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Abstract 
 

The aim of this study is to analyze stereotypes in the ICA commercials during the 

period of 2014 and 2018. How are the characters represented from an intersectional 

perspective and how are they represented from a stereotyped perspective? Has there 

been any changes or developments between these years? 

 

The used methods are an image analysis and text analysis from a semiotic perspective. 

Earlier studies have shown that men have more dominant roles than women in 

commercials. It is also shown that most women are under 30 years old, while men are 

older. 

 

The results of this study show that this is still accurate today and there hasn’t been any 

big changes. The men in the ICA commercials have dominated roles and are older than 

the women who are younger than 30 and have more subordinate roles. Stereotypes are 

common in the ICA commercials, but at the same time they try to twist them to go 

against norms - for example showing a character with Down syndrome. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering  

Kontakten med reklam sker hela tiden i det vardagliga livet, på skyltar ute på gatorna, i 

tidningsannonser, i tv-reklamen och på internet. Varumärken och produkter lämnar 

konsumenten med en känsla och löfte om chansen till ett bättre liv som kan uppfyllas 

med hjälp av produkten. Loggor och märken förekommer i en mängd olika 

sammanhang vilket gör dem allmänt förekommande (Cartwright & Struken 2009, s. 

265). Reklam säljer en känsla av tillhörighet genom att tala till en viss grupp av 

människor, exempelvis en generation eller nation. Det leder till att reklam även skapar 

normer och skillnader mellan olika grupper i samhället (ibid., s. 277).  

 

Undersökningen går ut på att studera hur stereotyper används i ICA-reklamen. ICA-

reklamen utspelar sig i en påhittad matbutik, där fyra medarbetare visar upp veckans 

billiga varor. Den riktar sig till den vanliga människan och vill förmedla trygghet och 

gemenskap. Det första avsnittet sändes 2001. Från början var den tänkt att bestå av en 

kortare serie på fem episoder, men har med tiden blivit hela 600 avsnitt (Ica Historien 

2017). 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur ICA-reklamen framställer sina karaktärer utifrån ett 

intersektionellt och semiotiskt perspektiv. Undersökningen kommer  

dessutom att studera hur karaktärerna utvecklats från 2014 till 2018.  

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som uppsatsen utgår från är: 

• Hur framställer ICA-reklamen sina karaktärer utifrån ett intersektionellt perspektiv? 

• På vilket sätt framställs ICA-reklamens karaktärer med avseende på stereotyper? 

• Har det skett en utveckling i hur ICA-reklamen framställer sina karaktärer under 

2014 till 2018? 
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2. Tidigare forskning 

 

Den här studien befinner sig i den del som handlar om tv-reklam och hur människor 

framställs i den. Inom området finns det mycket forskning kring stereotyper inom både 

reklam och tv-reklam.  

 

2.1 Stereotyper i reklam 

En relevant studie är avhandlingen “Understanding Stereotypes” från 2017, skriven av 

Nina Åkestam från Handelshögskolan i Stockholm. Avhandlingen tar upp stereotyper 

och dess effekter. Åkestam studerar fem reklamkampanjer som handlar om olika 

stereotypiska kategorier inom kön, etnicitet och sexualitet. Hon genomförde en 

kvantitativ analys och delade in resultatet i fem vetenskapliga artiklar (Åkestam 2017, s. 

37). 

 

Resultatet visade att homosexualitet i reklam har en positiv påverkan på sociala 

relationer, då det bidrar till en ökad förståelse för det som går utanför normen (ibid., s. 

38). Hon nämner begreppet “femvertising” som innebär att den kvinnliga stereotypen 

utmanas och ger en positiv bild av annonsören (ibid., s. 39). Enligt författaren är 

konsumenten idag mer medveten om reklam och dess påverkan, därför är det även 

viktigt att reklamen anpassar sig till samhällsutvecklingen (ibid., s. 67).   

 

Åkestam påstår att reklam ofta använder sig av “ovanliga” människor för att skapa en 

overklig bild (ibid., s. 8) av vad som är attraktivt, vad som är typiskt för olika etniciteter 

eller hur en kropp ska se ut - vilket skapar normer. Vidare skriver hon att en stereotyp 

blir till när den framställer, till exempel människor på ett sätt som stämmer överens med 

en generell eller reklamisk stereotyp, men även både och (ibid., s. 9). 

 

Nina Åkestam kommer in på ett ämne som kallas för den “sociala effekten” och 

förklarar att det är de effekter på enskilda konsumenter som inte behöver vara relaterade 

till avsändaren eller det övertygande syftet med annonsen. Ett exempel på en sådan 

effekt, menar Åkestam kan vara påverkan på känslor och humör, kroppsideal, kreativitet 

eller välvilliga beteenden. Åkestam skriver att sociala effekter är undergrupper av 

effekter som brukar kallas för de “oavsiktliga effekterna“ av reklam. Hon förklarar 
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också att den sociala effekten påverkar konsumenternas hälsa och dess relation till andra 

människor (ibid., s. 16). 

 

2.2 Kvinnor och män i reklam 

En annan studie som använts är den vetenskapliga artikeln “Changes in the 

Stereotypical Portrayal of Men and Women in British Television Advertisement” av 

Adrian Furnham och Emma Skae. De studerade 1995 hur kvinnor och män framställdes 

i brittisk tv-reklam och jämförde med studier 25 år tillbaka (Furnham & Skae 1997, s. 

44). 

  

Furnham och Skae analyserade den brittiska tv-kanalen ITVs reklamfilmer under en 

veckas tid vid tre tidpunkter: på morgonen, eftermiddagen och kvällen. Analysen 

genomfördes i ett kodschema som fokuserade på vem som var den centrala personen 

och hur denne framställdes, om personen visades i bild eller inte. De tittade också på 

vilken roll personen hade, ålder, var denne befann sig och vilken typ av produkt som 

presenterades (ibid., s. 45). 

  

Av de 109 reklamklipp som analyserades hade män 80 % den centrala rollen i filmerna. 

Män syntes inte alltid i bild när de pratade, det gjorde däremot kvinnor. Kvinnor hade 

ofta en mer beroende roll, antingen som förälder eller hemmafru. Männen var istället 

mer självständiga och fick ofta vara de som berättade något. Männen tillhörde också de 

äldre ålderskategorierna medan de flesta kvinnor var under 30 år (ibid., s. 47). Jämfört 

med tidigare studier inom samma område menar Furnham och Skae att stereotypiska 

föreställningar om män och kvinnor inte förekommer lika mycket som tidigare, men att 

de fortfarande lever kvar (ibid., s. 49). 

 

Ytterligare en studie som använts är den vetenskapliga artikeln ”The portrayal of men 

and women in American television commercials” av Leslie Sebrowitz McArthur och 

Beth Gabrielle Resko från 1975. Artikelförfattarna har analyserat reklamfilmer visade 

på tv-bolagen CBS, NBC och ABC under 1971 (Sebrowitz McArthur & Resko 1975, s. 

210). 

  

Sammanlagt studerades 210 reklamfilmer, varav 199 analyserades. Analysen 

presenterades i ett kodschema baserat på kön, roll, plats, typ av produkt och vilka 
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argument som användes av huvudrollsinnehavarna. Barn eller fiktionskaraktärer 

analyserades inte (ibid., s. 211). Analysen visade att huvudrollerna till 75 % spelade 

män, medan kvinnor endast hade huvudrollen i 43 % (ibid., s. 213). Gällande roller 

definierades kvinnor i relation till andra, antingen som flickvän, fru, hemmafru eller 

förälder. Män var istället självständiga, antingen i sin yrkesroll, som kändis eller 

berättare. Enligt artikelförfattarna framställs kvinnor i första hand som konsumenter i 

reklamfilmerna, medan män får mer auktoritära roller eller experter på produkten 

(Sebrowitz McArthur & Resko 1975, s. 214). 

  

Kvinnor befann sig oftast i hemmet medan män var på andra platser (ibid., s. 214), 

vilket enligt artikelförfattarna kan bero på att kvinnor i första hand framställdes som 

konsumenter (ibid., s. 215). Dessa stereotypiska könsroller kan enligt författarna 

påverka publikens syn och attityder gentemot könsroller (ibid, s. 219). 

 

  

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionismen är en ståndpunkt som utgår från att alla sociala företeelser, 

begrepp och deras mening konstrueras i vårt medvetande och genom sociala 

sammanhang (Bryman 2016, s. 58). Verkligheten är egentligen ingenting vi vet något 

om utan allt vi upplever är konstruerat (Hansson 2011, s. 219). Det stora hela handlar 

om att utifrån de vetenskapliga insikterna kunna avslöja de fördomar som finns samt 

kunna ändra dem och samhället (ibid., s. 220). 

  

Exempelvis är ordet flykting en social konstruktion. Dels hade ingen kunnat vara 

flykting om det inte funnits ett sammanhang där den människan hade kunnat ses som en 

flykting av sig själv eller andra. Dels har begreppet i sig en påverkan på hur människor 

beskriver sin värld och därför i sin tur hur de handlar. Vilket i slutändan påverkar hur 

världen ser ut. Bara för att ett begrepp är konstruerat socialt betyder inte att det inte kan 

ingå i orsakskedjor som påverkar andra delar av världen. Genom att kunna identifiera 

hur exempelvis ordet flykting är socialt konstruerat kan man antingen göda den 

konstruktionen ännu mer, eller motsätta sig den. Men på något sätt förändrar det 

samhället (ibid., s. 220).  
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En social konstruktion är inte heller konstant. Begrepp som till exempel manlighet eller 

kvinnlighet är begrepp som genom olika tider stått för olika saker. Enligt 

socialkonstruktionismen menar man därför att forskarna gör konstruktioner av 

verkligheten men att deras resultat inte kan räknas som slutgiltiga. Utifrån människors 

samspel med varandra och hur vi uppfattar världen kommer begrepp kunna få nya 

betydelser (Bryman 2016, s. 58–59). 

  

Även könsidentiteter är exempel på sociala konstruktioner. Barn lär sig redan från tidig 

ålder normer för hur män, respektive kvinnor, ska bete sig. Hur man ska prata, klä sig, 

se ut och vad man ska gilla (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 272) 

  

Ett annat begrepp som kan agera exempel på social konstruktion är ordet tonåring. Det 

ses i västerlandet som ett väldigt vanligt begrepp. Det kan beskrivas som en social 

identitet skapad under efterkrigstiden för att omfatta den tid mellan barn och vuxen. Det 

kan också ses som en modern konstruktion som har blivit till i ett rikt sammanhang som 

fungerar på ett visst sätt och där ungdomarna har möjlighet att stanna i hemmet länge. I 

andra delar av världen behöver alltså inte ordet alls ha samma betydelse (ibid., s. 272). 

 

3.2 Intersektionalitet  

Intersektionalitet handlar om att studera hur kön, sexualitet, etnicitet och klass 

samverkar med eller mot varandra. Ur ett intersektionellt perspektiv ska inte dessa 

faktorer separeras från varandra eftersom de ger varandra betydelse (Martinsson 2005, 

s. 33). Det kan exempelvis skilja sig åt om en man är svensk och homosexuell jämfört 

med om han har samma sexuella läggning, men en annan etnisk bakgrund. 

  

Begreppet intersektionalitet grundar sig i olikhetsskapande. Den ses som en process och 

innebär att människor både kategoriseras och sätts i relation till varandra för att skapa 

betydelse. Personer sätts i kontrast mot varandra för att den andra ska uppfattas som 

avvikande eller annorlunda (de los Reyes & Martinsson 2005, s. 14). Skillnaderna är 

kopplade till en hierarkiseringsprocess som är bunden till privilegier, egenskaper och 

värden. Det innebär exempelvis att medelklassen kan sättas i relation till arbetarklassen, 

kvinna sätts i relation till man och vita i relation till färgade (ibid., s. 15). 
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Ett intersektionellt perspektiv på medier gör att olika läsningar och tolkningar kan 

läggas ihop och gripa in i varandra. De olika synsätten både skapar och visar skillnader 

mellan det som studeras (Rooswall & Widestedt 2015, s. 40). Perspektivet möjliggör att 

strukturer kan definieras och ger ett mer detaljerat resultat. Vid intersektionen, även 

kallad skärningspunkten skapas och upprätthålls maktpositioner mellan klass, etnicitet 

och kön. Det betyder att könskonstruktioner är klass- och etnicitetsbetingande, likväl 

som klasskonstruktioner är kön- och etnicitetsbetingade (Rooswall & Widestedt 2015, s. 

42). 

  

Det är viktigt att ha i åtanke vid ett intersektionellt perspektiv att resultat och slutsatser 

för en grupp inte kan tillämpas på en annan grupp än den som är analyserad. Studeras 

konstruktionen av vita medelklasskvinnor kan endast resultatet tillämpas på dem och 

inte på färgade kvinnor med samma klasstillhörighet (ibid., s. 42). 

 

3.3 Semiotik 

Semiotik handlar om teckenlära, att studera tecken och teckensystem. Den grundades av 

den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure och har använts inom både 

humaniora och samhällsvetenskap (Lindgren 2009, s. 62). Ett tecken kan förklaras vara 

det som står för något annat och skapar mening. Tecknet består av innehållet, signifié 

och uttrycket, signifiant. Innehåll och uttryck kan inte skiljas åt eftersom de är 

samtidiga. Sambandet mellan dem är godtyckligt, även kallad arbiträrt (ibid., s. 63). 

Kopplingar mellan en slips och manlig makt, hudfärg och personliga egenskaper är 

godtyckliga eftersom de baseras på kulturella och språkliga konventioner, även kallad 

överenskommelser (ibid., s. 64). 

 

Ett semiotiskt perspektiv kan studera olika typer av texter som kan vara allt från böcker, 

tv-program, reklam, serier och tidningar. En analys ur ett semiotiskt perspektiv bygger 

på olika typer av läsning, tolkning, problematisering och diskussion (ibid., s. 63). I en 

analys är det viktigt att avgöra vad som är texten och tecknet. Texten kan vara en 

reklambild eller en kampanj, likväl som en scen eller en film (ibid., s. 65).  

