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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka på vilket sätt ICA-reklamen gestaltar 

Sverige. Med nationalism, myter och ideologi som teoretiska utgångspunkter syftar uppsatsen till 

att komma närmare hur myten om Sverige rekonstrueras i ICA:s reklamfilmer, samt vilken roll 

ICA har i det Sverige som framställs.  

 

Efter en förstudie på de av ICA:s reklamfilmer som sänts i TV det senaste halvåret har ett 

strategiskt val gjorts. Utifrån ett semiotiskt angreppssätt har en kvalitativ innehållsanalys 

genomförts på tre av ICA:s reklamfilmer från 2014. Analysen visar att genom användningen av 

tecken som symboliserar Sverige i reklamfilmerna konstrueras myter om den svenska familjen, 

svensken och Sverige. ICA bidrar därmed genom sina reklamfilmer till mytifieringen av Sverige.  

 

Slutsatserna dras till att genom de här tre reklamfilmerna gestaltar ICA Sverige som ett land med 

hälsosamma och medvetna invånare som helst äter svenskproducerad mat och lever i 

kärnfamiljskonstellationer. Samtidigt har ICA själva blivit en symbol för det svenska och 

representerar därmed nationell identitet. I idyllen agerar ICA-butiken som den familjära 

mittpunkten för det svenska vardagslivet. Spåren av Sverige som återfinns i ICA:s reklamfilmer, 

till exempel debatten om föräldraledighet, firandet av svenska traditioner och (myten om) 

svenskens längtan efter det genuina och traditionella, bidrar till att ICA-reklamen kan ses som ett 

”miniatyr-Sverige”.  
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1. Inledning 

I en värld där vi dagligen blir överösta med reklambudskap måste företagen göra någonting unikt 

för att få oss att uppmärksamma just dem. Reklamfilmer i TV blir inte bara fler och fler utan 

också bättre och bättre. I kriget om tittarnas uppmärksamhet har TV-reklamen under åren 

utvecklats från att vara informativ och rak till att innehålla mer svårtolkade budskap om 

företaget. Inte minst underhållning har blivit ett populärt inslag. För den som sitter kvar i tv-

soffan under reklampausen bjuds humor, kändisar och minisåpor. TV-reklam är dessutom något 

som många människor i samhället kommer i kontakt med dagligen och det verkar vara ett vanligt 

samtalsämne i alla åldrar.  

 

Livsmedelsföretaget ICA var kanske ett av de första företagen att använda underhållning som 

format i sina reklamfilmer. Sedan 2001 har de producerat reklamfilmer i tv-serieformat som 

kommit att bli omåttligt populära. Redan 2007 hamnade ICA i Guinness rekordbok för längsta 

reklamsåpan någonsin och den har sedan dess pågått i ytterligare sju år. (http://www.ica-

historien.se)  

 

Ofta pekas mediesamhället ut som en bov som bryter ner den nationella kulturen och bidrar till 

allt mer utsuddade landsgränser.  Dock menar Hannerz (1990) att i ett historiskt perspektiv är det 

snarare tvärtom. Massmedier har under det senaste seklet skapat mycket av vår nationella 

införståddhet och gemensamma referensramar. När det gäller att svetsa samman nationen har 

boktryckarkonsten, radio, bilder, tidningar och TV haft en avgörande betydelse för utvecklingen 

av nationell gemenskap. (Hannerz m. fl, 1990) 

 

Med avstamp i ovan nämnda finner jag anledning i att titta på bandet mellan reklam och 

nationalism. Genom att titta på vilket sätt reklam kan påverka vår syn på nationen kan vi lära oss 

någonting större om mediesamhällets relation till den nationella kulturen. I min undersökning har 

jag därför valt att titta på ICA:s reklamfilmer ur ett nationalistiskt perspektiv, det vill säga vilken 

relation ICA och Sverige har. Vidare har det fört min nyfikenhet till vilket band som finns 

mellan ICA:s reklamfilmer och myten om Sverige. 

 

http://www.ica-historien.se/
http://www.ica-historien.se/
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Det centrala begrepp jag använder i den här studien är myt, som är ett problematiskt ord då det 

kan ha flera olika betydelser. I vardagligt språk benämns en myt ofta som en slags saga, t ex 

myten om Herkules. Den betydelse jag syftar på är istället Roland Barthes definition av vad en 

myt är, nämligen en omskrivning av historia till natur som skapas för att framkalla vissa tankar 

och känslor hos mottagaren. För att förstå myten krävs också en inblick i ideologi och 

nationalism, som berörs i teorikapitlet.  

 

Sverige är ett land med vacker och orörd natur där det blonda och blåögda folket lever berikande 

liv i lyckliga familjer. Ungefär så tycker jag att myten om Sverige är konstruerad. Eftersom jag 

inte funnit någon forskning i vad myten om Sverige säger, så kommer jag utgå från min egen 

uppfattning när jag sätter den i relation till ICA-reklamen. 

 

Som verktyg använder jag denotativ och konnotativ läsning, som är en del av semiotiken. Genom 

att först titta på materialets uppenbara betydelse, denotationen, och sedan jämföra det med 

resultaten från den konnotativa läsningen, som innebär att lägga till kulturella erfarenheter i 

tolkningen, söker jag svar på hur ICA-reklamen framställer Sverige.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket sätt ICA-reklamen gestaltar Sverige. 

Fokus kommer ligga på vilka myter som urskiljs i reklamfilmerna, samt vilken roll ICA har i de 

myterna. För att förstå myter berörs även ideologi. Nationalism blir också en naturlig 

utgångspunkt då studien  rör nationell kultur i förhållande till ICA-reklamen. 

 

1.2 Frågeställning  

● Hur rekonstrueras myten om Sverige i ICA:s reklamfilmer? 

● Vilken roll har ICA i det Sverige som målas upp? 
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1.3 Material och avgränsning 

Materialet består av tre av ICA:s reklamfilmer från 2014. Materialet finns att hämta på YouTube 

där ICA har sin egen kanal 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLwoWqKyCdHQaANESARQ5N1y2FnaVrvbN3). 

Anledningen till att jag väljer tre reklamfilmer är för att jag vill skapa de bästa förutsättningarna 

för ett så djupgående analysarbete som möjligt. Mitt val grundar sig i den begränsade 

tidsperioden för undersökningen. Jag anser att antalet reklamfilmer ger mig en bra mängd 

material för min analys, varken för mycket eller för lite.  

 

ICA publicerar sina reklamfilmer som en följetong i tv-serieformat. Varje vecka kommer ett nytt 

avsnitt på cirka 45 sekunder där vi får följa samma fem karaktärer som jobbar i en ICA-butik. 

ICA:s TV-reklamfilmer visas på TV3, TV4 och Kanal 5 i Sverige. Reklamfilmerna har visats 

ungefär en vecka vardera. Jag har valt att avgränsa analysen och materialet till TV-reklam och 

kommer därför inte att studera den reklam som ICA gör i andra kommunikationskanaler. 

 

Istället för att genomföra enkäter och intervjuer har jag valt att fokusera på egna analyser med 

kurslitteratur och tidigare forskning som bakgrund. Jag har även valt att avgränsa forskningen 

främst till meddelandet som överförs, och har därför inte lagt lika stort fokus på sändare och 

mottagare. 

 

Tillvägagångssättet för att välja ut materialet började med en förstudie på de av ICA:s 

reklamfilmer som visats på TV det senaste halvåret. Urvalet grundar sig i enklast tillgänglighet. 

Förstudien täcker ICA:s reklamfilmer från vecka 23 till vecka 45 år 2014. De element som har 

sökts i respektive reklamfilm är 1) om det går att urskilja några svenska symboler, 2) om en 

aktuell/diskuterad samhällsfråga tas upp samt 3) vilka traditionella respektive nya värderingar 

som går att urskilja. Jag har funnit att sex av reklamfilmerna, kanske främst dem där bara en eller 

två karaktärer medverkar, inte innehåller något av de här elementen. Av resterande filmer har jag 

gjort ett strategiskt val av de tre reklamfilmer som åtminstone innehåller två av elementen ovan 

och i vilka jag förutspår att innehållet kan bidra till en intressant analys. Förstudien finns som 

bilaga under 8.1 Förstudie. De tre reklamfilmerna för min analys är: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwoWqKyCdHQaANESARQ5N1y2FnaVrvbN3
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● ICA:s reklamfilm v. 32 2014 “Stig bjuder på kräftor” 

(https://www.youtube.com/watch?v=TO1eMZI-

xrc&index=19&list=PLwoWqKyCdHQaANESARQ5N1y2FnaVrvbN3)  

● ICA:s reklamfilm v. 43 2014 “Stigs våta dröm” (https://www.youtube.com/watch?v=-

AUummphdAE) 

● ICA:s reklamfilm v. 45 2014 “Stig hyllar den moderna pappan” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Sm3P4hf23Lk&list=PLwoWqKyCdHQaANESAR

Q5N1y2FnaVrvbN3&index=5)  

 

Jag är medveten om att mitt material inte är representativt för alla ICA-reklamer som visats med 

tanke på det strategiska val jag har gjort. Jag påstår inte heller att mina resultat representerar ICA 

som företag. Med den här analysen vill jag undersöka hur ICA framställer Sverige i de utvalda 

reklamfilmerna, inte generellt i alla filmer. 

 

1.4 Bakgrund: ICA-reklamen   

Dagligvaruaktören ICA grundades 1917 av Hakon Swenson och har således funnits i nästan 100 

år. Idag finns drygt 1300 ICA-butiker runt om i Sverige, både på landsbygd och i städer. 

(http://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/) 

 

ICA:s reklamhistoria kanske framförallt började 1964, då företaget 

bestämde sig för att i marknadsföringen introducera en person som 

kunderna kunde identifiera sig med, “Fru ICA”. En bild på Fru ICA 

med en ICA-kasse i handen fick pryda alla veckoannonser och 

flygblad och därmed tillföra de ganska tråkiga prislistorna något mer 

personligt. Fru ICA visade sig bli en succé och syntes snart överallt. 

