsling, eftersom att det inte är han som har orsakat kalabaliken. Genom valet att ta sig ut 

ur butiken före äldre damer och andra kunder i butiken porträtteras han inte som någon hjälte 

heller. Efter att han har sprungit ut ur butiken klipps det till en äldre herre som står mellan två 

hyllor. På den denotativa nivån har denna herre på sig en beige rock, svart hatt, svarta 

solglasögon och i handen håller han i en vit käpp. På den konnotativa nivån förstår vi att 

denna man är synskadad då den vita käppen är ett tecken för detta. Det kanske är en person 

som Ulf skulle ha räddat istället för att springa ut ur butiken. Detta hjälper till att porträttera 
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honom som en ynkrygg, alltså motsatsen till vad som kan anses vara stereotypt för det 

manliga (Jacobson & Norrby 2004, s.7). 

Cindy får till slut stopp trucken när den är på väg att köra på Stig. På den denotativa nivån ser 

man hur truckens gaffel stannar några centimeter från Stigs skrev. Eftersom vi tidigare fått se 

att Cindy inte gjort några försök att få stopp på trycken, då hon endast sitter och skriker samt 

håller för ansiktet och ögon när trucken kör genom butiken, förstår vi att det bara var tur att 

trucken stannade. Sedan klipper det till Cindy som sitter kvar i trucken. Hon påpekar vilket 

succé det var att ha kampanj på det utvalda sortimentet i ett desperat försök att rädda 

situationen hon har ställt till med. Hon håller alltså med om det som Stig sade i början av 

reklamfilmen. Framställningen av Cindy ändra under reklamfilmen då hon i början framställs 

på ett sätt som anses vara stereotypt kvinnligt. Hon framställs som vacker med sitt uppsatta 

hår, sina smycken och sitt leende men även genom att hon är smal och inåtvänd (Jacobson & 

Norrby 2004, s.7). Dock går framställningen från att bygga på hennes utseende till hennes 

egenskaper som i detta fall är negativa då hon varit dumdristig och inkompetent. 

 

5.2 Sebastian kommer ut 

I denna reklamfilm ser vi att Stig har på sig en ljusblå skjorta, randig slips i olika färger och 

ett par mörka kostymbyxor. Ovan på det har han, precis som alla andra en vit rock som det 

står ICA på. Ulf har en mörkblå t-shirt och jeans på sig medan Cindy har på sig en rosa polo-

aktig tröja med svarta byxor. Eftersom hon har på sig så pass täckande kläder bryter det mot 

den klassiska stereotypiseringen av kvinnor som sexobjekt (Jacobson & Norrby 2004, s.7). 

Dock bär hon både en stor svart ring på fingret samt ett stort armband som knappast är 

praktiskt att arbeta i. Sebastian har på sig ett par mörka byxor, en ljuslila skjorta och en scarf 

runt halsen. Både Stig och Sebastian är finklädda men Stigs klädstil förknippas ändå med den 

typiska chef-klädstilen medan Sebastian framstår som ännu lite finare och med mera stil, 

något som kan leda tankarna in på myten om att homosexuella män är modemedvetna. 

Anledning till varför vi menar att Sebastian är homosexuell är inte enbart kopplat till hans 

klädstil eller hans kroppsspråk som vi kommer nämna mer lite senare, utan här finns det något 

som är presupposed. Intertextuella relationer med tidigare reklamfilmer påminner om att 

Sebastian drömmer om halvnakna, muskulösa män. 

 

I början av reklamfilmen står Stig och inspekterar en morot, han tittar noggrant på den 

samtidigt som han smeker den. Ulf lyfter en stor låda med äpplen och när han sätter ner lådan 
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stönar han till och räcker ut tungan mellan två äpplen. Vi menar att frukterna i detta fall 

konnoterar det manliga könsorganet och handlingarna har lite av en sexuell ton, det 

tillsammans med att Sebastian strax efter säger att han har något han vill berätta, gör så att 

man antar att han kommer berätta att han är homosexuell. 

 

Här drar reklamfilmen ut på nyheten genom att sakta börja zooma in närmare och närmare på 

Sebastians ansikte samtidigt som han tvekar, stammar och flackar med blicken. De klipper 

snabbt till Ulf som är nyfiken och säger: “vadå?”. Sedan zoomar de återigen in närmare och 

närmare på Sebastian som tvekar innan han säger: “jag är vegetarian”. Det är här skämtet 

kommer in och spelar sedan en stor roll genom resten av reklamfilmen. Det blir ett 

likamedtecken mellan vegetarian och homosexuell och kommande handlingar och vad som 

sägs kan kopplas till myter och stereotypa egenskaper om homosexuella män. Dessa myter 

och stereotypa egenskaper är möjliga att identifiera tack vare begreppet intertextualitet då vi 

genom andra, tidigare texter lärt oss vad som kan anses vara stereotypa egenskaper för 

homosexuella män. 