 

Enligt den franske sociologen Roland Barthes finns det också en språklig och 

mytologisk nivå. I den språkliga nivån konstrueras betydelser i bokstavlig mening, 

vilket också kallas för denotativa betydelser och är det mottagaren ser. I den 
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mytologiska nivån konstrueras istället symboliska innebörder, även kallad konnotativa 

betydelser och är de tolkningar som väcks (ibid., s. 80). Myter är ett annat begrepp som 

kan studeras ur ett semiotiskt perspektiv. Myter är en uppsättning tecken som blir 

meningsfulla när de kombineras med varandra. De grundar sig i en given kultur med 

underliggande regler (Lindgren 2009, s. 76). Barthes menar att myter är en form och 

inte ett begrepp, en idé eller ett föremål. Myten som yttrande kan vara något muntligt, 

men också något skrivet, en bild eller ett reklaminslag (ibid., s. 78). Mytens funktion är 

att berätta om hur något är och fortsätter på sätt upprätthålla maktordningar genom att 

framställa något som naturligt och självklart (ibid., s. 81). 

  

Texters betydelse kan förändras utifrån olika lekar med ord, även kallad troper. Den 

franske filosofen Paul Ricœur är en av dem som myntat tropen metafor. En metafor är 

när ett ord ersätts med något annat. Ett tecken kan hamna i ett annat teckens plats för att 

ge en bredare betydelse (ibid., s. 89). Metaforer behöver inte endast vara ord, utan det 

kan också vara visuella ting som filmsekvenser. En annan trop är metonymi, en 

sammanlänkning av hur tecken associeras med ett annat tecken och betecknar en del av 

helheten (ibid., s. 90). 

  

Stereotyper är exempel på en metonymi. Stereotyper är en grov föreställning om hur en 

självklar grupp är konstruerad. Tillsammans har gruppen gemensamma kopplingar, 

exempelvis egenskaper och attribut. Det kan vara etnisk tillhörighet, kön, sexualitet, 

sättet att tala eller föra sig (ibid., s. 91). En annan trop är ironin som grundar sig i en 

motsatsrelation. Det är en form där något annat än det uppenbara representeras. Ironin 

kan vara svårdefinierad eftersom den ofta markeras i tonfall och ansiktsuttryck, baserad 

på någon form av samförstånd (ibid., s. 92). 

 

3.4 Stereotyper 

Begreppet “stereotyp” definieras som den generella tron om olika egenskaper och roller 

av både psykologiska beteenden eller karaktärsdrag. Det har en bidragande orsak till att 

det finns skildringar mellan olika sociala folkgrupper, samt den allmänna attityden mot 

ett gäng utvalda uppmärksammade folkgrupper (Åkestam 2017, s. 7). 

 

Kön, etnicitet, sexuell läggning och kost är exempel på vanliga kategorier som ofta 

utsätts för stereotypisering; men det kan även handla om sådant som ålder, hälsa, yrken 
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och religion (ibid., s. 8). Några exempel på sådana stereotyper kan vara: Sverige - som 

förknippas med Ikea, köttbullar och blondiner, den homosexuella mannen - som antas 

ha en feminin personlighet genom att prata och klä sig kvinnligt, eller att veganer är 

hippies som bara äter sallad. 

Åkestam skriver att stereotyper är breda generella antaganden av till exempel personliga 

kännetecken eller specifika folkgrupper. En stereotyp skapas när någonting repeteras på 

samma vis flera gånger om och har då blivit en accepterad tro. Åkestam menar att 

stereotyper är ett hjälpmedel för att få en utökad förståelse för världen. I kulturella 

sammanhang kan en stereotyp vara mycket kraftfull och som under tidens gång, kan 

komma att förändras. Det flitiga användandet av stereotypisering i reklam har resulterat 

i dagens reklamiska stereotyper (Åkestam 2017, s. 8). 

 

En Icke-stereotyp är raka motsatsen till en stereotyp och kan till exempel vara en person 

som inte följer den stereotyp som finns i den sociala kategorin som personen tillhör. 

Åkestam förklarar att en icke-stereotyp skiljer sig åt från icke-traditionella stereotyper 

och utmanar den traditionella. Enligt henne finns det två olika varianter av icke-

stereotyper: den första är en individ som avviker sig från en generell stereotyp som 

gäller för den aktuella kulturen - en kvinna som intresserar sig för vetenskap eller en 

man som är en duktig förälder. Den andra varianten är en individ som inte normalt visas 

i reklam för en viss kategori som en produkt tillhör - en reklam som visar samkönade 

par, eller en kraftig person i en reklam för underkläder, som normalt bara visar smala 

modeller. Det som är vanligt i verkligheten, framställs som ovanligt i reklamen (ibid., s. 

9). 

 

3.5 Teorisammanfattning 

De övergripande teorierna socialkonstruktionism och intersektionalitet kan tillsammans 

med semiotiken bilda en sammanfattande, men ändå djupgående bild tillsammans med 

teorier om stereotyper. Socialkonstruktionismen är en teori som menar att allt är 

konstruerat utifrån kulturell, geografisk och historisk kontext, medan semiotiken menar 

att allt är konstruerat utifrån samhället och dess regler och utgår därför från 

socialkonstruktionismens perspektiv. Exempelvis kan barn redan från tidig ålder lära sig 

att färgen rosa är feminint och färgen blå maskulint genom att exempelvis se utförandet 

på kläder och leksaker. Färgerna är semiotiska tecken som barnen använder för att skapa 
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en bild av hur det ska vara, vilket blir en social konstruktion. Vid en större upprepning 

blir detta även en stereotyp.  

 

Ett intersektionellt perspektiv innebär att kön, klass, sexualitet och etnicitet samverkar 

med eller mot varandra. Makt och hierarkier handlar inte endast om kön eller klass, utan 

de olika typerna av maktförhållandena och hierarkierna samspelar med varandra. Den 

intersektionella teorin hänger ihop med semiotiken på det viset att semiotik handlar om 

semiotiska tecken, till exempel sociala koder och normer. Människor kategoriseras 

exempelvis i olika typer av grupper, vilket kan vara personens utseende och beteende. 

Utseendet och beteendet är i sin tur semiotiska tecken som kan tolkas på olika sätt. Vid 

upprepning blir även dessa grupper stereotyper som i sin tur kan förändras genom att 

den sociala konstruktionen förändras.  

 

 

4. Metod och metoddiskussion 

 

4.1 Textanalytisk metod 

Den valda metoden i undersökningen är en kvalitativ textanalys med fokus på 

multimodala texter. Multimodala texter är texter som kombinerar flera olika 

uttryckstyper exempelvis ljud, bild, språk, färg och film (Vigsø 2010, s. 234). Eftersom 

reklamfilmerna från ICA innehåller flera uttrycksformer blir de multimodala. Metoden 

är kvalitativ eftersom att analysens resultat kommer handla om betydelser och inte om 

siffror, vilket hade gjort metoden kvantitativ (Lindstedt 2017, s. 103).  

  

En textanalys fokuserar på vad som händer i en text och dess betydelse, men även hur 

den förhåller sig till olika konventioner och hur den byggs upp. Det finns flera olika 

metoder inom textanalys (Ledin & Moberg 2010, s. 155) och de mest aktuella för 

undersökningen är en analys med utgångspunkt i semiotiken. Anledningen är den som 

är nämnt ovan är att se hur ICA framställer stereotyper genom deras återkommande 

karaktärer. Undersökningen ska därför inte se till den skrivna texten i reklamfilmerna 

utan snarare det visuella och betydelsen av det. 

 

Varje textanalys måste ha ett syfte. Det måste finnas en anledning till att just analysera 

den texten. Det kan vara för att se hur olika kön, etniska grupper eller minoriteter 
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framställs, eller hur olika samtal utvecklas genom debatter. Det är så kallade 

innehållsmässiga förhållanden. Det går även att vara intresserad av texten 

uttrycksmässigt eller som ett historiskt material. Det vill säga hur exempelvis ljud och 

bild samarbetar eller vad äldre material kan säga oss om vissa samhällsfrågor (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen 2002, s. 70). I denna undersökning ligger det främsta 

intresset på innehållet. Att se hur ICA framställer sina stereotypiska karaktärer utifrån 

kön, etnicitet, ålder och sexualitet. 

 

4.2 Semiotisk analys 

En semiotisk bildanalys handlar om att läsa av bilder. Bilder är fulla av koder som kan 

tolkas och läsas av med hjälp av kulturella och sociala konventioner (Fogde 2010, s. 

179). Semiotiken menar att alla tecken betyder något och en semiotisk bildanalys ser 

därför till alla detaljer i en bild. Färger, kroppshållning och blickar blir väsentliga för att 

kunna tolka vad bildens olika delar betyder. Det som bilden faktiskt föreställer och det 

alla är överens om kallas för denotation (ibid., s. 181). Och de kulturella tolkningarna 

utifrån denotationen kallas för konnotation (ibid., s. 182). Denotationen i en bild kan 

exempelvis vara stövlar eller solsken, medan konnotationen av stövlarna är att det är 

blött ute och av solskenet att det är varmt och fint väder. 

 

Enligt medieforskarna Thwaites, Davis och Mules har ett tecken tre huvudsakliga 

egenskaper. Den första handlar om att de både kommenterar och utgör sig som ting i 

världen, framförallt inom den sociala. Den andra egenskapen är att tecken både 

producerar och förmedlar betydelser. Den tredje är, menar Thwaites, Davis och Mules, 

att tecken inte endast skapar en betydelse utan flera betydelser (Lindgren 2009, s. 64). 

  

För att förstå hur tecken skapar mening, behövs en förståelse för dess sju funktioner. 

Tecken har en referentiell funktion, en direkt hänvisning till ett visst innehåll. I en 

annons är det vad mottagaren ser på en bild, vilka tolkningar som väcks och vilka fakta 

som förmedlas utifrån texten (ibid., s. 67). Den andra är den metaspråkliga funktionen, 

hur tecknet kan förstås i relation till koder och handlar om hur mottagaren positionerar 

sig till typ av text, genre eller format denne ser eller läser (ibid., s. 68). Hur tecken 

förmedlar information genom formmässiga karaktärsdrag som layout, är den formella 

funktionen. Både den formella och den metaspråkliga samverkar med varandra, 

eftersom de anger hur tecken kan läsas och tolkas (ibid., s. 68). 
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Det är viktigt att göra skillnad på vem som är avsändare respektive mottagare, vilket 

leder till den fjärde och femte funktionen som handlar om den talande, the adresser och 

den tilltalade, the addressee (Lindgren 2009, s. 69). Dessa är konstruerade av tecken och 

kan delas in i två parter. Den talande skapas av den expressiva funktionen och den 

tilltalade av den konativa funktionen. Konstruktionen av relationen mellan den talade 

och tilltalade, leder till den faktiska funktionen. Genom att dessa konstruerar ett 

förhållande, både innefattar och utesluts andra utifrån delade språkliga eller kulturella 

koder (ibid., s. 70). Den kontext eller det sammanhang som tecken verkar i fyller till sist 

en kontextuell funktion (ibid., s. 71). 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att det kan finnas slumpmässiga fel i en undersökning (Lindstedt 

2017, s. 116). I denna undersökning kan ett slumpmässigt fel vara att alla reklamklipp 

inte finns tillgängliga vilket kan påverka resultatet. Ett annat begrepp är validitet, vilket 

är systematiska fel i en undersökning (ibid., s. 116). Ett systematiskt fel i denna 

undersökning är att den endast kommer ge en begränsad och omfattande bild, eftersom 

att endast sex avsnitt från vinter- och sommarsäsongen mellan 2014 till 2018 kommer 

att analyseras.  

 

Intern validitet som menas med att det finns en överensstämmelse om hur materialet ska 

analyseras mellan de som genomför en studie (Bryman 2016, s. 465), det kommer att 

uppfyllas genom en mall där det framgår vad som ska undersökas. Vid kvalitativa 

studier är det viktigt att göra täta beskrivningar, en redogörelse om detaljer inom en 

kultur (ibid., s. 468). Analysen kommer att vara detaljerad i sina svar gällande hur 

karaktärerna i reklamen framställs, vad de gör och säger.  

 

 

5. Material  

 

5.1 Urval och avgränsningar 

Det som ska undersökas är ICA:s reklamfilmer från 2014 till 2018 under veckorna 18 

till 20 samt vecka 48, 51 och 52. Sammanlagt kommer sex avsnitt från varje år att 

analyseras med tre avsnitt från sommarsäsongen och tre från vintersäsongen. Valet av 
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veckor har gjorts utifrån att det var under dessa veckor som det fanns avsnitt för att 

kunna representera varje år som analysen utgår ifrån. Att se till samma veckor från varje 

år ger en tydligare bild av hur stereotyperna framställs vid samma tidpunkt år efter år. 

Anledningen till valet av ihophängande veckorna beror även på upphovsrättsskäl då en 

del reklamklipp saknas från vissa veckor och år. 

6. Analys 

 

6.1 Karaktärsbeskrivning 

Nedan följer en kortare beskrivning av de olika karaktärerna.  

 

Stig är en man i 60-årsåldern som äger ICA-butiken. Han är vit och tunnhårig. Under en 

längre tid spelades han av Hans Mosesson, men under 2014 byttes han ut till 

skådespelaren Loa Falkman. Ulf är en man i 30-årsåldern som spelas av skådespelaren 

Paul Tilly. Han är vit, har blå ögon, askblont hår och skägg. Paul Tilly har varit med 

sedan reklam-seriens början. Sebastian är en man i 50-årsåldern. Han är vit, har grått hår 

och mustasch. Han är även homosexuell. Sebastian spelas av Magnus Skogsberg. 

Cindy, som spelas av Joanna Eriksson, och Ebba, som spelas av Karolin Wedin, är de 

enda två kvinnorna och är båda i 20-årsåldern. De är vita och har mörkbrunt hår. Ebba 

ser ut att vara yngre än Cindy. Jerry är den kända praktikanten i serien som har Downs 

syndrom. 

 

6.2 Analys 

Nedan följer en semiotisk analys av ICA-reklamerna mellan åren 2014 till 2018, under 

en sommar- respektive vintersäsong. Analysen kommer att redovisas i två steg, först en 

deskriptiv del som förklarar reklamfilmernas innehåll och tolkningar. Det beror på att 

läsaren ska förstå vad det handlar om. Därefter följer en mer övergripande del som är 

mer teoriförankrad.  

 

V. 18 2014 Nu är det grillsäsong, igen 

Tre paket med vegetariska korvförpackningar från Hälsans Kök visas. I bakgrunden 

syns en svart klotgrill. Sebastian känner med handen över glöden. 