Två enligt ICA minnesvärda reklambilder från 1960-talet är den av 

poserande Fru ICA iklädd baddräkt på en klippa vid havet med en 

ICA-kasse fylld med matvaror bredvid sig och en med Fru ICA iklädd 

sommarklänning, ståendes i en eka tillsammans med två små barn och 

en ICA-kasse bredvid sig. (http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Unga-fru-ICA-

/)  

Fru ICA med familj 

https://www.youtube.com/watch?v=TO1eMZI-xrc&index=19&list=PLwoWqKyCdHQaANESARQ5N1y2FnaVrvbN3
https://www.youtube.com/watch?v=TO1eMZI-xrc&index=19&list=PLwoWqKyCdHQaANESARQ5N1y2FnaVrvbN3
https://www.youtube.com/watch?v=-AUummphdAE
https://www.youtube.com/watch?v=-AUummphdAE
https://www.youtube.com/watch?v=Sm3P4hf23Lk&list=PLwoWqKyCdHQaANESARQ5N1y2FnaVrvbN3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Sm3P4hf23Lk&list=PLwoWqKyCdHQaANESARQ5N1y2FnaVrvbN3&index=5
http://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/
http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Unga-fru-ICA-/
http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Unga-fru-ICA-/
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Några år senare, 1971, byttes eleganta Fru ICA ut mot den mer 

nytänkande figuren ICAnder. ICAnder var en väldigt neutral figur 

som egentligen inte symboliserade någonting alls. Syftet var att väcka 

uppmärksamhet och det lyckades långt över förväntan. Under hela 

1970- och 1980-talen syntes ICAnder i mängder av olika 

sammanhang: i annonser, skyltmaterial till butikerna, på butikernas 

fasader, på varubilar samt som reklamtryck på bussar, taxibilar, 

affischtavlor och annonspelare. En kul grej är att ICAnders kläder 

byttes ut i takt med att butikspersonalens kläder gjorde det. Senare fick ICAnder även en 

livskamrat: MonICA. (http://www.ica-historien.se/Handelserna/Strategival/-ICAnder-och-

MonICA-I-ICA-handlarnas-tjanst/)  

 

Ett nytt millennium krävde ett nytt marknadsföringskoncept. Den 29 november 2001 var det 

premiär för ICA:s reklamfilmsserie ”ICA-såpan”. Det var från början tänkt att den skulle bli fem 

avsnitt. Tretton år senare har det producerats över 400 filmer, och redan 2007 hamnade tv-

reklamen i Guinness rekordbok som den längsta reklamsåpan någonsin. Sedan dess har den 

pågått i ytterligare sju år. (http://www.ica-historien.se) 

 

Varje film är uppbyggd som en 30-45 sekunder lång sketch som utspelar sig i en matbutik. 

Handlingen kretsar kring handlaren Stig och hans fyra anställda Ulf, Sebastian, Cindy samt 

“Praktikant-Jerry” som har Downs syndrom.  

 

Serien driver med andra populärkulturella fenomen, som exempel andra reklamfilmer (Unibet 

och Zlatans Volvoreklam) samt tv-program som Vem vill bli miljonär och Robinsson. 2011 fick 

ICA utmärkelsen Långsiktig varumärkesvård i reklamtävlingen 100-wattaren. 

(http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Ica-sapan--varldens-langsta-reklamsapa/)  

 

  

ICAnder 

http://www.ica-historien.se/Handelserna/Strategival/-ICAnder-och-MonICA-I-ICA-handlarnas-tjanst/
http://www.ica-historien.se/Handelserna/Strategival/-ICAnder-och-MonICA-I-ICA-handlarnas-tjanst/
http://www.ica-historien.se/
http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Ica-sapan--varldens-langsta-reklamsapa/
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teoretisk ram 

Här följer de teorier jag använder mig av i undersökningen. Eftersom studien ämnar undersöka 

hur myten om Sverige konstrueras i ICA-reklamen blir Barthes teori om myter intressant. Vidare 

tar jag upp ideologi för att öka förståelsen för mytbegreppet. Slutligen behandlas nationalism, 

som blir ett nödvändigt begrepp då studien också rör Sverige som nation.  

 

2.1.1 Myter 

Roland Barthes (2007) skriver i sitt verk Mytologier att myten är ett kommunikationssystem som 

jobbar med att göra om betydelser på metaspråksnivå till “sanning” (metaspråk är ett andra språk 

i vilket man talar om det första). Myter kan styra våra konnotationer så att vi automatiskt tolkar 

vissa fenomen på ett visst sätt. De liknar ideologier eller normer. Barthes menar att myten 

uppstår ur historiska grunder. Det tar inte lång tid för den att anta formen av sanning, trots att den 

inte har bekräftats. Myten är därmed kulturens beskrivning av naturen, då man antar att myter 

uppkommer ur fenomenets “natur” istället för dess historiska bakgrund. Mytens princip är med 

andra ord att förvandla historia till natur. (Barthes, 2007:202, 214-216) 

 

Barthes (2007) använder sig av tre olika termer för att visa att myten är ett semiologiskt 

fenomen: det betecknande, det betecknade och tecken. Med det betecknande menas ett tomt 

föremål, som när det fylls med något betecknat bildar tecknet. (Barthes, 2007:205) Ett konkret 

exempel på det är svastikan (som ofta benämns som hakkors) som här får representera det 

betecknande. Svastikan är en urgammal symbol som förekommit i flera kulturer runt om i 

världen och bland annat symboliserar solen och lycka. 

(http://global.britannica.com/EBchecked/topic/576371/swastika) När denna senare har prytt 

flaggor som bärs av extrema högeraktivister har det betecknande fyllts med en ideologi (det 

betecknade) och blivit ett tecken. Myten tar sedan plats i ett andra semiologiskt system där det 

första ledet av beteckning bortsetts och ser det redan skapade tecknet som det betecknande. 

Svastikan blir ideologi, historien har glömts bort och betraktas nu som natur. En myt är alltså ett 

särskilt sätt att reproducera ideologi. (Barthes, 2007:206) 

 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/576371/swastika
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2.1.2 Ideologi 

Generellt definieras ideologi oftast som ett “system av åsikter”. En bättre definition är enligt van 

Dijk: “shared, social beliefs of (specific) social groups” (van Dijk, 2008:314). Ideologier är alltså 

sociala trossatser som delas av sociala grupper. Dessa trossatser tar form i sociala situationer i 

enlighet med de intressen som gruppen har. Verkligheten uppfattas på ett visst sätt som 

medlemmarna anser vara naturligt och som de inte ifrågasätter. (van Dijk, 2008:135) van Dijk 

menar också att trossatserna är rotade i de generella värderingar som hela samhällen eller 

kulturer har. Tack vare det blir det lättare för olika grupper att förstå, kommunicera och 

interagera med varandra. (van Dijk, 2008:314) 

 

En viktig del av ideologins existens är att den konstant återges. Ideologier är aktiva system som 

inte enbart blir applicerade och passivt använda, utan samtidigt upprättas, rekonstrueras och 

gradvis förändras av många sociala aktörer. Ideologier återges t ex genom repeterade berättelser i 

medier och genom berättelser som berättas för andra gruppmedlemmar. Att dela en ideologi är 

oftast inte en ensidig eller passiv handling, utan en komplex procedur som både involverar folk 

som redan “vet” och folk som “ännu inte vet”. Återgivning av ideologier för alltid med sig 

socialisering, lärande och inkludering av nya medlemmar. (van Dijk, 2008:228-229) 

 

Ett exempel på en ideologi är nationalism som nedan beskrivs mer utförligt.  

 

2.1.3 Nationalism 

Nation, nationalitet och nationalism, alla är enligt Benedict Anderson (1993) svåra att definiera. 

Nationalitet och nationalism är kulturella artefakter av ett speciellt slag. För att riktigt förstå dem 

måste vi titta närmare på hur de har fått historiskt liv och varför de idag besitter en så djup 

emotionell legitimitet. (Anderson, 1993:19) 

 

1700-talet i Västeuropa markerar inte bara gryningen av nationalismens tidsålder utan också 

skymningen för religiösa tankeformer, menar Anderson (1993). I och med Upplysningen avtog 

populariteten för den religiösa tron. Vad folket efterfrågade var en omvandling av den 

ödesbestämdhet och tillfällighet som religionen innebar, till kontinuitet och mening. Anderson 

(1993) påpekar att få ting var, och är, bättre lämpade för detta syfte än en föreställning om 
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nationen. Nationerna, i politisk bemärkelse, träder alltid fram ur ett urminnes förflutet, och ännu 

viktigare, kliver in i en gränslös framtid. Med det här menas inte att nationalismen på något sätt 

“avlöser” religionen, utan att man för att förstå nationalismen måste förbinda den med de stora 

kulturella system som föregick den och ur vilka den uppstod. (Anderson, 1993:25) 

 

Sörlin beskriver nationen som ett historiskt territorium med gemensamma myter och minnen. 

(Sörlin, 2006) Anderson (1993) menar att nationen är en föreställd politisk gemenskap. Alla 

gemenskaper där kontakten inte sker ansikte mot ansikte är föreställda. (Anderson, 1993:21) 

 

Nationen är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att 

träffa eller ens höra talas om mer än en liten del av övriga medlemmar. En amerikan kommer 

aldrig att träffa mer än en handfull av sina cirka 250 miljoner landsmän. Han har ingen aning om 

vad de tänker ta sig till i det enskilda ögonblicket men har ändå i sitt medvetande en bild av deras 

gemenskap och samtida verksamhet. (Anderson, 1993:21,37)  

 

Nationen är begränsad eftersom den har ändliga gränser för vad som ligger bortom den. Även 

den största nation, som kanske omfattar en miljard människor, inbillar sig inte att den 

sammanfaller med hela mänskligheten. Det finns en gräns, om än elastisk, för vad som 

inkluderas respektive exkluderas i nationen. Nationen uppfattas också som en gemenskap 

eftersom nationen, trots den falska ojämlikhet och exploatering som kan råda inom den, alltid 

betraktas som ett djupt, horisontellt kamratskap. (Anderson, 1993:22) 

 

2.2 Tidigare Forskning 

Eftersom reklam vanligtvis undersöks utifrån marknadsföringsteorier finner jag anledning att 

belysa en del av det området nedan, för att sedan vidare i studien visa på hur samma ämne kan 

undersökas utifrån semiotik. Jag tar i det här kapitlet också upp vad Sverige ”är” enligt myten 

samt den inverkan mediesamhället har haft på nationaliseringen av Sverige, vilket kommit att bli 

bakgrunden till den här studien.  
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2.2.1 TV-reklam 

Enligt Nationalencyklopedin är reklam en ” marknadsföringsåtgärd avsedd att påverka 

försäljningen av en vara eller en tjänst, till exempel via betalt utrymme i olika medier”. 