 

Cindy reagerar positivt och frågar hur föräldrarna tog beskedet varpå Sebastian svarar att hans 

pappa har haft svårt att acceptera det. Stig avbryter Sebastian med att säga: “vad du gör på din 

fritid bryr jag mig inte om, men här i butiken..” samtidigt som han gör en rörelse med 

händerna som konnoterar att han knuffar bort Sebastian och tar avstånd till honom. Detta kan 

kopplas till myten om att äldre män och fäder är de som har svårt att acceptera homosexuella 

män, de är gammalmodiga och tar avstånd. Cindy avbryter lite argt Stig genom att säga åt 

honom att slappna av. I detta fall agerar Cindy som en icke-stereotyp genom att hon är stark 

och modig nog att säga åt butikschefen Stig och inte står tyst och inåtvänd som anses vara 

stereotypt kvinnligt. Hon fortsätter prata om att hon känner många vegetarianer och att de är 

roliga att festa med. Detta bygger också på myten om att kvinnor och homosexuella män 

tycker om att umgås och blir bra vänner och att kvinnor tycker homosexuella män är roligare 

att festa med än med heterosexuella män. 

 

Under hela klippet har Ulf spelat en icke-stereotyp manlig roll, han lyfter först en låda äpplen 

vilket man uppfattar att han tycker är tung, det vill säga att han inte är stark, dessutom är han 

inte smart nog att förstå vad som händer och sedan blir han osäker på sig själv och går därför 

fram till Sebastian för att ta reda på hur man vet att man är vegetarian. Detta är tvärtemot den 

manliga stereotypen som ska vara stark både fysiskt och mentalt. När Ulf sedan frågar 
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Sebastian hur man vet om man är vegetarian tittar Ulf runt omkring sig för att se till att ingen 

är i närheten och sänker sedan rösten innan han säger vegetarian. Detta spelar också på myten 

om att det fortfarande är tabubelagt att vara homosexuell i dagens samhälle. 

5.3 Killar som grillar 

På den denotativa nivån ser vi hur Stig kommer gående med en vagn full med svenskt 

grillkött. Han har en blå skjorta med en lila slips och en vit rock som det står ICA på. Stig 

frågar hur det går för Cindy som står och monterar en grill. Cindy har på sig en vit blommig 

blus, svart kjol samt en vit rock som hon har vikt upp ärmarna på. I denna reklamfilm har 

Cindy sitt blonda hår utsläppt. Här menar vi att att de blandar ihop en icke-stereotyp med en 

kvinnlig könsstereotyp. Hennes kläder tillsammans med det utsläppta och tillfixade håret 

konnoterar till att hon ska betraktas, att man helt enkelt framhäver hennes utseende men 

samtidigt monterar hon en grill. Hon är aktiv och händig vilket anses vara icke-stereotypt 

kvinnligt. 

Det är i nästa moment som skämtet i reklamfilmen kommer in. Även fast Cindy säger att det 

går bra att montera grillen, stormar en rad olika män, som är kunder i butiken, fram till henne 

då hon nämner att det snart ska grillas. Männen samlas runt grillen och trycker bort Cindy 

som blir förvånad. En man ger henne en stekpanna och säger att hon ska hålla i den, vilket är 

en produkt kvinnor förknippas med inom reklam enligt den tidigare forskningen vi 

presenterade. Det är presupposed att männen ska sköta grillen. Männen som har stormat till 

grillen framställs om starka, pålitliga män och experter på grillning då en efter en slänger ur 

sig en rad tips om hur man ska grilla för att få bästa resultat och det kan kopplas till myten om 

att det är männen som ska sköta grillen. Här kommer begreppet presupposed in igen då man 

antar att resultatet av grillningen kommer bli riktigt bra på grund av alla dessa män som 

framställs som experter. 

Det pågår lite av en maktkamp runt grillen där männen har samlats. Reklamfilmen klipper 

från ett ansikte på en av männen till en produkt eller en större helhetsbild och sen tillbaka på 

en ny man som ger sitt expert tips. Diskussionen blir allt mer högljudd och till sist kan man 

knappt urskilja vad som sägs. Detta hjälper till att framställa männen som starka ledare som 

tar initiativ men samtidigt skapar den snabba klippningen och den allt mer högljudda 

diskussionen en känsla av kaos och att situationen inte är under kontroll. På den denotativa 

nivån börjar allt mer rök synas i bild för varje klippning som görs och på den konnotativa 
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nivån förstår man att något har gått fel. Då avbryter Cindy männen som reagerar starkt genom 

att ropa “VA?”.  Cindy frågar hånfullt om det inte luktar lite bränt och då upptäcker männen 

att de helt har glömt bort grillningen och köttet som var på grillen har bränts. Männen har 

misslyckats med grillningen trots att de framställdes som experter vilket har förlöjligat dem, 

skämtet sker på männens bekostnad. 