Sebastian: “Så, nu är det perfekt.”  
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Sebastian har på sig en mörkröd kavaj och en vit-röd-rutig skjorta. I kavajen sitter även 

en näsduk i samma mönster och färger. Håret är bakåtkammat. Bredvid honom står Stig 

som har på sig en liknande skjorta som Sebastian, fast med mindre rutor, och en 

ljusgrön V-ringad pullover och glasögonen hängandes runt halsen. Ulf står mer i 

bakgrunden i jeans och en grön munkjacka. Han dricker ur en stor PET-flaska. Mittemot 

Stig och Sebastian, på andra sidan grillen, står Cindy. Hon har en orange tunika, svarta 

leggings, jeansjacka och håret i en hög tofs. 

Stig: ”Äh, Cindy, du fixar lite sallad så sköter vi grabbar om grillen här.” Han har 

armarna i kors över bröstkorgen. 

Cindy: ”Ah, men lever vi på 1800-talet eller?” Hon skrattar lite. 

  

I nästa scen visas förpackningar i närbild, denna gång två olika kryddkorvar från Scan. 

Sebastian känner med handen över grillen. 

Sebastian: ”Mm, sådär ja. Nu är den perfekt.” 

  

Sebastian har på sig en lång grå rock, vit fluga och en hög svart hatt. Bredvid honom 

står Stig, klädd i frack. Stig har även han en hög hatt, men inte lika hög som Sebastian. 

Stig har en monokel som han använder när han ska kolla på elden. Han har även 

mustasch i det här inslaget. Mittemot dem står Cindy i en grön kjol och blus i samma 

nyans. Kjolen går ner till fötterna och blusen går upp mot halsen. Hon håller i ett litet 

solparasoll i vitt och har en rak hållning. Håret är uppsatt i en knut i nacken. I 

bakgrunden står Ulf och dricker ur en större glasflaska. Han har ett svart plommonstop 

på huvudet, kostym och svart fluga. 

Stig: ”Mm, fröken Cindy ordnar sallad och lämnar grillen åt oss myndiga.” 

Cindy: ”Men lever vi på medeltiden eller?” Sebastian och Stig skrattar. 

  

Ny scen. I bild syns två förpackningar med färsk korv från ICA. I bakgrunden syns en 

eld med ett galler hängandes över. Sebastian känner med handen över gallret. 

Sebastian: ”Elden är god.” 

  

Sebastian har på sig en rustning. Bredvid honom står Stig klädd i en lång, brun klädnad. 

Stig har en blond frisyr som har lugg och tar slut vid axlarna. Mittemot dem står Cindy. 

Hon har en brun och grön klänning som är långärmad och går ner runt fötterna. Håret är 
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utsläppt och hon har en tygkrans runt huvudet. I bakgrunden står Ulf i narrkläder och 

dricker ur en medeltida flaska. 

Stig: ”Ungmö, ordna fram sallad!” 

Cindy: ”Men lever vi på stenåldern eller?”  Sebastian och Stig blir tysta och ser på 

varandra. 

  

Ny scen igen. En förpackning Hot Dogs syns i bild. I bakgrunden syns en eldstad. 

Plötsligt flammar elden upp. 

Sebastian: ”Åh, eld!” 

  

Bredvid honom står Stig. Båda två är klädda i djurpälstrasor och har långt tovigt hår. 

Cindy står mittemot dem och är även hon klädd i djurpäls och har långt tovigt hår. I 

bakgrunden Ulf och kissar. Han ser ut på samma vis som de andra. 

Stig: ”Åh. Kvinna, sallad. Vi grillar.”         

Cindy: ”Men lever vi på kritatiden eller?” Hon har smuts på tänderna. 

  

Nytt inslag där man ser två amöbor bredvid varandra. Vitgula och halvt genomskinliga. 

Ingen pratar, men ljud hörs och det är textat. 

En av dem: ”Cindy, fixar du sallad?” En ny, likadan, amöba syns i bild.  

Den nya amöban: ”Vad är sallad?” Och sedan blir bakgrunden vit och texten Nu är det 

grillsäsong, igen visas med ICA:s logga under. 

  

Sebastian är lite mer finklädd än de andra med kavaj och näsduk. Stigs kläder har en 

mer gammal ton. Ulf känns mer bortglömd och utanför när han står bakom alla i 

bakgrunden. När Stig säger åt Cindy att göra en sallad och låta killarna grilla indikerar 

det på att männen skulle vara bäst lämpade för jobbet. Vilket Cindy ifrågasätter. De 

följande klippen följer lite samma form. Sebastian känns mer finklädd i sin höga hatt 

och rock under 1800-talsklippet, medan Stig känns äldre med sin frack och monokel. I 

det klippet står Cindy rakt och prydligt hållandes i parasollet. Det ger en känsla av att 

hon är en vacker prydnad bara. Och återigen påpekar Stig att Cindy ska lämna grillandet 

åt männen. 

  

I medeltidsklippet är Sebastian klädd som en riddare, vilka hade rätt hög social status 

och var en del av lågadeln under medeltiden (de Vries 2019). Därför ger det känslan av 
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att Sebastian står rätt högt upp. Stig är klädd som en munk, vilket ger känslan av att han 

skulle vara äldre, visare och klokare än de andra. Även här indikeras det att männen är 

bättre på att grilla och att Cindy bör hålla sig till salladen. 

I stenåldersklippet är alla ungefär likadant klädda vilket ger känslan av att de har 

ungefär samma status. Dock uttrycker Stig även i det här klippet, samt i nästföljande 

klipp med amöborna, att han och Sebastian är mer lämpade för grillningen än vad Cindy 

är. 

  

V. 19 2014 Mash-up  

Det är ett hopkok av massa olika klipp där varje klipp är på en ny person och har bara 

något ord eller en mening som replik. Varje replik är alltså ett nytt klipp. Det är både 

gamla klipp och nya som har varit med i olika ICA-reklamer genom åren, samt 

efterkonstruerade klipp. 

  

Ulf: ”Check this out” 

Jerry: “Vi har gjort” 

Cindy: “Sjukt” 

Stig: “Många” 

Ulf: “Filmer” 

Stig: “Genom” 

Cindy: “Åren” 

Ulf: “Det finns” 

Stig: “Miljontals” 

Stig: (skrattandes) “Nähe, nä” 

Jerry: ”Det finns flera hundra” 

Stig: ”Gamla” 

Ulf: ”ICA-filmer” 

Cindy: ”Som den när Stig hamnade i trubbel” 

  

Klipp från när Stig blir arresterad av polis visas. 

  

Stig: ”Eller” 

Ulf: ”Den när Jerry började” 

Jerry: ”Har ni aldrig sett en praktikant förut?” 
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Sebastian: ”Vill du se dem så ska du ladda ner ICA Play” 

Stig: ”I mobiltelefonen” 

Sebastian: ”För du är väl inte lika trög som” 

Efter det följer flera klipp på Ulf. En där han går in i en glasdörr och Stig skriker ”Ulf!” 

En där Cindy säger ”Ulf”. En där Ulf säger ”Ulf”. En annan där Stig säger ”Ulf”. En där 

Jerry säger ”Ulf”. Tre klipp där Stig säger ”Ulf”. Ett klipp där Ulf hackar sönder golvet i 

butiken och Stig ropar ”Ulf!”. Och slutligen ett klipp där Stig står framför en kittel och 

drar upp en lapp där det står ”Ulf” och läser högt vad det står. 

  

I och med att det är massa snabba klipp är det svårt att hinna se mycket av personerna. 

Men det tydligaste är ändå att Ulf framstår som väldigt korkad och dum. Dels genom att 

Sebastian uttrycker det ordagrant och sedan med alla klipp där Ulf gör något som på 

något sätt kräver en tillsägelse. Det sista klippet är en spegling på programmet 

”Robinson” och det moment i programmet då de röstar ut någon. Lappen indikerar 

därför på att någon vill rösta ut Ulf. Vilket kan ses som ett tecken på att han inte skulle 

platsa lika bra som de andra.  

  

V. 20 2014 Nya Cindy behind the scenes  

En blandning av klipp från inspelningen med Cindy och klipp där Joanna Eriksson som 

spelar Cindy blir intervjuad. Börjar med en bild på Cindy och en filmklappa med texten 

”Cindy. Behind the scenes”. 

Joanna: ”Joanna här. Nya ICA-Cindy.” 

  

Första klippet är Joanna som blir intervjuad. Hon har håret utsläppt och har en gul och 

svart-mönstrad blus. Hon ser glad ut. 

Joanna: ”Ah, men det känns kul att få göra ICA-såpan rolig igen.” 

Stig står i butiken framför en fiskdisk. 

Stig: ”Ja, just nu har vi färsk fisk här.” Cindy kommer in i en hummerkostym och håller 

i en stor laxfilé. 

Cindy: ”Och skaldjursvecka på ICA.” Hon skrattar. 

Regissören: ”Bryt! Joanna, ta av den där.” 

Cindy: ”Nej, Det är det här som är humor.” 
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Nästa klipp är från intervjun med Joanna igen. Hon håller upp en förpackning med färsk 

hummer. 

Joanna: ”Hummorn.” Hon skrattar. 

Joanna: ”Jag har ju blivit lite av en glädjespridare även bakom kameran.” 

Joanna går i en personalmatsal och håller i en mikrofon. 

Joanna: ”Och vad tror vi att veckans kortvaror kostar då?” Hon går fram till en man som 

sitter och äter och böjer sig lite ner och håller upp en förpackning med fyra laxfiléer. 

Joanna: ”Va? Fyra lax?” Hon skrattar. 

  

I nästa scen står Joanna i rollen som Cindy och pratar med regissören. 

Joanna: ” Jo, du, det blir mycket, mycket roligare om jag tar alla Ulfs repliker. Ja men, 

Paul har ju inte riktigt någon komisk tajming.” Hon pekar på Ulf som tittar in i kameran 

och ser lite förolämpad ut. 

  

I nästa scen sitter Joanna i intervjustolen igen och håller upp en förpackning med tre 

torskfiléer och imiterar en fisk genom att göra ”blubb-ljud”. 

Joanna: ”Nej, jag skojade bara.” Hon skrattar. 

  

Cindy kan tolkas som att hon i detta klipp tycker hon är överlägsen. Cindy kan också 

tolkas som att hon tycker hon är rolig och att hon verkligen tillfört något till såpan. Samt 

att förtydligandet av Ulfs dumhet framgår då hon påpekar att han inte har någon komisk 

tajming, även om hon i det fallet refererar till Paul Tilly som spelar Ulf. De två växer 

ihop till en. Det bekräftar även Cindys överlägsenhet.  

 

V. 48 2014 Ulf kör duktricket 

I bakgrunden spelas Gläns över sjö och strand långsamt. Filmen är på tillbakaspolning 

och visas i slow motion. En krossad skål med brysselkål som ligger på golvet blir hel 

och flyger uppåt. En kaffebryggare som ligger på golvet och är trasig med kaffe som 

runnit ut på golvet blir hel och kaffet hamnar i kannan igen. Och den åker upp i luften. 

Stig sitter och gapar. Köttbullar flyger i luften förbi honom och samlas ihop en 

stekpanna som är i luften bredvid hans huvud. Cindy sitter och gapar och håller armarna 

över huvudet. Förbi flyger en salt- och pepparkvarn. Ulf ställer sig upp från att ligga 

över ett bord. På bordet blir en förstörd och utvält sodastreamer hel. Kaffebryggaren 

från tidigare inslag landar på bordet. Ulfs händer fattar tag om en duk. Duken läggs på 
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bordet, under tallrikar och glas som går från att vara i bitar till att bli hela. Mat går från 

att vara utspilld till att ligga i sina skålar och formar. Sebastian vrålar ”Nej!” baklänges. 

  

Det slutar vara slow motion och det klinkar i ett glas. Cindy, Sebastian, Stig och Ulf 

sitter vid ett juldukat bord mitt i butiken med en julgran i bakgrunden. Cindy har en röd 

klänning och några få lockar i håret. Sebastian har kavaj och skjorta. Stig har en skjorta 

med en beige pullover över och Ulf har en grön t-shirt och jeans. 

Cindy: ”Sill.” 

  

Ulf reser sig upp från stolen. Han ställer stolen bredvid bordet. 

Ulf: ”Nu ska ni få se vad jag lärde mig på internet igår.” Han tar tag om duken och drar. 

Stig: ”Nej!” 

  

Alla är finklädda och tillsammans med julmaten förstår man att de har julfirande. Stig 

har en lite äldre klädsel, vilket bekräftar hans ålder. Sebastian känns tillpiffad med kavaj 

och skjorta, vilket ger en känsla av ordningsamhet. Ulf är finklädd men har vardaglig 

klädsel, vilket känns ungdomligt. Cindy har klänning och lockar, vilket känns feminint. 

När Ulf ska visa vad han lärt sig på internet och tar tag i duken blir det tydligt att han 

ska göra duktricket. Och tillsammans med allt det man redan sett förstår man att det inte 

gick så bra. Ulf vilja att visa detta kan tolkas som att han vill imponera på de andra, 

samtidigt som hans korta konsekvenstänk om vad som möjligen kan ske föryngrar 

honom. Det får honom att framstå som ung och dum. 

 

V. 51 2014 Ulfs worst cry ever! 

Klippet börjar med att Ulf lägger upp nät med apelsiner på hyllan. Han gråter. Han går 

iväg och en närbild på hans ansikte visas. Tårar rinner ner för kinderna. 

  

I följande scen håller Ulf i en förpackning med prinskorv vid kassan som han ska 

registrera. Han gråter. Kunden framför honom ser konstigt på honom. 

  

I nästa scen står Cindy på lagret när ett ihållande gråt hörs i bakgrunden. Förbi åker Ulf 

i en truck och gråter. Cindy tar upp handen mot munnen och ser efter Ulf när han åker 

iväg. 
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Ulf sitter i ett personalrum och gråter och ser ner i bordet. In kommer Stig och Cindy. 

Stig: ”Eh, jo, Ulf. Det här vi sa om att Tomten inte finns, det.” 

Cindy: ”Ja, asså, vi skojade ju bara.” Ulf slutar gråta. Han håller i en chokladpralin. 

Ulf: ”Och nissarna då?” 

  

Ulf tror att tomten finns. Genom den scenen när de förklarar för Ulf att de bara skämtat 

när de sa att tomten inte finns indikerar det att Cindy och Stig vid något tillfälle har 

påstått det motsatta. De framstår som kunniga och kloka vuxna, medan Ulf framstår 

som liten, som ett barn, eftersom han fortfarande tror på tomten och blir väldigt ledsen 

när han får höra att tomten inte finns.  

  

V. 52 2014 Glöm inte lutfisken!   

En man står i butiken vid en kyldisk. Han har en mörkblå dunjacka och en skottsrutig 

halsduk i grått och blått. 