(http://www.ne.se/reklam) Enligt Philip Kotler, professor i marknadskommunikation vid Kellog 

School of Management på Northwestern University i USA, är TV-reklam det mest kraftfulla 

verktyg för att bygga upp kännedom kring ett företag, en produkt, tjänst eller idé. Kotler (2008) 

menar också att om TV-reklamen lyckas framställas som kreativ, kan en kampanj både bygga 

upp en image och ett visst mått av sympati 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 

TV-reklam delas upp i två kategorier: varumärkesbyggande och riktande. Syftet för 

varumärkesuppbyggande TV-reklam är att etablera en positiv bild av företaget och skapa 

efterfrågan på deras produkter eller tjänster som i förlängningen ska leda till köp. Riktande TV-

reklam å andra sidan tenderar mer till att hjälpa konsumenterna att lösa akuta behov. Budskapet 

blir då snarare att företagets produkter eller tjänster löser dina bekymmer än att ge ökat 

förtroende för företaget (Fernandez & Rosen, 2000:61). ICA:s minisåpa är varumärkesbyggande 

genom de humoristiska reklamavsnitten som ska få oss att gilla ICA som företag. I dagsläget 

finns samma utbud av varor och prisklasser i alla matvarubutiker signerade ett välkänt 

varumärke (ICA, Coop, Hemköp), vilket medvetna konsumenter vet mycket väl. Därför måste 

dessa livsmedelsjättar ta till andra knep för att få kunden att gå till just deras butik. En vänskaplig 

inställning till varumärket är då väsentlig, vilket ordnas av varumärkesuppbyggande reklam. ICA 

har även blivit prisbelönta för sin långsiktiga varumärkesvård, som nämns i bakgrundskapitlet. 

Dock är ICA:s reklamfilmer även riktade, genom varorna de visar upp. I reklamfilmen “Stig 

bjuder på kräftor” visas t ex produkter upp som passar till en kräftskiva och löser som Fernandez 

& Rosen (2000) säger kundens kortsiktiga behov, det vill säga behovet av nödvändiga 

kräfttillbehör till årets kräftskiva. På det viset lyckas ICA använda både varumärkesuppbyggande 

och riktande TV-reklam i sin minisåpa. 

 

Kotler (2008) menar att antalet reklaminslag i TV har ökat samtidigt som genomsnittstiden för 

varje inslag blivit kortare, vilket skapar en enda stor röra för publiken. När meddelandet skickas 

http://www.ne.se/reklam
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genom TV som medie når det dessutom alla tittare snarare än den målgrupp som budskapet är 

viktigast för. Hur effektiv kan en reklamfilm för hundmat vara om bara fem procent av tittarna 

har hund? Förutom det så sitter tittarna beredda med fjärrkontrollen för att byta TV-kanal när 

reklamavbrottet börjar. (Kotler, 2008:135) 

 

Dessa parametrar har bidragit till att reklammakarna måste ägna ytterligare tanke i hur de ska 

utforma TV-reklamfilmerna för att vinna allmänhetens uppmärksamhet. Enligt Grusell (2008) 

finns flera tillvägagångssätt för att fånga tittarnas intresse och ett är att använda humor. Önskan 

att bli underhållen är ett grundläggande motiv till medieanvändning. Därför ökar chansen att 

allmänheten ska ta till sig en TV-reklamfilms budskap om den upplevs som underhållande. 

Avsändaren når då inte bara ut med sitt budskap utan även in. (Grusell, 2008:60-61) 

 

2.2.2 Myten om Sverige  

Då jag tyvärr inte hittat någon forskning i hur myten om Sverige är konstruerad, kommer jag 

utgå från mina egna erfarenheter av vad som uppfattas som svenskt. Enligt mig bygger myten om 

Sverige framför allt på det orörda landskap med sjöar och mycket skog som kännetecknar landet. 

En svensk person är enligt myten vacker och har oftast blont hår, blå ögon, ljus hy och en reslig 

kropp, tack vare vikingablodet. Vidare konstrueras Sverige som ett tryggt land där invånarna har 

det gott ställt och är lyckliga i sina familjer, som oftast består av en mamma, en pappa och två till 

tre barn.  

 

2.2.3 När Sverige blev svenskt 

Det som förenar svenskar är den kulturella införståddhet (minnen, samförståndsblinkningar, 

reflexer, associationer och känslor) som får en dansk eller engelsk person att känna sig utanför. 

“Svenskar kan bli vemodiga eller tårögda inför ett par takter ur ‘Den blomstertid nu kommer’, 

svenskar känner igen färgen systembolagsgrönt [...] men detta kulturarv är varken evigt eller 

självgående”. (Hannerz m. fl, 1990:89) Ofta pekas mediesamhället ut som en bov som bryter ner 

den nationella kulturen, men Hannerz menar att i ett historiskt perspektiv är det snarare tvärtom. 

Massmedier har under det senaste seklet skapat mycket av vår nationella införståddhet och 

gemensamma referensramar. (Hannerz m. fl, 1990:89) 
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När det gällde att svetsa samman nationen under 1800-talet var ett centralt problem just 

kommunikationen. Benedict Anderson menar att boktryckarkonst, kapitalism och nya 

språkgemenskaper har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av nationell gemenskap. I 

och med tidningspressens framväxt under 1830- och 40-talen skapades en gemensam referens- 

och kunskapsram då folk med olika yrken och från olika städer mötte varandra genom läsandets 

gemenskap. Litteraturvetaren Erik Johannesson pekar på att tidningarna fungerade som ett 

mycket effektivt sätt att sprida idéer och handlingsmönster under 1860-talet - en ny liberal 

nationalism i kontrast till den konservativa fosterlandskulturen. Ett klart uttalat mål för 

familjetidningarna som också expanderade under den här tiden var “att utveckla och fördjupa 

nationalkänslan”. (Johannesson 1980: 171, citerad i Hannerz m. fl, 1990: 90-92) 

 

Bilder har varit en annan bidragande faktor till nationens sammansvetsning. Carl Larssons idyller 

som återfinns i bildböcker, på pappersbonader, julkort och vykort är ett exempel. Ofta förekom 

under 1800- och 1900-talet fosterländska bilder så som fjäll, kyrkoruiner, slott och herrgårdar. I 

efterhand har den här bildretoriken utvecklats till symboler för det svenska. En i hög grad 

massmedierad urvalsprocess utgör idéerna av det svenska landskapet. Svensken lärde sig ett nytt 

sätt att se genom de massproducerade naturavbildningarna. Somliga bilder, t ex den lilla röda 

stugan vid sjön, har undan för undan förvandlats till svenska nyckelsymboler som förmedlar 

mycket starka känslomässiga band till det svenska. Det här kan kallas för “vykortisiering” av 

landskapet, där en varaktig repertoar av visuella klichéer institutionaliseras. (Hannerz m fl., 

1990:93-94) 

 

Med radion nationaliserades Sverige ytterligare. Redan i det första avtalet som riksradion 

tecknade med staten bestämdes att radion skulle främja “folkupplysningen och 

folkbildningsarbetet”. I och med radion skapades också ett nationellt radiospråk och en specifik 

radioröst. Något som blev en viktig hållpunkt var väderleksrapporter som etablerade en ny 

nationell arena för lyssnaren. Genom att lyssna till alla de avlägsna svenska orter som rabblades 

upp fick denne en ständig påminnelse om rikets utsträckning. I Sverige och Västvärlden blev 

radion kanske det mest nationsbyggande av alla medier, både genom sin organisation och 

utformning. För första gången etablerades också ett sant massmedialt subjekt, familjemetaforen 

“vi” - den svenska lyssnarfamiljen. (Hannerz m. fl, 1990:95-105)  
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Tidningspress, svenska bilder och radio, tillsammans med TV:n som senare introducerades, har 

alltså bidragit till att etablera den nationella kulturgemenskapen för oss svenskar. (Hannerz m fl, 

1990:113) 

 

3. Metod 

I det här kapitlet kommer jag först presentera den metod jag har använt för att svara på 

problemställningen, sedan beskrivs tillvägagångssättet för analysen och slutligen framförs kritik 

inför den valda metoden samt undersökningens validitet och reliabilitet. 

 

 3.1 Metodologiskt angreppssätt 

Jag har valt att studera hur visuella tecken används i ICA:s reklamfilm genom att använda mig av 

den semiotiska forskningsmetoden. Enligt David Deacon (2007), professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, är semiotik som metod väldigt användbar vid analys av visuella 

medier som till exempel reklam, då den strävar efter att synliggöra olika betydelser i texter. 

Genom att avkoda de tecken och symboler som finns i en reklamfilm kan man utläsa en viss 

mening i texten. (Deacon, 2007) Med anledning av det har jag valt att göra just en semiotisk 

analys. Nedan följer en presentation av de begrepp från semiotiken som jag finner relevant för 

min analys. 

 

“Semiotikens grundläggande tes är att människor på alla platser och i alla tider ingår i 

betydelseprocesser, som skapar mening i deras tillvaro. Vi tolkar oupphörligen verkligheten för 

att orientera oss i den och för att kunna uppfylla våra biologiska och sociala behov.” (Drotner m 

fl. 2006: 182). Semiotiken intresserar sig alltså för hur tecken kommunicerar mening i samhället. 

