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This paper sets out to investigate how companies can create advertisement 
that focus not only on selling but also on entertainment. The research is based 
on seven TV-commercials produced by the Swedish food chain ICA. The 
commercials were analyzed according to the methods of discourse analysis, 
semiotic analysis and rhetorical analysis. Furthermore, the research compares 
the analysis made with the thoughts and ideas of Tobias Karlsson, Head of 
marketing and communications development at ICA to find out how the 
comprehension of the commercials correlate with the original intentions 
made by the company.  
  
The study shows that ICA creates a commercial that contains the perfect mix 
of rhetorical approaches, communication strategies and entertainment mixed 
with gravity. The study also shows that ICA fails with its primary goal which 
is to sell selected products; however, by producing the entertaining 
commercials, they manage to strengthen their brand. This is assumed to lead 
to increased loyalty and confidence among consumers which makes the 
consumers visit ICA more often. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Commercial, Communication Strategy, Discourse analysis, ICA, 
Semiotic film analysis, Rhetorical tools, TV advertising. 
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Kapitel 1 
INLEDNING 

 
 
Har du sett den nya ICA-reklamen? Nästan alla har hört talas om reklamfilmerna 
från ICA och näst intill alla har även sett reklamfilmerna om Stig och hans 
medarbetares vardag i den lilla ICA-butiken någonstans i Sverige. TV-reklam är 
något som alla människor i samhället näst intill dagligen tar del av och det är ett 
ämne som ofta skapar en debatt eller är ett vanligt samtalsämne ute i stugorna. 
Diskussionerna kan fokusera på den roliga reklamfilmen någon precis sett eller hur 
irriterande det är när reklamkanalen bryter för ett reklamavbrott mitt i den 
spännande långfilmen. Många forskare har undersökt allmänhetens inställning till 
reklam och det enda de kan säga är att vi alla har någon form av uppfattning om 
området, på gott eller ont.  
 
TV är en av de största marknadsföringskanalerna men trots det är det också den 
kanalen som uppfattas mest negativt. Detta har gjort att det blivit mer komplicerat 
för företagen att nå ut med sitt budskap till de tilltänkta konsumenterna, det vill säga 
TV-tittarna, som kan välja att byta kanal när det blir dags för ett reklaminslag. Förut 
bytte även alltid jag kanal för att undvika reklamen och se på något annat ett par 
minuter. Men nu upplever jag det som om alla reklamkanaler har någon form av tyst 
överenskommelse där alla bryter för reklam samtidigt för att vi tittare inte ska ha 
någon flyktväg undan reklamfilmernas utbasunerade budskap. Idag får man istället 
välja på att lämna TV-soffan under ett par minuter eller sitta kvar och snällt titta på 
reklamfilmerna.  
 
De som väljer att sitta kvar i soffan kan ganska tydligt se hur utvecklingen inom 
reklamfilmerna har förändrat de senaste åren. Tidigare dominerades reklamfilmerna 
av en simpel presentation av produkter i fråga med ovanligt attraktiva och anonyma 
modeller. Idag bygger istället många reklamfilmer på humor där kända skådespelare 
eller personligheter flitigt förekommer. Reklamfilmerna har gått från att vara en 
produktmonter till att istället bjuda in oss till en uppdiktad värld likt en såpopera.  
 
Det nya koncept av reklamfilm har anammats av den stora ICA- koncernen som 
under de senaste åren lanserat en ny reklamfilm varje vecka som handlar om en 
ICA-butik som drivs av Stig och hans anställda. Intresset för ICA i allmänhet och 
reklamfilmerna i synnerhet har under denna tid fått mycket positiv kritik. I den 
enkätundersökning jag gjorde som förundersökning till denna studie visar det sig att 
nästan alla, 96 procent, av konsumenterna har sett reklamfilmerna från ICA, där 
dessutom 74 procent anser att reklamfilmerna är jättebra. Istället för att diskutera 
vad som hände i det senaste avsnittet av en TV-serie eller en såpaserie handlar 
numera diskussionerna vänner emellan om den senaste reklamfilmen. Men vad är 
det som gjort att konsumenterna istället för att byta kanal sitter kvar och väntar på 
reklampausen för att få se vad som härnäst ska hända i den så kallade ICA-såpan. 



 

  6 (59) 
 

Vad är hemligheten till att konsumenterna och allmänheten finner reklamfilmerna så 
positiva?  
 

SYFTE 
Idag översköljs vi i samhället dagligen av reklamfilmer. De blir inte bara fler och 
fler utan även bättre och bättre. Den nya sortens reklamfilm innehåller begrepp som 
publiken tidigare inte kommit i kontakt med. Därför anser jag att det är av stor vikt 
att undersöka hur den nya sortens reklamfilm är uppbyggd för att locka kunderna till 
konsumtion. Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera och identifiera hur 
ICA genom sina reklamfilmer använder sig av retoriska övertygningsmedel och 
kommunikationsstrategier för att fånga publikens intresse. Vidare vill jag med denna 
uppsats undersöka hur publiken och konsumenterna upplever reklamfilmernas 
budskap och vad de har för uppfattning om reklamfilmerna. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Vad är ICA:s mål med reklamfilmerna?  
• Hur omtyckta är ICA:s reklamfilmer? 
• Hur försöker ICA övertyga konsumenterna att handla i deras butiker? 
• Vilka kommunikationsstrategier använder sig ICA av för att kommunicera 

med konsumenterna? 
 

DET EMPIRISKA MATERIALET 
Det empiriska materialet består av sju reklamfilmer från ICA. Reklamfilmerna har 
visats i ungefär en vecka vardera. Filmerna är mellan 30 och 45 sekunder långa.  
Reklamfilmerna har sänts på TV3, TV4 och Kanal 5 i Sverige. Reklamfilmernas 
manus är skrivna av reklambyrån King och filmerna har producerats av 
produktionsbolaget Tre Vänner och Social Klubb. Förutom reklamfilmerna består 
det empiriska materialet av en enkätundersökning bestående av 100 respondenters 
uppfattningar och kunskap om ICA:s reklamfilmer. Dessutom har en telefonintervju 
genomförts med Tobias Karlsson, chef för marknad och kommunikationsutveckling 
på ICA centralt i Stockholm. 
 

URVAL & AVGRÄNSNINGAR 
Urvalet av reklamfilmerna är baserat på den respons jag fått från respondenter under 
mitt arbete med enkätundersökningen. När respondenterna refererade till en av 
ICA:s reklamfilmer var det dessa sju som var mest förekommande. 
 
Från början var min avsikt att endast analysera fem reklamfilmer då jag har en åsikt 
om att det antalet bör kunna ge mig en bra bild av hur reklamfilmerna är uppbyggda. 
Jag ville heller inte analyser för många reklamfilmer eftersom då skulle tiden av 
undersökningen kompromissas med djupet av analyserna. Anledningen till varför 
det blev sju reklamfilmer som analyserades var för att respondenterna i 
förundersökningen ofta refererade till reklamfilmen med praktikanten Jerry som är 
en film i tre delar. Då valde jag att ta med alla tre delarna eftersom det inte gick att 
fastslå vilken av de tre filmerna som respondenterna refererade till i 
enkätundersökningen.  
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Jag har valt att avgränsa mig till reklam från ICA som visats på TV. Reklaminslag 
som förekommit på andra kommunikationskanaler så som radio eller internet har 
således inte studerats. 
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Kapitel 2 
BAKGRUND 

 
 
ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 230 egna 
och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår ICA 
Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic samt ICA-banken som erbjuder finansiella 
tjänster till de svenska kunderna. ICA AB är ett så kallat joint venture sedan 2007, 
det vill säga att man skapat ett samriskföretag där 40 procent ägs av Hakon Invest 
AB och till 60 procent av den nederländska dagligvaruhandelskedjan Royal Ahold 
N.V. ICA har enligt sin hemsida en ”mission” om att bli det ledande 
detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. De säger sig också jobba efter 
”visionen” att göra varje dag lite enklare för sina kunder. Koncernens omsättning 
uppgick till närmare 91 miljarder svenska kronor enligt koncernens årsredovisning 
2008 vilket var en ökning från föregående år med 10,5 procent (ICA, 2010a). 
 
ICA grundades 1917 av Hakon Swenson efter att han tagit över firman Johan 
Wetergren i Gävle. Det nya företaget blev AB Hakon Swenson, mer allmänt känt 
som Hakonbolaget. Namnet ICA uppstod först 1939 efter att flera grossistföretag 
gått samman och bildat ett nytt bolag. Hakonbolaget, Speceristernas, Varuinköp, AB 
Eol och Nordsvenska Köpmannabolaget bildade tillsammans Svenska 
Inköpscentralernas Aktiebolag, ICA. Först skulle det nybildade bolaget heta SICA 
men eftersom det namnet redan var upptaget tog man bort S:et, som stod för 
Svenska, och fick nöja sig med att bara heta ICA. De små lanthandlarna ute i landet 
upptäckte tidigt att ett samarbete med ICA var gynnsamt eftersom man kunde ta del 
av den så kallade ICA-idén, ett sätt att låta alla småhandlare fortsätta vara 
egenföretagare men ändå kunna ta del av fördelarna när det gäller lägre kostnader 
vid inköp och marknadsförning. År 1964 hade samtliga handlare som samarbetade 
med ICA också själva tagit namnet ICA. Det var även i samma veva så den 
gemensamma logotypen för ICA lanserades. Alla butiker runt om i Sverige fick nu 
samma grafiska grundkoncept och framförallt togs det fram den vita kassen med den 
röda logtypen på som samtliga butiker började att använde sig av.  Även den viktiga 
veckoannonseringen fick ett enhetligt utseende över hela landet. I detta läge ville 
ICA ha en person som kunderna kunde identifiera sig med och därför skapades den 
så kallade Fru ICA. De engagerade Margareta Frunck, som nyligen gått ut 
realskolan och efter det börjat jobba som mannekäng och fotomodell. Hennes 
”charmiga leende” sägs vara det som avgjorde saken till varför ICA valde just 
henne. Fru ICA fotograferades med den nya ICA-kassen i handen och bilden kom att 
pryda alla veckoannonser och flygblad och därmed tillföra de ganska tråkiga 
prislistorna något mer personligt. Unga fru ICA visade sig bli en succé och snart 
syntes hon överallt. 
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Trots att fru ICA var en succé valde ICA att 
byta ut Margareta Frunck mot, vad de ansåg,  
en mer elegantare ung dam vid namnet Gerd 
Blomster. Den första affischkampanjen med 
Gerd Blomster utspelade sig ute i skärgården 
där hon stod iklädd baddräkt på en kal klippa 
med en ICA-påse bredvid sig. Bilden blev så 
populär att Svenska Försäljnings- och 
Reklamförbundet valde att ha den på framsidan 
av sin årliga tidskrift The Swedish Market 
1966/1967. 
 
Följande år utvecklades rollen och Fru ICA 
uppträdde i sommarklänning i eka tillsammans 
med sina två små barn, naturligtvis med en 
ICA-kasse i handen. ”Även på sommaren måste 
man köpa livsmedel” var budskapet. Några år 
senare skulle dock den eleganta Fru ICA bli ett 
minne blott och bytas ut mot något mer  
nytänkande. I samband med Hakonbolagets marknadsföringskampanj 1971 gavs 
reklamchefen på ICA Anders Wijk fria händer att själv ta fram en symbol som 
kunde stärka företagets varumärke.  
 
Resultatet blev ICAnder, en märklig liten 
neutral figur som i sig egentligen inte 
symboliserade någonting alls. Syftet var dock i 
första hand att väcka uppmärksamhet, vilket 
han också lyckades med. Enligt Anders Wijk 
planerades det att ICAnder steg för steg skulle 
ändra utseende och sedan kompletteras med en 
”livskamrat” – MonICA.  
 
Först tecknades han med slutna ögon, vilket 
allmänt tolkades och omskrevs som ett tecken 
på blyghet. Efter en kort tid upphörde den blyga 
perioden och ögonen öppnades som planerat, 
vilket i sig blev en händelse: ”Nu öppnar han 
ögonen!” – och slutligen stod så MonICA vid  
hans sida. I början av 1990-talet upphörde ICAnder att vara en officiell del av ICA:s 
marknadsföring, även om man i vissa butiker runt om i landet fortfarande kan se 
honom. 
 
Ett nytt millennium krävde ett nytt koncept när det gällde ICA:s marknadsföring. År 
2001 skulle det svenska folket presenteras för ännu en ny figur då ICA skulle göra 
en ny stor reklamsatsning. ICA-Stig presenterades i en reklamfilm och han kom 
snabbt att bli Du med hela svenska folket.  
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ICA:s nuvarande reklamsåpa fick sin form 
efter att företaget vänt sig till reklambyrån 

King som tillsammans med 
produktionsbolaget Tre vänner tog fram ett 
helt nytt koncept för att marknadsföra ICA 
genom en ”såpaserie”. 
 
ICA-reklamen var den första i sitt slag i 
Sverige, men man behöll ändå samma 
varuplacering av de nedsatta produkterna som 
tidigare men la där till en liten berättelse om 
livet i den lilla ICA-butiken. Succén blev ett 
faktum och svenska folket tog ICA-Stig och 
de andra anställda till sina hjärtan (ICA, 2010b).  
 

REKLAMFILMENS HISTORIA 
Reklamfilmens historia började med att världens första reklamfilm sändes den första 
juli 1941 i USA. Det var en tio sekunder lång klockreklam från klocktillverkaren 
Bulova, som betalade fyra dollar till TV-bolaget WNBT i New York för att få sända 
reklamfilmen innan en basebollmatch mellan Brooklyn Dogers och Philadelphia 
Phillies i den amerikanska basebolligan (Reklamfilm, 2010). 
 
Enligt Bo Bergström (2007), Art Director och författare inom marknadsföring, 
reklam och design, var ursprunget till dagens reklam raka och enkla annonser, som 
förkunnade en lösning på ett problem. Ville man se ut som en filmstjärna skulle man 
köpa hennes parfym eller kläder. Ville man ta sig fram snabbare, ja få fanns det 
oändligt med bilmärken som kunde lösa det behovet. Reklamfilmerna var 
dramatiska ibland och känslomässiga ibland men framförallt var de väldigt effektiva 
(Bergström, 2007:42).  
 
I Sverige startade TV-sändningarna först på 1950-talet och det skulle dröja länge 
innan TV-reklam skulle bli aktuellt i vårt land. Den svenska regeringen tog ett beslut 
om att den statligt ägda televisionen skulle förbli reklamfri. Först i mitten av 1980-
talet bestämdes det att en ny lag skulle röstas igenom som godkände 
satellitsändningar via kabelnät. Detta gjorde det enligt medieforskarna Stig Hadenius 
och Lennart Weibull (2003) möjligt för svenska kanaler att sända från utlandet och 
på så sätt kringgå förbudet mot reklam i svensk TV. Sveriges Television hade då 
sänt nationell TV sedan 1956 och var ensamma på marknaden. Men efter att den nya 
lagen tagits i kraft började TV3 1987 att sända från London vilket blev starten för 
reklaminslag i svensk TV (Hadenius & Weibull, 2003:186). 
 
Vid denna tidpunkt var redan reklam-TV etablerat över hela Europa och framför allt 
i USA där kritiken enligt Bergström (2007) var stor mot den pockande reklamen, 
som ansågs skapa behov av varor, som vi konsumenter egentligen inte behövde 
(Bergström, 2007:42). 
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I slutet av 1980-talet växter missnöjet med att reklamintäkterna som reklam-TV 
kanalerna drog in inte stannade kvar på den svenska marknaden. Missnöjet gjorde att 
det politiska stödet för TV-monopol avtog och förbudet mot TV-reklam försvann i 
Sverige 1991, då TV4 blev först med att sända reklam från det svenska marknätet 
(Hadenius & Weibull, 2003:186). 
 