Man 1: ”Älskling, ska vi inte ha lutfisk?” Han håller upp en förpackning med lutfisk. 

Man 2: ”Men lägg av, det var väl bara gammelmormor som åt det.” Han har en skjorta, 

en mörkröd fleecejacka och en gulbeige jacka. Han har skägg och har en ganska dov 

röst. Den första mannen skrattar, säger ”Ja” och lägger tillbaka lutfisken i hyllan 

bredvid risgrynsgrötsförpackningar. Låten Lonely börjar spelas i bakgrunden och någon 

tar en risgrynsgröt. 

  

En annan person plockar upp brysselkålsförpackningar och ärtförpackningar från en 

vagn. Lutfiskförpackningen står kvar i hyllan. Istället för risgrynsgröt står där 

ostförpackningar. Någon ska ställa dit en till ost och flyttar lutfisken åt sidan. Närbild på 

lutfisken bredvid osten. Ett barn i blå jacka och mössa petar med pekfingret på lutfisken 

och lipar åt den. 

                   

Ulf sätter på en klisterlapp med texten Kort datum på lutfisken och ställer tillbaka den i 

hyllan. Nu står det smörförpackningar i hyllan. En vattendroppe rinner längs 

lutfiskförpackningen. Lampan släcks och musiken tystnar. Stig går förbi kyldisken men 

hejdar sig när han ser lutfisken. Han har en beige lång rock på sig. 

Stig: ”Nämen. Ligger du här ensam?” Han plockar upp lutfisken och tar med sig den. 

Bakgrunden blir vit och det står ”Ge lutfisken en chans!” och under ”Recept på ica.se” 

och ICA:s logga under det. 
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Stig: ”Nä. Ingen jul utan dig.” 

  

Lutfisken byggs upp som något som bara äldre människor tycker om. Barnet hånar 

lutfisken genom att peta på den och lipa åt den. Det homosexuella paret i början är 

överens om att ”bara gammelmormor” äter det. Stigs äldre ålder förtydligas därför 

genom att han tar med sig lutfisken hem och uttryckligen säger att det inte är någon jul 

utan den. Det homosexuella paret i början är väldigt vardagliga i sitt beteende och man 

nummer 2 är till och med ganska maskulin. De framstår inte som det stereotypiska 

homosexuella.  

 

V. 18 2015 Har storleken betydelse? 

Stig, Ulf och Sebastian presenterar tre olika grillar. De står inomhus framför en vit vägg 

och står på en trätrall där grillarna står uppradade på ett stiligt sätt. Stig, Ulf och 

Sebastian har alla tre på sig sina arbetskläder. Ulf står på Stigs högra sida; hans kavaj är 

öppen, vilket får han att se tuff ut och under kavajen har han en rosa tröja och ett par 

jeans och Converse-skor till. Stig står i mitten och även hans kavaj är öppen, men 

istället har han en blå skjorta under med en röd slips och nedtill har han ett par svarta 

kostymbyxor, med ett par svarta loafers. Runt halsen har Stig ett par glasögon 

hängandes. Sebastian står till vänster om Stig och hans kavaj är stängd, med ett par 

svarta kostymbyxor, svarta loafers och en svart fluga runt halsen. 

 

Stig: “Många män tampas med frågan: är jag tillräckligt utrustad?” 

Sebastian: “Har storleken betydelse?” 

Ulf: “Min kanske är minsta laget.” 

Stig: “Ja, kanske det. Men då går man in på icahemma.se där har vi ett av Sveriges 

största utbud av grillar.” 

Sebastian: “Vill du prestera potatis för att imponera på grannskapet, då drar du fram den 

där.” En mellanstor grill visas. 

Stig: “Eller är du självsäker och vill jobba i mindre skala, så tar du den här.“ En klotgrill 

visas. 

Sebastian: “Eller så är storleken A och O och då tar vi den här imponerande pjäsen.” En 

jättestor grill visas. 

Ulf: “Ja, vi pratar alltså om grillar…“ Ulf vänder sig mot Stig och skrattar. “Från början 

trodde jag att vi pratade om…” 
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Stig: “Det är bra nu Ulf!” 

 

Till en början förstår inte Ulf att det pratar om grillar. När han skrattar och vänder sig 

om mot Stig så blir han dumförklarad av Stig när han säger att “det är bra nu Ulf”. 

 

Stig, Ulf och Sebastians karaktärer syns väldigt tydligt i deras kroppsspråk och hur de 

står. Ulf står bredbent och förtydligar hans “ungdomliga” och “tuffa” personlighet. Stig 

står rakryggad, ser stolt ut och har en självsäker ton i rösten - vilket förtydligar hans 

chefsposition och glasögon runt halsen symboliserar hans “gubbighet”. Sebastian står 

med hopdragna ben och ena armen i luften - hela hans kroppsposition får han framstå 

som feminin. Han är ordentlig när han pratar och lyfter fram hans stereotyp att han är 

väldigt fin och ordentlig av sig. 

 

V. 19 2015 Stig grillar tax?! 

Filmen börjar med att Stig står och grillar vid ett stånd inne i butiken. 

Stig: “Ja, här står jag och grillar och med den här grillbrickan blir det inte bara fisk, utan 

även räkor en enkel match!” 

En äldre dam frågar om det finns mera lax.  

Stig: “Mera lax? Absolut!” Stig ropar i högtalaren. “Hallå, hallå?! Kan jag få mera lax?” 

Cindy, Ulf, Jerry och kunderna i butiken hör fel. 

Jerry: “Här kommer jag med din fax!” 

Stig: “Nej, jag bad om en…” 

Cindy: “Menade du sax eller sax”? Hon håller upp en sax och en saxofon.  

Stig: “Nej…” 

Ulf: “Här kommer jag med en tax!” 

Kund 3: “Ville du ha ax?” 

Kund 4: “Brax?” 

Kund 5: “Vax?” 

Stig: “Nej! Jag vill ha lax!” 

Alla: “Jaha…” 

Jerry sträcker fram en 1000 kronorssedel. 

Jerry: “En lax? 50% ränta!” 
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Det är endast Stig som grillar. Han är bestämd, vilket framhäver hans chefsposition. 

Och att han blir irriterad när alla hör fel förtydligar hans karaktär - att Stig “vet bäst”, är 

envis och vill att saker ska vara på hans sätt. Att Jerry tar fram en fax - kan symbolisera 

att, trots sin Downs syndrom, är han ändå smart. Att Cindy tar med sig både en sax och 

en saxofon kan tyda på hennes dumhet - att kvinnor är korkade. Att Ulf kommer med en 

tax kan symbolisera hans “barnsliga” personlighet - att barn gillar hundar. 

 

V. 20 2015 ICA Banken finanselitens bank 

Klippet utspelar sig i butiken och öppnar med Stig som nyhetsreporter. 

Stig: “Att vi på ICA föredrar ICA-banken är inte så konstigt. Men vad säger egentligen 

oberoende finansexperter?” 

Därefter blir finansmän (Sebastian, Cindy, Ulf och Stig) intervjuade på stan. 

 

Sebastian står utanför en stor port och är klädd i skjorta, slips, öronsnäcka, solglasögon. 

Han har en kavaj hängandes på armen, han har mustasch och håret har gråa inslag.  

Sebastian: “Som finansman väljer jag ju ICA banken, inte minst för deras prisbelönta 

app.” 

 

Cindy står utanför en bank. Hennes hår är stort och fönat och hon är kraftigt sminkad. 

Hon har på sig en kavaj, pärlsmycken, glasögon och en svart portfölj där sedlarna 

sticker ut. 

Cindy: “ICA banken är min finansiella partner. Deras rådgivning är kompetent.” 

 

Ulf står i parken med bakåtslickat hår. Han har stora glasögon, grå kostym och en 

gammal telefon med antenn. 

Ulf: “Som finansvalp är jag imponerad av Ica-bankens i-generationer.” Inspelningen 

avbryts.  

 

Stig står framför en dyr bil i svart kostym, guldig käpp, hög hatt, mustasch och 

monokel. 

Stig: “I min familj har vi använt Ica-banken i generationer.” Han avbryts av att bilen 

tjuter.  

Stig: “Typiskt, stäng av kameran.” 
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Stereotypen är att människor som jobbar inom banken ofta tillhör överklassen. 

Sebastian, Ulf och Stig är stiligt klädda och ser smarta ut, vilket ger ett intryck av att 

ekonomi är en manlig egenskap. Att Cindys pengar sticker ut ur väskan får henne att se 

ut som en sugardaddy, vilket får henne att verka korkad och symboliserar kvinnlig 

dumhet - att ekonomi är någonting som kvinnor inte förstår sig på och behöver hjälp 

med. 

 

V. 48 2015 Ulfs pepparkakskonst  

Filmen börjar med att Ulf och Sebastian bygger pepparkakshus. Ulfs hus är snett byggt, 

medan Sebastian har gjort ett hus som är stort och pyntat med många detaljer. Sebastian 

har på sig ett par förstoringsglasögon. 

Sebastian: “Mm… Så där ja, då var det snart fulländat.” En kvinnlig kund går förbi och 

stannar till. Hon har svart pagefrisyr, runda glasögon, en svart halsduk och randig tröja.  

Kvinnan: “Wow, vilket mästerverk! Du har konstruerat ny mark.” Hon studerar Ulfs 

pepparkakshus.  

Ulf: “Gör det? Kul!” 

 

I kommande scen är Ulf på en utställning för sitt pepparkakshus. Han tar i hand med 

andra människor och får beröm för huset. Scenen följs upp med tidningsomslag till 

konsttidningar med Ulf på. I den avslutande scenen ska pepparkakshuset säljas på 

auktion. I bild syns en man som ropar ut de budande priserna. Ulf tar en tugga av 

pepparkakshuset och det blir tyst i salen.  

 

I reklamklippet upplevs konst som något udda, fult och oförståeligt. Det märks i hur den 

kvinnliga kunden som är konstkunnig berömmer Ulf för hans fula pepparkakshus. 

Sebastian upplevs som ordentlig med sitt fina och detaljerade pepparkakshus, samt 

genom sina förstoringsglasögon. Att Ulf även skapar något som är fult förtydligar hans 

dumhet, vilket senare förstärks i när han äter en del av pepparkakshuset.  

 

V. 51 2015 Jerry Christmas 

Inslaget börjar med att Jerry sitter vid köksbordet och planerar inför julen. I bakgrunden 

hörs en kvinna säga: “Hur får man den där fridfulla julen när alla måsten stressar? Börja 

med att vara ute i god tid.” 

Jerry: (Ringer Cindy) “Kan du baka pepparkakor?” 
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Cindy: (Vaknar och svarar) “Ja, baka pepparkakor. Absolut!” 

 

Berättarrösten: “Dela på sysslorna på ett rättvist sätt.” Jerry ringer Ulf. 

Ulf: “Då griljerar jag skinka och bakar vörtbröd och du lägger in sillen och lax.” 

Jerry: “Ja, precis. Jerry plockar fram färdigköpt sill och lax.” 

Berättarrösten: “Tillsammans blir det både enklare och mysigare.” 

 

I kommande scen kommer Cindy och Ulf hem till Jerry. De har med sig julmat.  

Berättarrösten: “Och erbjuder gästerna en hjälpande hand, så ta den.” I bild syns Stig 

och Sebastian som dricker glögg. 

Stig: “Jerry, behöver du någon hjälp så är det bara att säga till.” 

Jerry: “Fixa julgran och tvätta fönster!” Jerry håller upp en såg och en hink med 

städmedel.  

Stig: “Va…?!” Stig och Sebastian tittar på Jerry.  

Berättarrösten: “Men viktigast - skapa dig utrymme för lite jag-tid, så ska du se att du 

får en riktigt god jul.” 

 

Klippet avslutas med att Jerry sitter i en fåtölj med en skål med ostbågar och tittar på tv. 

I bakgrunden syns de andra och tvättar fönster, fixar julgranen och öppnar spisen som 

ryker samtidigt som brandlarmet går.  

 

Det är relativt jämlikt mellan karaktärerna i reklaminslaget, förutom Jerry som delegerar 

de olika uppgifterna. Reklamklippet vänder på stereotypen om synsättet på en person 

med Downs syndrom och framställer Jerry som smart.  

 

V. 52 2015 Stigs ensamma jul 

Reklamklippet börjar med att Cindy, Sebastian och Ulf ska gå hem för julfirande.  

Cindy: “Men ska du verkligen sitta ensam över jul?” 

Stig: “Jag klarar mig alltid, seså gå nu bara! God Jul!” Stig vinkar iväg de andra.  

Allihop: “God jul!” Cindy, Sebastian och Ulf lämnar butiken.  

 

Stig vänder sig om och i bild syns en kvinna med kort, mörkt hår som har glasögon och 

en mönstrad tröja på sig. I bakgrunden spelas saxofonmusik.  

Kvinnan: “Jag trodde aldrig de skulle gå. Hon lyfter upp armen mot en av hyllorna”.  
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Stig: “Nej, men nu kan julen börja!” Stig slänger av sig kavajen.  

Kvinnan: “Jag ska bara ta på mig min lilla klapp till dig.” 

Stig: “Jag älskar julklappar.” Han rättar till sitt hår samtidigt som han speglar sig i en av 

frysdiskarna. 

 

Sebastian, Cindy och Ulf kommer tillbaka.  

Sebastian: “Du får tycka vad du vill men, vi vägrar låta dig sitta ensam över jul!” 

Sebastian lägger handen över bröstkorgen.  

Kvinnan kommer ut, hon har dragit ner sin tröja så hennes axlar syns. Hon har på sig ett 

diadem med horn.  

Kvinnan: “Finns det några snälla… Åh, hej…!” Kvinnan drar upp sin tröja och lägger 

armarna i kors. Sebastian lägger över en ost framför Ulfs ögon. 

Stig: “Ser ut som att jag slipper sitta ensam i alla fall.” 

 

Reklamfilmen avslutas med att gänget sitter samlade och äter julmat tillsammans.  

 

I det här reklamklippet får inte Cindy mycket plats, hon står bakom Ulf och Sebastian 

och saknar egna repliker. Att de andra tror att Stig ska vara ensam på julen kan bero på 

att han är gammal och saknar umgänge. Kvinnan som förekommer i reklamklippet 

upplevs som sensuell i sina repliker och agerande gentemot Stig. Detta förstärks genom 

saxofonen som spelas eftersom att den väcker konnotationer om en mer romantisk och 

sensuell stämning. Stämningen avbryts när de andra kommer tillbaka. Ulf framställs 

som ett barn när Sebastian håller för en ost framför Ulfs ögon så att han inte kan se. Det 

beror på att situationen kan anses vara barnförbjuden. 