Med tecken menas både lingvistiska tecken i form av språket, och bildliga tecken i form av till 

exempel bilder och fotografier. (Bignell 2002:5) 

 

De semiotiska idéerna kommer ursprungligen från den schweiziske lingvisten Saussure. Han 

delade in tecknet i två huvudgrupper: den materiella formen av tecknet samt idén eller konceptet 

av tecknet. Ett foto, som exempel, representerar den materiella versionen av tecknet, eftersom 
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det är ikoniskt och därmed representerar den materiella versionen av det som är avbildat. 

Däremot är sättet vi läser fotot på kulturellt betingat. Ju tydligare fotot eller bilden är för oss att 

relatera till våra egna världsbilder och uppfattningar, desto mer realistiskt verkar det för oss. 

(Fiske & Hartley 2003:23)  

 

Kritikern Roland Barthes idéer bygger vidare på det semiotiska tankesättet med begreppen 

denotation, konnotation och myt i fokus (Drotner m. fl, 2006:202). Med denotation menas den 

uppenbara betydelsen av tecknet. Ett fotografi av en Volvo med en leende familj bestående av 

fyra personer i, denoterar bara en bil, fyra människor och inget mer. Konnotation däremot 

beskriver det samspel som sker när tecknet möter användarens uppfattning och känslor, samt de 

associationer som tillkommer när vi studerar någonting på ett lite djupare plan. Drothner 

(2006:203) skriver att den fråga man söker svar på i en konnotativ analys, är vilka kulturella 

betydelser och värdeladdningar som tecknet bär med sig som bibetydelser. I fotografiet av 

Volvon kan man på konnotativ nivå se mycket mer i bilden som t ex familjelycka, Svenssonliv, 

stolt familjefar och liknande överrenskommelser, eller koder, som finns i samhället. Barthes 

menar att konnotativ läsning av tecken introduceras av en publik som innehar samma 

kulturkoder. Det här belyser att en stor del av den semiotiska processen är kulturellt bunden. 

(Drotner m. fl, 2006:201-204)  

 

Enligt Saussure saknar tecken mening utan den kontext som de uppträder i. (Drothner m. fl, 

2006:86) Vidare menar Gripsrud att “det är tecknets kontext som bestämmer vilka konnotationer 

som aktualiseras” (Gripsrud, 2011:161). Det skapar ett intresse att titta på tecknets kontext samt 

vilka konnotationer som tecknet aktualiserar tack vare den.  

 

I reklam av olika slag används tecken och dess medföljande konnotationer i samverkan för att 

skapa ett speciellt budskap. Tecken är tvetydiga och därmed kan de i reklam tolkas olika av olika 

läsare. Konnotationer hos tecken i reklam uppstår som resultat av den kultur vi kommer ifrån. 

Vissa tecken är helt uppenbara och vi kan enkelt identifiera dem, medan andra är mer “gömda” 

konnotationer som vi måste leta efter. Det är de sistnämnda konnotationerna som skapar vad 

Barthes kallar “myt”. En myt är transformeringen av historia till natur och skapas för att 

framkalla vissa tankar och känslor hos mottagaren. En annons för skor där bäraren av skorna 
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exempelvis kör en Rolls Royce, föreslår en myt om att skorna i reklamannonsen är en del av ett 

lyxigt liv. (Bignell 2002:16, 39) 

 

Semiotiken har sedan 1960-talet varit en del i ett samhällskritiskt projekt, vilket har lett till 

intresset för konnotationer. Det här projektet går ut på att genom att använda semiotiska begrepp 

försöka tränga bakom den yta som offentliga texter försöker pracka på mottagarna. Den lyckliga 

familjen i reklambladet skapar till följd av våra konnotativa koder ett intryck av att familjen 

“som institution” är platsen för lycka. Det här blir följaktligen en del i en familjeideologi, som 

också innehåller föreskrifter om hur förhållandet mellan kvinnor, män och barn bör vara. 

Semiotiken kan här avslöja att konnotationen är något som skapats av kulturen, inte naturen. 

(Drotner m. fl, 2006:204). 

 

Som medium använder sig TV enligt Fiske & Hartley (2003) av samma metoder som filmen gör 

för att konnotera mening. Exempel på sådana metoder är bakgrundsmusik, kameravinklar och 

ljussättning. Faktorer som dessa kan vara avgörande för hur en scen konnoteras av mottagaren. 

Dock måste man ha i åtanke att tecken är beroende av den kulturella kontexten, vilket gör att vi 

inte kan utgå från att faktorer som musik, kameravinklar och ljussättning konnoterar samma sak 

för olika människor. De här faktorerna får mening endast genom kulturella överrenskommelser 

och utgör kärnan för vad som kallas intersubjektivitet: den förståelse som i olika grad delas av 

alla i en specifik kultur. (Fiske & Hartley 2003:29-30) 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

Som hjälp för analysarbetet har jag använt mig av ett analysschema som finns som bilaga under 

8.2 Analysschema. Först har materialet studerats utifrån sin uppenbara betydelse, vilket enligt 

Barthes (2007) utgör den denotativa läsningen. Därefter har en tolkning med utgångspunkt i 

myter, ideologi och nationalism lagts till på materialet, vilket Barthes (2007) kallar för 

konnotativ läsning. I analysen har den denotativa läsningen döpts till “Beskrivning av texten” 

och den konnotativa läsningen till “Tolkning av texten”. Slutligen för respektive reklamfilm 

urskiljs de myter som träder fram i texten i ett eget avsnitt som döpts till just ”Myter”. Det som 

har krävts i analysen för att någonting ska uppfattas som svenskt, är att ett tecken, ett fenomen 

eller en bild har en koppling till Sverige eller vad som uppfattas som svenskt. 
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3.3 Kritik 

3.3.1 Problematisering av metodtillämpning 

Ett problem som uppstår när vi som forskare analyserar en reklamannons är att vi tenderar att 

influera våra resultat med ideologiska värderingar och myter. Det här innebär att forskaren hela 

tiden måste vara observant på sin egen tolkning. (Bignell 2002:39) För att komma runt det har 

jag försökt vara så transparent som möjligt i mina analyser. Ett verktyg för att uppfylla 

transparens har varit det i förväg utarbetade analysschemat. (8.2 Analysschema) 

 

 3.3.2 Reliabilitet och validitet 

En forskningsrapport eller undersökning bör enligt Torsten Thurén (2007) uppfylla reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet innebär att mätningarna är tillförlitliga och korrekt gjorda. Det urval av 

material som gjorts ska vara tillräckligt omfattande för studien för att den ska nå hög reliabilitet. 

Målet är att lyckas eliminera slumpfaktorn så att undersökningar av samma fenomen oberoende 

av varandra får ungefär samma resultat. (Thurén, 2007:26) Det här kallas för den yttre 

reliabiliteten. Den kan vara problematisk i kvalitativa forskningssammanhang eftersom de 

sociala fenomen som studeras är föränderliga och därmed kan skilja sig från olika tidpunkter, 

vilket kan ge olika resultat beroende på när de studeras. Med den interna reliabiliteten menas att 

alla forskare ska vara överens om vad undersökningen visar vid de studier där flera forskare är 

inblandade. (Bryman, 2004:273) Det är dock inte väsentligt för den här uppsatsen eftersom den 

endast är skriven av en person.  

 

Validitet betyder att man har undersökt det som var syftet att undersöka och ingenting annat. 

(Thurén, 2007:26) Validitet kan delas in i yttre och inre validitet. Den inre validiteten handlar om 

huruvida det finns en god överenskommelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 

slutsatser som han eller hon drar av dessa. Den yttre validiteten syftar till om det är möjligt att 

generalisera resultaten till den sociala verkligheten. I kvalitativa undersökningar kan detta bli ett 

problem eftersom det ofta rör sig om ett litet urval eller specifika fall som studeras. (Bryman, 

2004:273) 

 

Jag tycker att min undersökning uppfyller reliabilitet eftersom jag anser att antalet reklamfilmer 

har varit tillräckliga för att svara på mina frågeställningar. Syftet med den här undersökningen 
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har inte varit att dra några generella slutsatser, utan har fokuserat på analysmaterialet. Jag anser 

att undersökningen borde få samma reslutat om den gjordes om av någon annan. Angående 

validiteten så är den yttre validiteten relativt låg eftersom jag inte kan generalisera resultaten i 

den här kvalitativa undersökningen. Den inre validiteten däremot anser jag vara hög, då mina 

teoretiska slutsatser enligt min mening stämmer överens med de observationer jag gjort.  

 

4. Empiri och Analys 

4.1 ICA:s reklamfilm v. 32 2014 “Stig bjuder på kräftor”  

4.1.1 Beskrivning av texten  

En man ror en båt på en sjö. Vattnet ligger stilla, det är stora gröna träd i bakgrunden och ett lätt 

dis ligger över sjön. Klassisk musik spelas. En närbild visas på mannen som bär en orange 

flytväst och en mönstrad stickad tjocktröja. Han drar upp ett nät ur vattnet och andas ut innan han 

lägger det på båtgolvet bredvid tre ramlösaflaskor (3 för 25 kr). I nästa scen står mannen på ett 

ställe med träväggar runtomkring sig. Först är kamerans fokus på ett paket servetter (20 kr) och 

sedan flyttas det till mannen. Han häller någonting flytande i en stor kastrull som står på en 

gasspis. Sedan ser vi mannen utifrån genom ett fönster i närbild. I nästa scen ser vi en bild på en 

träplanka med två ostar (89 kr/kg) och lite gröna vindruvor på samt en lysande girlang som hängs 

upp på väggen. Efter det visas ett dukat bord med en stor hög kräftor i mitten och två burkar 

färskost framför (2 för 35 kr) samt ett par händer som sätter ett grönt knippe i kräfthögen. 

Musiken tystnar när mannen i nästa scen leende säger “Egenfiskade kräftor. Varsågoda.” Han 

har nu en ljusgrön tröja på sig och en mönstrad strut på huvudet. Vi ser ett bord med fyra män 

och en kvinna runt som alla har likadana strutar på huvudena. Väggarna runtomkring är prydda 

med förpackningar. En annan man säger “Ja nu äter ju inte jag kräftor så jag tar lite paj istället”. 