5.4 Stigs inlägg i Hen-debatten 

På den denotativa nivån ser vi hur Cindy plockar upp varor på en hylla. Hon har på sig en vit 

rock med uppkavlade ärmar, under den har hon ett orange linne. Hon har korta jeansshorts 

med svarta leggings under. Hon har en svart rosett i håret och ringar på fingrarna, ett armband 

på armen och örhängen i öronen. På den konnotativa nivån framställs hon som attraktiv 

genom sitt klädval och sina utsmyckningar. Produkten som hon förknippas med är olivolja 

som är en produkt som kan anses vara nyttig. 

Stig har på sig en vit rock med en vit skjorta under, till det har han en mönstrad slips samt ett 

par gråa byxor. Han har även glasögon på sig. Han står bakom Cindy med ett 

anteckningsblock i metall. När Cindy placerar produkten på hyllan gör han en anteckning och 

påpekar att produkten är på plats. Stigs klädval som slipsen och den vita skjortan konnoterar 

att han är lite högre uppsatt än Cindy, vilket även förstärks av att han står bakom henne och 

antecknar vad hon gör. En presupposition som förstärker det intrycket är vetskapen om att 

Stig är chef för butiken, men det framgår inte i denna reklamfilm men det har framgått i 

tidigare reklamfilmer från ICA. De produkter som Stig förknippas med är läsk och godis. 

Det klipps till en kvinna och två barn, en pojke och en flicka, som kommer in i butiken och 

som hälsar på Cindy. Cindy svarar “Hej gumman”, och vi förstår här att dessa två är bekanta 

sedan tidigare. De kramas och sedan tittar Cindy ner på barnen och konstaterar att “han” och 

“hon” har blivit väldigt stora. Stig harklar sig och avbryter deras samtal genom att poängtera 

att det heter “Hen” nu för tiden, alltså inte “Hon” eller “Han”. Han berättar att de inte gör 

skillnad på kön eftersom att barn således kan hamna i stereotypa könsroller. Detta uttalande 

av Stig konnoterar att han är kompetent och utåtriktad eftersom att han förstår att 

stereotypisering kan vara skadligt och väljer att avbryta deras samtal för att poängtera detta. 

Dessa två egenskaper är stereotypa för det manliga (Jacobson & Norrby 2004, s.7). 
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Stig vänder sig mot barnen och ger dom varsin godispåse. Han vänder sig mot pojken och 

frågar om han skulle vilja följa med Stig ut och köra truck senare. Stig slår med sina armar i 

luften mot pojken samtidigt som han gör ljud med munnen som liknar ett ljud från en motor. 

Sedan vänder sig Stig mot Cindy och säger, samtidigt som han tittar ned med blicken mot 

barnen, att hon kan ta med “hen” ut i köket och baka något gott. På den konnotativa nivån 

förstår vi att Stig placerar barnen i stereotypa könsroller, även fast han själv poängterade hur 

viktigt det var att inte göra så. Det är presupposed att det är normalt med att pojkar gillar 

fordon och traditionellt sätt är det flickor som bakar. När han slår i luften mot pojken 

konnoterar det styrka, våld och spänning. Vilket Stig även förstärker med ljudet som han gör. 

Även om Stig inte uppmanar till våld är det ändå det som blir det uppenbara. Detta kan 

kopplas till hur män stereotypt framställs som starka och modiga (Jacobson & Norrby 2004, 

s.7).  

När han pratar med Cindy som ska ta med sig flickan ut i köket och baka uppstår känslan av 

de mer äldre traditionella könsrollerna där kvinnorna skulle vara den omhändertagande och 

tillfredsställande till skillnad från mannen som skulle vara den försörjande, kompetenta och 

starke (Jacobson & Norrby 2004, s.7). Detta förstärks i nästa scen när Stig och pojken går 

iväg och Stig frågar pojken vad han vill bli när han blir stor. De förslag som Stig nämner är 

brandman och stridspilot. Detta är två yrken som vi kan anta är mansdominerade yrken och 

som konnoterar spänning och fara. Denna reklamfilms handling blir en parodi på 

könsstereotypt tänkande och en parodi bottnar i intertextualitet. En parodi bygger på andra, 

tidigare texter och för att förstå det roliga i parodin behöver man tagit del av den eller de 

tidigare texterna, i detta fall texter om Hen-debatten samt texter där traditionella mans- och 

kvinnoroller framställts (Lindgren 2009, s.93). 

6. Diskussion 

I diskussionen av tidigare forskning presenterades några resultat som visade att stereotypt sett 

förknippas kvinnor med produkter som innefattar hushållet och hushållssysslor medan 

männen förknippades med produkter utanför hushållet (Eisend, Knoll & Steinhagen 2011). 