 

V. 18 2016 Släpp det Stig 

I den första scenen sitter Stig och Cindy i kafferummet och äter grillad mat. Sebastian 

kommer in med kött.  

Stig: ”Det är klart man känner skillnad på gasol och kolgrillat.” 

Sebastian: ”Nej, det gör man inte.” Sebastian lägger handen på Stigs axel.   

Cindy: ”Ja, jag gör inte det i alla fall.” 

Stig: ”Nej, men sen har ni inte grillat i 50 år heller.” Stig skär i köttet. ”Kolla här.” Stig 

tar en tugga och tittar upp. ”100 % kolgrillat.” 

Sebastian: ”Gasol.” Sebastian spärrar upp blicken och tar sallad. 
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Stig: ”Va? Nej!” Sebastian tittar på Cindy som ler. 

  

I nästa scen står Sebastian och lägger lax i frysdisken. Stig kommer ut i butiken och 

frågar Sebastian om köttet inte var kolgrillat. Sebastian svarar att det inte var det. Stig 

höjer ögonbrynen och frågar: ”Är du helt hundra på det?” 

  

I kommande scen sitter Sebastian i kassan och tar emot kunders betalningar. Stig 

kommer in och avbryter. 

Stig: ”Det måste ha varit marinaden som gjorde det.” 

Sebastian: ”Men släpp det där nu, du hade fel. Vad spelar det för roll?” 

Stig: ”Okej, du har rätt. Jag släpper det.” 

  

I scenen därefter ligger Sebastian i sängen och sover. Han vaknar av att mobiltelefonen 

ringer. Det är Stig som ringer och säger att man måste göra ett test tre gånger för att 

resultat ska stämma. Reklamfilmen avslutas med en svart text där det står ”Har du koll? 

10 vanligaste grillmyterna på ica.se” med vit bakgrund och ICAs logga under texten. 

  

De konnotationer och stereotypiska drag som märks i scenen är att Stig är en äldre man 

som är envis och vägrar att ha fel. Det märks eftersom att alla fyra scener följer samma 

syfte, att Stig påstår att han har mycket kunskap om grillning. Grillning är en 

matlagningskunskap som ofta kopplas till manlighet. Det förstärks i scenen när Cindy 

påstår att hon inte vet skillnaden mellan gasol eller kolgrillat. 

  

V. 19 2016 Eurovision – referenser 

Reklamklippet börjar med att ICA-gänget sitter i en soffa ute i butiken. De har dukat 

upp med chips, snacks, godis och läsk. Butiken är pyntad med ballonger och glitter. Stig 

sitter för sig själv i en fåtölj. Abbe har på sig ett par guldiga skor. 

  

Cindy kommer ut i en rosa och beigemönstrad tröja, ljusblå jeans och ler. Hon sätter sig 

ner i soffan, lyfter upp två påsar med chips och ostbågar. 

Cindy: ”Chips, halleluja.” 

Jerry: ”Jag är en lyckofigur”. Jerry har på sig ett halsband. Han håller i två påsar med 

Ahlgrens bilar som han äter av. 
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Stig: ”Vad många bidrag, det kommer att ta en evighet.” Stig håller i en tidning och 

tittar upp mot de andra. Ulf sitter och pratar i telefonen.  

Ulf: ”Kära mor, sitt inte uppe.” 

 

I nästa scen kommer Sebastian in, han har på sig en boa och säger: 

”Se på mig.” Hans byxor åker ner. ”Åh nej, se inte på mig.” Han skrattar försiktigt och 

tar ner en längre skjorta som täcker benen. I bakgrunden syns en person som svabbar 

golvet. Han har långt svart hår, en svart mask för munnen och är målad vit i ansiktet. 

  

Hela gänget förutom Ulf tittar på Sebastian som tittar på Cindys bröst. 

Ulf: ”Dina bröst.” Cindy slår till Ulf på kinden. 

Stig: ”Tjong i medaljongen.” 

Ulf: ”Jag vill inte längre vara med.” 

Stig: ”Nu börjar det, höj volymen. Upp, upp, upp.” 

  

Klippet avslutas med att tv:n filmas där det står ”Tog du alla Eurovision-referenser? Se 

filmen igen på ica.se” med deras logga under. 

  

Konnotationer som väcks är en stämning av ett festligare tillfälle. Det beror på att 

butiken har blivit pyntad och påminner om ett vardagsrum samt att de har dukat upp 

med chips, snacks, godis och läsk. I reklamklippet förekommer flera Eurovision-

referenser. Abbes guldiga skor kan kopplas till bandet ”The Herreys” som sjöng om 

sina gyllene skor. Ett flertal repliker som sägs har även kopplingar till både 

Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. När Cindy säger ”chips” i början är det 

en koppling till Kikki Danielsson och Elisabeth Andreasson, vars namn var Chips. 

Cindys tröja är densamma som Charlotte Perrelli hade på sig när hon vann tävlingen år 

2000. Jerrys replik ”Jag är en lyckofigur”, kommer från låten ”Diggi loo diggi ley.” 

Halsbandet som Jerry har på sig är detsamma som hardrock-gruppen Lordi bar när de 

sjöng låten ”Hard rock Halleluja.” 

  

När Stig säger att alla bidrag kommer ta en evighet, upplevs han som gubbig och 

gnällig. Ordet evighet är en referens till Carolas låt som vann Melodifestivalen 2006. 

Ulfs replik ”Kära mor” kommer från ett citat ur låten Augustin. 
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När Sebastian kommer in och tappar byxorna är det en koppling till när Lill Lindfors 

var värd för Eurovision Song Contest och tappade kjolen för att underhålla publiken. 

Sebastians citat ”Se på mig”, är dessutom en sång som även den varit med i Eurovision 

Song Contest. I scenen upplevs Sebastian som feminin i sättet att tala och röra sig, det 

förstärks genom boan som han har på sig. Personen som svabbade golvet i bakgrunden 

har samma mask som Lordi hade i sitt uppträdande. 

  

Ytterligare referenser till tävlingen är ”Dina bröst”, ”Tjong i medaljongen”, ”Jag vill 

inte vara med längre” och till sist ”Upp, upp, upp” som kan kopplas till Loorens 

vinnarlåt från 2012. Att Stig även ber om att höja volymen kan bero på att han är 

gammal och hör dåligt. 

  

V. 20 2016 Stig prissätter veckans kortvaror 

Reklamklippet börjar med att Stig och flera äldre män befinner sig i ett mörkt rum. Stig 

ropar ut veckans varupriser. Alla har på sig dräkter och huvor som täcker ansiktet. Stig 

har på sig en röd dräkt, medan de andra är klädda i blått. Ritualen avbryts när Sebastian 

tänder ljuset och kliver in. 

Sebastian: ”Oj, jaha. Ni prissätter varorna.” Stig tar av sig luvan och ser irriterad ut. 

Sebastian: ”Jag ska bara hämta, nämen hej Ove.” 

Stig: ”Sebastian.” Stig vänder huvudet mot dörren. 

Sebastian: ”Jaja, jag ska gå. Ska jag släcka? Det blir mysigast så.” 

 

Scenen avslutas med att de andra väntar på att Sebastian släcker lampan. 

  

Konnotationer som väcks i början är att scenen påminner om en sekt. Delvis beroende 

på att de är klädda i dräkter, men också i hur Stig prissätter varorna genom att ropa ut 

priserna högt. Stig upplevs även vara personen med mest makt i rummet, eftersom att 

han ropar ut priserna på varorna och är klädd i rött när alla andra har dräkter i blått. 

Scenen signalerar en känsla av maskulinitet som avbryts när Sebastian kommer in i 

rummet och avbryter. Sebastian är feminin i hur han pratar och genom att använda ordet 

”mysig”. 
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V. 48 2016 Finns det några snälla barn här? 

Reklamklippet handlar om olika familjer som får besök av tomten som frågar om det 

finns några snälla barn. De vuxna och barnen skrattar och ler. I en av scenerna visas ett 

mörkt rum och en stängd dörr. Ingen person syns i bild, men tittaren hör en person som 

andas. Utanför rummet hörs en manlig och en kvinnlig röst som bråkar. 

Kvinnan: ”Lås dörren Hugo.” Det rycker i handtaget. 

Mannen: ”Hugo.” 

  

Därefter kommer en vit text med svart bakgrund upp, där det står: ”Där det inte finns 

några snälla vuxna. Där vill Childhood finnas. Childhood vill förhindra att barn utsätts 

för våld och övergrepp.” Filmen avslutas med en bild på matvaror som är framdukade 

på ett bord och en vit text där det står: ”Tillsammans kan vi stödja deras viktiga arbete.” 

  

Eftersom reklamklippet är ett samarbete med Childhood ligger fokus på kampanjen. I 

början använder sig filmen av konnotationer som ofta förknippas med julen, att det är en 

högtid med gemenskap och glädje, främst för barn. Detta bryts när scenerna övergår till 

barnet som förknippar julen med bråk i familjen. 

  

V. 51 2016 Lite sällskap på julen 

Reklamklippet börjar med att en äldre man står i köket och äter en ostmacka samtidigt 

som Stig berättar en historia om julen för honom. I nästa scen fortsätter Stig att prata, 

men befinner sig istället i ett omklädningsrum där en kvinna hänger upp sin jacka 

samtidigt som hon skrattar åt Stig. 

  

I kommande scen sitter Stig och en gråhårig man i vit skjorta och röd slips på en säng 

där Stig fortsätter att prata om julen. I följande scen sjunger Stig för en man i 25-

årsåldern som ligger i en soffa. Sången fortsätter i nästa scen där Stig står upp och 

sjunger för en man och en kvinna som är klädda i ljusblå arbetskläder och äter mat. De 

syns genom ett fönster. I den sista scenen sitter en kvinna vid köksbordet och äter gröt. 

Stig sitter mittemot och berättar om den mest misslyckade julklappen. Kvinnan ler och 

skrattar mot Stig. Scenen förändras när Stig som varit sittandes på en stol, istället syns 

på en datorskärm som är placerad på köksbordet framför kvinnan. Filmen avslutas med 

texten ”Se Loa ICA- Stig Falkmans livesändning från julafton på ICAs Facebooksida.” 
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Julen kan vara en högtid där många känner sig ensamma, vilket är något som blir belyst 

i reklamen. Det märks i alla scenerna då Stig besöker olika typer av personer. Han är 

hos både äldre och yngre kvinnor och män, men också hos vårdpersonal. Personerna ser 

olika ut i deras klädsel, en del är finklädda medan andra har på sig vardagskläder. Stig 

kan också tänkas vara ensam på julen, eftersom att han är gammal.  

 

V. 52 2016 Stigs nyårsbekännelse 

I den här reklamfilmen firar ICA-gänget nyår. Männen är klädda i skjortor och Cindy 

bär en glittrig klänning. Sebastian, Cindy, Jerry och Ulf står och pratar. Stig står vid 

champagnen. 

Sebastian: ”Jag läste aldrig boken i bokcirkeln, jag såg bara filmen.” 

Ulf: ”Så gör jag alltid.” 

Cindy: ”Mitt pinsammaste i år var när jag sa att jag hade brutit foten till min PT och 

sprang på henne i högklackat.” De andra skrattar. 

Jerry: ”Stig, det är din tur.” 

Stig: ”Nej, jag har ingenting faktiskt.” 

Alla andra: ”Jo.” 

Stig: ”Jo, det var så här faktiskt. Jag är väldigt.” Stigs röst dämpas av fyrverkerier som 

skjuts upp i himlen. Under tiden gestikulerar Stig med händerna och de andra 

grimaserar obekvämt. Klippet avslutas med texten ”Tack för i år! Vi ses 2017.” 

  

Böcker och bokcirklar förknippas ofta med kvinnlighet, vilket gör att Sebastians 

feminina sida förstärks. Ulfs korkade sida blir också mer förstärkt genom att han påstår 

att han heller aldrig läser boken, utan bara ser filmen. Cindy upplevs som stereotypisk 

kvinnlig när hon berättar historien om sin PT och hur hon gick i högklackat. Stig kan 

anses vara gammal och höra dåligt, eftersom att han inte lägger märke till att hans röst 

dämpas av fyrverkerierna. 

 

V. 18 2017 Sommaren är kort 

Ett dukat bord syns centralt i bild. Solen skiner. Bordstabletterna är gröna med rosa 

blommor. På bordet står bland annat potatis, en paj, juice i glasen, färskost, grönsaker, 

blommor, senap, ketchup och grillad korv. Kameran flyttas från bordet bort mot en grill 

där Ebba, Stig och Ulf står. I bakgrunden spelas melodin till Sommar, sommar, sommar. 

Ebba: ”Härligt väder.” 
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Stig: ”Den där ser underbar ut.” 

Ebba: ”Den?” 

Stig: ”Ja. Nä två.” 

Ulf: ”Jag tar gärna en.” 

Stig: ”Den spruckna vill jag ha.” 

  

Nu syns de tre i kameran. Ebba står och grillar. Det ligger både korv och kyckling på 

grillen. Hon har en knälång gul klänning med blommor på och håret är utsläppt. På 

huvudet har hon ett par solglasögonen. Stig står bredvid henne i en vitrutig skjorta och 

svarta byxor. Han håller i en skål med en vit sås i. Bredvid honom och mittemot Ebba 

står Ulf i en storblommig skjorta i blått, rött och grönt samt jeansshorts och svarta skor. 

De står utanför varumottagningen och bredvid grillen står en mindre bord med en röd- 

och vitrutig duk. 

Stig: ”Den vill jag ha” Han pekar på en av kycklingfiléerna som Ebba sedan vänder på 

men en grilltång. 

Stig: ”Med lite kycklingskinn på.” Han lägger över innehållet i skålen han håller i till en 

större skål som står på bordet. 

Stig: ”Vi borde grilla varje dag i sommar.” 

Ulf: ”Ja det tycker jag.” Han tar en korv med bröd med senap och ketchup som ligger på 

grillen. 

Ebba: ”Ja om det är så här fint väder.” 

  

Kameran zoomas in på Ulf. Han tar en tugga av korven och kollar upp och blundar. 

Musiken tystnar och solljuset försvinner och ersätts av en grå ton och torkade löv som 

flyger förbi. Ett vindbrus hörs och kameran zoomar ut igen. Stig är klädd i en mörkbrun 

rock och basker. Och lyfter iväg grillen. Bredvid honom står Ebba i jacka, halsduk och 

mössa. 