I samband med att det analoga TV-nätet avvecklades under 2008 för att ge utrymme 
för fler kanaler i det digitala marknätet ökades också tillgången till fler 
reklamkanaler i utbudet hos allmänheten. I genomsnitt tittar 85 procent av Sveriges 
befolkning dagligen på TV, där nästan alla hushåll har tillgång till flera 
reklamkanaler. Detta medför enligt Hadenius och Weibull (2003) att nästan samtliga 
svenskar någon gång under dagen kommer att utsätts för flera reklaminslag som har 
till syfte att få sin publik att konsumera (Hadenius & Weibull, 2003:420). 
 
Enligt Bergström (2007) har dagens reklamfilmer istället för dåtidens raka och enkla 
annonser inriktat sig på konsumenternas upplevelser. Ett starkt varumärkesbyggande 
har blivit mer och mer avgörande för företagen och producenternas överlevnad på 
marknaden. De senaste årens reklamfilmer är mer inriktade mot den köpstarka unga 
generationen. Bergström (2007) menar att de unga är mer okritiska till reklam så 
länge den är underhållande, och att det snart är det svårt att skilja på reklam och 
underhållning (Bergström, 2007:42). 
 

RADIO- & TV-LAGEN 
Radio- och TV-lagen, RTL, är en lag som reglerar och omfattar allt innehåll som 
förekommer i sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till 
allmänheten (Radio & TV-lagen 1 kap.1 §). Lagen anges i yttrandefrihetsgrundlagen 
och innehåller regler om sändningstillstånd och registrering samt reglering av 
reklam och annonser i radio och TV. Lagen talar om vad ett reklaminslag får 
innehålla och hur mycket reklam som får sändas och när den får sändas. I Sverige är 
det dessutom förbjudet att göra reklam för alkohol, tobak eller receptbelagd medicin. 
En reklamannons får heller inte rikta sig till barn under tolv år. En TV-kanal som 
sänder reklam måste även följa de tidsramar som finns angående reklamutbudet. 
Enligt EU-direktivet för Audiovisuella tjänster, AV-direktivet, får inte TV-kanaler 
som innehåller reklam visa mer än tolv minuter reklam per timme, det vill säga att 
TV-kanalen inte får visa mer än 20 procent reklam per dygn. TV-kanalen måste 
även tydligt påvisa att det kommer ett reklamavbrott innan det rådande programmet 
bryts för att visa en reklamfilm eller reklamannons (EU upplysningen, 2010). 
 
För att kontrollera att lagarna och reglerna efterföljs finns Granskningsnämnden som 
har i uppgift att i efterhand kontrollera radio- och TV-kanalernas innehåll. Nämnden 
är en statlig myndighet och den fungerar både som ett kontrollorgan och som en 
instans dit allmänheten kan vända sig med klagomål vad gäller innehållet i ett 
program (Hadenius & Weibull, 2003:221).  
 
Reklamombudsmannen, RO, är näringslivets egenåtgärdskansli som verkar för 
effektiv självsanering av marknadskommunikation. RO har tagit över de uppgifter 
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som tidigare sköter av Näringslivets Etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, 
ERK, och Marknads Etiska Rådet, MER. Hit kan allmänheten, företag och andra 
organisationer vända sig för att komma med klagomål på reklam som är oetisk eller 
på annat sätt strider mot god marknadsföringsetik (Reklamombudsmannen, 2010).  
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Kapitel 3 
TIDIGARE FORSKNING 

 
 

Ordet reklam är en sammansättning av de två latinska orden ”Re” som betyder ”på 
nytt” och ”clamare” som betyder ”ropa högt”. Reklam betyder alltså – på nytt ropa 
högt (Konsumentverket, 2010). 
 
En nyare benämning av ordet ”reklam” är det som står under ordet i 
Nationalencyklopedin; ” marknadsföringsåtgärd avsedd att påverka försäljningen av 
en vara eller en tjänst, till exempel via betalt utrymme i olika medier” 
(Nationalencyklopedin, 2010a). 
 
Den nyare benämningen av ”reklam” finns nästan överallt och det är svårt att 
undvika reklamens finslipade retoriska budskap. Enligt medieforskaren Marie 
Grusell fyller reklam också ett syfte i samhället. Det obegränsade flöde av text, bild 
och information som finns i omlopp skapar en tidsanda och människouppfattning 
som hjälper oss att se vad som är gångbart i vårt samhälle just nu (Grusell, 2008:21).  
 
Reklam är idag ett återkommande inslag i vår vardag. Reklamskaparna vet att vi 
endast ägnar några sekunders uppmärksamhet åt reklamfilmerna innan vi byter kanal 
på teven eller vänder blad i tidningen. Därför har deras sätt att fånga vår 
uppmärksamhet blivit allt viktigare. Enligt Philip Kotler, professor i 
marknadskommunikation vid Kellog School of Management på Northwestern 
University i USA, är reklam det mest kraftfulla verktyg för att bygga upp kännedom 
kring ett företag, en produkt, tjänst eller idé. Vidare menar Kotler (2008) att om 
reklamen är kreativ, kan en kampanj bygga upp en image och även ett visst mått av 
sympati eller i alla fall acceptans för varumärket (Kotler, 2008:135). 
 
Enligt Karen V Fernandez, professor i marknadsföring vid University of Auckland i 
Nya Zeeland och Dennis L Rosen, professor i marknadsföring vid University of 
Kansas i USA (2000), kan reklam delas upp i två kategorier: varumärkesbyggande 
och riktande. Varumärkesbyggande reklam är ofta synonymt med stora företag med 
många olika produkter. Denna reklam tenderar att ha ett syfte att etablera en positiv 
bild och skapa efterfrågan på deras produkter eller tjänster som i förlängningen leder 
till ett inköp. Reklam som är riktande tenderar mer till att hjälpa konsumentarena att 
lösa ett akut behov, det vill säga att om man köper en viss produkt så löser sig ens 
bekymmer (Fernandez & Rosen, 2000:61). 
 
Enligt Kotler (2008) har reklamfilmerna blivit kortare. Ofta är inslagen runt femton 
sekunder vilket han menar knappast ger tillräcklig tid för publiken att smälta 
budskapet de just sett. Vidare menar Kotler (2008) att antalet reklaminslag dessutom 
har ökat vilket skapat en enda stor röra för publiken. Dessutom tenderar 
reklamfilmerna att skicka ut ett meddelande till alla tittare snarare än rikta in sig på 
den målgrupp som budskapet är viktigast för. Hur effektiv kan en reklamsnutt för 
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kattmat vara om bara fem procent av tittarna har katt? Förutom detta sitter tittarna 
beredda med sin fjärrkontroll för att byta kanal när reklamen kommer (Kotler, 
2008:135). 
 
Dessa parametrar har gjort att reklamskaparna måste tänka till hur de ska utforma 
reklamfilmerna för att kunna locka till sig allmänhetens intresse. Enligt Grusell 
(2008) finns det flera olika tillvägagångssätt för reklamskaparna att fånga vårt 
intresse, ett är att använda humor. Hon menar att önskan att bli underhållen är sedan 
länge ett grundläggande motiv till medieanvändning och genom att reklamskaparna 
utformar sina annonser och reklamfilmer så att de upplevs underhållande ökar de 
också chansen att allmänheten ska ta till sig deras budskap.  
 
Enligt Marc G. Weinberger, professor i marknadsföring vid University of 
Massachusetts i USA, och Charles S. Gulas, professor i marknadsföring vid Wright 
State University i Daytona, Ohio i USA, har användningen av humor blivit mycket 
vanlig inom reklamfilm. Det har gjorts flera undersökningar om reklamfilmer som 
visas under ”prime-time” i USA, det vill säga då flest antal människor tittar på TV. 
Innehållet av reklamfilmerna under bästa sändningstid och som baserats på humor är 
nästan 25 procent. Det vill säga att nästan var fjärde reklamfilm som sänds under 
bästa sändningstid, ”prime-time”, är baserade på att spela på tittarnas uppfattning om 
humor. Men Wienberger och Gulas (1992) menar att bara för att reklamfilmerna 
innehåller humor och underhållning är detta ingen garanti på att reklamskaparna 
lyckas nå ut till en större del av publiken. Däremot ökas intresset och diskussionerna 
runt reklamfilmen och på så sätt ökar också möjligheten att konsumenterna faktiskt 
upplever reklamfilmen på det sätt som reklamskaparna önskat (Wienberger & Gulas, 
1992:35). 
 
Alla reklamannonser har ett tydligt budskap och syftet med reklamen är nästan alltid 
att öka försäljningen av en produkt eller tjänst. Genom att reklamskaparna utformar 
sina annonser och reklamfilmer så att de uppfattas underhållande anser Grusell 
(2008) att detta kan leda till att konsumenterna får en positiv inställning till reklam 
trots deras tidigare uppfattningar om reklam (Grusell, 2008:61).   
 
Den nationella SOM-undersökningen från 2004, om allmänhetens inställning till 
reklam, visar att knappt en av tio uppfattar reklam som informativ, trovärdig och 
underhållande. En majoritet av den svenska befolkningen, 62 procent, säger sig 
istället uppleva tv-reklam som irriterande. Grusell menar att eftersom reklam har 
som avsikt att övertyga och påverka konsumenterna till konsumtion, kommer alltid 
reklamskaparnas motiv att ifrågasättas. Konsumenterna tenderar också att vara 
kritiska och skeptiska mot såväl reklamskaparna som varumärket reklamen avser 
(Grusell, 2008:62). 
 
Denna negativa inställning till reklam har gjort att reklamskaparna förutom 
användningen av humor även behövt hitta andra lösningar för att konsumenternas 
skepsis gentemot företagen ska blir mer positiva. Enligt Hamish Pringle (2004), 
generaldirektör vid institutet för användning av reklam i Storbritannien, är ett starkt 
varumärke med hög trovärdighet nyckeln till framgång och ökad försäljning. Pringle 
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(2004) menar att företagens trovärdighet och dess varumärke kan stärkas genom 
användning av kändisreklam. Vidare menar han att konsumenterna lättare kan får ett 
förtroende för företaget om deras varumärke associerar något positivt och 
igenkännande. Denna positiva association kan företagen själva skapa genom 
användning av en känd person i sin reklamkampanj. Detta menar Pringle (2004) 
skapar ett varumärke med hög trovärdighet och positiv känsla hos konsumenterna. 
Detta är en av anledningarna till att kändisreklam blivit en populär 
kommunikationsstrategi eftersom sannolikheten att konsumenterna tar till sig 
budskapet i reklamkampanjen ökar när det framförs av en kändis man associerar 
något positivt med (Pringle, 2004:68).  
 
Oavsett om reklamen innehåller en kändis eller humor visar alltså statistiken att den 
allmänna uppfattningen om reklam är negativ. Trots den negativa uppfattningen är 
det intressant att notera att den nationella SOM-undersökningen visar att var tredje 
person ändå anser att tv-reklam är ett intressant och vanligt samtalsämne i samhället. 
Det betyder att oavsett vilken uppfattning vi människor har om reklam tycker vi om 
att diskutera reklamfilmer i våra dagliga samtal eftersom dessa väcker vissa känslor 
hos oss (Grusell, 2008:136).  
 
Enligt Joseph Jaffe (2005), författare och konsult inom reklam och marknadsföring, 
bör man idag ställa sig frågande till reklamfilmer som inte verkar vara reklam; Om 
det inte luktar reklam så är det antagligen inte reklam. Vidare menar Jaffe (2005) att 
det under en längre tid funnits ett bristande förtroende för världens reklamfilmer. 
Reklamen har gått från att vara rak, enkel och ärlig till att innehålla svårtolkade 
budskap om företaget som står bakom reklamen (Jaffe, 2005:89). 
 

RETORIK 
Retorik betyder enligt Svenska Akademins ordlista (2004) vältalighetslära. Ordet 
retorik härstammar från det grekiska ordet rehtorikos som betyder talar. Retorikens 
talekonst har ofta kallats ”konsten att övertyga”. Enligt Anders Carlsson och 
Thomas Koppfeldt (2008), professor i mediepedagogik och mediekommunikation, 
är retorik inget nytt påfund utan har används i mer än två tusen år och har existerat i 
alla kulturer. Teorin om retorik har sitt ursprung i antikens Grekland när man insåg 
vikten av att kunna tala väl i de politiska församlingarna. Det var ingen slump att 
retoriken föddes i Grekland på 300-talet f Kr. eftersom det var vid den här tiden som 
människorna för första gången prövade på det demokratiska folkstyret. (Carlsson & 
Koppfeldt 2008:66).   
 
Enligt medieforskaren Kari Andén-Papadopolus (2002) har den grekiske filosofen 
Aristoteles haft stor inverkan på retoriken som teori, bland annat skrev han en bok 
som förklarade teorin om retorik så här: ”Retorik är konsten att vad det än gäller 
finna det som är bäst ägnat att övertyga.” Sedan Aristoteles dagar har retorik som 
teori används flitigt av alla som eftersträvat någon form av makt, eftersom den som 
kunnat konsten att tala ”väl” även haft makten att kunna övertyga sin omgivning 
(Andén-Papadopolus 2002:27). 
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Det finns många fördelar med att förstå sig på och kontrollera retorik som teori. 
Retorik lär ut hur man kritiskt kan granska skrift och tal, hur man kan övertyga sin 
publik samt hur man kritiskt kan analysera det som andra säger. Kurt Johannesson, 
tidigare professor i retorik vid Uppsala universitet, och retorikförfattaren Stefan 
Hedlund (1998) menar att reklam och marknadsföring kan ses som vår tids retorik. 
Idag är det inte så många makthavare och politiker som lyckas övertyga oss i deras 
retoriska tal, istället är det företag och reklambyråer som står för den retoriska 
övertygelsen om att vi behöver deras produkter och tjänster. Retorik handlar nu mer 
om att skapa och vinna konsumenternas förtroende. Reklam ses oftast som något 
oönskat och för att människor ska fastna för reklamen använder sig reklamskaparna 
ofta av slogans. Enligt Johannesson och Hedlund (1998) innehåller en bra slogan en 
mängd retoriska figurer. En slogan bör inte vara komplicerad utan ska vara en kort 
fras som väcker människornas uppmärksamhet och förhoppningsvis sätter sig i deras 
minne. 
 

Enligt retoriken skall språket vara kort och klart så att det känns enkelt för 
åhörarna. Det skall också vara omväxlande så att de inte blir trötta och 
uttråkade. Och så skall det ha den rätta stilen, det ska passa ämnet, åhörarna, 
talaren och situationen. Det tycks också som skickliga reklammän i alla tider 
intuitivt sökt sig mot dessa ideal (Johannesson & Hedlund 1998:132). 

 
Dagens TV-reklam har allt som oftast i uppgift att marknadsföra en produkt eller ett 
varumärke. För att publiken, konsumenterna, ska uppfatta reklamskaparnas budskap 
måste reklamfilmen utmärka sig på ett sätt som gör att publiken blir övertygade om 
att de behöver denna vara eller tjänst. Detta görs genom tal, skrift och bilder som 
alla bygger på retorik, konsten att övertyga.  
 
Enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) finns det fem delar inom retoriken för att 
övertyga. Den första delen är exordium, talets inledning eller anslag. Aristoteles 
liknade exordium vid en flöjtspelares drill i inledningen av sitt framförande. Talaren 
”slår an en ton” som ska bryta igenom bruset likt en signal. Exordium ska helt enkelt 
fånga publikens uppmärksamhet. Den andra delen är narration, talets bakgrund eller 
berättelse. Innan man ska lägga fram ett förslag så bör man ge en bakgrund för att 
förbereda publiken mentalt och känslomässigt. Det ska upplevas som att få viktig 
fakta, narration ska på så vis bidra till att skapa förtroende för talaren. Den tredje 
delen är proposito, vilket är talets tes: det man egentligen vill ha sagt. Den fjärde 
delen är argumentatio, vilket går ut på att ge argument och bevis för att det man 
säger är riktigt. Den femte och sista delen är conclusio, där man avslutar med att 
repetera de viktiga argumenten. Man kan också göra en sista känslomässig vädjan 
till publiken, eller säga något fyndigt – ”en slutknorr” (Carlsson & Koppfeldt 
2008:92). 
 
Inom retoriken är termerna ethos, logos och pathos vanligt förekommande. Även 
dessa har sitt ursprung i antikens Grekland. Dessa tre termer handlar om att skapa 
förtroende, förståelse och känslor genom ens sätt att framföra budskapet på.  Ethos 
handlar om att övertyga med hjälp av sin personlighet och karaktär. Vi tror lättare på 
ett budskap om vi har en positiv bild av budbärarens karaktär eller image. Logos 



 

  17 (59) 
 

handlar om att övertyga genom argument eller tanke. Att använda logos är att tala 
till människors förnuft och omdöme, där man vill att publiken själva ska dra 
slutsatsen. Pathos handlar om att väcka känslor. Beroende på syftet kan rätt pathos 
väcka känslor av fruktan, upprördhet, längtan, komik, hopp eller medlidande 
(Carlsson & Koppfeldt 2008:72).  
 
Enligt konsthistorikern Giovanna Jörgensen-Hatt (1992) är reklambilder något som 
åskådliggör och skapar värderingar. I kombination med text är det exempel på nutida 
retorik med målet att sälja en idé. En duktig retoriker ska kunna knyta an till tittarnas 
känslor genom att tala deras språk och referera till deras världsbild. Det är därför det 
är så viktigt för reklamen att vara målgruppsinriktad (Jörgensen-Hatt, 1992:30).   
 

SEMIOTIK 
Begreppet semiotik härstammar från det grekiska ordet semeion som betyder 
”tecken”. Semiotik som analysredskap grundades av den schweiziske lingvisten 
Ferdinand de Saussure som menade att all kommunikation består av olika symboler 
och tecken. Semiotik är alltså läran eller studien om tecken och teckensystem 
(Gripsrud 2004:139).  
 
Enligt medieforskaren André Jansson (2002) skulle man enkelt kunna definiera 
semiotik som ”studiet av allt som kan användas för kommunikation” Även John 
Fiske (2009), professor i kommunikation vid University of Wisconsin i USA, menar 
att kommunikation och semiotik hör ihop då de är två olika sidor av samma mynt. 
Han menar att det centrala i studerandet av tecken är att organisera själva tecknet i 
sig, de koder som hör till tecknet och den kultur inom vilka dessa koder och tecken 
befinner sig i (Fiske, 2009:61).  
 
Enligt David Deacon (2007), professor i mediekommunikation, är semiotik som 
metod väldigt användbar vid analys av visuella medier som tillexempel reklam då 
den strävar efter att synliggöra olika betydelser i bilder. Att tolka bilder har en 
central roll i den semiotiska analysen. Genom att avkoda de tecken och symboler 
som finns i en reklamfilm kan man utläsa en viss mening i texten, meningen eller 
bilden. Deacon (2007) menar att i en sådan analys bör man dock ha i minne att alla 
människor kan tolka tecken och symboler på olika sätt beroende på deras kulturella 
förförståelse. Detta kan ha till följd att en analys av samma material vid två olika 
tidpunkter eller geografiska platser kan ge två helt skilda resultatet. (Deacon m.fl. 
2007). 
 
Enligt semiotikern och professorn i rysk litteratur Jurij Lotman (1973) är filmens 
värld väldigt lik verklighetens värld men det finns dock en väsentlig skillnad: det är 
aldrig fråga om hela verkligheten som visas utan bara utvalda delar av verkligheten 
som kalkerats ner till 25 rutor per sekund och bildat en filmsekvens. Frågan som 
infinner sig är inte vad det är som filmas utan istället vad det är som inte filmas och 
varför det valts bort (Lotman, 1973:62). 
 

”I en filmvärld som brutits upp i enskilda filmbilder får vi möjlighet att 
urskilja vilken detalj som helst. Filmbilden erhåller en frihet som är typisk 
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för ordet: den kan isoleras, sammanfogas med andra filmbilder enligt lagar 
för betydelsemässig istället för naturlig följdriktighet och förenlighet; den 
kan användas i överförd – metaforisk och metonymisk – betydelse (Lotman, 
1973:62).”    

 
Det Lotman (1973) menar är att genom friheten som finns i filmen som kanal kan vi 
medvetet klippa ihop olika filmsekvenser som helt är anpassade efter vårt 
individuella mål med filmen. Vi kan på så vis använda filmen för att manipulera 
våra tittares världsbild.  
 
Begreppen denotation och konnotation är enligt medieforskaren Jostein Gripsrud 
(2004) två verktyg som ingår i semiotiken, läran om tecken. För att kunna skilja på 
vad som syns i bilden och den kulturella uppfattningen används dessa två begrepp 
för att kunna tolka bildens betydelse. I verkligheten uppfattar vi som regel båda 
delarna av begreppet mer eller mindre samtidigt även om vi i tolkningen av en bild 
skiljer dem åt. Denotation är den första, direkta, betydelsen. Det vill säga att det är 
en exakt beskrivning av vad som syns i bilden. Här lämnas inget utrymme för egna 
tolkningar utan är bara en värderingslös beskrivning. Konnotation är den indirekta 
betydelsen även kallade med-betydelsen. Detta innebär att betraktaren själv tittar på 
elementen i denotationen och med sin egen mentala ryggsäck tolkar dessa tecken 
(Gripsrud, 2004:142). 
 
En viktig bit att komma ihåg när det gäller denotation och konnotation är att dess 
direkta och indirekta koppling till innehållet, tecknen och symbolerna, kan variera 
mellan tid och rum. Innehållet är inte fastslaget en gång för alla, det vill säga det 
finns tider då vissa symbolers denotation och konnotation kommer att ändras. 
Samma uttryck kan betyda skilda saker för olika människor i olika tider.  
 

Det som en gång hade positiva konnotationer kan under en annan tidsperiod 
ha negativa. Vissa tecken från vikingatiden (exempelvis solkorset) hade inga 
negativa mebetydelser under mellankrigstiden. Men i dag är det omöjligt att 
se dessa tecken uran att medbetydelsen nazism dyker upp, och detta ord har i 
sin tur en rad starka negativa medbetydelser (koncentrationsläger, krig, 
allmän brutalitet) (Gripsrud 2004:142). 

 
Likande förändringar kan man se på mindre laddande områden. Genom åren 
förändras klädstillar, frisyrer och musik. Ett mode som under ett årtionde konnoterar 
en attraktiv livsstil kan till nästa ändras till omodernt och töntigt (Gripsrud 
2004:143). 
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Kapitel 4 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
 
Att välja rätt kommunikationsstrategi är enligt författarna till handboken 
”Reklameffekter” Ulf Dahlqvist och Magnus Linde (2002) ett viktigt steg i 
utformningen av en reklamfilm för att kommunikation ska bli så effektiv som 
möjligt. Kommunikationsstrategi är egentligen att tänka efter före och strukturera 
sitt budskap efter den strategin som bäst passar in på den målgruppen som budskapet 
vänder sig till. Dahlqvist och Linde (2002) menar att det hjälper föga att springa 
fortast om man inte har en aning om var man är på väg (Dahlqvist & Linde, 
2002:59).    
 
Figur 1. Dahlqvist & Lindes kommunikationsmodell (Dahlqvist & Linde, 2005:59). 

Fi
guren visar när de olika kommunikationsstrategierna bör användas beroende på 
målgruppens motivation och agerande. 
 
De fyra kommunikationsstrategierna som kan vara oerhört viktiga att känna till i 
utformningen av en reklamfilm är följande; den rationella strategin, den 
känslomässiga strategin, den repetitiva strategin och den sociala strategin. De olika 
strategierna är lämpliga att använda på olika typer av målgrupper och de ställer 
enligt Dahlqvist och Linde (2002) olika krav på kommunikatören och öppnar 
möjligheter till olika djup i argumenten (Dahlqvist & Linde, 2002:60). 
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DEN RATIONELLA KOMMUNIKATIONSSTRATEGIN 
Den rationella kommunikationsstrategin menar Dahlqvist och Linde (2002) är 
lämplig att använda sig av om målgruppen man vänder sig till är högt motiverade 
och agerar rationellt i samband med kommunikation. Den rationella strategin har 
historiskt sett varit vanlig vid marknadsföring av sällanköpsvaror och 
producentvaror som fastigheter, bilar och andra, ur ekonomisk synpunkt, dyra 
produkter (Dahlqvist & Linde, 2002:62).     
 
Argument som används i denna sorts kommunikation bör bygga på logik och kan 
vara på grund av målgruppens höga motivation något komplicerade. Det är även 
vanligt att reklamskaparna överskattar målgruppens motivation, vilket kan leda till 
att budskapet helt enkelt inte når fram till målgruppen. Denna sortens 
kommunikation förekommer ofta i samband med reklamannonser som figurerar i 
facktidningar där mottagarna anses vara motiverade att ta del av budskapet. Ett 
exempel på detta är en reklamannons från företaget ABB där syftet var att berätta 
om företaget okända styrkor med många olika kompetensområden. Genom att 
publicera en sida med texten ”det okända företaget” tillsammans med tolv olika 
hattar, som skulle symbolisera de tolv olika områdena som företaget hade 
kompetens på, skulle läsaren genom ett rationellt agerande förstå ABB:s budskap. 
Risken med denna annons är förstås att om man ställer för stora krav på 
motivationen hos mottagaren kommer man att förbli ”det okända företaget” istället 
för företaget med många olika kompetensområden (Dahlqvist & Linde, 2002:62). 
 

DEN KÄNSLOMÄSSIGA KOMMUNIKATIONSSTRATEGIN 
Den känslomässiga kommunikationsstrategin är enligt Dahlqvist och Linde (2002) 
lämplig att använda när man vänder sig till en målgrupp som är emotionell vid 
kommunikationsögonblicket och tar beslut baserade på sina känslor. 
Hjälporganisationer som Svenska Unicef och Rädda barnen använder sig ofta av 
denna typ av taktik i sina reklamkampanjer för att väcka en känslomässig 
kommunikationsstrategi. Dahlqvist och Linde (2002) menar att genom ett kraftfullt 
bildspråk vill dessa organisationer spela på mottagarens empati för att de ska skänka 
pengar. Men det är inte bara hjälporganisationer som använder sig av den 
känslomässiga strategin. Vissa företag som vill stärka sitt varumärke kan använda 
sig av denna taktik i sin kommunikation för att skapa en viss känslomässig relation 
mellan kunden och deras varumärke (Dahlqvist & Linde 2002:64). 
 
Denna strategi är generellt något underrepresenterad bland företag och produkter 
som inte ägnar sig åt humanitära hjälporganisationer. Det är lätt hänt att ett företag 
uppfattas som flummigt, oseriöst eller manipulativt om de spelar på kundernas och 
konsumenternas känslomässiga uppfattningar (Dahlqvist & Linde, 2002:63). 
 

DEN REPETITIVA KOMMUNIKATIONSSTRATEGIN 
Den repetitiva kommunikationsstrategin är enligt Dahlqvist och Linde (2002) 
lämplig att använda när man har en lågt motiverad målgrupp som beter sig rationellt 
vid kommunikation. Här handlar det om att gång på gång upprepa budskapet så att 
det blir tydligt för målgruppen. När man använder denna taktik underlättas det 
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förstås om reklamfilmen är enhetligt utformad med ett enkelt budskap i form av en 
slogan(Dahlqvist & Linde, 2002:65). 
 
Multinationella företag med stor budget för marknadsföring har under lång tid och 
med stor framgång använt sig av denna repetitiva strategi. Dahlqvist och Linde 
(2002) menar att ett företag som varit oerhört framgångsrika genom åren genom att 
använda sig av denna upprepande kommunikations strategi är företaget Wella som 
med ett enkelt budskap och slogan blivit experter på vackert hår – ”Wella. Beautiful 
hair needs an expert”. Det är vanligt att den repetitiva strategin används vid 
marknadsföring av produkter som tandkräm, schampo och andra nödvändiga, men 
kanske inte så särskilt intressanta varor (Dahlqvist & Linde, 2002:65). 
 

DEN SOCIALA KOMMUNIKATIONSSTRATEGIN 
Den sociala kommunikationsstrategin är enligt Dahlqvist och Linde (2002) lämplig 
att använda sig av när man vänder sig till en målgrupp som är lågt motiverad och 
emotionell vid kommunikationsögonblicket vilket gör att de tar beslut som baseras 
på deras känslor och intuition (Dahlqvist & Linde, 2002:66).  
 
Dahlqvist och Linde (2002) anser att den sociala strategin har precis som den 
repetitiva strategin ett enkelt och tydligt budskap. I detta fall är det ”buy to join” det 
vill säga att köp så får du vara med, som spelar på konsumenternas sociala beteende. 
Denna kommunikationsstrategi menar Dahlqvist och Linde (2002) går ut på att 
försöka förknippa produkten som marknadsförs med en livsstil eller att försöka ge 
känslan av att reklamfilmens mottagare kommer att känna sig som en del av 
livsstilen om de köper produkten. Många reklamfilmer som vänder sig till ungdomar 
använder sig ofta av denna sociala strategi. Läskedrycken Fanta har ett tydligt socialt 
beteende då dess slogan lyder ”Fanta, share the fun” eller Pepsis slogan ”Pepsi, the 
choice of a new generation”. Men även öltillverkaren Pripps Blå använder sig av 
denna kommunikationsstrategi i reklamfilmen ”Dina färger var blå”. Livsstilen att 
sitta på kipporna med sina vänner och dricka öl och grilla korv är avsedd att spela på 
konsumentens sociala önskan (Dahlqvist & Linde, 2002:67).      
 

DISKURS 
Begreppet diskurs har under det senaste årtiondet blivit ett modernt uttryck som ofta 
förekommit i såväl vetenskapliga texter som samhällsdebatter. Ordet ”diskurs” har 
därför blivit ganska oklart då det ofta använts urskillningslöst utan närmare 
bestämning av dess innehåll. Antingen betyder det nästan ingenting eller också 
används det i mer precisa idéer om språkets struktur – man talar exempelvis om en 
medicinsk diskurs eller en politisk diskurs där språkstrukturen följer ett visst mönster 
beroende på ämnet. Diskursanalys är sedan på motsvarande sätt en analys av dessa 
mönster (Winther Jörgensen & Phillips 2000:7). 
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BILDSEMIOTIK 
Enligt Peter Larsen (2006), lektor vid litteraturvetenskapliga institutionen på 
Köpenhamns universitet, var det den franske semiologen och litteraturforskaren 
Roland Barthes artikel i tidskriften Communications från 1964 med rubriken 
”bildens retorik” som lade grunden för bildretorikens verktyg. Han hävdade precis 
som Saussure att alla betydelseprodukter kan betraktas och avläsas som tecken. 
Tidigare hade endast den semiologiska begreppsapparaten använts på skriftliga 
texter. Men nu applicerades analysmetoden även på bilder. Artikeln blev en tekniks 
diskussion om bildens olika betydelser och medförde begreppen denotation och 
konnotation som senare blev mönster även i bildsemiologisk forskning (Larsen, 
2006:57). 
 