Nu när vi har gjort analysen kan vi se att det inte finns ett mönster mellan produkten och 

könet. Till exempel ser vi i reklamfilmen “Sebastian kommer ut” att Stig står och inspekterar 

samt packar upp morötter medan Cindy står och packar upp grillkött. I nästa reklamfilm, 

“Killar som grillar”, kommer Stig gående med en vagn full med grillkött medan Cindy senare 
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håller i en stekpanna och i den sista reklamfilmen, “Stigs inlägg i Hen-debatten”, förknippas 

Stig med produkterna läsk och godis medan Cindy förknippas med olivolja. 

En större kvantitativ studie som fokuserar på detta skulle ge ett mer preciserat resultat, men 

samtidigt finns det ingenting som indikerar utifrån de filmer vi har analyserat, att ICA 

medvetet skulle ha ett genomgående mönster för vilken produkt som skulle förknippas med 

ett specifikt kön. Den tidigare forskningen som vi presenterar och som hävdar att kvinnor 

förknippas med produkter innanför hushållet och männen med produkter utanför hushållet har 

studerat ett stort antal företag och deras reklamfilmer, där vi kan anta att företag som gör 

reklam för en specifik produkt finns med till skillnad från ICA som gör reklam för en rad 

olika produkter varje vecka (Eisend, Knoll & Steinhagen 2011). Vi kan anta att de företag 

som gör reklam för en specifik produkt väljer vilket kön som ska förknippas med produkten, 

till exempel att det är mannen som kör, köper och tar hand om bilen medan kvinnan ser till att 

det är städat och fint i huset. I grund och botten gör ICA oftast inte reklam för sina egna 

produkter, vilket skulle motivera varför det inte heller finns ett mönster bakom vilket kön som 

förknippas med vilken produkt, och ifall ICA gör reklam för sina egna produkter, som till 

exempel I love eco, är det först och främst reklamfilmens handling som är viktig. 

I de analyserade reklamfilmerna framställs de tre manliga karaktärerna olika. På det visuella 

planet framställs Stig, med hjälp av sin skjorta och slips, som högre uppsatt än sina manliga 

medarbetare och inges därmed en viss makt. Detta för att hans klädstil konnoterar till en 

könsstereotyp roll som chef, det vill säga projektörmannen. (Jacobson & Norrby 2004, s.29). 

Detta förstärks också genom vissa av hans handlingar då han visar upp egenskaper som ses 

som väldigt könsstereotypa. I “Trucken” framstår Stig som en framgångsrik ledare då hans 

kampanj går bra, han filmas lite underifrån och han ger order till Cindy om vad hon ska göra 

och inte göra. När han i reklamfilmen “Stigs inlägg i Hen-debatten” väljer att avbryta Cindy 

och hennes väninna och poängtera att det inte heter hon eller han framstår han som väldigt 

kompetent och en expert inom området. Stig har därigenom fått makten. Detta är några 

exempel på egenskaper som förknippas med den manliga könsstereotypa rollen som chef 

(Kim et al. 2006). Dock stiger han ur den könsstereotypa rollen som chef då han bland annat 

förlöjligar sig själv genom sin dubbelmoral i “Stigs inlägg i hen-debatten”.  

Ulf framställs på det visuella planet som en vanlig kille. Det är också via sina handlingar som 

han framstår som en icke-stereotyp vad gäller det manliga. I reklamfilmen “Trucken” väljer 
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han att springa ut från butiken utan att hjälpa varken äldre människor eller handikappade. 

Genom hans handlingar i denna reklamfilm så framställs han som en ynkrygg, vilket anses 

vara icke-stereotypt manligt (Jacobson & Norrby 2004, s.30). Framställningen av Ulf blir 

alltså icke-stereotyp eftersom att de egenskaper som stereotypt tillskrivs en manlig karaktär i 

hans ålder är tvärtemot de egenskaper som han faktiskt besitter. Istället för att vara stark, 

modig och kompetent framstår han som en ynkrygg, osäker och en inkompetent människa. 

Även om framställningen av Ulf är negativ då han visar upp stereotypt dåliga egenskaper vill 

vi påpeka att han blir, på grund av att reklamfilmerna är humoristiska, väldigt omtyckt och 

oförarglig är ett ord som beskriver honom mer rättvist. 

På det visuella planet framställs Sebastian som en relativt vanlig kille. Som vi nämnde 

tidigare konnoterar klädseln en stilfull och modemedveten man, dessutom har han en 

modemedveten frisyr vilket gör att helhetsintrycket om Sebastians stil leder tankarna till 

myten om att homosexuella män klär sig bättre än heterosexuella män. Presupposition och 

intertextuella lån spelar även in på framställningen av Sebastian. Presupposed vet vi att han 

tidigare har drömt om män samt att reklamfilmens handling kretsar runt Sebastian och 

intertextuella lån som handlar om stereotypa egenskaper om homosexuella män. Detta gör att 

vi inte kan placera in honom som en manlig könsstereotyp utan istället framställs han som en 

homosexuell stereotyp. 