Den enda tjejen vid bordet säger med ett stort leende “Och jag har tagit med mig lite fläskkarré” 

medan hon håller upp en skål med kött (49:90 kr/kg) med en svensk flagga nerstucken. Killen 

bredvid henne, som har ett funktionshinder, säger “Ååh karré”. Den fjärde killen kastar kräftan 

han håller i handen på bordet så att hans bordsgranne hoppar till och utbrister “Åh, kött! Kan 

man få det istället?”. Mannen som rodde på sjön tittar på honom utan att le. Den fjärde killen 

fortsätter “Vad mysigt det är med kräftskiva va!” och de andra skrockar instämmande “ja”. 
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Bilden blir vit med texten “Vi har allt för en lyckad kräftskiva. ICA” samtidigt som tjejen säger 

“så himla mysigt” följt av ytterligare ett “ja”. 

 

4.1.2 Tolkning av texten  

I första scenen ser vi Stig (som jag vet att han heter eftersom jag har sett många ICA-reklamer) 

som är ute och fiskar kräftor. Skogen i bakgrunden symboliserar Sverige, träden ser ut som löv- 

och barrträd. Diset som ligger på vattnet i kombination med den spegelblanka sjön, är tecken för 

att det är tidigt på morgonen. Ljuset associerar en soluppgång, ett ljus som troligtvis kan förstås 

även om det aldrig har upplevts själv, eftersom det har blivit inlärt att associera just ett sådant 

ljus med soluppgång, t ex genom TV-tittande. Ekan kan ses som en symbol för det traditionella, 

utan motor, och i sin enkelhet kanske även som gammaldags. Den stickade tröjan som mannen 

bär, en mönstrad ylletröja, konnoterar svensk tradition, och kanske även svenskt hantverk, med 

sina mönster. Tecken som gryning, nät, en stilla sjö och svensk natur bidrar till konnotationen att 

Stig fiskar just kräftor. Här bör uppmärksammas att en anledning till att vi upplever naturen som 

“typisk svensk” är enligt Hannerz m. fl (1990) på grund av den massmedierade urvalsprocess av 

svenska bilder genom tiderna som har bildat en idé om hur den svenska naturen ser ut. I scenen 

finns fortsättningsvis flera symboler för Sverige: tröjan, ekan och naturen. Komponenter som 

ljuset, sjön, musiken, skogen, ekan och den stickade tröjan förstärker även äktheten och tar 

tankarna ifrån att vi tittar på en reklamfilm till att vi ser någonting ur verkligheten.  

 

I nästa miljö leder tecknen till att Stig står och kokar kräftor. Träväggarna symboliserar ett litet 

ensligt hemmasnickrat skjul vid den rofyllda sjön. För mig associerar den här typiskt svenska 

naturscenen “Norrland”, med den stilla naturen, skjulet och sjön. Mina tidigare erfarenheter har 

gett mig en förförståelse som binder samman en naturscen som den här med konnotationer om 

Norrland. Med tanke på att Vättern, en sjö i södra Sverige, är det enda stället i Sverige där 

kräftor får fiskas i allmänt vatten, stämmer min association inte överrens med sanningen. 

(https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/krafta/regler-for-fiske-av-flodkrafta-och-

signalkrafta.html#Meny450) En insatt kräftfiskare skulle med andra ord knappast tänka sig att 

början av den här reklamfilmen utspelade sig i Norrland. Barthes (2007) menar att konnotativ 

läsning av tecken introduceras av en publik som innehar samma kulturkoder. Dock visar det här 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/krafta/regler-for-fiske-av-flodkrafta-och-signalkrafta.html#Meny450
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/krafta/regler-for-fiske-av-flodkrafta-och-signalkrafta.html#Meny450
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exemplet på att skilda erfarenheter kan leda till olika konnotationer, trots att publiken i övrigt kan 

ha samma kulturkoder.  

 

Den klassiska musiken bidrar till lugnet och harmonin som råder både på sjön och i stugan. Att 

Sig sedan filmas genom ett fönster förstärker konnotationen om att han står inne i ett skjul. Stig 

uppfattas genom sitt kroppsspråk som väldigt harmonisk och stolt, vilket skulle kunna tolkas som 

att han med glädje bär Sveriges traditioner på sina axlar.  

 

Efter naturscenerna konnoterar ljuset att vi är inomhus. Ostarna, vindruvorna och sättet som 

bordet är dukat på med dess girlanger kan ses som symboler för vår svenska kräftskiva. Ingen 

skulle egentligen behöva säga ordet “kräfta” för att vi skulle förstå vad som utspelade sig i 

scenen. Vi tycker inte heller att det är konstigt att Sebastian säger att han “tar lite paj istället”, 

eftersom vi är helt införstådda med att det serveras västerbottenpaj på en kräftskiva. Är man inte 

uppväxt med kräftskiva som en tradition, vare sig det beror på att man inte är uppväxt i Sverige 

eller att man inte har introducerats till det, så kanske man associerar tecknen i den här 

reklamfilmen på ett annat sätt. Som exempel att personalen ser väldigt löjliga ut i strutarna som 

de har på huvudet. Medan en person som är införstådd i den här svenska traditionen kanske inte 

ens tänker på att de har hattar på sig, utan direkt bara ser “hela bilden”, dvs. att här pågår en 

kräftskiva. 

 

Precis som Gripsrud (2011) skriver så är det tecknets kontext som avgör vilka konnotationer som 

aktualiseras. Hade Stigs stickade tröja befunnit sig i en miljö med en tysk ladugård så hade vi 

förmodligen istället tänkt “vilken typisk tysk tröja”. Detsamma gäller med kräfthattarna, som 

nämnt ovan, att själva kontexten bestämmer att just konnotationerna till kräftskivan aktualiseras, 

istället för till barnkalas, nyår eller kvarsittning, som också är tillfällen då liknande hattar kan 

bäras.  

 

Stig blir besviken när ingen annan vill äta kräftorna som han har lagt ner så mycket kärlek på att 

fånga och tillaga. De andra är helt och hållet nöjda och verkar tycka att kräftskivan är perfekt, 

trots att de hellre äter kött och paj än kräftor. Stig representerar här det traditionella medan de 

andra står för nytänkande och en fri syn inför hur man vill fira traditioner. Stig, som också tillhör 
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en äldre generation än resten av gruppen, verkar tycka att om det är kräftskiva så ska man äta 

kräftor, i traditionell anda. Det baserar jag på hans uppgivna blick på Ulf när han slänger ifrån 

sig kräftan som han håller i handen, som att den inte vore mycket värd, när han får syn på köttet. 

Medan resten av personalen runt bordet tycker att på en kräftskiva kan man äta det man gillar, t 

ex kött, och ändå kalla det för kräftskiva, dessutom en riktigt bra sådan. Med tanke på Stigs 

handlingar tycker jag att han går in i en roll som “det traditionella Sverige”. 

 

Det mest uppenbara budskapet med den här reklamfilmen är såklart att vi ska gå och handla det 

vi behöver till kräftskivan hos ICA, som “har allt för en lyckad kräftskiva”. Ett ytterligare buskap 

är att en kräftskiva kan vara mycket mer än själva ätandet av just kräftor. Med pyntet, hattarna 

och tillbehören tycker alla (utom kanske Stig) att de har en jättemysig kräftskiva, fastän de inte 

äter kräftor. Reklamfilmen kan ses som ett snällt budskap om att ett firande inte måste vara 

“perfekt” utan att det viktigaste är att man umgås med sina nära. Ett tredje budskap skulle kunna 

vara att man ska uppskatta maten som kommer från naturen och den tid som läggs ner på maten, 

i det här fallet kräftorna som Stig omsorgsfullt fångat och kokat. Vi borde uppskatta att det 

fortfarande finns lite genuint mathantverk kvar i vårt annars så massproducerande samhälle.  

 

4.1.3 Myter 

Tillsammans bidrar dessa konnotationer till myten om Sverige och svenska traditioner. I sin 

kontext tänker vi inte på de fem svenskar som sitter vid kräftbordet, eftersom vi känner igen dem 

som personalen i ICA:s reklamfilm. Om vi däremot bortser från den faktorn, kan vi reagera på att 

de fem personerna som firar denna svenska tradition stämmer in väldigt väl i myten om hur en 

svensk person ser ut, och därmed bidrar till att reproducera den. Det här bidrar enligt Barthes 

(2007) till en del av en ideologi, i det här fallet ideologin om svensken. I och med 

associationerna som kan göras angående Stig kan texten också återge myten om 40-talistena, 

(eller åtminstone den generationen) och att de tycker att “det var bättre förr”. Vi kan även finna 

konnotationer som bidrar till myten om “Sverige förr i tiden”: fångandet av den egna maten (det 

var inte då som det är idag, att vi tar för givet att allt vi vill ha finns i matbutiken), det 

omsorgsfulla tillagandet av den, utan den minsta stress, och det okompromissbara vad gäller 

traditioner.   
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4.2 ICA:s reklamfilm v. 43 2014 “Stigs våta dröm”  

4.2.1 Beskrivning av texten  

En man, kvinna och två barn står utanför en byggnad med skyltar där det står “ICA” på. Kvinnan 

har en rosa- och vitrutig klänning och mannen en blå kortärmad skjorta och kostymbyxor. Alla 

fyra har välkammade frisyrer. Tjejen, som skulle kunna vara i tolvårsåldern, håller upp en 

mobiltelefon och säger “Titta, det är stora handla-på-ICA-dagen!” varpå de fyra personerna 

sträcker in händerna i mitten av varandra och ropar “det lönar sig” samtidigt som de drar upp 

händerna i luften och ler stort. I nästa scen börjar låten “Our house” av Madness spelas och 

personerna befinner sig i en stormarknad där barnen springer dansande och plockar i varor från 

väggarna i en stor kundvagn. Kundvagnen dras med en hand vardera av kvinnan och mannen. 