Stig: ”Ulf, nu packar vi ihop för säsongen.” Han viftar åt Ulf som fortfarande är klädd i 

samma kläder och håller i sin korv. 

  

Ebba grillar vilket kan tolkas som en motsättning mot det faktum att grillning ses som 

manligt. Stig fixar tillbehören och Ulf står mest bredvid. Även att det är Stig som fixar 

tillbehören motsätter sig det klassiska synsättet om att det är kvinnans jobb. Att Ulf inte 
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hjälper till kan tolkas som att han inte är kvalificerad till att hjälpa till, eller kanske bara 

för lat för att hjälpa till.   

  

V. 19 2017 Ett evigt tuggande 

Stig sitter i ett rum framför ett bord. Han är klädd i en vit rock med ICA-loggan på 

bröstfickan på väster sida. Han har en vit skjorta och en röd slips. Framför honom står 

en vit mugg med ICA-loggan. Han sitter och tuggar och det gnisslar för varje tugga han 

tar. Ju mer tid i klippet som går ju med bekymrad ser han ut. Han tuggar snabbare och 

mer ansträngt. Han sväljer och kastar iväg en förpackning med halloumi över bordet och 

texten ”Gott, om den grillas” syns i bild. 

  

Stigs minspel ger känslan av att han är skeptisk till halloumi. Vilket i sin tur ger känslan 

av att han som äldre är skeptisk till nymoderniteter som exempelvis halloumi. Han har 

inte heller förstått att den inte ska ätas rå utan att den ska tillagas. Vilket inger känslan 

av att han inte hänger med i svängarna, vilket förtydligar hans ålder.  

  

V. 20 2017 Vad ska vi grilla? 

Den är dunkelt och Cindy, Ebba och Sebastian är utanför varumottagningen vid ett 

bord. Cindy och Ebba står och Sebastian sitter ner. Cindy är klädd i en vit topp, svarta 

byxor och håret är i en fläta på vänster sida. Ebba har en rosa klänning och håret är 

utsläppt. Sebastian är invirad i en grön filt, men under syns en lila skjorta och en rosalila 

scarf. De bråkar. 

Ebba: ”’Jag gillar inte kryddig mat’, är du fem år eller?” Hon håller en jordgubbsask i 

vänster hand och tar en tugga av en jordgubbe hon håller i höger hand. 

Cindy: ”Oj, är det vegetarianen som pratar helt plötsligt, eller?” Hon gör citationstecken 

i luften med vänster hand. 

Sebastian: ”Den här då?” Han läser på en mobil. ”Koreansk barbecue?”, fortsätter 

Sebastian och visar Ebba och Cindy mobilen. 

Cindy och Ebba: ”Nej!” 

  

Filmen spolas tillbaka. De förflyttar runt sig, Sebastians filt åker av och dunklet blir till 

ljus. Filmen spelas åt rätt håll igen. Ebba hämtar två PET-flaskor och går mot bordet de 

andra är runt. 
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Ebba: ”Men ska vi inte använda den där ICA-appen då? Där man skakar fram 

grillrecept?” 

Cindy: ”Ja.” Hon står vid grillen. 

Sebastian: ”Ja, vad kul.” Han sträcker sig efter mobiltelefonen och skakar den. Sedan 

visar han Cindy och Ebba skärmen. 

Sebastian: ”Kryddig kyckling med mangosalsa.” 

Cindy: ”Nä, det låter starkt va?” Hon ser osäker ut. Hon kliar sig på vänster axel. 

Ebba: ”Men gumman, vi provar nåt annat.” Sebastian skakar telefonen igen. 

Ebba: ”Nåt vegetariskt kanske?” Sebastian visar dem skärmen igen. 

Sebastian: ”Halloumi?” 

Cindy och Ebba: ”Nä.” De skakar på huvudet. 

Ebba: ”Prova igen.” 

  

När Cindy är skeptisk till den starka maten framstår hon som lite feg eller mesig. Lite 

rädd för att prova något nytt. Att Ebba föreslår något vegetariskt kan kopplas till hennes 

ålder och gör att hon känns väldigt medveten. Hon behöver inte nödvändigtvis vara 

vegetarian på heltid men hon tycker ändå att det är ett bra alternativ. Sebastian är 

tillpiffad i sin klädsel och känns väldigt ordningsam. 

 

V. 48 2017 Handlarnas initiativ 

Stig står framför en scen. På scenen sitter fyra människor. Två kvinnor och två män. 

Stig håller i ett paket med ljus och går mot kameran.  

Stig: “Någonting som gör mig varm i hjärtat är alla dessa ICA-handlare runt om i landet 

som gör så mycket gott för sin omgivning.” 

 

Han går mot de två kvinnorna som enligt text som dyker upp bredvid dem heter Linda 

och Jenni Steiner och jobbar på ICA Supermarket Trosa.  

Stig: “Som på ICA Trosa nere i Skåne där ni lagar mat med” Han lägger en varsin hand 

på deras axlar.  

Linda: “Med nyanlända.”  

Stig: “Just det.” Han går vidare bort från kvinnorna. 

Linda: “Och du, Trosa ligger i Sörmland.” 

Stig: “Ja… På gränsen va?” Han ser på henne med en blick som säger att han har rätt. 
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Stig går vidare mot en av männen som heter Johan Wester och jobbar på ICA 

Supermarket Kupolen Borlänge.  

Stig: “Och här har vi Joel.” 

Johan: “Johan.” 

Stig: “Som ordnar singelträffar i sin butik.” Han ignorerar att Johan rättade honom.  

 

Stig går vidare mot den sista mannen som heter Pelle Lindqvist och jobbar på ICA 

Kvantum Vimmerby. 

Stig: “Och du, du jobbar på” Han slår Pelle lätt på axeln.  

Pelle: “Med en fotbollsakademi för ungdomar, ja” Han ser upp på Stig som ser 

ointresserad ut. 

Stig: “God afton” Han bockar lätt och går tillbaka till Johan.  

Stig: “Jo, du. Jag tänkte, den här singelkvällen. När är nästa?” 

Johan: “Ja…” Han låter osäker. 

Jenni: “Du frågar åt en kompis eller?” 

Stig: “Ja just det. Precis. Åt en vän kan man säga” 

 

Genom hela klippet beter sig Stig överklassigt. Han kommer inte ihåg handlarnas 

engagemang eller Johans namn. Han erkänner inte heller när han har fel utan ger 

kvinnorna en korkad stämpel när de rättar honom om vart Trosa ligger. Istället påstår 

han att han har rätt. Allt detta gör att Stig framstår som nonchalant och att han tror att 

han vet bäst. Vilket kan kopplas till hans ålder och att han därmed anser att han är äldst 

och därför vet bäst och alla andra har fel. 

    

V. 51 2017 Julmirakel i butiken 

Cindy, Ulf och Sebastian sitter i butiken. Framför dem står en tomte, spelad av Loa 

Falkman. Tomten är klädd i en grå stickad tröja och har en röd mössa. Han hållet i ett 

korvpaket. 

Tomten: ”Så har vi till någon som heter Ulf.” 

Ulf: ”Det är jag” Han tar emot paketet. 

  

Ulf har på sig en röd stickad väst med en snögubbe, tomte, dörrkrans, polkagris och 

julklapp på framsidan. Han har en vit skjorta under. På hans vänstra sida sitter Cindy. 

Hon har en mörkgrön tröja och röda byxor. Håret är i en fläta på vänster sida. Till höger 
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om Ulf sitter Sebastian. Han har en vit skjorta, en mörkröd kavaj och en leopardfärgad 

scarf. 

Tomten: ”God jul.” 

Ulf: ”Tack.” Han ler stort och ser på Cindy och Sebastian. 

Tomten: ”Och den här till Sebastian.” Han ger ett nät med apelsiner till Sebastian. 

Sebastian säger inget men ser åt Cindys håll. Ulf kollar på Sebastian och ler. 

Tomten: ”Och det sista paketet är till Stig.” Han håller i en ost. 

Cindy: ”Åh, han gick ju och köpte tidningen. Men jag kan ta den så länge, tack.” Under 

första halvan av meningen pekar hon bort mot dörren med handen och betonar ordet 

tidningen. Sedan tar hon emot paketet. 

Tomten: ”Tack ska du ha.” Han tar sin säck och går. De säger God Jul till varandra. 

  

In från en annan dörr kommer Stig iklädd en beige rock och en basker. 

Stig: ”Missade jag tomten?” 

Ulf: ”Åh, jag visste det.” Han springer till fönstret. Där ser man Tomten som går in i 

skogen med sin säck och lykta. 

Ulf: ”Bästa julen.” Sebastian ser förvirrat på Cindy och Stig. 

  

Alla förutom Ulf har koll på att tomten inte finns och att det är Stig som brukar spela 

Tomten.  Tomten är lik Stig, och alla tror det är Stig. Sedan blir de väldigt förvirrade 

när de inser att det inte var Stig. Att Ulf tror att det är den riktiga Tomten förstärker 

känslan av att han är liten och ovetande. Kanske till och med lite dum. Hans stickade 

väst ger också en barnslig känsla. De andra framstår istället som kloka vuxna som är 

medvetna om att Tomten inte finns. Stig klädsel en äldre känsla och det förstärker hans 

ålder.  

 

V. 52 2017 Ett förberett nyår 

Cindy, Ulf, Sebastian, Stig och Ebba firar nyår. De sitter samlade vid ett bord ute i 

butiken och äter nyårsmiddag. Cindy har på sig en silvrig glitterklänning. Ulf är klädd i 

vit skjorta och en svart väst med en röd fluga. Sebastian har på sig en svart kostym med 

vit skjorta under och en svart fluga runt halsen. Ebba har på sig en gul/guldig klänning. 

Sebastian har på sig en blå kostym med vit skjorta under och en svart fluga runt halsen. 

De alla dricker champagne och äter ostron. 

Cindy: “Åh, gud vad mysigt!” 
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Stig: “Vad lyckat det blir när man anstränger sig lite extra och planerar i tid.” 

Ebba: “Ja, eller hur! Jag förberedde ju desserten redan igår kväll.” 

Cindy: “Men jag började med pyntet redan förra veckan. Men det är ju så himla skönt 

att slippa stressa i sista sekund, tänker jag ju, eller hur!” 

Sebastian: “Och jag har fixat pizza till imorgon redan idag.” 

Stig: “Ja, vi har verkligen tänkt på allt!” 

Ulf: “Ja, och jag köpte skaldjuren redan för tre veckor sedan!” 

Stig: “Jaha.” 

Sebastian: “Nej men inte färska väl?” 

Ulf: “Jo det är klart! Ordentligt förberedd!” 

(Alla "spyr") 

Ebba, Cindy, Stig och Ulf sitter runt ett bord och firar nyår. Stolta över att de förberett 

allt i god tid.  

ICA-gänget skojar om julstressen och är även klädda på ett sätt så att man får en 

överklasskänsla. Ulfs dumhet framgår tydligt när han tror att skaldjur ska beställas tre 

veckor tidigare. Att Ebba fixade efterrätten och att Cindy pyntade kan anses kvinnligt.  

 

V. 18 2018 Typiskt svenskt  

Inslaget börjar med att Stig står utanför ICA-butikens varumottagning och grillar kött, 

korv och grönsaker. I kommande scen kliver han in i personalrummet med den grillade 

maten. Cindy och Ulf sitter och väntar på honom. Bordet är uppdukat med en baguette, 

oliver, paprika och ost. 

Stig: ”Nu ska vi se.” Han ställer ner tallriken på bordet och sätter sig ner. 

Cindy: ”Mm, men alltså finns det någon mer svenskt än grillat?” Stig skrattar. Alla 

börjar ta av maten. 

Stig: ”Nej.” 

Ulf: ”Verkligen inte.” 

  

I nästa scen sitter argentinska medarbetare och äter grillad mat. Det är en äldre man, en 

kvinna och en man i 30-årsåldern. På bordet står glas med vin, korv och salami. 

Kvinnan på argentinska: ”Finns det något mer argentinskt än asado?” 

De båda männen: ”Nej.” 
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I nästa klipp sitter koreanska medarbetare som också äter grillad mat. Det är en äldre 

man samt en man och en kvinna i 30-årsåldern. På bordet står rått kött, grönsaker och 

keso. De äter maten med pinnar. 

Kvinnan på koreanska: ”Finns det något mer koreanskt än korean barbeque?” 

De andra: ”Nej.” 

  

Den nästkommande scenen består av amerikanska medarbetare som äter grillat. Även 

här är det en äldre man samt en man och en kvinna i 30-årsåldern. På bordet står 

hamburgerbröd, juice, sallad, pommes frites och rödlök. 

Kvinnan på engelska: ”Finns det något mer amerikanskt än barbeque?” 

Den äldre mannen: ”Det är den äkta varan.” 

  

Den sista scenen knyter tillbaka till det svenska ICA-gänget. 

Stig: ”Alltså, jag kan inte leva utan grillat.” 

Ulf: ”Nej, inte jag heller. Det är därför jag aldrig varit utomlands.” Stig och Cindy byter 

blickar med varandra. 

  

Det som är mest märkbart i reklamen är att olika etniciteter från hela världen visar sig. 

Dock är etniciteterna stereotypiska eftersom att maträtterna förknippas med länders 

matkulturer. 

Exempelvis är det endast de koreanska personerna som äter med pinnar och 

amerikanerna har med pommes frites. Ulf framställs återigen som korkad när han påstår 

att han aldrig varit utomlands för att han tror att grillad mat endast finns i Sverige. Det 

blir även märkbart i slutet när Cindy och Stig byter blickar med varandra. 

  

V. 19 2018 Teknikstrul 

I den här reklamfilmen ska ICA-gänget titta på Eurovision Song Contest. Inslaget börjar 

med att Stig blåser i en kabel. De andra sitter och väntar i soffan. Cindy har en vit tröja 

med volanger på axlarna. Sebastian har en ljusblå skjorta, Ulf har sin arbetskavaj och en 

ljusblå t-shirt med ljusblå jeans. Jerry har också sin arbetskavaj och en skjorta med 

ränder och Ebba har på sin arbetskavaj och under en tröja med svartvita ränder. Stig är 

klädd i sin arbetskavaj, vit skjorta och röd slips. 

Sebastian: ”Stig, det börjar nu.” 
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Stig: ”Är ni säkra på att det inte fungerar med scart? Sebastian suckar, Cindy lägger 

handen över pannan. Ulf och Ebba tittar åt sidan, Jerry himlar med ögonen. 

  

I den andra scenen försöker Cindy få fram tävlingen på datorn, men batteriet är slut. De 

andra suckar. 