Den visuella framställningen av Cindy anser vi inte vara stereotyp vad gäller den traditionella 

framställningen av kvinnor i reklamsammanhang som anspelar på kvinnan utseende 

(Jacobson & Norrby 2004, s.29). Givetvis så hjälper hennes smycken och hennes elegans till 

att framställa henne som mer traditionellt kvinnlig, men vi anser att hennes klädval inte är 

utmanande nog för att klassas som stereotypt. Hennes handlingar i reklamfilmerna hoppar 

mellan icke-könsstereotypa och könsstereotypa roller. I “Trucken” framställs hon enligt den 

könsstereotypa myten om att kvinnor inte kan köra fordon medan hon i “Killar som grillar” 

framställs som duktig och händig, vilket anses vara mer manligt könsstereotypt (Jacobson & 

Norrby 2004, s.29). 

Den vita rocken som alla huvudkaraktärer bär över sina vanliga kläder är väldigt 

neutraliserande och medför en relativt jämställd framställning av de olika könen. I och med att 

de alla bär den vita rocken är det ingen av karaktärerna som sticker ut särskilt mycket på det 
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visuella planet, utan det är snarare via karaktärernas handlingar och genom de myter som 

reklamfilmerna bygger på som vikten ligger. 

ICAs reklamfilmer bygger på och driver med myter inom det svenska samhället. Dessa myter 

handlar om genus. Reklamfilmernas handling, vad som sägs och görs, kretsar runt en myt och 

det är inom myterna som vissa könsstereotyper och icke-könsstereotyper framkommer. I 

reklamfilmen “Trucken” bygger man upp handlingen kring myten om att kvinnor inte kan 

köra där man låter Cindy bli en metonymi för alla kvinnor. Det är också ovanligt enligt den 

tidigare forskningen att skämtet uppkommer och sker på den kvinnliga karaktärens bekostnad 

(Eisend, Plagemann & Sollwedel 2014). Som vi nämner i resultatdelen säger Stig åt Cindy på 

ett neutralt men också seriöst sätt att inte röra trucken. Det är sedan Cindy själv som tolkar det 

Stig säger som ett hån genom att hänvisa till just myten om att kvinnor inte kan köra. Humorn 

i denna reklamfilm är både affektiv och kognitiv. Myten grundar sig i genus vilket handlar om 

manligt och kvinnligt, och eftersom att reklamfilmen blir skämtsam så är den affektiv. 

Kognitiv blir den eftersom att humorn blir såpass överdriven och den skada som Cindy 

orsakar kan ses som orimlig och överdriven. (Spotts, Weinberger & Parsons, 1997) Här kunde 

ICA valt att ha haft med en extremt klassisk könsstereotyp där till exempel Ulf kunde spelat 

en ung och modig man som hade stoppat hela situationen och blivit hjälte (Jacobson & 

Norrby 2004, s.7). Istället låter man Ulf spela en icke-könsstereotyp roll då han är extremt feg 

och flyr ut ur butiken först av alla, före kvinnor, barn och även handikappade. I den tidigare 

forskningen presenterade vi resultat som visar på att kvinnor ofta framställs i beroende roller 

(Eisend, Knoll & Steinhagen 2011). Detta menar vi överensstämmer bra med hur Cindy 

framställs i denna reklamfilm. Eftersom att myten handlar om att kvinnor inte kan framföra 

fordon hamnar hon i en beroende roll när hon inte lyckas att framföra trucken utan istället 

fördärvar hela butiken och nästan kör på Stig. 

I reklamfilmen “Sebastian kommer ut” bygger man upp handlingen runt myter och stereotypa 

drag om den homosexuella mannen. I denna reklamfilm spelar också presuppositioner och 

intertextuella lån en stor roll. Sebastian blir en metonymi för alla homosexuella män och här 

väljer ICA att göra vegetarian till en metafor för homosexualitet vilket blir skämtet i 

reklamfilmen. I reklamfilmen berättar Sebastian att han är vegetarian. Men eftersom 

vegetarian i detta fall är en metafor för homosexualitet förstår vi ändå att de som sägs i 

reklamfilmen handlar om den homosexuella mannen och inte en vegetarian. Att Sebastian är 

homosexuell är presupposed då vi vet att Sebastian i tidigare reklamfilmen har drömt om män. 
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Men även om vi inte skulle tagit del av tidigare reklamfilmer från ICA skulle vi ändå förstå att 

vegetarian i detta fall är en metafor för homosexualitet. Detta skulle vi förstå framförallt 