Tjejen sitter sedan i kundvagnen som dras framåt, nu bara av mannen. Hon håller i tre 

tvättmedelprodukter (3 för 59 kr). Hon säger leende “Det här är verkligen gynnsamt för våran 

hushållsekonomi” varpå mannen säger “Verkligen min sockertopp”. Han håller ett paket 

disktrasor i handen (10kr). Kameran byter nu fokus till kvinnan som kommer gående med två 

paket hushålls/toalettpapper i famnen (16 kr) och utbrister “Tack för att ni har bra priser på sånt 

man verkligen behöver” med en viss dialekt till en man iklädd vit rock som det står “ICA” på. 

“Ja tacka inte mig. Tacka handlare Olsson” säger han med ett paket torskfilé (20 kr) i handen. 

“Åh det är en riktig karl” säger kvinnan och kameran följer med när hon går till en folksamling 

där folk ropar “Stig, Stig, Stig, Stig” och klappar händerna i takt. Musiken avtar i och med 

klappandet. Vi ser en stor hög med apelsiner (10 kr/kg). Mannen som folkmassan står vänd åt är 

också iklädd vit rock som det står “ICA” på. I nästa scen sitter samma man i ett rum med slutna 

ögon och ler. Han rycker till av en röst som säger “Stiig!” som kommer från den första mannen i 

vit rock. “Det är några kunder här som vill prata med dig” fortsätter han. I handen har han ett 

paket vaniljvisp, vispgrädde, och matlagningsgrädde (5 kr). De fyra personerna, som tidigare haft 

på sig färggranna kläder och haft välkammade frisyrer, står där i färglösa kläder och rufsiga hår 

samt mössa. Kvinnan säger “Era kundvagnar gnisslar”. Mannen som blivit kallad Stig sväljer, 

nickar och säger “Jaha”. 

 

4.2.2 Tolkning av texten 

De fyra personerna i reklamfilmen är en familj bestående av en mamma, en pappa och två barn. 

Byggnaden de står utanför känner vi i den svenska kulturen igen som en ICA-butik, och vi vet att 
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det är en plats för att handla mat. Kvinnans rutiga klänning är ett tecken som konnoterar 

“hemmafru” och 50-tals stil. Familjen är otroligt klämkäck och ler genom hela reklamfilmen 

(förutom i sista scenen). De välkammade frisyrerna kan också vara ett tecken för att de är 

“ordentliga” och associerar medelklass. 

 

Den lyckliga familjen i reklamfilmen skapar, som Drothner (2006) skriver, till följd av våra 

konnotativa koder ett intryck av att familjen “som institution” är platsen för lycka. Det här blir 

följaktligen en del i en familjeideologi, som också innehåller föreskrifter om hur förhållandet 

mellan kvinnor, män och barn bör vara. Ett ytterligare exempel på det är barnen som studsar 

dansande fram i butiken, livliga precis som barn “är”, eller åtminstone bör vara enligt vår kultur. 

Under tiden går föräldrarna bakom dem, med varsin hand på den stora kundvagnen, vilket utgör 

ett tecken för att de är trygga och lyckliga föräldrar som samarbetar. Även det fungerar som 

föreskrifter i vår kulturs familjeideologi.  

 

Grejen som familjen gör när de sträcker in armarna i mitten och drar upp dem i luften kan i vår 

kultur konnoteras som en upptaktsgrej inför ett sportevenemang eller tävling. Gesten används 

ofta hos bollsportslag som skriker “Nu kör vi!” istället för “Det lönar sig!”. Situationen känns lite 

överdriven och ritualen känns malplacerad i mathandlar-kontexten. Ungefär här i reklamfilmen 

börjar känslan av att sändaren (ICA) vill spela på humor genom att göra parodi på familjens 

storhandlande. Humorassociationen skulle i och för sig kunna finnas med från början, eftersom 

vi är medvetna om att vi tittar på en reklamfilm. Känner man dessutom till ICA:s reklamsåpa 

sedan innan, blir den ännu starkare.  

 

Låten “Our house” ger en familjär och trevlig stämning. Kanske för att lite lätt upptempo och 

den tonarten konnoterar just det i vår kultur. Låttexten “Our house, in the middle of the street” 

fungerar även som tolkningshjälp, att ICA-butiken ligger mitt i byn och att det alltid är nära till 

en ICA-affär. 

Men som Fiske & Hartley (2003) skriver så måste vi ha i åtanke att tecken är beroende av den 

kulturella kontexten, vilket gör att vi inte kan utgå ifrån att faktorer som musik konnoterar 

samma sak för olika människor. I en annan kontext kanske den här typen av låt kunnat konnotera 

melankoli, och i en annan kultur lika så.  
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Scen efter scen i den här reklamfilmen konnoterar en “svenssonfamilj” som storhandlar 

tillsammans. För det första krävs sociala och kulturella erfarenheter för att förstå vad en 

“storhandling” är, annars förlorar reklamfilmen sin betydelse. För det andra krävs den 

överenskomna kunskapen om vad en “svenssonfamilj” innebär, dvs. en typisk vanlig svensk 

familj, ett begrepp som även det är kulturellt betingat av den kultur vi lever i. Här krävs också att 

vi känner igen tecknen som står för just Svenssonfamilj.  

 

Tjejen, eller dottern, som säger “det här är verkligen gynnsamt för våran hushållsekonomi” 

artikulerar orden och det känns osannolikt att en tolvåring skulle använda det ordvalet. Här 

förstärks känslan av parodi och förlöjligande av kärnfamiljen och storhandlandet som veckans 

stora nöje. Att pappan använder ordet sockertopp till sin dotter, och inte minst hans rofyllda min 

och glättiga tonfall, spär på konnotationen om att det här är medvetet förlöjligande.  

 

Mammans uppspärrande ögon när hon talar till ICA-Ulf (som jag vet att han heter eftersom jag 

har sett många ICA-reklamer) är ett tecken på beundrande vilket också förstärks av repliken 

“Tack för att ni har bra priser på sånt man verkligen behöver”. Hennes dialekt låter som att den 

kommer från Örebro eller någonstans i närheten, det som ibland kallas för “gnällbältet”. I nästa 

replik använder hon uttrycket “en riktig karl” vilket känns riktigt omodernt, inte bara ur ett 

genusperspektiv utan också själva ordvalet. Det blir ett tecken för att den här situationen inte 

utspelar sig i nutid, eller åtminstone inte i verkligheten. 

 

Folkmassan klappar åt Stig och ropar hans namn vilket konnoterar att de gillar honom och ICA. 

Situationen kan tolkas som att Stig är på väg att hålla ett tal. Stig ser oerhört mallig, stolt och 

nöjd ut. I nästa scen sitter han i personalrummet. De slutna ögonen och nöjda ansiktsuttrycket är 

tecken för att han dagdrömmer. Nu börjar vi förstå att det som vi tidigare sett i den här 

reklamfilmen bara är Stigs dröm. När Ulf ropar på Stig så rycker han till som om han precis 

vaknat ur en dröm, vilket förstärker antagandet om att det hela var just det. Samma klämkäcka 

familj som storhandlade i drömmen står nu framför honom, fast iklädda myskläder i dova färger, 

rufsiga i håret och pappan har en mössa på huvudet. Nu tar mamman i med sin “gnälliga” dialekt 

och hennes ton är trött och irriterad när hon klagar på de gnisslande kundvagnarna. De här 
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tecknen konnoterar en trött och bitter familj. Stig suckar tungt, nickar och säger “jaha” i 

inandningen, vilket tillsammans utgör ett tecken för uppgivenhet. Hans kroppsspråk konnoterar 

att han försöker hålla minen och agera professionellt.  

 

Mamman bär till en början på tecken som konnoterar den klassiska hemmafrun och pappan den 

stolta familjefadern, både genom klädval, verbal- och ickeverbal kommunikation. Det här känns 

som en medveten framställning från ICA:s sida. Överdriften gör reklamfilmen humoristisk, inte 

minst när Stig vaknar upp ur sin dröm och familjen står framför honom i en helt annan 

framställning. Hade det inte varit för våra gemensamma koder så hade reklamfilmen inte varit 

rolig. Vi hade inte förstått parodin på kärnfamiljens klämkäcka storhandlande och därmed inte 

förstått att den var menad som ett skämt. 

 

När vi läser tecknen i reklamfilmen parar vi ihop dem med mentala föreställningar. 

Föreställningarna är ett resultat av vår kulturella erfarenhet: vi känner igen mannen i vit rock 

med ICA:s logo på som en arbetare i ICA-butiken och inte som en doktor eller läkare. Det gör vi 

för att vi förstår kontexten. Det samma gäller byggnaden i första scenen: vi känner igen den som 

en ICA-butik, och dessutom vet vi att en ICA-butik är en matbutik. Mot slutet av reklamfilmen 

förstår vi att allt bara var Stigs dagdrömmande, eftersom vi känner igen formatet och alla tecken 

som pekar på det.  

 

4.2.3 Myter 

Reklamfilmen utlöser, som Drothner (2006) skriver, oundvikligen den existerande kedja av 

föreställningar som utgör myten om “familjen”. Filmen arbetar genom den dominerade myten: 

en familj består av en mamma, en pappa och barn (något som kulturen har skapat, inte naturen). 

För att vara lyckliga spenderar de tid med varandra, t.ex. genom att åka och storhandla 

tillsammans. Det kan också ses som myten om “den svenska familjen” med tanke på att 

karaktärerna utgör “normen” för det svenska utseendet: blonda, blå ögon, och normalbyggda, 

eller för en “svenssonfamilj” med tanke på medelklassgestaltningen att de åker och storhandlar 

tillsammans för att spara pengar. Vi finner flera tecken för det, både i kläder, frisyrer och i 

“vanligheten” dvs. att ingen sticker ut på ett extremt sätt. 
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4.3 ICA:s reklamfilm v. 45 2014 ”Stig hyllar den moderna pappan” 

4.3.1 Beskrivning av texten 

Kamerans fokus ligger på en falukorv med texten “20 kr” ovanför sig. Samtidigt som en man 

börjar prata flyttas fokus till två män, iklädda skjortor och förkläden, som står bakom ett bord. På 

bordet finns grönsaker, färska örter, en gryta, ett paket kött och en diskho. Väggen bakom bordet 

består av matvaror och två skyltar eller flaggor hänger ner från taket där det står “ICA vi gillar 

svenskt kött”. Den äldre av de två männen (som jag med en ursäkt för den konnotativa 

inblandningen kommer kalla Stig) säger: “På söndag är det ju fars dag, så varför inte gratta med 

ett par lätta gjutjärnspannor, som vi har så bra pris på just nu”. Han håller upp ett tvåpack 

stekpannor (499 kr) i axelhöjd. Den yngre mannen (Sebastian) fortsätter: “Eller göra hans 

favoritgryta, på svenskt kött” samtidigt som vi ser en närbild på grytan och köttpaketet (69:90 kr/ 

kg) och en halv hand som pekar ditåt. Stig visas i närbild och säger “Svenskt kött, till moderna 

pappor.” samtidigt som han håller upp ett vakuumförpackat köttpaket (39:90 kr/kg).  