Bildanalys kan enligt Sven Sandström (2006), professor i konstvetenskap vid Lunds 
universitet, användas som sammanfattande benämning på alla de metoder och 
förhållningssätt som används för att karaktärisera och tolka bilder (Sandström, 
2006:43). 
 

INTERTEXTUALITET 
Begreppet intertextualitet härstammar från de grekiska orden inter som betyder 
”mellan” och textum som betyder ”text” vilket skapar ”mellan-text”. Enligt Mona 
Vincent (2006), forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, är 
intertextualitet ett av semiotikens mest grundläggande begrepp och utformades för 
att förklara vad en text eller bild är och hur den skapas och kan tolkas (Vincent, 
2006:187).  
 
Man brukar förklara intertextualitet genom att säga att texter ekar andra texter. 
Enligt Åsa Kroon (2000), universitetslektor i samhällsvetenskap vid Örebro 
universitet, har varje ord och mening ett bagage av historiska innebörder. Hon menar 
att ingen text kan förstås som en isolerad enhet utan alla texter ingår i ett nät av 
relationer till andra texter. Först när vi har kännedom om originalhistorien kan vi 
begripa helheten i den nya versionen av texten (Kroon, 2002:170). 
 
Ett exempel är filmen Scary Movie. Detta är en parodi på filmen Scream men den 
refererar även till många andra olika kända skräckfilmer. Har man inte sett 
originalverken kan man fortfarande uppskatta underhållningen i parodin men den 
verkliga underhållningen ligger i intertextualiteten där filmen alluderar på tidigare 
kända verk. 
 
Ett begrepp som ingår i intertextualiteten är allusion som innebär att man syftar eller 
anspelar på händelser, personer eller litteratur som härstammar från ett tidigare verk.  
Ett tydligt exempel på allusion är när man tar en redan bekant filmscen eller karaktär 
och använder den i ett nytt sammanhang men fortfarande så att man känner igen 
originalet (Nationalencyklopedin, 2010b).   
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Kapitel 5 
METOD 

 
 

I studien använder jag mig av en kvantitativ metod men även av några olika 
kvalitativa metoder för att svara på mina frågeställningar. Jag har valt att göra en 
kvantitativ undersökning för att ta reda på vilka uppfattningar allmänheten har om 
ICA-reklamen. Genom att göra en kvantitativ undersökning i form av en 
enkätundersökning får jag snabbt och enkelt fram ett generellt resultat om 
reklamfilmernas popularitet.    
 

KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 
En kvantitativ innehållsanalys finner jag nödvändig i denna undersökning eftersom 
jag först vill svara på frågan om reklamfilmerna från ICA är omtyckta. Den 
kvantitativa innehållsanalysen utgår i detta fall från att jag göra en 
enkätundersökning där jag frågar 100 individer om de sett reklamfilmerna från ICA 
och vad de har för uppfattning om dem.  
 

Den kvantitativa innehållsanalysen är en förtjänstfull metod när man vill 
göra ett större material tillängligt för analys. Ett systematisk och formaliserat 
upplägg är en förutsättning, och nödvändigt om man på statistiska grunder 
vill kunna dra generella slutsatser av resultatet (Nilsson, 2000:111).  

 
En allmän kritik som ofta kommer upp när den kvantitativa innehållsanalysen 
används som metod är att tillvägagångssättet begränsar forskningen till att endast ge 
svar på frågor som är mätbara vilket kan göra att viktiga aspekter av innehållet och 
dess betydelse kan gå förlorad. 
 
Då den kvantitativa metodens syfte är att synliggöra generella mönster i ett material 
blir det därför viktigt att en forskningsfråga angripas av fler olika metoder (Nilsson, 
2000:114).   
 

Den kvantitativa innehållsanalysens stora vinst är dess effektivitet. Utan 
metodens systematiska och formaliserade ansats är det normalt omöjligt att 
närma sig ett större material. En sådan ansats kräver att forskningsfrågorna 
översätts till variabler, med vilka man kan kvantifiera (mäta) relevanta 
egenskaper i innehållet […] (Nilsson, 2002:114). 

 
ENKÄTUNDERSÖKNINGENS GRUNDER 

Enkätundersökningens grunder bygger på det datamaterial som jag använt mig av 
som kommer från en datainsamling som ägde rum i mars 2010 utanför ICA MAXI 
och COOP forum vid Giraffens köpcentrum i Kalmar. Till denna undersökning fick 
respondenterna besvara frågor angående deras åsikter om reklamfilmerna från ICA.  
 
Urvalet består av 100 respondenter, de matchar den svenska befolkningen 
beträffande ålder, kön och nationellt ursprung. Jag är medveten om att matchningen 
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och undersökningen inte är helt perfekt då jag använder mig av en relativt liten 
population. Därför måste man ta hänsyn till en viss felmarginal i hur matchningen 
mellan respondenterna och den svenska befolkningens svar kan avvika något från 
varandra. Men trots detta anser jag att undersökningen är tillförlitlig när det gäller att 
se på generella mönster. Eftersom jag är intresserad av att visa ett generellt resultat 
på hur många som sett reklamfilmerna från ICA samt vilken uppfattningen de har 
om reklamfilmerna anser jag att undersökningen är tillräckligt tillförlitlig och 
trovärdig för att ge en sådan generell bild. 
 

DISKURSANALYS 
Jag har valt att använda mig av en diskursanalys för att kunna göra en bedömning av 
reklamfilmmakarnas uppbyggnad och strategi. Genom att undersöka och studera 
reklamfilmerna från flera olika infallsvinklar kan jag tolka och analysera 
reklamfilmerna och hitta deras budskap. Diskursanalys är inte en enda ansats utan en 
rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som man kan använda i många 
olika undersökningar. Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 
ett utsnitt av världen) (Winther Jörgensen & Philips 2000:7). 
 
Den engelske lingvisten Norman Fairclough har sedan början av 1980-talet utvecklat 
det som i dag kallas för kritisk diskursanalys som såväl går att använda som ett 
analysredskap som en teori. Han menar att man måste ta hänsyn till kopplingen 
mellan kontexten, det skrivna och talade ordet, och samhället som texten befinner 
sig i (Winther Jörgensen & Phillips 2000:74). 
 
Det generella syftet med kritisk diskursanalys är att studera och undersöka hur 
relationer ser ut mellan olika diskurser och sociala strukturer. Den kritiska 
diskursanalysen är ett angreppssätt för att tolka och analysera kommunikation och 
specialiserad kunskap av olika arter. Den kunskap vi har om världen ska inte 
betraktas som en objektiv sanning. Synen vi har av verkligheten är inte en spegelbild 
av världen, utan snarare en konstruerad produkt av vårt sätt att uppfatta världen på 
genom våra sociala, kulturella och historiska erfarenheter (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000:11). 
 

Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt 
problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv 
praktik och social och kulturell utveckling i olika sammanhang (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000:66).  

 
Diskursteorin bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt 
kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jörgensen & Phillips 2000:73). 
 
Norman Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys kan användas 
för att studera kommunikation, kultur och samhälle. Metoden lämpar sig mycket bra 
för att studera och undersöka reklam eftersom kontexten ska placeras in i ett större 
sammanhang. Styrkan med denna modell är att den enskilda kontexten, det skrivna 
och talade ordet, kan studeras och undersökas i kraft av sig själv och i det större 
sammanhang där man tar hänsyn till faktorer som påverkat kontexten som 
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tillexempel skaparen, mottagaren men även vilken funktion kontexten fyller och 
tidigare har fyllt i samhället (Fairclough, 1995:58). 
 
Figur 2, Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys (Fairclough, 1995:59). 

 
Faircloughs tredimensionella modell är en analytisk ram som kan användas för 
empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Det vill säga att samtliga tre 
dimensioner kan användas för att klarlägga olika sidor av samma kontext. I 
textanalysen innersta dimension ”text” behandlas kontextens beskrivande 
egenskaper som språkets struktur. I den ”diskursiva praktiken” behandlas också 
kontextens språkstruktur men på ett mer övergripande sätt som förklarar kontextens 
produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med hur kontexten kan 
tolkas. Den förklarande analysen av kontexten ”social praktik” sätter in de två andra 
dimensionerna i ett större sammanhang där den kommunikativa händelsen är en del 
av social praktik (Fairclough 1995:59). 
 

FILMANALYS 
Filmanalysen jag kommer att använda mig av för att studera är en kvalitativ metod i 
form av en diskursanalys för att undersöka vilka dolda budskap som finns i 
reklamfilmerna. Förutom diskursanalys använder jag mig också av en retorikanalys 
för att fastställa vilka verktyg; känslomässiga, auktoritära samt logiska, som används 
för att trollbinda publiken till varumärket ICA. För att beskriva och tolka 
reklamfilmernas innehåll har jag valt använda mig de semiotiska verktygen 
denotation och konnotation som jag dock kommer att kalla beskrivning och 
tolkning. 
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ANALYSSCHEMA 
Analysschemat som jag använder mig av vid analysen av de utvalda reklamfilmerna 
från ICA ser ut på följande sätt;  
 
Semiotiskanalys 
Denotation, jag kommer i min analys kalla denna del för ”beskrivning”. 
Konnotation, jag kommer i min analys kalla denna del för ”tolkning”. 
 
Diskursanalys 
Hur framställer reklamfilmen ”världen” – händelser, personer, relationer? Hur ser 
reklamfilmens ”världsbild” ut? 
Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar reklamfilmen? 
Vilken relation skapar reklamfilmen mellan film och tittare, mellan aktörerna i 
reklamfilmen och mellan tittare och reklamfilmens aktörer 
Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen?  
Vilka kategoriseringar och metaforer organiserar reklamfilmens perspektiv? 
Vem får tala och med vilken slags kunskap? Finns en rangordning av källor? 
Hur ser sammanfattningar av reklamfilmens budskap ut?  
 
Retorikanalys 
Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 
budskapet? 
Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 
Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 
 
Analys, tolkning och diskussion 
Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
Proposito: vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 
Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – 
verbalt och visuellt? 
Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 
 
Argumentationstyper 
Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 
Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 
Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 
 
För att se vilka analysscheman jag utgått ifrån se bifogad bilaga 1,2 och 3. 
 

INTERVJU 
En intervju med Tobias Karlsson, chef för marknad och kommunikationsutveckling 
på ICA, är genomförd och kommer att hjälpa mig att analysera reklamfilmerna. 
Målet med intervjun är att inte bara basera mitt resultat på egna tolkningar av 
teorierna utan även att få höra direkt från källan hur de faktiskt har tänkt, planerat 
och skridit till verket när de utformat reklamfilmerna. På så sätt kan jag luta mig mot 
fakta direkt från källan. 
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VALIDITET & RELIABILITET 
Validitet och reliabilitet är enligt Torsten Thurén (2007), högskolelektor vid 
institutionen för journalistik och kommunikation vid Stockholms universitet, något 
en forskningsrapport eller undersökning bör uppfylla. Validitet innebär att man 
verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat. Om 
undersökningen är korrekt gjord har undersökningen alltså en hög validitet.  
 
Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att undersökningens mätningar är korrekt utförda. 
Här bör det urval av material man gjort vara tillräckligt omfattande för studien 
(Thurén, 2007:22). 
 
Jag har i min undersökning besvarat mina forskningsfrågor genom att använda mig 
av, enligt mig, relevanta metoder. Jag har även valt teorier som jag anser är relevanta 
för mitt forskningsområde. För att besvara mina forskningsfrågor krävs 
diskursanalys, semiotisk analys och retorisk analys. Genom att sammanställa dessa 
tre metoder till ett grundligt analysschema har jag kunnat besvara mina 
forskningsfrågor.      
 
Staffan Stukàt (1997), universitetslektor vid Göteborgs universitet, anser att 
mätningens giltighet och tillförlitlighet alltid måste diskuteras och förklaras för att 
undersökningens resultat ska kunna användas i vidare studier och forskning. En 
vetenskaplig rapport eller studie måste ge full insyn och möjliggöra för andra att 
värdera de resultat som erhållits (Stukàt, 1997).  
 
Jag anser att urvalet av antalet reklamfilmer och respondenter i enkätundersökningen 
är tillräckliga för att besvara mina frågeställningar och ge tillförlitlig och korrekt 
data. På så vis tycker jag att min undersökning uppfyller hög validitet och 
reliabilitet. 
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Kapitel 6 

RESULTAT & ANALYS 
 
 
I undersökningen jag gjort om hur många som har sett reklamfilmer från ICA och 
vilken uppfattningar de har om reklamfilmerna kan jag direkt se ett generellt resultat 
när jag räknar samman resultatet. Att säga att ICA:s reklamfilmer är omtyckta är en 
underdrift då nästan alla, 96 procent, hade sett reklamfilmer från ICA. 74 procent av 
respondenterna som sett reklamfilmerna ansåg dessutom att reklmafilmerna var 
jättebra och endast en procent hade uppfattningen att reklamfilmerna var dåliga.    
 
Figur 3, fördelningen av antalet respondenter som sett respektive inte sett reklamfilmerna 
från ICA  

96% av respondenterna har sett ICA:s reklamfilm

 
 
Figur 4, fördelningen av respondenternas uppfattningar om reklamfilmerna från ICA 
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Här följer några av respondenternas uppfattningar och synpunkter om 
reklamfilmerna från ICA: 
 

”Det är väldens bästa reklamfilmer. ICA har verkligen hittat ett sätt att få 
allmänheten att titta på deras reklamfilmer. Vanligtvis brukar jag byta kanal 
när det blir ett reklamavbrott men när reklamen från ICA dyker upp sitter jag 
av någon anledning kvar och skrattar åt veckans nya film.” (Citat från 
enkätundersökning utanför MAXI i Kalmar). 

 
”Jag gillar ICA:s reklamfilmer, men det finns inte en chans att jag kan säga 
vilka varor som gäller denna vecka när reklamfilmen är slut.” (Citat från 
enkätundersökning utanför MAXI i Kalmar). 

 
”Reklamfilmerna är fantastiskt underhållande och karaktärerna är roliga.” 
(Citat från enkätundersökning utanför MAXI i Kalmar). 

 
”ICA har funnit ett sätt att göra tråkiga reklaminslag till underhållning och 
jag tror att det faktiskt lett till att fler handlar i deras butiker.” (Citat från 
enkätundersökning utanför MAXI i Kalmar). 

 
Generellt kan jag säga efter att jag tittat på statistiken att allmänhetens uppfattningar 
om reklamfilmerna från ICA är mycket positiv. Att 96 procent av respondenterna 
faktiskt sett reklamfilmer från ICA talar också för deras popularitet och spridning. 
 

INTERVJU MED TOBIAS KARLSSON 
Här följer en sammanfattning av min telefonintervju med Tobias Karlsson, chef för 
marknad och kommunikationsutveckling på ICA.  
 
Hur uppstod idén om ICA-butiken i reklamfilmen?  
– Reklamfilmens idé utvecklades av vår reklambyrå King tillsammans med oss på 
marknadsavdelningen.  
 
Hur länge går det att utveckla det nuvarande reklamfilmskonceptet? 
– Vi utvecklar reklamfilmerna varje vecka, så jag tror att vi kan köra på med det 
koncept vi har med ”såpaserien” till publiken inte längre finner reklamfilmerna 
intressant.  
 
Vad är det som gör reklamfilmerna från ICA så lyckade? 
– Jag tror att det är kombinationen av starka erbjudanden och en dialog där 
karaktärerna verkligen tar ut sina typiska drag, till exempel Ulf som alltid säger 
knäppa saker eller är lite korkad.  
 