genom att ICA gör intertextuella lån då det som sägs är något vi har fått vetat genom andra 

texter. Dessa intertextuella lån bygger på olika myter om den homosexuella mannen, som till 

exempel att kvinnor och homosexuella män blir bra kompisar, att homosexuella män är 

roligare att festa med än heterosexuella män enligt kvinnor och att den homosexuella mannens 

far har svårt att acceptera sonen på grund av hans läggning. Metaforen gör att det blir 

humoristiskt och humorn kan klassas som kognitiv eftersom att det är det är ett oväntat 

element när han berättar att han är vegetarian istället för vad man hade förväntat sig utifrån 

intertextualitet och presupposition, alltså att det handlade om homosexualitet. Humon kan 

även ses som affektiv eftersom den berör avvikande inslag av social standard vilket i denna 

reklamfilm handlar om heteronormen. (Spotts, Weinberger & Parsons, 1997) 

I detta avsnitt får Stig spela en könsstereotyp äldre man som har svårt att acceptera Sebastians 

läggning och tar avstånd till det. Återigen får Ulf spela en icke-stereotyp manlig roll då han 

inte förstår vad som händer och blir osäker på sin egen sexuella läggning. Det finns en 

intressant koppling mellan reklamfilmens handling, karaktärerna och produkterna. Eftersom 

att vara vegetarian i detta fall är en metafor för homosexualitet är det intressant då alla män i 

denna reklamfilm förknippas med produkter som en vegetarian förväntas äta. Medan Cindy, 

som alltså är kvinna och det kön som Sebastian då inte förväntas attraheras av, förknippas 

med kött som alltså vegetarianer inte äter. 

Även reklamfilmen “Killar som grillar” bygger runt en myt som handlar om ett det är männen 

som ska sköta grillen. Här utmanar man också de könsstereotypa rollerna genom Cindy då 

man framställer henne som aktiv, händig och duktig eller kompetent vilket könsstereotypt sett 

förknippas mer med det manliga könet (Jacobson & Norrby 2004, s.7). Även fast det går bra 

för Cindy att montera grillen kommer det fram många män och ska hjälpa henne. I och med 

att dessa män knuffar bort Cindy från grillen resulterar i att Cindy framställs här i en beroende 

roll, vilket överensstämmer med vår tidigare forskning som visar på att kvinnor ofta framställs 

i beroende roller inom reklam (Eisend, Knoll & Steinhagen 2011). Dessa män — även om de 

inte är huvudkaraktärer, så är det fortfarande väldigt intressant — framställs som experter. Det 

är också här humorn kommer in. När dessa män misslyckas med den syssla som de framställts 

som experter på så förlöjligas dem. Det betyder i sin tur att humorn i denna reklam film är 

både affektiv och interpersonell. Humorn är affektiv för att det är en skämtsam vinkling om 
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vad som anses vara manliga respektive kvinnliga egenskaper samt interpersonell då männen 

som framställs som experter, alltså överlägsna i detta fall det kvinnliga könet, misslyckas med 

sin uppgift och blir förlöjligade (Spotts, Weinberger & Parsons, 1997). Som Kim et al (2006) 

även påpekar är det framgången av sysslorna som är det viktiga. Eftersom att dessa män 

framställs som experter men ändå misslyckas med vad som kan ses vara en relativt enkel 

uppgift är porträtteringen av dessa män inte en bra sådan eftersom att det är meningen att vi 

ska skratta åt dom. 

I den sista reklamfilmen som vi analyserade, “Stigs inlägg i Hen-debatten”, bygger de upp 

handlingen runt en samhällsdebatt som var aktuell vid tidpunkten då reklamfilmen 

producerades och släpptes. Vi menar att denna reklamfilm på ett visst sätt representerar vad 

ICA gör med sina reklamfilmer. ICA är mycket väl medvetna om vad som försiggår i 

samhället, vilken debatt som är aktuell, vad som är populärt och “inne” för att sedan 

producera reklamfilmer runt det. Det är Stigs dubbelmoral som blir det humoristiska i denna 

reklamfilm. Humorn är affektiv eftersom den innefattar en skämtsam vinkling av manligt och 

kvinnligt utifrån genusroller (Spotts, Weinberger & Parsons, 1997). ICA överdriver hela 

situationen så att det istället framställs till humor. Reklamfilmen där Cindy kör truck är också 

ett exempel på hur ICA överdriver ett samhällsfenomen tills det framställs som humor och på 

det sättet kommer undan från eventuell kritik då könsstereotypa roller samt myter är ett hett 

diskussions område. 

7. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi presentera våra slutsatser utifrån resultatredovisningen och 

diskussionen där vi framförallt riktar in oss på att besvara våra frågeställningar. Gällande den 

första frågan, “hur framställs mannen respektive kvinnan i reklamfilmerna visuellt och sker 

det stereotypt?”, drar vi slutsatsen att den visuella presentationen av kvinnan inte sker på ett 

stereotypt sätt även om det finns några tecken som kan kopplas till att ICA väljer att anspela 

på Cindys utseende. Dock är dessa tecken små och den visuella framställningen av kvinnan 

sker inte på ett överdrivet sätt som till exempel skönhetsreklam och påverkar därför inte 

helhetsintrycket (Jacobson & Norrby 2004, s.29). Den visuella presentationen av männen sker 

på ett liknande sätt. Det finns drag hos till exempel Stig, som har på sig skjorta och slips 

vilket leder tankarna in på en manlig könsstereotyp roll som chef eller Sebastians 

modemedvetna stil som leder in tankarna på myten om att homosexuella män klär sig bättre 

än heterosexuella. Dessa tecken tar som sagt lite utrymme då den vita ICA rocken 



  

35 
 

neutraliserar framställningen på det visuella planet och bidrar också till en relativt jämställd 

framställning mellan könen då ingen av karaktärerna sticker ut särskilt mycket. Det är också 

därför den visuella framställningen av könen inte sker på ett stereotypt sätt. 

“Hur framställs mannen respektive kvinnan i reklamfilmerna utifrån deras handlingar och sker 

det stereotypt?” är den andra frågan vi vill besvara. Stig hoppar mellan olika könsstereotypa 

egenskaper. Som ett exempel kan Stig i början av en reklamfilm, till exempel “Stigs inlägg i 

Hen-debatten”, framstå som kompetent och stark ledare, projektörmannen, som är 

framgångsrik för att sedan göra bort sig och framstå som inkompetent. Stigs handlingar 

påverkas först och främst av reklamfilmens handling som använder sig av humor och därför 

kan han i ena sekunden visa upp könsstereotypa egenskaper för att i nästa sekund visa upp 

icke-könsstereotypa egenskaper som ovan nämnda (Jacobson & Norrby 2004, s.29). 

Karaktären Cindy hoppar också mellan könsstereotypa och icke-könsstereotypa egenskaper. I 

“Trucken” bygger hennes handlingar runt myten om att kvinnor inte kan köra, där hon 

framställs som dumdristig och inkompetent i sina handlingar. I “Killar som grillar” är hon 

däremot aktiv, duktig och händig, med andra ord kompetent och framförallt, mer kompetent 

än det manliga könet i den reklamfilmen. Dessa är egenskaper som är stereotypt för det 

manliga. (Jacobson & Norrby 2004, s.7) I “Sebastian kommer ut” är hon en stark kvinna som 

vågar säga ifrån chefen och spelar då på icke-könsstereotypa kvinnliga egenskaper (Jacobson 

& Norrby 2004, s.7). Däremot vågar hon inte säga till Stig i hans inlägg om hen-debatten och 

spelar då på könsstereotypa kvinnliga egenskaper om att kvinnor är inåtvända och tysta 

(Jacobson & Norrby 2004, s.7). 

Sebastian är endast med i en av reklamfilmerna där han framställs som en stereotyp 

homosexuell man. Detta betyder i sin tur att han framställs genom icke-könsstereotypa 

egenskaper. Även Ulf framställs på ett icke-könsstereotypt sätt då han är feg, osäker och 

inkompetent i båda reklamfilmerna han är med i. Med de andra karaktärerna, Stig och Cindy 

finns alltså inget genomgående mönster för hur karaktärer framställs i deras handlingar. 

Handlingar ändrar istället form efter vad reklamfilmerna bygger på. I de fyra reklamfilmer vi 

har analyserat bygger tre av dem i grund och botten på någon myt. Det är inom myterna olika 

könsstereotypa roller, handlingar och egenskaper finns och därifrån anpassas karaktärernas 

roller vilket gör att de i ena momentet framställs som könsstereotypa medan i nästa moment är 

icke-könsstereotypa då ICA använder sig av humor. 
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Den sista frågan vi vill besvara är “Finns det någon relation mellan humor och stereotyper i 

ICAs reklamserie och hur kommer den till uttryck?” Det finns en relation mellan humor och 

stereotyperna som framkommer i de fyra avsnitt vi har analyserat. Vi vill först och främst 

poängtera att Sebastian och Ulf är två karaktär som är baserade på icke-könsstereotypa 

manliga egenskaper. Med de andra karaktärerna lyckas ICA till en början hålla karaktärerna 

inom accepterade gränser. Detta görs bland annat genom den vita ICA rocken som 

neutraliserar den visuella framställningen för båda könen. Däremot när ICA väl väljer att 

bryta mot de samhälleliga accepterade gränserna ser de till att köra det så pass överdrivet att 

det framställs som humor. Detta sker till exempel när Cindy kör trucken och förstör i princip 

hela butiken eller när Stig nämner de allra klassiska könsstereotypa roller som finns i 

samhället. Humorn är mer sammankopplad med myten än själva könsstereotypen. 