 

Bilden byts nu till ett perspektiv längre ifrån Stig och Sebastian och vi ser åtminstone två 

personer i förgrunden samt ett svart objekt och en lång stång med någonting cylinderformat på 

som sträcker sig ut över dem. Stig forstätter “Som finns där för sina barn” och lägger ner 

köttpaketet. Sebastian säger: “Som skjutsar till träningen, och som hjälper till med läxorna”. Nu 

ändras perspektivet så att vi ser Sebastians ryggtavla och framför oss ser vi fyra personer och en 

enorm videokamera. En av personerna håller upp ett stort vitt papper som täcker nästan hela hans 

kropp. På pappret står det “Sebastian” överst och sedan hinner vi inte se mer. Mannen som håller 

i pappret vänder blad på det. Sebastian kommer i närbild och ler. Sedan hörs ett skratt. Stig 

skrattar och säger “och som.. [skratt] nää”. Stig kommer i närbild och tittar på Sebastian. Vidare 

visas mannen med skyltarna bredvid en kvinna. På skylten står “Stig - som byter blöjor. 

Sebastian - som är pappalediga”. Stig fortsätter skratta och säger “Gör dom verkligen det”. 

Kvinnan säger “Vi tar det igen”. Stig och Sebastian visas i bild. Stig kan inte hålla sig för skratt 

när han säger “och pappor som byter blöjor”. Han skrattar högt och säger återigen “Det är inte 

möjligt”. Kvinnan korsar armarna över bröstet och säger “Stig” medan Stig skrattar så att hans 

hållning viker och han vänder sig om. “Och vad skulle då nästa steg bli - pappor som är hemma 

med sina sjuka barn” fortsätter Stig i sitt skratt. Bilden blir vit med texten “Grattis på fars dag 

alla moderna pappor. ICA”. Ingen musik förekommer i reklamfilmen.  
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4.3.2 Tolkning av texten 

Stig och Sebastian spelar in en reklamfilm till fars dag där de gör reklam för stekpannor och 

svenskt kött. En man i filmteamet håller upp skyltar på vad de ska säga och när det är dags för 

Stig att säga “som byter blöjor” börjar han asgarva och verkar tycka att det är ungerför lika 

osannolikt att pappor byter blöjor som att det skulle flyga in en rosa elefant genom fönstret. 

Tjejen i filmteamet försöker få Stig seriös genom att säga “vi tar det igen”, men Stigs skratt är 

bortom all räddning.  

 

Stig står i den här reklamfilmen som symbol för konservatism och traditionella åsikter. Hans 

reaktion fungerar som en symbol för det gamla Sverige där kvinnorna var hemma med barnen 

medan männen jobbade för att försörja familjen. I Stigs värld finns det inte ens på kartan att en 

pappa skulle byta blöjor, vilket kan utläsas från hans genuina skratt åt scenariot. Det ligger inget 

hånfullt i skrattet utan det är ett uppriktigt skratt över någonting som för Stig vore helt 

osannolikt. Samtidigt står Sebastian och kameratjejen för ett nutida Sverige eftersom de tittar 

ifrågasättande på hans skrattande reaktion. De verkar tycka att Stigs trossats är gammal och 

mossig. För dem, som för troligtvis resten av den svenska befolkningen, är det som står skrivet 

på skyltarna helt naturligt.  

 

De här komponenterna konnoterar genast till den rådande samhällsdebatten om jämlikhet och 

delad föräldraledighet mellan föräldrarna. Här står Sverige ut i jämförelse med många andra 

länder i världen som inte har kommit så “långt” i jämlikhetsfrågan att de pratar om delad 

föräldraledighet än (vilket få länder i världen överhuvudtaget har möjlighet att erbjuda sina 

medborgare). Samtidigt upplever jag att många i Sverige är trötta på “det eviga tjatet” om i 

synnerlighet föräldraledigheten. Genom den här reklamfilmen kan man tänka sig att ICA 

garderar sig med en fot i varje läger. De tittare som har traditionella värderingar kan finna någon 

slags gemenskap med Stig, även om hans agerande är överdrivet gjord för att skapa humor. I 

kontrast kan de som aktivt debatterar för delad föräldraledighet eller dylikt känna igen sig i 

hopplösheten av att försöka “få folk att inse” hur det “borde” vara, i Sebastians och 

filmteamtjejens suckande och i deras blickar mot hopplösa, gammelmodiga Stig.  
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Kontexten har naturligtvis en stor roll när det gäller att förmedla humor. Att filmen visas i 

Sverige är en nödvändighet för att kanske överhuvudtaget förstå den samt för att se det 

humoristiska i den. Samtidigt kan en person utanför Sverige som är insatt i ämnet naturligtvis ta 

del av reklamfilmen på samma sätt. Det handlar om att läsa texten utifrån dess tänkta kontext, för 

som Saussure menar så saknar tecknen helt betydelse annars. (Drothner m. fl, 2006:86) 

 

Samtidigt som den här reklamfilmen kan verka diplomatisk i genusfrågan, så finns symboler som 

väcker myten om det manliga. Den traditionella (manliga) köttgrytan kan ses som en symbol för 

manlighet. Att Sebastian säger ”eller göra hans favoritgryta, på svenskt kött” kan både ses som 

att det är en fin gest på fars dag, men också bidra till ideologin som förutsätter att kvinnan står 

vid spisen. Dock lyckas ICA parera ifrån (genus)kritiker genom att “hylla den moderna pappan” 

som budskap för filmen och kanske också tack vare att Sebastian, inte Stig, säger kommentaren. 

 

4.3.3 Myter 

Jag tycker att den här reklamfilmen kan kopplas samman med myten om den svenska pappan. 

Både sett ur ett internationellt perspektiv och genom det synsättet vi svenskar har på oss själva. 

Myten om den svenska pappan kan innebära att han är pappaledig, hänger i lekparken och umgås 

med andra pappor medan deras barn leker. Den här pappan har enligt myten tagit på sig en hel 

del traditionellt sätt kvinnliga könsroller, som att baka surdeg, laga husmanskost, tvätta, städa 

och byta blöjor. Jag minns ett reportage jag såg på TV, jag tror det var brittiskt, där de svenska 

pappalediga männen filmades, för att överdriva lite, som exotiska djur filmas på Discovery 

Channel. De kunde bara inte begripa hur det kom sig att pappan var hemma med barnen medan 

mamman jobbade. Internationellt sätt skulle myten om den svenska pappan leva vidare och 

bekräftas genom den här reklamfilmen. 

 

Samtidigt finns myten på ett nationellt plan. Här menar den att det är många pappor som är 

pappalediga nuförtiden i Sverige, en myt som lever både bland de som hyllar och ogillar det. I 

själva verket tas bara en fjärdedel av alla föräldradagar ut av män. Dock har andelen ökat femton 

år i rad och Sverige är fortfarande en av de ledande länderna i världen vad gäller pappaledighet, 

vilket ändå kan ge oss belägg för myten om den svenska pappalediga pappan. 

(http://statistikersamfundet.se/statistik-for-pappaledighet/)  

http://statistikersamfundet.se/statistik-for-pappaledighet/
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4.4 Veckans varor 

I alla de här tre reklamfilmerna är “veckans varor”, det vill säga de varor som har nedsatt pris 

just den veckan som reklamfilmen visas på TV, utplacerade i olika scener med priset i stora vita 

siffror ovanför. Varorna som förekommer i respektive reklamfilm känns strategiskt utvalda för 

att passa in. I “Stig bjuder på kräftor” är kampanjvarorna Ramlösa (bubbelvatten), servetter, 

hårdost och mjukost. Samtliga produkter är lämpliga för en kräftskiva. I “Stig hyllar den 

moderna pappan” har typisk “mansmat” (åtminstone vad en man äter enligt myten, eller enligt 

förutfattade meningar) valts ut: falukorv, stekpannor, färdigskurna köttbitar och en köttstek. I 

“Stigs våta dröm” är tvättmedel, disktrasor, toalettpapper, torskfilé, apelsiner och grädde veckans 

varor. Tvättmedel, disktrasor och toalettpapper är typiska storhandlarvaror att bunkra upp med 

hemma medan torskfilé är någonting som den “duktiga” och ordentliga familjen äter (det 

serveras givetvis fisk minst en gång i veckan). Grädde kan ses som en traditionell 

husmorsingrediens som förekom i kanske de flesta recept för några årtionden sedan. 

Fortsättningsvis är apelsiner svenssonfamiljens bästa svar på att få i sig (C-)vitaminer och hålla 

sig friska (trots att det finns andra livsmedel som innehåller långt mycket mer av det än apelsin, t 

ex kål och spenat).  

 

5. Slutanalys 

Nedan följer en sammanfattning av de myter som urskiljs i analysmaterialet. Vidare följer en 

slutlig, mer övergripande analys. 

 

5.1 Myten om den svenska familjen 

Jag tycker att de här reklamfilmerna reproducerar myten om den svenska familjen. För det första 

bekräftas myten om kärnfamiljen i “Stigs våta dröm”. Den består av en mamma, en pappa, en 

dotter och en son. Den är vit, heterosexuell, ingen är varken överviktig eller mager och alla är 

pigga och glada. Kärnfamiljen bygger enligt myten på trygghet och lycka: ingen jobbar för 

mycket, det serveras hemlagad mat från grunden och barnen är alltid väluppfostrade och rena. 