Vad är syftet och målet med reklamfilmerna?  
– Syftet och målsättningen med reklamfilmerna är självklart att öka försäljningen av 
våra varor och då framförallt de olika erbjudanden vi har varje vecka. Att sedan 
reklamfilmerna uppfattas som intressanta och underhållande och kan leder till att 
ICA:s varumärke stärks ser vi bara som en bonus.    
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Finns det siffror på hur många som varje vecka ser era reklamfilmer? 
– Absolut finns det siffror men det är inget vi dela med oss av. Vi köper ju olika 
målgrupper eller kontakter och hur många gånger dessa ska se filmerna. Det är 
relativ komplext att förklara hur man köper tv-reklam, men i grund och botten 
handlar det om att reklamfilmen sänds så många gånger det behövs för att nå de 
kontakter vi köpt ungefär tre gånger. 
 
En del filmer väcker mer uppmärksamhet än andra, finns det någon speciell 
reklamfilm som ni känner att ni lyckats bättre med?  
– Självklart är en del filmer bättre än andra. Filmerna med Jerry skapade en enorm 
uppmärksamhet men framförallt fick vårt budskap om vår satsning ”vi kan mer” ett 
genomslag som verkligen nådde ut. 
 
Många jag har pratat med säger att ICA:s reklamfilmer är de bästa de någonsin har 
sett, hur känns det att höra?  
– Det känns fantastiskt kul att höra. Men vi har jobbat hårt med vårt koncept och hur 
vi ska gå vidare. Det är viktigt att komma ihåg att vi aldrig är bättre än vår senast 
reklamfilm.  
 

REKLAMFILMERNAS INNEHÅLL 
Reklamfilmernas innehåll kommer här att skildras i form av en kort beskrivning likt 
en denotation. Därefter följer en tolkning av reklamfilmen likt en konnotation. Efter 
dessa två, beskrivning och tolkningen, kommer även en retorisk analys och en 
diskursanalys att göras på reklamfilmerna. 
 

Reklamfilm 1 – Rosa Bandet 
 
Beskrivning 
En kvinna i rosa tröja och stora bröst kommer in i butiken och frågar Ulf om Cindy 
jobbar idag. Han kan inte låta bli att titta på kvinnans bröst och säger: ”Hon är vid 
lökarna, melonerna, eller vad säger jag. Hon är vid bröna, hyllan, hon är vid 
brödhyllan. Mjölk. Hon är vid mjölkkylen”. Kvinnan går bort till mjölkkylen där 
Cindy står. Hon säger till Cindy att hon träffat Ulf men Cindy kan inte heller låta bli 
att titta på kvinnans bröst som är prytt med ett rosa band. Hon tittar till slut upp i 
kvinnans ansikte och yttrar ett ”va?”. Sluttexten lyder ”Just nu tänker vi bara på 
bröst. Stöd Rosa bandet du också.”  
 
Tolkning 
Reklamfilmen framställer Ulf i första hand men även Cindy som att de är 
bröstfixerade. När tjejen i den rosa tröjan kommer in i butiken kan inte Ulf ta 
blicken ifrån hennes bröst. Detta förstärks då Ulf ska förklara för henne var Cindy 
håller hus, då han nämner produkter och platser som finns i butiken men alla hans 
kommentarer anspelar på bröst.  
 
När tjejen väl hittar Cindy i butiken ska hon förklara att hon just träffat Ulf, men 
Cindy är frånvarande eftersom hon inte heller kan slita sin blick från tjejens bröst. 
Min tolkning är att ICA vill framhäva sitt budskap om att de stödjer forskningen 
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kring bröstcancer. Men om man bara tittar på reklamfilmens upplägg och de 
kommentarer som Ulf säger samt hans och Cindys agerande så kan reklamfilmen 
uppfattas som sexistisk. 
 
Vilket är ICA:s budskap? 
Budskapet i reklamfilmen är att ICA stödjer kampanjen Rosa Bandet kampen mot 
bröstcancer. De produkter som visas i reklamfilmen är en Electrolux dammsugare, 
Findus kanelbullar, Kycklingbröst, Risifrutti och Lätta bordsmargarin. Inga av 
varorna nämns utan det enda som sägs om varor i reklamfilmen är när Ulf försöker 
förklarar var Cindy håller hus. Ulf nämner då ord som lökar, meloner, bröna, 
brödhyllan, mjöl och mjölkkylen. Men detta är inte någon form av produktplacering 
utan snarare metaforer för vad han tänker på; bröst! Det är även detta som jag 
upplever är tanken med reklamfilmens budskap. Denna vecka vill ICA visa sitt stöd 
för bröstcancerforskningen och stärka sitt varumärke som vi nu förknippar med Rosa 
Bandet. 
 
Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen? 
En sanning är att alla tittare känner igen ICA:s logga eftersom namnet ICA aldrig 
nämns i reklamfilmen och endast syns på Ulf och Cindys vita rockar. 
Reklamskaparna tar även för givet att tittarna vet vad Rosa Bandet är för något och 
vad det står för. Eftersom reklamfilmen avslutas med texten; Just nu tänker vi bara 
på bröst. Stöd Rosa Bandet du också. Om tittarna inte vet vad Rosa Bandet är för 
något kommer de inte att uppfatta ICA:s budskap som reklamskaparna tänkt utan 
istället finns risken att vissa tittare upplever reklamfilmen som att ICA just nu är 
bröstfixerade vilket skulle gör reklamfilmen sexistisk. 
 
Vilka relationer skapas mellan tittare och aktörerna? 
Tittarna kan uppfatta Ulf som sexistisk och att han bara tänker på bröst. Eftersom 
han stirrar så på tjejens bröst och nämner ord som anspelar på bröst kan Ulf i värsta 
fall uppfattas som en mansgris.   
 
Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 
budskapet? 
Det budskap som finns i reklamfilmen är: ”köp veckans varor” och ”stöd Rosa 
Bandet”. Varorna passerar i bild och text. ICA visas i text och bild genom texten på 
de anställdas bröstfickor. Rosa Bandet syns i bild i slutet av filmen och 
”bröstassociationerna” följer genom hela reklamfilmen.  
 
Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 
Rosa Bandets logga är en igenkänd symbol och vi vet att det handlar om kampen 
mot bröstcancer när vi ser den. Den ökar förtroendet för ICA. Känslan skapas genom 
humor och genom ordleken om bröst.  
 
Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 
Språket är uppbyggt som i en vanlig såpopera för att tilltala och locka så många 
tittare som möjligt att köpa veckans varor. Språket anpassas då texten anpassas efter 
Rosa Bandets tema. Både uttryckssättet och språket anpassas till målgruppen då 
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majoriteten av filmen handlar om bröst, något som alla människor har en relation 
till. 
 
Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
Vi känner igen Stigs ICA-butik väl vid det här laget och vi förstår upplägget av 
reklamfilmen. Uppmärksamhet skapas genom texten (de pratar om bröst) och genom 
humor (anspelningen på att varken Ulf eller Cindy kan slita sin blick från kvinnans 
stora bröst).  
 
Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
Reklamskaparna vill att man ska uppmärksamma veckans varor. De vill också att 
man ska tycka att ICA gör roliga och påhittiga reklamer för att stärka varumärket 
samt att vi befinner oss i en ICA-butik.  
 
Proposito: Vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 
Förslaget är att tittarna ska köpa veckans varor och köpa Rosa Bandet och stödja 
bröstcancerforskningen.  
 
Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – 
verbalt och visuellt? 
I texten i slutet av filmen visar ICA att de bara tänker på bröst. Alltså att de står 
bakom cancerforskningen. De visar visuellt att de bara tänker på bröst genom 
skådespelarnas reaktion på kvinnan med de stora brösten.  
 
Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 
Filmen igenom tycker jag att både Cindy och Ulf beter sig konstigt genom att stirra 
på kvinnans stora bröst. Vi förstår att det handlar om bröstcancerforskning först i 
slutet då texten kommer upp. ”Just nu tänker vi bara på bröst. Stöd Rosa Bandet du 
också.” Då förstår vi varför Ulf och Cindy har betett sig som de gjorde och vi förstår 
humorn i filmen.  
 
Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 
Förtroende skapas genom Rosa Bandets logga i slutet.  
 
Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 
Hela reklamen handlar om bröst och i slutet av reklamfilmen förstår vi varför. 
Reklamskaparna vädjar till vårt förnuft genom att låta kvinnan med den rosa tröjan 
symbolisera varje kvinna med bröstcancer. Rosa Bandet loggan får oss att förstå 
allvaret i reklamens budskap.  
 
Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 
Känslor som skapas är en aha-känsla, humor och allvar. Aha-känslan skapas genom 
att vi inte riktigt förstår varför det zoomats in på kvinnans bröst och varför det 
nämns olika synonymer på bröst. Det förstår vi först i slutet när texten ”Just nu 
tänker vi bara på bröst. Stöd Rosa bandet du också” kommer upp. Då tänker vi aha! 
Humorn skapas genom att vi tycker att det är roligt att Ulf inte kan slita blicken från 
kvinnans bröst och han pratar nervöst med henne. Känslan av allvar kommer i slutet 
av reklamfilmen då med texten ”Just nu tänker vi bara på bröst. Stöd Rosa bandet du 
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också”. Då förstår vi att det handlar om bröstcancer och inser allvaret mitt i humorn 
och aha-upplevelsen.  
 

Reklamfilm 2 – När Roger rymmer 
 
Beskrivning  
Filmen börjar med att Sonja, Ulf och Stig står vid kassan och pratar om olika varor. 
Sonja säger ”titta vilka gulliga burkar” när kameran zoomar in på tre stycken 
sillburkar. Ulf säger, ”de här är lite mer mäktiga” och visar upp fyra stycken 
läskeflaskor. Stig undrar vad de ska göra med de två stora påsarna med chips när 
Roger kommer och frågar varför de aldrig pratar om någonting. Stig och Ulf säger 
att det visst pratar om saker och nämner olika varumärken och produkter. Roger 
förklarar att det är det han menar att de inte pratar om något annat än om varorna i 
butiken. Han säger att de inte ens varit utanför dörren och pekar på den dörr som 
leder ut ur butiken. Stig avbryter Roger och säger att de har det bra där de är. Roger 
öppnar dörren och kliver ut ur butiken samtidigt som Stig ropar efter Roger att det 
inte finns något att hämta där ute. När Roger kliver ut genom dörren möts han av ett 
filmteam med filmkameror. Roger ser fundersam ut och frågar vad det är som sker 
och om de filmar honom. En kvinna ur filmteamet säger till Roger att han inte ska 
vara utanför butiken och vill att han går tillbaka in i butiken. Roger säger att hans liv 
är värt mycket mer än så här och springer ut från studio 1. Filmen slutar med att 
Roger skriker att han är fri när han springer ut i verkligheten. En text som lyder 
”tack för den här tiden Roger” avslutar reklamfilmen.  
 
Tolkning 
Reklamfilmen är en allusion på filmen The Truman Show med Jim Carrey från 
1998. Filmen handlar om Truman som sedan födseln, utan att veta om det, har 
huvudrollen i en reality show som också bär hans namn. Precis som i ICA:s 
reklamfilm börjar Truman en dag att ifrågasätta verkligheten omkring sig. När det 
går upp för Truman att hela hans liv är en film väljer han precis som Roger att öppna 
dörren till verkligheten och förena sig med den.  Att Roger börjar ifrågasätta 
omgivningen och vill bryta sig loss från ICA-butiken tolkar jag som något 
banbrytande och att det kanske är en förändring på gång. Stig vill behålla allt som 
det är och alltid har varit. Att se efter vad som finns utanför butiken är lönlöst 
eftersom deras värld enbart kretsar kring ICA-butiken. De gulliga varorna som Sonja 
pratar om och de lite mer mäktiga som Ulf påpekar är tillsammans med de övriga 
produkterna det som är det viktigaste och ska på något sätt kanske stå för tradition.  
 
Hur ser reklamfilmens världsbild ut? 
Det är första gången som världen utanför presenteras i reklamfilmerna. Tidigare har 
vi endast blivit presenterade för det finns inne i butiken. Världsbilden består av en 
ICA-butik med fyra medarbetare; Stig som är butikschef, Sonja, Ulf och Roger som 
alla arbetar åt Stig i hans ICA-butik. Världsbilden vidgas då Roger öppnar dörren 
som leder ut ur studion. Där utanför står ett filmteam som innan händelsen aldrig 
tidigare presenterats för tittarna. 
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Vilket är ICA:s budskap? 
ICA vill marknadsföra veckans varor som i denna reklamfilm är sill, chips, läsk, 
kaffe och glass. I reklamfilmen nämns dock inte varorna mer än till det varumärket 
produkten har och i vissa fall inte alls. Sillburkarna blir endast refererade till som de 
gulliga burkarna och läsken lika så men lite mer mäktiga. Även glassen visas snabbt 
och refereras till som spännande. Däremot nämns kaffet och chipsens varumärken i 
detta fall Gevalia och OLW. 
 
Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen? 
Att alla tittare känner igen ICA:s logga efter som ICA aldrig nämns i reklamfilmen 
utan endast syns på de anställdas bröstfickor samt i bakgrunden i butiken. För att 
tittarna ska förstå filmmakarnas idé måste även tittarna ha sett filmen The Truman 
Show som reklamfilmen är en allusion på. 
 
Vilka relationer skapas mellan tittare och aktörer? 
Det skapas sympati för Roger som tycker att hans liv är värt mer än att bara vara i 
butiken, har man sett filmen The Truman Show förstår man budskapet att Roger vill 
bryta sig loss från ICA:s reklamfilm och inte längre vara ICA-Roger med det 
svenska folket. 
 
Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 
budskapet? 
Budskapet i reklamen är veckans varor: läsk, glass, kaffe, sill och chips. De syns alla 
i bild. Endast kaffet från Gevalia och chipsen från OLW nämns som varumärken och 
när de nämns zoomas även varan in.  
 
Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 
Vi känner igen Stigs ICA-butik väl vid det här laget och vi förstår upplägget av 
reklamfilmen. Känslan skapas genom humor och genom allusionen på The Truman 
show. Denna insikt om att vi känner igen handlingen och tycker att ICA är roliga får 
oss att känna en positiv relation med varumärket ICA.  
 
Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 
Språket är uppbyggt som i en vanlig såpopera för att tilltala och locka så många 
tittare som möjligt att köpa veckans varor. I den här reklamfilmen reagerar Roger på 
de andras sätt att ständigt prata om varorna. Hans språk förändras från det mer 
”regelrätta” reklamspråket till en mer ifrågasättande attityd och detta reagerar man 
på som tittare. Det förstärker dock inte buskapet om produkterna som de vill göra 
reklam för.   
 
Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
Uppmärksamhet skapas genom humor och begreppet allusion när man genast tänker 
på filmen The Truman show.  
 
Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
Reklamskaparna vill att man ska uppmärksamma veckans varor. De vill också att 
man ska tycka att ICA gör roliga och påhittiga reklamfilmer för att stärka 
varumärket ICA. 
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Proposito: vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 
Förslaget är att vi ska köpa veckans varor.  
 
Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – 
verbalt och visuellt? 
De viktigaste argumenten för att vi ska köpa veckans varor i denna reklamfilm är för 
att ICA gör roliga reklamfilmer som får oss att skratta och må bra.  
 
Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 
När Roger har lämnat Studio 1 kommer texten ”tack för den här tiden Roger” och vi 
förstår att han inte kommer att vara med i fler reklamfilmer från ICA.  
 
Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 
Förtroende väcks i och med att reklamskaparna spelar på något vi känner igen. Det 
är inget nytt vi blir pressenterade för. Trovärdigheten skapas genom att vi för första 
gången får se filmteamet och vi förstår att ICA-butiken i reklamen finns ”på riktigt”.  
 
Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 
Vi blir påverkade på ett positivt sätt genom humorn i reklamfilmen. Vi tycker att 
reklamskaparna har hittat på ett fiffigt sätt att säga hej då till Roger. Vi skrattar med 
beundran över ICA:s adjö till Roger.  
 
Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 
Humor skapas genom den allusion som finns i reklamfilmen till filmen The Truman 
show.  
 

Reklamfilm 3 – ”Teliapappan” handlar på ICA 
 
Beskrivning 
Pappan i Teliareklamen (Krister Sjöberg) står vid glassdisken och pratar i telefon. 
Stig tittar ut genom fönstret inifrån sitt kontor och ser mannen. Han frågar Ulf om 
det inte är han från TV-reklamen. Ulf tittar också ut och instämmer att det är han. 
Ulf säger att han ser mindre ut i verkligheten. När ”Teliapappan” står vid kassan för 
att betala säger han till Cindy att han vill ha ett Telia Refillkort, Cindy känner igen 
honom och ler samtidigt som hon säger ”ja så klart.” Stig står inne på sitt kontor 
säger ” tänk om man fick vara med i en reklamfilm. Det vore nått.” 
 
Tolkning 
När Stig tittar ut genom fönstret ser han ”Teliapappan” och reagerar som de flesta 
människorna gör när de får syn på en känd person. När Ulf också får syn på honom 
konstaterar han att det är ”Teliapappan” men samtidigt säger han att han ser mindre 
ut i verkligheten. Detta brukar också vara en normal reaktion i fasen då man fått syn 
på en känd person, först nyfiken och sedan felsökare för att konstatera att man själv 
duger som man är. ”Teliapappan” (Krister Sjöberg) som i reklamfilmen pratar i 
telefon med ”Monica” kan uppfattas som lugn och något obeslutsam då han inte kan 
välja vilken sorts glass han ska köpa. Det framgår tillslut att ”Monica” vill ha 
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vaniljsmak vilket han även köper. Däremot har han inga problem att välja märke på 
kontantkortet till sin mobiltelefon. Cindys reaktion när hon träffar ”Teliapappan” är 
även den en normal reaktion då hon först blir lite generad att behöva hjälpa en i 
hennes ögon känd person. Reklamfilmen avslutas med att Stig säger ”tänk om man 
fick vara med i en reklamfilm. Det vore något”. Det kan uppfattas som att Stig är lite 
bitter över att han ”bara” driver sin ICA-butik och att han är avundsjuk på 
”Teliapappan” som efter sina reklamfilmer nu blivit en kändis.  
 
Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen? 
Att alla tittare känner igen ICA:s logga efter som ICA aldrig nämns i reklamfilmen. 
Men även att tittarna har sett Telias reklamfilmer. Om tittarna inte känner igen 
Krister Sjöberg så faller hela idén med att plocka in en skådespelare från en annan 
reklamfilm eftersom kopplingen här går ut på att Stig också vill vara med i en 
reklamfilm. 
 
Vilket är ICA:s budskap? 
ICA vill marknadsföra veckans varor som i denna reklamfilm är glass, läsk, fetaost, 
oliver och färdigrätter. Precis som tidigare nämns aldrig ICA och inte heller någon 
av veckans varor utan produkterna dyker upp lite här och där. Däremot nämns Telia 
i reklamfilmen när ”Teliapappan” (Krister Sjöberg) ber om ett Telia refillkort till sin 
mobiltelefon.    
 
Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 
budskapet? 
Vi ser veckans varor i bild under några sekunder innan de försvinner. 
 
Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 
Vi känner igen Stigs ICA-butik väl vid det här laget och vi förstår upplägget av 
reklamfilmen. Trovärdigheten skapas genom att vi känner igen ”Teliapappan” från 
en annan reklamfilm. Humorn skapas genom knorren på slutet då Stig säger ”tänk 
om man fick vara med i en reklamfilm. Det vore något”. Eftersom han redan är med 
i en reklamfilm så tycker vi att det är roligt.  
 
Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 
Språket är uppbyggt som i en vanlig såpopera för att tilltala och locka så många 
tittare som möjligt att köpa veckans varor. Språket anpassas till att efterlikna hur det 
låter när ”vanliga dödliga” ser en kändis i verkligheten. ”Han är mycket mindre i 
verkligheten” och så vidare.  
 
Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
Uppmärksamhet skapas genast i och med att reklamfilmen börjar med en bild på 
”Teliapappan” i Stigs välkända ICA-butik. Vi fångas genast eftersom vi måste 
anstränga oss för att koppla ihop de två trådarna.  
 
Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
Reklamskaparna vill att vi ska veta att det är skådespelaren från en annan reklamfilm 
inne i Stigs ICA-butik och handlar. Reklamskaparna vill också att vi som tittare ska 
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uppmärksamma veckans varor samt att vill ska tycka att ICA gör roliga och påhittiga 
reklamer för att stärka varumärket ICA.   
 
Proposito: vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 
Förslaget är att vi ska köpa veckans varor.  
 
Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – 
verbalt och visuellt? 
Det viktigaste argumentet är att ICA göra roliga reklamfilmer som får oss att skratta 
och på så sätt får oss att må bra.   
 
Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 
Stigs replik ”tänk om man fick vara med i en reklamfilm. Det vore något” får oss att 
lämna ICA-butiken med ett leende på läpparna. Vi tycker att reklamfilmen är roligt 
då vi vet att Stig är med i en reklamfilm.  
 
Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 
Förtroende väcks genom att Krister Sjöberg som spelar ”Teliapappan” i en annan 
reklamfilm handlar i Stigs ICA-butik. Förtroende skapas då de anställda i butiken 
reagerar på hans närvaro.  
 
Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 
Vi känner igen Krister Sjöberg från teliareklamen och skulle vi bara känna igen 
honom men inte kunna placera vart vi sett honom så förtydligas dettas genom att han 
ber om ett Telia refillkort i kassan av Cindy.  
 
Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 
Känslan humor skapas genom att vi tycker att det är påhittigt att blanda ihop två 
reklamfilmer. Vi tycker att det är kul att Ulf använder sig av en så igenkännbar 
replik som ”han ser mycket mindre ut i verkligheten”. Det är ofta något man säger 
när man ser en kändis i verkligheten. Vi tycker också att det är kul att Stig är 
avundsjuk på ”Teliapappan” som får vara med i en reklamfilm eftersom Stig är med 
i en reklamfilm.  
 

Reklamfilm 4 – Jamie Oliver 
 
Beskrivning  
Filmen börjar med en bild på Jamie Olivers stekpanna och Cindy säger ”Tänk att 
Jamie Oliver kommer hit. Han verkar så himla gullig”. Man hör Stig säga ”nu 
kommer han” varpå Jamie Oliver stiger in genom dörren med två assistenter i 
släptåg. Han slänger av sig sin skinnjacka i famnen på Stig som sträcker fram 
handen för att hälsa. ”Hello, my namn is Stig” man hör Jamie säger ”What ever”. 
Han kommer fram till scenen där inspelningen ska ske då han frågar på engelska om 
Stig vill ha att han ska kliva upp på scenen. ” Do you have steps in Sweden?” ”Oh, 
yes sir” svarar Stig. Ulf lägger sig på knä och låter Jamie använda honom som 
trappa för att komma upp på scenen. ”That’s more like it, looser” säger han. Sen hör 
man regissören ropa ”tystnad, tagning”. Jamie säger till Stig ”Just try to get it right, 
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yeah?”. Och så börjar de filma. ”Hi guys. I’m Jamie Oliver and I’m so happy to be 
standing here with one of my oldest friends Steve from IKEA.” 
 
Tolkning 
Personalen i butiken är förväntansfull över att få träffa kocken Jamie Oliver då han, 
som Cindy säger, verkar vara så himla trevlig. När Jamie Oliver kommer in i butiken 
är han allt annat än trevlig. Han är arrogant och oförskämd mot såväl Stig som Ulf. 
När kameran börjar rulla för inspelning av själva reklamfilmen, som Stig och Jamie 
Oliver ska spela in tillsammans, ändras Jamie Olivers humör och temperament. Han 
blir nu den trevliga och folkkäre TV-kock som vi alla känner igen från hans 
program. Jamie Oliver kallar Stig för Steve och ICA för IKEA vilket tyder på att 
Jamie Oliver inte vet någonting om ICA eller Stig även om han vill ge sken av att så 
inte är fallet. 
 
Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen? 
Att alla tittare känner igen ICA:s logga efter som ICA aldrig nämns i reklamfilmen 
utan endast syns i bakgrunden i butiken och på de anställdas bröstfickor. Tittarna 
förväntas även veta vem TV-kocken Jamie Oliver är eller att de har sett hans 
matlagningsprogram.  
 
Vilket är ICA:s budskap? 
ICA vill marknadsföra veckans varor som i denna reklamfilm är Jamie Olivers 
stekpanna, pepparkakor, nobless, leverpastej och kycklingfilé. Precis som tidigare 
nämns aldrig ICA och inte heller någon av veckans varor utan produkterna dyker 
upp lite här och där i reklamfilmen. Däremot nämns företaget IKEA då Jamie Oliver 
mistar ICA för Ingvar Kamprads företag IKEA.   
 
Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 
budskapet? 
Vi ser veckans varor användas av Jamie Oliver samt att de passerar snabbt förbi i 
bild. 
 
Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 
Vi känner igen Stigs ICA-butik väl vid det här laget och vi förstår upplägget av 
reklamfilmen. Trovärdighet skapas genom att den kända kocken Jamie Oliver är 
med i reklamfilmen. Känsla skapas genom humorn, att han är så otrevlig när 
kameran är avstängd och så jättetrevlig när kameran är på. Dessutom säger han fel 
namn på Stig och hans butik.  
 
Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 
Språket är uppbyggt som i en vanlig såpopera för att tilltala och locka så många 
tittare som möjligt att köpa veckans varor. Språket anpassas något i reklamfilmen 
eftersom Jamie Oliver kommit in i butiken. Han är en känd brittisk TV-kock som i 
reklamfilmen tilldelats högst staturs, vanligtvis brukar det vara Stig som har högst 
status i butiken.  
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Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
Uppmärksamheten skapas genom att Jamie Olivers namn nämns precis i början av 
Cindy. Vi undrar då om det verkligen är sant att de han fått en så känd brittisk TV-
kock att vara med i reklamfilmen, därför vill vi fortsätta titta för att se med våra egna 
ögon att så är fallet.  
 
Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
Reklamskaparna vill att vi ska veta att Jamie Oliver kommer till Stigs ICA-butik för 
att visa sin stekpanna. Reklamskaparna vill också att man ska uppmärksamma 
veckans varor som bland annat är just stekpannan samt vill de att vi ska tycka att 
ICA gör roliga och påhittiga reklamfilmer för att stärka varumärket ICA.   
 
Proposito: vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 
Förslaget är att vi ska köpa veckans varor.  
 
Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – 
verbalt och visuellt? 
Det viktigaste argumentet är att just nu så säljer ICA Jamie Olivers stekpanna. Det 
visar man både i bild och i text. Man visar också att Jamie Oliver själv har tagit sig 
till Sverige för att göra reklam för sin stekpanna.  
 
Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 
Filmen avslutas genom att Jamie Oliver säger fel namn på Stig och butiken. ICA och 
IKEA är väldigt lika varandra till namnet, dessutom är IKEA den butik som Sverige 
är mest känd för utomlands.  
 
Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 
Förtroende väcks genom att Jamie Oliver själv är med i filmen. Trovärdigheten ökar 
för ICA då vi som tittar inser att de faktiskt har möjlighet att få med en utländsk 
kändis i en svensk TV-reklam.  
 
Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 
Vi förstår att Jamie Oliver är känd och att han låter ICA sälja hans stekpanna i 
butiken. Detta förstår vi genom att han själv är med i reklamfilmen.  
 
Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 
Känslan som skapas är humor och medkänsla. Humorn skapas genom att Jamie 
Oliver är oförskämd mot Stigs anställda och på samma sätt skapas medkänslan för 
de anställda. Humorn skapas framför allt i slutet då Jamie Oliver säger fel namn på 
såväl Stig som han butik.  
 

Reklamfilm 5 – Praktikanten Jerry, del 1 
 
Beskrivning, del 1 
Ulf kommer ut från lagret rullandes med en massa varor, han fråga Sebastian om 
hjälp han säger att han är upptagen. Cindy säger att hon också är upptagen. Ulf är 
svettig klagar över att det är så mycket varor ute på lagret. Cindy säger ”det är helt 
sjukt. Stig har ju lovat att vi skulle få förstärkning.” Då kommer Stig in och säger 
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”jag lovade ju att jag skulle skaffa förstärkning. Här är den. Säger hej till vår nya 
praktikant Jerry.” När han stiger åt sidan får vi se Jerry som spelas av skådespelaren 
Mats Melin som har Downs syndrom. Det blir tyst. Sen säger han ” Vad glor ni på. 
Har ni aldrig sett en praktikant förut?”  
 
Tolkning, del 1 
Medarbetarna har fullt upp att göra och hinner inte med alla sina arbetsuppgifter. 
Det är ett stort missnöje bland dem över att Stig inte har ordnat extra hjälp. Detta 
kan tolkas som att ICA går bra just nu och behöver expandera sin personalstyrka. 
När den lovade extrahjälpen dyker upp visar det sig vara en ung man med Downs 
syndrom. Den nya hjälpen i form av Jerry kan tolkas som att ICA är en plats för alla. 
Det förvånade uttrycken i de anställdas ansikten visar på att de är besvikna på den 
nya hjälpen men vid Jerrys replik bevisar han att de har fel.  
 
Vilket är ICA:s budskap? del 1 
ICA vill marknadsföra veckans varor som i denna reklamfilm är Findus torskfilé, 
pastejkökets leverpastej, Felix färdiga rätter, ICA:s delikatesspotatis, Milda margarin 
samt ICA:s egna stekpannor. Precis som tidigare nämns aldrig ICA och utav varorna 
är det endas potatisen som nämns. Men man vill också få fram budskapet att hos 
ICA är alla välkomna att jobba oavsett om du har Downs syndrom.  
 
Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen, del 1 
Att alla tittare känner igen ICA:s logga efter som ICA aldrig nämns i reklamfilmen 
utan endast syns i bakgrunden i butiken och på de anställdas bröstfickor.  
 
Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 
budskapet? 
Vi ser veckans varor i bild. Det är ljusa bilder där produkten är i fokus och ibland är 
omgivningen i oskärpa.  
 
Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 
Vi känner igen Stigs ICA-butik väl vid det här laget och vi förstår upplägget av 
reklamfilmen. Vi får känsla av att de anställda har mycket att göra i butiken. 
Trovärdigheten skapas genom att vi kan känna igen oss i situationen av att ”prata 
skit” om vår chef som inte håller vad han lovar.  
 
Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 
Språket är uppbyggt som i en vanlig såpopera för att tilltala och locka så många 
tittare som möjligt att köpa veckans varor. Språket anpassas till att passa in på en 
arbetsplats. En diskussion mellan kollegor om deras gemensamma chef.  
 
Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
Närbilderna på veckans varor och de anställdas stress skapar uppmärksamhet.  
 
Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
Reklamskaparna vill att vi ska veta att de anställda har mycket att göra i butiken.  De 
vill också att vi ska uppmärksamma veckans varor samt att vi ska tycka att ICA gör 
innovativa reklamer för att stärka sitt varumärke. 
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Proposito: vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 
Förslaget är att vi ska köpa veckans varor. 
 
Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – 
verbalt och visuellt? 
Argumentet är att ICA är ett företag som gör roliga och påhittiga reklamfilmer.  
 
Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 
En spark i baken får vi i slutet av filmen då den nya hjälpen pressenteras i form av 
Jerry, en praktikant med Downs syndrom. När Jerry säger ” Vad glor ni på. Har ni 
aldrig sett en praktikant förut?” tycker vi att detta är roligt att Jerry är ironiska mot 
de anställda som redan vid första ögonkastet dömde Jerry efter hans utseende och 
tillstånd.  
 
Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 
Förtroende väcks genom att vi tycker att det är bra av ICA att inte vara fördomsfulla 
utan låta Jerry komma och praktisera hos dem.  
 
Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 
Det är Stig som står för förnuftet i denna reklamfilm då det är på hans initiativ som 
Jerry fått komma och praktisera hos dem. Vi inser också att vi felbedömt Jerry när 
han säger sin slutreplik.  
 
Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 
Känslorna som skapas är humor och ”Way to go!”-känsla. Dessa känslor skapas 
genom Jerrys slutreplik.  
 
 

Reklamfilm 6 – Praktikanten Jerry, del 2 
 
Beskrivning 
Stig ber Ulf visa Jerry runt och hur de arbetar med den svenska matmånaden. Ulf 
gör det och lägger armen om Jerry och talar överdrivet tydligt. ”Just nu har vi 
rotfruktsvecka. Kom”. De går till rotfrukterna. Lugn gitarrmusik spelas medans Ulf 
visar på en skylt för rotfrukter som hänger upp och ner. Han skakar på huvudet. Han 
vänder på skylten och nickar istället med ett leende. Han visar sen tvättmedelshyllan 
där ett paket tvättmedel står upp och ner. Han pekar och skakar på huvudet och 
vänder sedan paketet rätt och pekar, nickar och ler. De går till frysdisken och där 
ligger det ett paket köttbullar. Också de upp och ner. Han lägger de rätt och nickar 
och ler. Jerry går sen fram till Stig och säger ”Du Stig, Ulf han mår inte riktigt bra 
va?” Samtidigt som han pekar på tinningen i gest som tolkas som att någon är trög. 
Stig säger då ”Nej tyvärr”.  
 
Tolkning 
När Ulf visa Jerry runt i butiken förklarar Ulf saker för Jerry som om Jerry vore 
”dum”. Ulf pratar långsamt och högt som om att Jerry inte skulle förstå annars. 
Tillslut ser vi bara Ulfs mun och minspel men vad han säger vet vi inte då vi istället 
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hör musik, detta konnoterar att Jerry slutat lyssna på Ulf eftersom han verkar vara 
konstig. Strax därefter kommer Jerry fram till Stig och konstaterar att Ulf inte mår 
riktigt bra och pekar med sitt pekfinger på huvudet som om Ulf skulle lite ”dum”.  
Stig svarar med att Jerry har rätt och att Ulf inte mår riktigt bra, tyvärr. Detta 
konnoterar att det är Ulf, inte Jerry, som inte beter sig normalt.  
 
Vilket är ICA:s budskap, del 2 
ICA vill marknadsföra veckans varor som i denna reklamfilm är Familjen Dafgårds 
koldolmar samt övriga färdiga rätter, Grumme tvättmedel, ICA:s köttbullar, Milda 
mat och vanilj visp samt att det just nu är rotfruktvecka i butiken. ICA fortsätter 
påvisa att alla människor är lika mycket värda och att det faktiskt i detta fall är Ulf 
som är lite annorlunda och inte Jerry.  
 
Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen, del 2 
Att alla tittare känner igen ICA:s logga efter som ICA aldrig nämns i reklamfilmen 
utan endast syns i bakgrunden i butiken och på de anställdas bröstfickor.   
 
Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 
budskapet? 
Vi ser veckans varor i bild allteftersom Jerry och Ulf går runt i butiken och rättar till 
varorna.  
 
Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 
Vi känner igen Stigs ICA-butik väl vid det här laget och vi förstår upplägget av 
reklamfilmen. Vi känner igen hyllorna, grönsaksdisken mm från våra egna besök i 
ICA:s butiker.  
 
Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 
Språket är uppbyggt som i en vanlig såpopera för att tilltala och locka så många 
tittare som möjligt att köpa veckans varor. Det är ovanligt lite prat i den här 
reklamfilmen då det är pålagt lugn och mjuk musik under Jerry och Ulfs 
rundvandring i butiken. Ulf mimar mest genom att peka, skaka på huvudet och ge 
”tummen upp.”  
 
Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
Uppmärksamheten skapas genom att denna reklamfilm inte är uppbyggd som de 
flesta andra reklamfilmerna från ICA vi tidigare sett. Det är pålagt musik och det är 
vi inte vana vid och därför måste vi titta.  
 
Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
Reklamskaparna vill att man ska uppmärksamma veckans varor. De vill också att 
man ska tycka att ICA gör roliga och påhittiga reklamer för att stärka varumärket. 
 
Proposito: vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 
Förslaget är att vi ska köpa veckans varor.  
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Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – 
verbalt och visuellt? 
Det viktigaste argumentet är att ICA är ett företag utan förutfattade meningar. Ulf 
står för de som inte förstår vad Downs syndrom innebär och lägger sin rundvandring 
med Jerry på en alldeles för låg nivå som nästan är förnedrande.  
 
Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 
Spark i baken får vi i slutet av filmen då den praktikanten Jerry kommer fram till 
Stig och säger: ”Du Stig, Ulf han mår inte riktigt bra va?” samtidigt som han pekar 
på huvudet för att förtydliga att det är i huvudet som Ulf inte mår bra med en 
undertext att han är knäpp. Vi tycker att detta är roligt eftersom många okunniga tror 
säkert att det är personer med Downs syndrom inte är helt friska i huvudet. Detta 
finner vi roligt.  
 
Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 
Förtroende skapas genom att Stig som representerar ICA inte har några fördomar 
mot människor med Downs syndrom, som här i filmen representerade av Jerry.  
 
Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 
Man vädjar till förnuft genom humorn. Det är i själva verket Ulf som i filmen blir i 
undertexten kallad för knäpp i huvudet.  
 
Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 
Känslorna som väcks är humor, ”Way to go”, medkänsla och pinsamhet. Vi känner 
att Ulf är pinsam då han förlöjligar Jerrys uppfattningsförmåga. Vi känner 
medkänsla för Jerry. Humorn och ”Way to go”- känslan väcks då Jerry påstår att det 
är Ulf som inte mår riktigt bra i huvudet.  
 

Reklamfilm 7 – Praktikanten Jerry, del 3 
 
Beskrivning, del 3 
Jerry sitter inne på lagret och äter glass när Ulf kommer in och ser honom. Han säger 
då till honom att de inte får äta av varorna. Han svarar då ” men Stig sa att det var 
okej.” Ulf säger då ”gjorde han? Ja då så” och sätter sig ner och börjar äta på en 
chokladkaka, öppnar en bok och tar sig en rast. Då kommer Stig in och ser att Ulf 
sitter och äter av varorna, säger han. ”Äter du av varorna?” Ulf svarar ”ja, men 
Jerry sa at det okej” Stig svarar ”Jerry sa? Det var det lägsta jag någonsin har hört. 
Att skylla på praktikanten”. Då tittar Jerry fram bakom ryggen på Stig och säger 
”Ulf, du får inte skylla på praktikanten.”  
 
Tolkning, del 3 
Ulf fortsätter även i denna reklamfilm att behandla Jerry som om han är annorlunda. 
Det vi ser är att Jerry lyckas överlista och ”sätta dit” Ulf. Detta konnoterar de svagas 
revansch. Här tolkar man det som att Jerry faktiskt är betydligt samartare än vad vi 
tittare först trodde, då han sätter Ulf i dålig dager och själv spelar helt oskyldig. 
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Vilket är ICA:s budskap? del 3 
ICA vill marknadsföra veckans varor som i denna reklamfilm är Carte d´or 
vaniljglass, Marabou chokladkakor, Felix potatisgratäng, Kronfågels kycklingfilé 
och olika pocketböcker.   
 
Vilka sanningar tas för givan i reklamfilmen, del 3 
Att alla tittare känner igen ICA:s logga efter som ICA aldrig nämns i reklamfilmen 
utan endast syns i bakgrunden i butiken och på de anställdas bröstfickor.   
 
Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 
budskapet? 
Vi ser veckans varor i bild. Vissa är i ”action” och andra bara syns i bild eller 
passerar snabbt.  
 
Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 
Vi känner igen karaktären Jerry från tidigare veckor och vi känner igen Stigs ICA-
butik väl vid det här laget och vi förstår upplägget av reklamfilmen.  
 
Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 
Språket är uppbyggt som i en vanlig såpopera för att tilltala och locka så många 
tittare som möjligt att köpa veckans varor.  
 
Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
Uppmärksamhet skapas genom att ett outtalat förbud bryts. Alla vet att man inte får 
använda varorna i en butik om man inte betalat för de och allra minst får de som 
jobbar i en butik äta av varorna.  
 
Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
Reklamskaparna vill att man ska uppmärksamma veckans varor. De vill också att 
man ska tycka att ICA gör roliga och påhittiga reklamer för att stärka varumärket.  
 
Proposito: vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 
Förslaget är att man ska köpa veckans varor.  
 
Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – 
verbalt och visuellt? 
Argumentet för att vi ska köpa vecklans varor och är att ICA gör roliga 
reklamfilmer. 
 
Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 
När Jerry levererar sin slutreplik ”Man får inte skylla på praktikanten” så inser vi 
att det är Jerry som har lurat Ulf.  
 
Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 
Förtroende skapas genom att Stig som representerar ICA inte har några fördomar 
mot människor med Downs syndrom, som i reklamfilmen representeras av Jerry.  
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Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 
Reklamskaparna vädjar till förnuft genom humorn. Vi förstår att det är Jerry som 
”satte dit” Ulf genom att säga att det var Stig som sagt att det var okej att äta av 
varorna. Han får på något vis sin hämnd för att Ulf har underskattat honom under tre 
reklamfilmer och vi tycker att det är roligt.  
 
 
Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 
Känslorna som väcks är humor, ”Way to go” och medkänsla. Vi tycker att det är 
synd om Ulf som blir lurad av Jerry när han säger att det är okej att äta av varorna 
för det har Stig sagt. Vi tycker samtidigt att det är kul att Jerry äntligen får sin 
hämnd på Ulf för att han har underskattat honom under tre reklamfilmer. Jerry 
lyckades överlista Ulf och på så sätt skapas ”Way to go”-känslan.  
 

ANALYS AV REKLAMFILMERNA 
Analyserna av reklamfilmerna bjuder på många återkommande element då 
reklamskaparna använder sig av de retoriska greppen, ethos, pathos och logos som 
grundstomme i varje nytt avsnitt. I tre av de reklamfilmerna som jag analyserat finns 
dock ett problem. För att vi som tittare helt och hållet ska förstå alla aspekter av 
information och humor krävs det vissa förkunskaper. Detta anser jag är begränsande. 
I reklamfilmerna ”Roger rymmer”, ”Jamie Oliver” och ”Teliapappan” krävs det att 
tittaren har sett originalverken för att de ska kunna förstå reklamfilmernas fulla 
budskap.  
 
I reklamfilmerna ”Teliapappan” och ”Jamie Oliver” så krävs det att tittarna har sett 
reklamfilmerna från Telia samt att de vet vem TV-kocken Jamie Oliver är. Kroon 
(2000) skriver om begreppet intertextualitet och menar att för att förstå den nya 
konstruktionen av ord och text så måste man ha kännedom om originalhistorien 
annars förloras innebörden av budskapet. Vidare är reklamfilmen ”Roger rymmer” 
är en klar allusion på filmen The Truman Show där humorbudskapet försvinner helt 
om inte tittarna har förkunskaper om originalverket. Man kan säga att 
reklamfilmerna från ICA förutsätter en viss allmän mediekompetens för att inte 
tittarna ska missa delar av poängen. Även de tre reklamfilmerna om ”Praktikanten 
Jerry” förutsätts det att tittaren följt ”såpaserien” då filmerna är direkt länkade till 
varandra. Att göra reklamfilm på detta sätt kan vara riskfullt eftersom 
reklamskaparna tenderar att ”missa öppet mål” då tittarna som inte följt ”såpaserien” 
eller inte har den mediekompetens som krävs för att förstå reklamfilmernas fulla 
budskap. Winther Jörgensen och Philips (2000) menar att diskurs är ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen, på samma sätt så måste alla tittare ingå i samma 
världsbild och diskurs för att kunna förstå dessa typer av reklamfilmer som kräver en 
viss förkunskap.  
 
En stor del av de reklamfilmerna som jag har analyserat avslutas med en ”punch 
line” som enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) ofta fungerar som logos. Det betyder 
alltså att vi själva måste tänka ut vad innebörden i den sista repliken betyder, och om 
karaktären verkligen menar det hon säger eller om det sägs med ironi. 
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”Rosa bandet” 
Va? (Cindy tittar med oförstående blick) 
 
”Teliapappan” 
Tänk om man fick vara med i en reklamfilm. Det vore nått. 
 
”Jamie Oliver” 
Hi guys. I’m Jamie Oliver and I’m so happy to be standing here with one of my 
oldest friends Steve from IKEA 
 
”Praktikanten Jerry, del 1” 
Vad glor ni på? Har ni aldrig sett en praktikant förut? 
 
”Praktikanten Jerry, del 2” 
Du Stig, Ulf han mår inte riktigt bra va? Nej tyvärr.  
 
”Praktikanten Jerry, del 3”  
Ulf, du får inte skylla på praktikanten. 
 
Först möts vi som tittare av logos när vi måste fundera på repliken. Sen när vi 
greppat innebörden av repliken och fått en aha-upplevelse får reklamen oss att le och 
lämnar oss med en positiv upplevelse, framkallad av ICA.  
 
Pathos är det centrala retoriska greppet i filmerna om ”Praktikanten Jerry” och 
”Rosa bandet”. De utgår från ett allvarligt ämne så som bröstcancer eller Downs 
syndrom och vädjar då till vår medkänsla som människor. Reklamskaparna försöker 
få oss tittare att ta till oss budskapet genom att använda sig av humor och aha-
upplevelser, det vill säga logos. Aha-upplevelsen stärker enlig min mening känslan 
av humor om de båda förekommer i en reklamfilm. Aha-känslan får oss att tänka 
själva och känna oss smarta och delaktiga i att förstå reklamfilmens budskap. Om 
känslan sen följs av humor blir upplevelsen enligt mig extra stark och på så sätt blir 
vi mer roade av reklamen och tycker mer om den.  
 
Jag fann också i mina analyser av reklamfilmerna att de retoriska greppen ethos, 
pathos och logos används på olika sätt beroende på vad filmerna handlar om. Tittar 
vi till exempel på filmen ”Jamie Oliver” så utgår den i från ethos då vi omedvetet 
påverkas starkare eftersom det är en kändis med (Pringle 2004). Men elementen 
pathos och logos finns också med. Pathos, medkänsla, känner vi när vi tycker synd 
om Ulf och hur han blir behandlad. Logos använder vi när vi själva får tänka på 
Jamies sista punch line där han kallar ICA för IKEA. Varje vecka då en ny 
reklamfilm presenteras känner vi som tittare igen oss. Vi har sett ICA-butiken förut, 
vi har träffat karaktärerna tidigare, vi känner redan till karaktärernas relationer och 
egenskaper. Eftersom vi tidigare upplevt både en positiv aha-känsla och humor blir 
återseendet av reklamfilmen en positiv upplevelse. Detta stämmer bra överens med 
Grusells (2008) teori om att tittarna har en önskan om att bli underhållna och att 
reklamskaparna använda sig av humor i reklamfilmerna är ett mycket väl fungerande 
knep för att fånga vårt intresse. 
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Tittar man på statistiken av antalet respondenter som sett reklamfilmer från ICA och 
som tycker att de är ”jättebra” så finner man att hela 74 procent hade den 
uppfattningen. Eftersom humor finns med som ett mycket starkt element i varje 
reklamfilm från ICA, oavsett om det behandlar ett så alvarligt ämne som bröstcancer 
eller Downs syndrom, så anser jag att man kan se bevis på att Grusells (2008) teori 
om att humor fångar konsumenternas intresse stämmer. 
 