För att sammanfatta vår huvudslutsats menar vi att ICA framställer både manligt och kvinnligt 

på det visuella planet på ett icke-stereotypt sätt då den vita ICA rocken neutraliserar 

framställningen. Dock använder ICA sig av könsstereotypa myter som handlingen kretsar 

runt. “Trucken” eller “Killar som grillar” är två exempel på detta då den ena handlar om att 

kvinnor inte kan köra fordon och den andra om att det är mannen som ska sköta grillen. Inom 

dessa reklamfilmer, eller myter, finns olika könsstereotyper och det är framförallt i 

handlingarna som både manliga och kvinnliga karaktärer utför där det finns klassiska 

könsstereotypa drag. Men ICA väljer i sin tur att utsätt både de könsstereotypa myterna och 

könsstereotypa rollerna för humor och satir, ofta genom överdrift, vilket betyder att de 

använder sig av dem men samtidigt motsäger sig dem då de förlöjligar dem. Enligt Jarlbro 

(2006) är det viktigt att skilja på reklamens avsiktliga effekter och dess potentiella effekter. 

ICAs reklamserie har den potentiella effekten att könsstereotypa myter och könsstereotypa 

roller lever kvar och bibehålls då ICA använder sig av dem. Men samtidigt anspelar ICA på 

redan etablerade könstereotypa myter och försöker inte etablera nya maktordningar i 

samhället. Dessutom kan man tolka det som att ICA anser att dessa myter är gammalmodiga 

och föråldrade då de väljer att göra en sådan tydlig och överdriven humor av dem. 

7.1 Framtida forskning 

Det finns många fler myter inom det svenska samhället än de myter vi tar upp genom de fyra 

reklamfilmer vi analyserar. En större studie som syftar till att identifiera och analysera hur 

ICA konstruerar dessa myter skulle vara intressant till framtida forskning. Utifrån vår studie 
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skulle en fortsättningsstudie få hjälp med att identifiera och analysera könsstereotyper inom 

de myter ICA väljer att anspela på. Det skulle även vara intressant att undersöka vilka effekter 

ICAs reklamfilmer har på samhället eller jämföra hur ICA framställer manligt respektive 

kvinnligt gentemot en annan humoristisk reklamserie inom eller utanför Sverige. 

8. Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att identifiera och analysera hur ICA i sin reklamserie framställer 

män respektive kvinnor och ifall det sker stereotypt. Studien syftade även till att analysera 

hur, och med vilka medel de använder sig av humor i dessa konstruktioner samt hur relationen 

mellan stereotyper och humor ser ut. Tidigare forskning visade att stereotyper kopplade till 

genus förekommer i TV-reklam. Tidigare forskning visade också på att dessa stereotyper 

förekommer i reklam som är humoristisk. De teoretiska utgångspunkter vi tog upp var media 

och reklam, genus, stereotyper och semiotik. Vi definierade vad begreppet stereotyp innebär 

samt visade på några exempel på könsstereotypa egenskaper. Vi förklarade även grunden i 

hur semiotiken ser på text samt begreppen denotation, konnotation, myt, metonymi och 

intertextualitet. 

 

För att genomföra analysen behövde reklamfilmerna uppfylla våra urvalskriterier. Dessa 

kriterier bestod bland annat av att reklamfilmen innehöll minst en manlig och kvinnlig 

huvudkaraktär samt att reklamfilmerna sänts på TV. I avsnittet metod klargjorde vi vad en 

multimodal text innebär och även begreppet presupposed. Vi förklarade även hur vi skulle 

tillämpa den multimodala textanalysen på vår studie, bland annat genom fem stycken 

stödfrågor som har tagits fram och anpassades efter studiens syfte, frågeställningar och teorier 

men även hur vi använder oss av de semiotiska begreppen denotation och konnotation i vår 

analys. I resultatredovisningen presenterar vi resultaten, till exempel vilka kläder karaktärerna 

har eller vilka myter som reklamfilmens handling anspelar på. Vi diskuterar sedan det mer 

djupgående i diskussionen. 

 

Studiens slutsats är att ICA inte framställer manligt respektive kvinnligt på den visuella nivån 

stereotypt utan det sker inom filmens handling. Handlingen kretsar kring olika könsstereotypa 

myter där könsstereotypa roller uppstår och konstrueras. Eftersom ICA använder sig av 

könsstereotypa myter och där igenom könsstereotypa roller bibehålls könsstereotyperna. Dock 

utsätter ICA dessa könsstereotyper för humor och satir, ofta genom överdrift, vilket i sin tur 

betyder att de motsäger sig de könsstereotypa rollerna.  
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