  

I kommande scen tittar gänget på Sebastians mobil, men inslaget laggar. 

Sebastian: ”Det är slut på surf.” 

Ulf: ”Men jag har.” Han lyfter upp sin mobil som han råkar tappa i ett glas fullt med 

läsk. 

  

I nästa scen sitter gänget på pallar och varukorgar samtidigt som de tittar på butikens tv-

skärm. 

Stig: ”Det här fungerar ju.” 

Cindy: ”Men det är ändå inget ljud.” 

Sebastian: ”Nej, men man kan känna tonartshöjningen.” Han tar ut händerna och gör 

stora ögon. Han böjer sig fram och lyfter upp pekfingret. De andra sitter med händerna i 

kors och grimaserar. Klippet avslutas med texten ”Vi har nästan allt för en lyckad TV-

kväll” och ICAs logga under. 

  

Stigs makt är framträdande i hur han är klädd i sin vita skjorta och röda slips, eftersom 

att det är klädesplagg och färger som kopplas till auktoritet. I början av reklamklippet 

speglas en stereotypisk syn på ålder, att Stig försöker komma med teknikförslag som de 

andra himlar med ögonen åt. Ulfs tröga och klumpiga karaktär blir uppenbar när han 

tappar mobilen i glaset med läsk. Sebastians feminina sida visar sig i slutet när han 

försöker visa de andra hur de kan visualisera ljudet utan att höra det. 

  

V. 20 2018 Grattis, Norge 

Reklaminslaget handlar om Norges nationaldag. Sebastian, Cindy och Ebba plockar upp 

varor. 

Sebastian: ”Just det, den här veckan är det Norges nationaldag.” 

Cindy: ”Ja, guleböj och ut på tur.” 

Ebba: ”Vet ni förresten varför norrmän kryper på golvet i mataffären? För att de letar 

efter lågt pris.” De andra skrattar. 
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Sebastian: ”Den här då, hur många norrmän behövs det för att byta en glödlampa? Tre. 

En som håller i glödlampan och två som vrider på stegen.” Sebastian har svårt att hålla 

sig för skratt. Cindy och Ebba skrattar åt skämtet. 

Ebba: ”Din drittsekk.” 

  

Deras skämtande avbryts när en man som är klädd i svart skinnjacka, svart t-shirt och 

svarta byxor harklar sig. 

Mannen på norska: ”Vet ni hur många svenskar som ska till för att öppna en kassa?”            

  

Cindy: ”Excuse me, can we maybe take that in English?” 

Ebba: ”Alltså jag fattar verkligen inte ett ord danska.” Klippet avslutas med texten 

”Glad nationaldag, Norge!” 

  

I reklaminslaget är det uppenbart att Sebastian, Cindy och Ebba gör ironi av norrmän 

och norska språket. Ordet ”guleböj” är ett ord som många svenskar påstår betyda banan 

på norska. “Drittsekk” är ett ord som blev populärt bland svenskar när den norska serien 

SKAM slog igenom under våren 2017. Att även Ebba säger drittsekk är en koppling till 

hennes ålder. 

  

Sebastian, Cindy och Ebbas dumhet träffar dem själva när norrmannen avbryter dem, då 

är det istället de som blir framställda som korkade. Det märks både i hur Cindy övergår 

till engelska, men också i att Ebba tror att han talade danska. Kvinnor kan även anses 

vara korkade vilket förstärks när den manliga norrmannen dumförklarar dem.  

 

V. 48 2018 Ulfs långa väntan 

Ulf går genom butiken bärandes på en kartonglåda med julpynt. På lådan står det “Ulfs 

julpynt”. I bakgrunden spelas låten Christmas all around och första biten på refrängen 

“Christmas time is always on my mind this time of year”. Ulf går in i personalrummet 

där Ebba, Sebastian och Jerry sitter och påskpysslar. Rummet är dekorerat med 

påskfjädrar och björkris. Ulf tar upp en tomte från sin låda och Ebba stirrar på honom. 

Musiken bryts och Ulf kollar på sin tomte. 

 

Strofen “Christmas time is always on my mind this time of year” börjar spelas igen och 

i den här scenen sitter Ulf, Sebastian, Jerry och Ebba vid ett dukat midsommarbord. 
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Ebba, Sebastian och Jerry har alla en blomsterkrans på huvudet. Ulf tar upp en 

tomteluva från sin låda och sätter den på huvudet. Ebba ser allvarligt på honom och 

skakar på huvudet. Musiken avbryts och Ulf tar av sig luvan och ser besviken ut.  

 

Sebastian är klädd som en varulv och butiken är pyntad med pumpor, spindelnät och en 

stor skylt som säger “Halloween”. Musiken spelas igen och “Christmas time is always 

on my mind this time of year” hörs. Ulf kommer in med sin låda och är klädd som en 

stjärngosse. Musiken avbryts och Jerry håller upp en skelettdräkt. Ulf sjunker ihop med 

axlarna och ser ledsen ut.  

 

Musiken och meningen “Christmas time is always on my mind this time of year” spelas 

igen. Ulf kommer in i butiken med sin låda. Det hänger julgransglitter på väggarna och 

på ena väggen sitter en skylt med texten “Julen är serverad”. Ulf ser sig omkring och 

springer sedan iväg till personalrummet. Där står Ebba som håller i en plåt med 

lussekatter, Jerry som ställer en plåt på bänken och Sebastian som häller glögg i en 

mugg. De ler åt Ulf. Ulf ler stort och ser gråtfärdig ut. Han ställer sin låda på bordet och 

de tar allihop pynt därifrån.  

 

Att Ulf under hela klippet verkligen längtar efter jul, ger honom en barnslig sida. Julen 

är barnens högtid och han längtar mer än någon annan i klippen efter jul, vilket får 

honom att framstå som barnet i gänget. Också det typiska att barn har dåligt 

tidsperspektiv och tjatar mycket kan kopplas till Ulfs beteende. De andra framstår som 

tråkiga vuxna som säger “nej” och att det är fel. Exempelvis när Ebba skakar på huvudet 

när Ulf har på sig luvan på midsommar.  

 

V. 51 2018 Köpa tidningen 

Stig, Ulf, Sebastian, Ebba, Jerry och Cindy sitter vid ett dukat julbord. Stig har på sig en 

brunröd pullover, Cindy har en grön klänning, Ebba har en gul klänning, Jerry och 

Sebastian har båda skjorta och kavaj. Sebastian har en mörkröd manchesterkavaj och 

Jerry har en grå kavaj. Ulf har en röd stickad väst med motiv som exempelvis en 

snögubbe, en dörrkrans, en polkagris, en julklapp och en tomte på framsidan. Stig reser 

sig upp. 

Stig: “Ne-e. Då går jag ut och köper tidningen då.” 

Ulf: “Men den har jag redan fixat.” Han håller upp en tidning av Dagens Nyheter. 
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Ulf: “Ja du brukar ju alltid missa Tomten.”  

Stig: “Ja… Men asså nu menar ju jag kvällstidningen då.” 

Ulf: “Dom har jag också.” Han håller upp fler tidningar.  

Stig: “Jo men asså en, en sån här.” 

Ulf: “Glöm det Stig.” Han lägger upp en hel hög med tidningar på bordet. “I år ska du 

inte missa Tomten i alla fall.” 

Jerry: “Men Ulf.” 

Cindy: “När Stig säger att han ska köpa tidningen så.” 

Ebba: “Så klär han ut sig till Tomten.” 

 

Ulf ser chockad ut och stirrar på Ebba.  

Ulf: “Va? Skojar ni? Hur skulle Stig kunna odla skägg på fem minuter?” Han skrattar. 

Sebastian sätter en hand för munnen och Ebba ser ner i tallriken. 

 

Jerry och Stig sitter vid bordet och läser varsin tidning. Sebastian och Cindy sitter och 

pratar med varandra. Ebba sätter sig på en stol och tar fram mobilen. Vid fönstret sitter 

Ulf och äter glass och ser ut.  

Ulf: “Han borde komma när som helst nu. Han är lite sen.” 

 

Att Ulf har köpt alla tidningar redan så att Stig inte har någon anledning att gå iväg, 

visar på en ovisshet från hans sida. Han har ingen aning om att Stig klär ut sig till 

Tomten och när de andra berättar det blir han chockad. Men sedan intalar han sig själv 

att de skojar med honom. Hans övertygelse om att det finns en riktig Tomte får honom 

att framstå som ett barn. De andra är medvetna om att Tomten inte är på riktigt. 

Blickarna de andra ger Ulf får honom att framstå som lite korkad och ovetande.  

 

När Ebba sätter sig vid bordet och tar fram mobilen förstärker det hennes unga ålder och 

att hon tillhör mobiltelefons-generationen. Att Stig läser tidningen ger honom ett äldre 

intryck, samt att Jerry ger samma tolkning.  

 

V. 52 2018 Vad händer ikväll? 

Cindy, Ebba och Sebastian står i personalrummet och gör sig i ordning. Ebba har en 

blus och kjol, Cindy har en kort klänning och Sebastian har en vit skjorta och scarf. 

Rummet är pyntat med glitter och ballonger.  
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Ebba: “Hörrni, jag tror det kan bli riktigt vilt ikväll.” Hon går iväg. 

Sebastian: “Tur att man har laddat upp med pizza för imorgon.”   

Ebba: “Men vet vi vad som händer ikväll?” Hon håller i en sminkpalett. 

Cindy: “Nä. jag kan kolla om vi kan fixa lista någonstans.” Hon går mot soffan och det 

hörs klackar mot golvet. Hon sätter sig och sätter i ett örhänge i vänster öra. 

Sebastian: “Ja asså, Stig bjöd in mig på en privat fest. Men jag tackade nej.” Han 

trycker ihop ansiktet lite och ser ut att skämmas. 

Ebba: “Nej vad pins… Asså samma här.” 

Cindy: “Men vadå? Man måste ju liksom inte haka på en pensionärsfest.” 

Sebastian: “Eller hur! Vi är unga, vi vill ha kul.” 

Ebba: “Bara han inte sitter ensam.” 

 

Nästa scen visar ett fullproppat rum med människor och hög musik. Servitörer och torn 

av fyllda glas. Det är en akrobat som hänger från taket och på en scen står Stig och 

dansar med två kvinnor. Alla i rummet är finklädda, antingen bär de kostym, 

glitterklänningar eller andra finkläder.  

 

Ebba, Cindy och Sebastian framstår som typiskt unga. De vill fira nyår med en stor fest. 

De sitter tillsammans och laddar upp inför kvällen. Men deras ovisshet om vad som ska 

hända visar även på spontanitet vilket är vanligt för yngre. De har också en ganska stark 

bild av Stigs liv och är övertygade om att bara för att han är gammal så är han 

automatiskt tråkig. Därmed skulle en fest hos Stig inte vara något de ville vara på under 

nyårsafton. Samtidigt kan man se att deras bild inte alls stämde, utan mest bara är 

fördomar. Eftersom det händer mycket mer hos Stig än hos de andra, samt att hans fest 

inte är som de skulle klassa som “pensionärsfest”.  

  

 

7. Summering 

 

Ett intersektionellt perspektiv innebär att kön, etnicitet, klass och sexualitet samverkar 

med eller mot varandra (Martinsson 2005, s. 33). Makt och hierarkier baseras inte 

endast på kön, etnicitet, klass och sexualitet utan på alla dessa faktorer. Skillnaderna 

mellan människor är sedan kopplad till olika egenskaper, värden och förmåner (de los 

Reyes & Martinsson 2005, s. 15). Stereotyper är tro om hur vissa egenskaper och 
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beteenden är kopplade till vissa folkgrupper (Åkestam 2017, s. 7). Dessa folkgrupper 

kan kategoriseras av bland annat kön, ålder, etnicitet eller sexualitet (ibid., s. 8). Det är 

alltså en ram som dessa folkgrupper placeras inom. Det blir på det sätt de förväntas vara 

och se ut. 

 

Åkestam menar även att stereotyper skapas genom upprepanden. Om en folkgrupp ser 

ut eller beter sig på ett speciellt sätt skapar det grunderna för en stereotyp (Åkestam 

2017, s. 8).  

 

Exempelvis framställs Stig som en klassisk gubbe i relation till sin ålder då han är den 

stereotypiska äldre mannen. Han har en maktposition som han trivs med och dels på 

grund av den, men också på grund av hans ålder, anser han sig veta bäst och ha rätt. En 

stereotypisk man i dagens samhälle anser sig vara bättre än speciellt kvinnor. Och äldre 

anser att de yngre inte har någon aning om hur livet fungerar. Allt det speglas på Stigs 

karaktär. 

  

En annan stereotyp som syns i ICA-klippen är Sebastian som är den homosexuella 

mannen. Han förväntas vara feminin, ordentlig, prydlig och mån om sitt utseende. Detta 

framgår tydligt i reklamklippen då han alltid är ordningsamt klädd. Han rör sig även på 

ett feminint sätt och i exempelvis klippet från vecka 19 2016 ”Eurovision – referenser” 

är det just han som fått bära boan och får representera Lill Lindfors med ”kjolen”. Ett 

annat exempel när Sebastians feminina sida visas är i reklamklippet från vecka 20 2016 

“Stig prissätter veckans kortvaror.” Det finns en stämning av maskulinitet i rummet som 

avbryts när Sebastian kommer in i rummet.  

 

Cindy och Ebba är båda rätt unga kvinnor. Och den kvinnliga stereotypen framstår som 

rätt underlägsen mannen. Ibland inte heller lika kunniga. Kvinnor förväntas inte ha 

kunskap om alla ämnen och inte heller kunna vara i en maktposition. I ICA-klippen kan 

detta sättas i stark relation med hur Ebba och Cindy framställs. De har inga 

maktpositioner och framstår vid ett flertal tillfällen som okunniga. Ebba är dessutom 

yngre än Cindy och framstår som en klassisk sen 90-talist. I klippet ”Köpa tidningen” 

från vecka 51 2018 är hon den enda som sätter sig ner och tar fram mobilen. Vilket kan 

kopplas till att dagens ungdomar, det vill säga sena 90-talister och att de som är födda 

på 2000-talet är ”klistrade” vid sina mobiltelefoner. 
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I motsats till stereotyp finns icke-stereotyp. Det innebär alltså att en person motsätter sig 

den stereotyp som de i sin sociala kategori ingår i (Åkestam 2017, s. 9). Två personer 

som gör detta i ICA-såpan är Ulf och Jerry. Ulf är en ung man i 30-årsåldern. Han 

förväntas vara driven och överlägsen kvinnorna. Istället är han mer som stereotypen 

dum blondin som brukar appliceras på kvinnor. Allmänt korkad och efter och hänger 

inte riktigt med, samt förstår saker mycket senare än de andra. Detta kan man se 

exempelvis i klippet från vecka 18 2015 ”Har storleken betydelse?” där han inte förstår 

förrän i slutet att de pratar om grillar. Ulf är också väldigt mycket som stereotypen barn. 