I min intervju med Tobias Karlsson, chef för marknad och 
kommunikationsutveckling på ICA, säger han att målet med reklamfilmerna är att 
först och främst att sälja veckans varor. Att bygga varumärket ICA är visserligen 
också ett mål men det är ett sekundärt mål. Grusell (2008) menar att all reklam har 
ett tydligt budskap med syfte att alltid öka försäljningen kring en produkt eller tjänst. 
Genom att reklamskaparna, i detta fall reklambyrån King, riktat in sig på humor kan 
detta enligt Grusell (2008) leda till att konsumenterna får en positiv 
reklaminställning till ICA:s reklamfilmer. Wienberger och Gulas (1992) menar dock 
att reklamfilmernas innehåll av humor och underhållning inte alls är en garanti för 
att konsumenterna faktiskt tar till sig reklamen så som reklamskaparna hade hoppats 
på när de först utformade den. Däremot anser de att reklamfilmernas uppbyggnad 
med humor kan leda till att konsumenternas intresse för reklamfilmerna i sig kan bli 
ett samtalsämne och på så sätt öka intresset krig varumärket som står bakom 
reklamfilmen. 
 
Min åsikt är att det från ICA:s sida skett en felprioritering när det gäller deras 
reklamfilmer. Enligt Tobias Karlsson har reklambyrån King fått helt fria händer att 
utforma reklamfilmerna. De har då valt att satsa på underhållande reklamfilm för att 
nå konsumenterna. ICA har dock det yttersta ansvaret och det är även ICA som 
godkänner reklamfilmerna för att se till att deras mål med reklamen efterföljs. Det 
jag anser har skett här är att ICA drabbats av det så kallade ”presidentsyndromet” 
där de själva ser budskapet (varorna) i reklamfilmerna då de vet vad de ska titta 
efter. Konsumenten däremot som ser reklamfilmen för första gången har inte en 
chans att komma ihåg vilka varor som var veckans kampanjvaror. I den 
enkätundersökning jag gjorde om allmänhetens uppfattningar om reklamfilmerna 
från ICA fann jag många som spontant uppgav att de hade svårigheter att minnas 
vilka varor som förekom i reklamen, men ändå uppfattade de reklamfilmerna som 
jättebra.  
 

”Jag gillar ICA:s reklamfilmer, men det finns inte en chans att jag kan säga 
vilka varor som gäller denna vecka när reklamfilmen är slut” (Citat från 
enkätundersökning utanför MAXI i Kalmar).   

 
Med denna allmänna uppfattning anser jag att ICA:s primära syfte med 
reklamfilmerna, att sälja veckan varor, blivit sekundärt och att varumärkesbyggandet 
av varumärket ICA blivit det primära budskapet med reklamfilmerna. Enligt 
Fernandez & Rosen (2000) finns det två kategorier av reklam, varumärkesbyggande 
och riktande. Eftersom Tobias Karlsson menar att deras syfte med reklamen är att 
sälja vissa utvalda varor är reklamfilmerna riktande, det vill säga att reklamen riktar 
sig till kundernas behov av de olika varorna. Till exempel när ICA gör reklam för 
kaffe ska konsumenten uppleva att hon faktiskt behöver kaffe och därför bege sig till 
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ICA för att få sitt behov uppfyllt. Men jag menar att reklamfilmerna helt och hållet 
är varumärkesbyggande då veckans varor nästintill passera obemärkt.  
 
I och för sig nämns inte heller namnet ”ICA” i reklamfilmerna. Tittar man på vad 
Grusell (2008) samt Weinberger och Gulas (1992) menar i sina teorier om att humor 
skapar intresse och det Fernandez & Rosen (2000) menar i sin teori om att stora 
företag ofta tenderar att först och främst etablera en positiv bild av företaget. Detta 
ska i förlängningen sedan leda till att kunderna konsumerar deras produkter. Precis 
som Jaffe (2005) säger menar jag också att luktar det inte reklam så är det antagligen 
inte reklam. ICA är enligt mig inte ute efter att sälja en produkt utan att bygga ett 
förtroende. Därför anser jag att ICA tillsammans med reklambyrån King misslyckats 
med sitt uttalade primära mål, vilket är sälja veckans varor.  
 
ICA använder sig i min mening av den rationella kommunikationsstrategin i sina 
reklamfilmer. Dahlqvist och Linde (2002) menar att målgruppen i detta fall måste 
vara högt motiverade och agera rationellt för att de ska kunna ta till sig budskapet. 
Precis som i ABB:s fall med hattarna misslyckas ICA rejält då konsumenterna 
missar budskapet med reklamen som här är att köpa veckans varor. Att 
reklamfilmerna ändå blir lyckosam på ett annat plan är en helt annan sak och har 
inget med den rationella kommunikationsstrategin att göra. Precis som Dahlqvist 
och Linde (2002) menar anser jag att denna kommunikationsstrategi passa bättre i 
ett tryckt medie där konsumenterna är högt motiverade att ta till sig budskapet. Ett 
exempel skulle kunna vara i ett annonsblad eller matlagningstidning där kunderna 
förväntar sig denna typ av produktplacering.  
 
Men ICA använder sig inte bara av den rationella kommunikationsstrategin i sina 
reklamfilmer. De använder sig även av den sociala och den känslomässiga 
kommunikationsstrategin. Den sociala strategin har de lyckats betydligt bättre med 
än den rationella strategin. Eftersom den sociala kommunikationsstrategin riktar sig 
till de som är lågt motiverade och tar sina beslut baserat på känslor och intuitioner. 
Denna kommunikationsstrategi tycker jag fungerar avsevärt bättre för ICA:s del då 
de som tittar på reklamfilmerna är passiva, potentiella konsumenter i TV-soffan och 
egentligen inte alls är motiverade att ta emot ett reklambudskap. Denna 
kommunikationsstrategi menar Dahlqvist och Linde (2002) går ut på att försöka 
förknippa produkten som marknadsförs med en livsstil eller att försöka ge känslan 
av att reklamfilmens mottagare kommer att känna sig som en del av livsstilen om de 
köper produkten. Problemet här är, som jag ser det, att konsumenterna inte tydligt 
får reda på vilka varor som de ska köpa för att bli en del av livsstilen. Eftersom 
reklamfilmerna är utformade så att varorna är svåra att uppfatta däremot blir 
budskapet att handla på ICA istället en livsstil. 
 
Dahlqvist och Linde (2002) menar att den sociala kommunikationsstrategin har ett 
”buy to join” budskap det vill säga att köp så får du vara med. Strategin spelar på 
konsumenternas sociala beteende om gemenskap och glädje. Ett tydligt exempel på 
denna strategi är Pripps blå reklamen ”Dina färger var blå”. Här blir vi sugna på att 
få vara med i den livsstilen. Vi vill också sitta på de vackra klipporna med våra 
vänner och dricka öl och grilla korv i sommarsverige. Även om ICA med denna 
kommunikationsstrategi misslyckas med budskapet att ”buy to join” så lyckas de 
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med ett annat budskap. Kanske utan att själva vet om det så har de skapat budskapet 
”come to join”. Med detta menar jag att även om tittarna inte kommer ihåg vilka 
varor de ska köpa för att ”få vara med” så vet de vilken butikskedja de ska besöka 
för att ”få vara en del” av livsstilen. Men är denna bild av verkligheten sann, Lotman 
(1973) menar att vi endast får se en manipulerad bild av verkligheten och för att vi 
ska gå på det så kallade ”buy to join” budskapet måste reklamskaparna emellanåt 
förvränga bilden för att väcka vårt sociala beteende som får oss till konsumtion. 
 
Men oavsett om vi blir manipulerade eller inte så är den känslomässiga strategin ett 
lyckat drag från ICA:s sida även om de än en gång inte lyckas med deras primära 
mål, att sälja veckans varor, så lyckas de på nytt att stärka sitt varumärke.  
 
Den känslomässiga strategin är enligt Dahlqvist och Linde (2002) rejält 
underrepresenterad bland företag som inte ägnar sig åt humanitär hjälp. De menar att 
företag som väljer att använda denna strategi lätt kan uppfattas som flummigt, 
oseriöst eller manipulativt när de spelar på kundernas känslomässiga uppfattningar.  
 
Jag tycker dock inte att ICA uppfattas som varken flummigt eller oseriöst. Jag tycker 
heller inte att ICA behöver vara rädda för att de ska upplevas som manipulativa 
eftersom de enligt mig inte lyckas manipulera oss till att köpa de utvalda varorna. 
Däremot kanske vi blir manipulerade till att handla på ICA.  
 
Som jag tidigare varit inne på anser jag att reklamfilmerna sätter livsmedelskedjan i 
centrum istället för att få oss att köpa de utvalda varorna. Dahlqvist och Linde 
(2002) menar att vissa företag använder sig av denna strategi när de vill stärka sitt 
varumärke genom att skapa en viss känslomässig relation mellan kunden och 
varumärket. Det är precis detta som sker när vi tittare ser på reklamfilmerna från 
ICA. 
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Kapitel 7 
SLUTDISKUSSION 

 
 

Min slutsats är att ICA misslyckas med sitt primära mål att sälja veckans varor. 
Däremot har de lyckas med hjälp av sina innovativa reklamfilmer att stärka 
varumärket ICA. Kundernas primära mål blir istället att väljer ICA före en annan 
livsmedelskedja och vilka varor som inhandlas blir sekundärt. Om detta är en helt 
medveten strategi från ICA och reklambyrån Kings sida kan jag inte svara på. Alla 
teorier och strategier tyder på att de har misslyckats. Även i min intervju med Tobias 
Karlsson vidhåller han att deras mål med reklamfilmerna är att sälja de utvalda 
varorna och inte att stärka varumärket. Jag har svårt att tro att en erkänd reklambyrå 
som King och en stor livsmedelskedja som ICA kan ha misslyckats så radikalt i sin 
kommunikationsstrategi. Jag är övertygad om att deras syfte med reklamfilmerna 
skiljer sig från deras inofficiella syfte. Deras outtalade mål måste vara att stärka 
varumärket ICA.   
 
Det är tydligt att ICA har lagt mycket energi, tid och pengar på att skapa ett nytt 
uttryck inom reklamfilm. Eftersom tittarna anser att reklamfilmerna från ICA inte 
kan klassas som jobbig propaganda utan mer som en underhållning så har ICA 
lyckats med att skapa en sorts lyckad marknadsföring.   
 
Att vara först på marknaden med ett nytt koncept är en nödvändighet för att det ska 
bli en succé. Många företag har försökt att kopiera ICA:s ”såpaidén” men utan att 
ens vara i närheten av samma framgång som ICA har haft.  Det verkar alltså som att 
ICA i och med sin nya satsning för snart tio år sedan inte bara skapat en bra eller en 
rolig eller en underhållande reklamfilm. De skapade längtan efter att bli underhållen 
av världens bästa reklamfilm. 
 

VIDARE FORSKNING 
Inom reklambranschen sker en ständig utveckling och det gäller för reklamskaparna 
att hela tiden utveckla sina reklamannonser för att fångar konsumenternas 
uppmärksamhet. Några företag som tagit efter ICA och utvecklat temat följetong i 
reklamfilmerna är Telia, Com Hem och mobiloperatören Tre. Mitt förslag till vidare 
forskning är därför att studera deras reklamfilmer för att se huruvida dessa företag 
frångår eller använder sig av kommunikationsstrategierna på likande sätt som ICA. 
Ett annat intressant förslag till vidare forskning är också att göra samma studie som 
jag gjort men med skillnaden att koncentrerar sig på fokusgrupper där deltagarnas 
uppfattningar om reklamfilmerna analyseras på ett djupare plan. Om man då har en 
större population kan man också lägga fokus på respondenternas ålder, kön, etnicitet 
och geografisk hemvist i intervjuerna för att se hur uppfattningarna om 
reklamfilmerna skiftar i de olika grupperna. 
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BILAGOR 
 
 

BILAGA 1 
 
FRÅGEFORMULÄR  

 
1. Har du sett ICA:s reklamfilmer? 

 
Ja Nej 
 
 
 
 
 

2. Vad är din generella uppfattning om ICA:s reklamfilmer? 
 
Jättebra (5) Bra (4) Okej (3) Mindre bra (2)    Dåliga (1) 
 
 
 
 
  

3. Vad är det som gör att du tycker så? 
 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 
 

4. Finns det någon reklamfilm från ICA som du anser är den bästa 
 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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BILAGA 2 
 
LATHUD FÖR DISKURSANALYS 
 

Diskurs = ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) 

 

Enligt Norman Fairclough i Media Discourse (1995) kan man alltid ställa tre övergipande 
frågor till en journalistisk text: 

   

• Hur framställer texten ”världen” – händelser, personer, relationer? Hur ser 
dess ”världsbild” ut? 

• Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar texten? 

• Vilken relation skapar texten mellan text-läsare, mellan aktörerna i texten 
och mellan läsaren och textens aktörer? 

 
Nedan följer exempel på detaljfrågor i en diskursanalys: 

 

• Vilket slags vetande/verksamhet framträder? 

• Vilka sanningar tas för givna i källoberoende reportertext?  

• Vilka kategoriseringar och metaforer organiserar textens perspektiv? 

• Vem får tala och med vilket slags kunskap? Finns en rangordning av källor? 

• Vilka identiteter och subjekt/objektpositioner gestaltar texten? Vilken 
relation får ”vi”, läsarna, till textens aktörer? 

• Hur ser sammanfattningar av textens budskap ut?  

 

(Fairclough, 1995) 
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BILAGA 3  
 
LATHUND FÖR RETORIKANALYS 
 

En retorisk analys av reklam i bildmedia innehåller ett antal steg. Den här arbetsgången 

kan användas som checklista och som disposition för skriftliga analyser: 

 

• Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 

budskapet? 

• Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 

• Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 

 

Steg 1. Inledning 

1.1 Avsändare av medium 

1.2 Målgrupp 

1.3 Bakgrund (om avsändaren, kommunikativa mål) 

1.4 Innehåll: övergripande beskrivning av reklamfilmen 

  

Steg 2. Analys, tolkning och diskussion 

2.1 Disposition (disposito) 

• Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 

• Narratio: Bakgrund, vinlkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 

• Proposito: vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 

• Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin 

ståndpunkt – verbalt och visuellt? 

• Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 

 

2.2 Bildanalys 

Bildbeskrivning och tolkningar 

• Hur används bilden i att åskådliggöra, vinkla och argumentera för 

budskapet? 

• Vilka konnotationer väcker bilden? Hur bidrar den till framställningens 
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narration? 

2.3 Tre medel: Argumentationstyper 

Etos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 

Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 

Patos: Hur skapas känslor? Vilka? 

 

2.4 Stilen (elocutio) 

• Hur skapas omväxling, rytm, tydlighet, åskådlighet 

• Vilka ordval, figurer eller gester är betydelsefulla? Hur uppfattas de? 

• Hur används retoriska figurer, design, typografi, gester (i tal)? Vilka 

betydelser tillförs?  

 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008) 
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BILAGA 4  
 
LATHUND FÖR SEMIOTISK BILDANALYS 
 

Denotation: Bildens grundbetydelse, det vi ser och kan peka ut direkt i bilden, en neutral 

bildbeskrivning. 

 

Konnotation: bildens medbetydelse, vad bilden associerar till, kollektiva associationer som 

är gemensamma för människor av en viss kulturell bakgrund. 

 

• Denotation, beskrivning av bild. 

• Konnotation, tolkning av bild. 

 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