Exempelvis kan detta ses i alla klipp där han uttryckligen tror på Tomten samt blir helt 

förstörd när de andra ”vuxna” säger att Tomten inte finns. Även i klippet ”Stigs 

ensamma jul” från vecka 52 2015 blir han barnet i gruppen när han inte får se den 

lättklädda kvinnan, alltså det barnförbjudna. 

  

Jerry har Downs syndrom och eftersom det är en funktionsnedsättning faller han under 

stereotypen att människor med funktionsnedsättning är mindre kapabla i samhället. Att 

de skulle vara mindre smarta och kunniga. Istället visar Jerry på en motsats och blir 

därför en icke-stereotyp. Han har ett helt vanligt jobb där han har samma uppgifter som 

de andra. Och vid flera tillfällen framstår han till och med som smartare än någon annan 

av karaktärerna. 

  

Samtidigt kan stereotyper inom socialkonstruktionismen ses som en social konstruktion. 

Det vill säga att det som klassificeras som en exempelvis manlig, kvinnlig eller 

homosexuell stereotyp idag inte nödvändigtvis måste vara densamma i framtiden eller 

ha varit lika förr. Stereotyper kan alltså förändras genom tiden (Hansson 2011, s. 220). 

Vilket i sin tur kan kopplas till Åkestam och det hon säger om att stereotyper skapas av 

upprepningar (Åkestam 2017, s. 8). Nya sorters upprepningar skulle kunna bidra till nya 

sorters stereotyper.  

 

En myt berättar om hur något är och upprätthåller maktordningar genom att framställa 

något som självklart och naturligt (Lindgren 2009, s. 81). Det går att se ett flertal myter 

som används i karaktärernas framställningar. De andra medarbetarna har fördomar 

gentemot Stig och hans ålder, exempelvis i klippet från vecka 52 2018 när Stig ska ha 

nyårsfest. De tror att han ska ha en tråkig pensionärsfest, som istället visar sig vara en 
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stor fest med mycket gäster och musik. Sebastians karaktär är återigen exempel på en 

myt om hur en man som är homosexuell är och beter sig. Att han bryr sig om sitt 

utseende, är prydlig och använder feminina uttalanden. Jerry är exempel på en karaktär 

som bryter mot en myt och fördomar gentemot personer med Downs syndrom. Många 

gånger är han smartare än de andra karaktärerna.  

Tidigare forskning visade att en majoritet av männen i reklamfilmer hade den centrala 

rollen. Exempel på det kommer från Furnham och Skaes analys av brittisk reklamfilm 

år 1997. 

 

Männen i filmerna hade makten, var självständiga och hade flest repliker, medan 

kvinnorna hade beroenderoller som förälder eller hemmafru (Furnham & Skae 1997, s. 

47). Det visades även i Leslie Sebrowitz McArthur och Beth Gabrielle Reskos studie 

från 1975. Majoriteten av de som var med var män som hade mer auktoritära roller och 

fick vara mer självständiga (Sebrowitz McArthur & Resko 1975, s. 213). Det går att se 

likheter mellan både studierna och ICAs reklamfilmer. Männen sätts i maktposition och 

kvinnorna underordnas. Stig är framträdande som expert i sin chefsroll, men också när 

han grillar och kvinnorna förväntas förbereda sallad.  

 

I de brittiska reklamklippen tillhörde männen en äldre ålderskategori, medan kvinnorna 

var under 30 (Furham & Skae 1997, s. 47). Cindy och Ebba är båda under 30, medan 

männen är av högre ålder. Det har gått många år sedan båda studierna gjordes, men det 

har inte skett någon större förändring. Det finns exempelvis ingen kvinna som får vara i 

maktposition och som tillhör de äldre ålderskategorierna i ICA-reklamen.  

 

Ironi är en motsatsrelation som är när något annat än det uppenbara representeras. Det 

kan vara svårt att förstå ironi eftersom att den ofta baseras på någon form av 

samförstånd i tonfall eller ansiktsuttryck (Lindgren 2009, s. 92). Ironi förekommer ofta i 

ICA-reklamerna. Ulf är den främsta karaktären som har svårt att förstå ironi. Ett 

exempel kommer från reklamklippet “Typiskt svenskt” från vecka 18 2018 där Ulf 

påstår att han aldrig varit utomlands, när Stig och Cindy byter blickar med varandra.  

 

I det stora hela har inga större förändringar i stereotyperna i ICA-såpan skett. Stig, 

Jerry, Sebastian, Ulf, Cindy och Ebba är i stort sett de samma som de var från början. 

Några tydliga förändringar mellan åren 2014 och 2018 kan inte hittas. Däremot går det 
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att se en förändring i den manliga stämplingen på att grilla. I klippen från 2014, 2015 

och 2016 där det grillas eller pratas om grillning är det uteslutande männen som hör till 

grillningen. Klippen från 2017 där det grillas är det antingen Cindy eller Ebba som står 

vid grillen. I det klipp från 2018 där det grillas är det Stig som grillar. Det går alltså att 

där se en förändring med att kvinnorna börjar bli mer inkluderade i grillning som annars 

ses som väldigt manligt. Vilket kan bero på den medvetna samhällssyn på jämställdhet 

som råder idag.    

 

 

8. Diskussion 

 

Sammanfattningsvis används stereotypiska drag i ICA-reklamen. Hierarkier och makt 

bygger på en samverkan av kön, klass, etnicitet och sexualitet (Martinsson 2005, s. 33). 

Detta kan ses på Sebastians karaktär. Han är en tydlig skildring och stereotyp av hur en 

homosexuell man beter sig och var han hamnar i makthierarkin. Han framställs som 

fjantig och feminin, men är ändå en vit man och får därför mer makt än de kvinnliga 

karaktärerna. Det finns heller ingen kvinnlig homosexuell karaktär i serien, vilket hade 

kunnat göra att makthierarkin sett annorlunda ut i ICA-reklamen. Det går också att se att 

trots att han är en manlig karaktär är han underordnad Stigs karaktär. Dels kan detta 

bero på att Sebastian är yngre än Stig, men samtidigt förstärker det Sebastians feminina 

sida. 

 

I återkommande reklamklipp hänger oftast männen ihop och bildar en stark 

maktstruktur där Cindy och Ebba inte ingår. Ett exempel kommer från klippet från v. 20 

2015 “ICA Banken finanselitens bank”, där Cindy upplevs som mindre kunnig. Även 

deras yngre ålder i jämförelse med Stig och Sebastian bidrar till att de byggts upp som 

okunniga.  

 

Jerry upplevs som relativt hög i makthierarkin då han är smartare än de kvinnliga 

karaktärerna, men även de manliga i vissa avsnitt. Dock är han ändå en vit man och 

återigen finns det ingen kvinnlig karaktär som är med och vänder på stereotypen om en 

person med funktionsnedsättning.  
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Det går även att diskutera om maktstrukturen sett annorlunda ut om Ulfs karaktär hade 

varit en kvinna. Det beror på att det finns en stereotypisk bild av att blonda kvinnor är 

mindre kunniga. Ulf tillåts vara korkad och dum, vilket kan bero på att han är en vit 

man. Hans dumhet blir istället komisk. En kvinnlig motsvarighet till honom hade 

troligtvis inte blivit accepterad på samma sätt.  

 

Reklam framställer ofta overkliga bilder av hur människor ska se ut (Åkestam 2017, s. 

8). Det bidrar till en syn på kroppsideal och vad som är attraktivt (ibid., s. 9). Överlag är 

seriens karaktärer smala och följer rådande kroppsideal. Jerry är den enda karaktären 

som är lite kraftigare än de andra. Det går att ifrågasätta varför hans karaktär ser ut på 

det sättet och ingen annan. Det kan anses vara mer accepterat eftersom att han är man 

och dessutom har en funktionsnedsättning vilket gör att det är mer accepterat för honom 

att sticka ut. Alla karaktärerna i serien är vita personer, den enda som har en annan 

etnisk bakgrund är karaktären Abbe som endast är med i ett par avsnitt.  

 

Stereotyperna i reklamfilmerna har inte förändrats mellan 2014 till 2018. Stig är 

fortfarande den äldre mannen som sätts högst upp i hierarkin. Socialkonstruktionismen 

menar att sociala konstruktioner inte är något konstant och att det förändras genom tiden 

(Bryman 2016, s. 58). Cindy och Ebba ifrågasätter exempelvis männens makt i en del 

av reklamklippen. Det kan kopplas till att förhållanden i samhället har förändrats och att 

en del maktstrukturer håller på att brytas upp, exempelvis att kvinnor börjar ta plats. Vid 

vidare upprepning av detta beteende skulle stereotypen av kvinnan som underlägsen och 

okunnig kunna förändras. Detta kan även vara en koppling till Åkestams avhandling, 

där hon menar att det kan vara viktigt för reklamen att anpassa sig till 

samhällsutvecklingen eftersom att konsumenten är mer medveten idag (Åkestam 2017, 

s. 67).  

 

 

9. Förslag på fortsatt forskning 

 

Som vidare studier, skulle en ännu djupare analys kunna utföras genom att gå tillbaka 

till seriens början år 2001. Detta skulle leda till en noggrannare analys som jämför hur 

karaktärerna har förändrats och genom det få en ökad förståelse om stereotyper. Det går 

även att undersöka mer om maktstrukturer och stereotyper bryts upp i seriens framtid, 
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där ett exempel är grillning som är en återkommande mansdominerad aktivitet. 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning kan vara en jämförelse mellan en liknande 

reklamserie och dess karaktärer.  
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Bilaga 1 ICAs reklamfilmer  

 

2014 

Vecka 18: https://www.youtube.com/watch?v=tjZwMWTGbE0  

Vecka 19: https://www.youtube.com/watch?v=B2CpHhwEvDg  

Vecka 20: https://www.youtube.com/watch?v=vSotlRgFt7E    

Vecka 48: https://www.youtube.com/watch?v=C7V6po2fSdY   

Vecka 51: https://www.youtube.com/watch?v=bG6iB5uk790  

Vecka 52: https://www.youtube.com/watch?v=GW2eRE4tGEk   

 

2015 

Vecka 18: https://www.youtube.com/watch?v=vdApkoi-1Nk  

Vecka 19: https://www.youtube.com/watch?v=d4mEYpeyhyM  

Vecka 20: https://www.youtube.com/watch?v=60hmDCCzLUA  

Vecka 48: https://www.youtube.com/watch?v=zeVOn3NuRv4  

Vecka 51: https://www.youtube.com/watch?v=utp7yRJ83zA  

Vecka 52: https://www.youtube.com/watch?v=eU10ONrX4G8  

 

2016 

Vecka 18: https://www.youtube.com/watch?v=HVSipP9RCmE  

Vecka 19: https://www.youtube.com/watch?v=BeUsD5wDr1I  

Vecka 20: https://www.youtube.com/watch?v=83ske14y2eg  

Vecka 48: https://www.youtube.com/watch?v=VXMg6GedIBE   

Vecka 51: https://www.youtube.com/watch?v=crKHhB2LVDc  

Vecka 52: https://www.youtube.com/watch?v=pA2m0v5CiXo  

 

2017 

Vecka 18: https://www.youtube.com/watch?v=pOM4w_lEngM  

Vecka 19: https://www.youtube.com/watch?v=PLioW0Y_H40  

Vecka 20: https://www.youtube.com/watch?v=X08IdiUFWZ4  

Vecka 48: https://www.youtube.com/watch?v=38rrUAU-WtI  

Vecka 51: https://www.youtube.com/watch?v=FjfJ-1JUKQM  

Vecka 52: https://www.youtube.com/watch?v=-fGoIGXIrjM  

https://www.youtube.com/watch?v=tjZwMWTGbE0
https://www.youtube.com/watch?v=B2CpHhwEvDg
https://www.youtube.com/watch?v=vSotlRgFt7E
https://www.youtube.com/watch?v=C7V6po2fSdY
https://www.youtube.com/watch?v=bG6iB5uk790
https://www.youtube.com/watch?v=GW2eRE4tGEk
https://www.youtube.com/watch?v=vdApkoi-1Nk
https://www.youtube.com/watch?v=d4mEYpeyhyM
https://www.youtube.com/watch?v=60hmDCCzLUA
https://www.youtube.com/watch?v=zeVOn3NuRv4
https://www.youtube.com/watch?v=utp7yRJ83zA
https://www.youtube.com/watch?v=eU10ONrX4G8
https://www.youtube.com/watch?v=HVSipP9RCmE
https://www.youtube.com/watch?v=BeUsD5wDr1I
https://www.youtube.com/watch?v=83ske14y2eg
https://www.youtube.com/watch?v=VXMg6GedIBE
https://www.youtube.com/watch?v=crKHhB2LVDc
https://www.youtube.com/watch?v=pA2m0v5CiXo
https://www.youtube.com/watch?v=pOM4w_lEngM
https://www.youtube.com/watch?v=PLioW0Y_H40
https://www.youtube.com/watch?v=X08IdiUFWZ4
https://www.youtube.com/watch?v=38rrUAU-WtI
https://www.youtube.com/watch?v=FjfJ-1JUKQM
https://www.youtube.com/watch?v=-fGoIGXIrjM
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2018 

Vecka 18: https://www.youtube.com/watch?v=QjKZV97eq5A  

Vecka 19: https://www.youtube.com/watch?v=NReeFkxhjpQ    

Vecka 20: https://www.youtube.com/watch?v=zkYThKa3sxQ   

Vecka 48: https://www.youtube.com/watch?v=zMTrGhvBNYc   

Vecka 51: https://www.youtube.com/watch?v=go0o1o7tjM0  

Vecka 52: https://www.youtube.com/watch?v=rXjYHeRKW-I  

https://www.youtube.com/watch?v=QjKZV97eq5A
https://www.youtube.com/watch?v=NReeFkxhjpQ
https://www.youtube.com/watch?v=zkYThKa3sxQ
https://www.youtube.com/watch?v=zMTrGhvBNYc
https://www.youtube.com/watch?v=go0o1o7tjM0
https://www.youtube.com/watch?v=rXjYHeRKW-I