Genom att gestalta familjen på det här sättet återges ideologin om den perfekta svenska 

kärnfamiljen. Även om det i reklamen tydligt framgår att ICA driver med kärnfamiljsmyten, så 
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reproduceras den samtidigt enbart genom att gestaltas, vilket innebär att den på ett plan lever 

vidare.  

 

För det andra existerar myten om familjemedlemmarnas respektive roller, framförallt 

förekommande i “Stig hyllar den moderna pappan”. Viktigt för ICA är såklart att locka till sig 

män att handla lika väl som kvinnor. Genom att i reklamfilmen hylla den moderna pappan som 

handlar, skjutsar till träningar och byter blöjor dribblar de med (den gamla) ideologin om att 

dessa sysslor tillfaller kvinnan.  

 

5.2 Myten om svensken 

Jag tycker att typiska tecken för Sverige förekommer i alla tre reklamfilmer. Aktiviteter som att 

ha kräftskiva, storhandla och fira fars dag, är alla mer eller mindre svenska. Vidare kan 

personerna i reklamfilmerna ses som stereotyper för en svensk person (bortsett från kameratjejen 

som ser ut att ha indiskt påbrå). Det baserar jag på deras relativt ljusa hår, ljusa hy, längd och 

allmänna “vanlighet”. Med en majoritet av dessa komponenter förstärker ICA myten om hur en 

svensk person ser ut.  

 

Sörlin (2006) beskriver nationen som ett historiskt territorium med gemensamma myter och 

minnen. Hannerz m fl. (1990) menar att det var först under 1900-talet som svenska befolkningen 

tack vare bilder och radio började känna en gemenskap till varandra. Historiskt sätt har ICA 

genom sin marknadsföring haft makten att bidra till mytifieringen av Sverige och svensken. Som 

Barthes (2007) skriver så uppstår myter ur historiska grunder och antar snabbt formen av 

sanning. Sanningen om Sverige och svensken lever vidare varje gång historien berättas, upprepas 

och rekonstrueras. Med sina annonser har ICA satt en prägel på vad vi uppfattar som svenskt. I 

de reklamfilmer jag har undersökt finns både berättelsen om svensken bekräftad samtidigt som 

den utmanas. ICA lyckas därmed utge sig för att vara nytänkande och traditionella svenskar på 

samma gång.  

 

5.3 Myten om det gamla och nya Sverige 

Jag har i min analys funnit tecken både för Sverige som det är nu respektive hur det brukade 

vara. Jag ser två läger där Stig representerar det genuina och traditionella Sverige medan resten 
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av personalen står för ett mer nytänkande och modernare sådant. Stigs attityd går ut på att det var 

bättre förr, som det gamla ordspråket lyder. Det kommer fram i alla tre reklamfilmer: det var 

bättre förr, när folk tog traditionerna på allvar och uppskattade en mödomsfullt ordnad 

kräftskiva; det var bättre förr, när familjerna kom storhandlandes glada i hågen över alla slantar 

de kunde spara; det var bättre förr, när papporna fick vara män och mammorna kvinnor och 

könsrollerna inte ens diskuterades, då allt var på sin plats.  

 

I kontrast till det står resten av ICA-gänget. De representerar ett nytänkande Sverige, med 

liberalare syn på traditioner och jämställda åsikter. I det här tycker jag att ICA lyckas vara 

diplomatiska, de talar inte om sin egen ståndpunkt, om de nu skulle ha en gemensam sådan, utan 

låter karaktärerna representera respektive åsikter. Det bidrar till att den som ser reklamfilmen 

automatiskt tolkar dess budskap som att ICA står för samma sak som den personen själv gör. På 

ICA håller man fast vid traditioner, men duckar inte för att förnya dem. Med dessa tre 

reklamfilmer reproducerar ICA de traditionella ideologierna, genom att ta med myter som rör 

dem. Samtidigt ifrågasätts dem och ställs mot “nya tider”. Det här får alla att känna sig 

inkluderade och välkomna. Ett smart drag från ICA när det gäller den varumärkesbyggande 

delen av sin reklam.  

 

5.4 Sammanfattande analys 

Genom urskiljandet av de här myterna (om Sverige, den svenska familjen och svensken) får vi en 

bild av hur de här tre reklamfilmerna gestaltar Sverige som helhet. Tillsammans ger myterna i 

kombination med valet av veckans varor en bild av hur vi lever i Sverige. Sverige består av 

familjer om en mamma, en pappa och barn. Normen är alltså att leva i kärnfilmskonstellationer. 

På stormarknaden (ICA) inhandlas nödvändigheter för hemmet, dvs. disktrasor, tvättmedel, 

toalettpapper och servetter. 

 

Fortsättningsvis skapas också en bild av vad svenskar äter. Det kommer fram genom valet av 

veckans varor - svenskt kött, svensk ost, nordisk torsk, ramlösa från svenska brunnar och 

falukorv, är alla traditionella svenska livsmedel. Den enda varan av veckans varor som är 

importerad är apelsinen. Genom de här reklamfilmerna visar ICA att svenskar äter mest 

traditionell mat. Svenskar är medvetna konsumenter som tänker på miljön och väljer därmed 
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närodlade livsmedel framför importerade. ICA gestaltar också Sverige som ett land med 

hälsosamma invånare. Alla livsmedel som visas upp som veckans varor är nyttiga, t ex är 

vaniljvispen den enda varan som överhuvudtaget innehåller socker och bubbelvattnet (ramlösan) 

kan vara ett substitut för läsk.  

 

Vidare ger analysmaterialet en bild av ICA-butiken som ett slags miniatyr-Sverige. Där lever 

patriarken Stig med sin familj (medarbetarna Stig, Sebastian, Cindy och Jerry). Där firar de 

svenska traditioner som kräftskiva och fars dag. De har familjära relationer till varandra och gör 

det trivsamt i butiken. Till ICA-butiken vill alla svenska kärnfamiljer komma, för där är det 

välordnat och välförsett med alla livsmedel som kan tänkas behövas i det svenska hemmet. ICA-

butiken som ett Sverige är en plats för både tradition och modernitet, dit alla är välkomna vare 

sig man sympatiserar med Stig eller de andra medarbetarna.  

 

6. Slutdiskussion 

6.1 Resultat och slutsatser 

Myten om Sverige rekonstrueras genom att ICA använder tecken för den svenska familjen, om 

Sverige “nu och då” samt om svensken, i sin reklamfilm. Exempel på dessa tecken är den 

stickade tröjan, stilla sjö med barrskog, stereotypisk kärnfamiljsgestaltning, manliga och 

kvinnliga familjeroller, kräftor och köttgryta. Helt enkelt tecken som enligt våra kulturella 

överenskommelser står för det genuina Sverige. Eftersom dessa tecken i just den kontext de sätts 

in i utlöser en kedja av konnotationer om kärnfamiljen, svensken och Sverige, bidrar det till att 

reproducera myten om Sverige, hur det är att leva här, hur en svensk familj är uppbyggd och vad 

som kännetecknar en svensk. Myterna både återges och byggs om i och med att ICA bollar 

mellan den gamla traditionella och den nya moderna framställningen av Sverige. Det här bidrar 

till en nationalistisk ideologi om Sverige, som reproduceras i och med att ICA tar upp dessa 

myter. Som van Dijk (2008) skriver så är ideologier aktiva system som gradvis förändras av 

många sociala aktörer. Genom att ändå på ett sätt ifrågasätta myterna som de tar upp, bidrar ICA 

till rekonstrueringen av dem. Vilket innebär att samtidigt som ICA diplomatsikt står med en fot i 

det gamla och en fot i det nya, så lyckas de försiktigt med att skriva om myten om Sverige till en 

för var dag mer uppdaterad version. Genom de här tre reklamfilmerna gestaltar ICA Sverige som 
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ett land med hälsosamma och medvetna invånare som helst äter svenskproducerad mat och lever 

i kärnfamiljskonstellationer.  

 

I det Sverige som målas upp spelar ICA givetvis en central roll. Historiskt sätt har ICA genom 

sin marknadsföring haft makten att bidra till mytifieringen av Sverige och svensken.  

Med sina annonser har de satt en prägel på vad vi uppfattar som svenskt. ICA-reklamen kan även 

ses som ett “miniatyr-Sverige” som speglar samhället genom att ta upp aktuella händelser, driva 

med samhällsdiskussioner samt visa hur det var en gång i tiden. Där lever Stig och resten av 

ICA-gänget, som tillsammans skapar en ICA-nation dit alla (kärnfamiljer) vill komma och 

handla. ICA:s centrala roll utgörs också av alla fysiska butiker som finns runt om i Sverige. En 

slags idyll föds om att ICA ligger som en glad och central punkt mitt i byn i Sveriges alla orter. I 

en svensk kontext representerar ICA nationell identitet, då ICA har blivit en av de symboler som 

vi förknippar med “något svenskt”.  

 

6.2 Avslutande reflektion 

Som helhet är jag nöjd med mitt arbete, framför allt med valet av ämne, material och analys. 

Dock ser jag en begränsning i metoden, då den tyvärr inte lyckats fånga den ironi som 

förekommer i reklamfilmerna. Metoden och teorin har alltså inte varit tillräckliga som redskap 

för att visa ironin som jag annars anser är en stor del av ICA:s reklamfilmer. Dessutom inser jag i 

efterhand att det hade varit intressant att göra ett annat urval av materialet, då det hade varit 

intressant att jämföra reklamfilmer från olika tider. Att istället studera tre reklamfilmer som sänts 

med längre mellanrum mellan varandra, t ex en från 2002, en från 2008 och en från 2014, just 

med tanke på att reklamserien har pågått så länge.  

 

En annan alternativ väg hade kunnat vara att göra samma undersökning, men med en helt annan 

metod, t ex ur ett publikperspektiv med enkäter och fokusgrupper, som hade kunnat avgöra hur 

publiken uppfattar myterna som jag tar upp i ICA:s reklamfilmer.  

 

Jag valde att analysera tre reklamfilmer med tanke på undersökningens omfattning. Visst hade 

jag kunnat göra en grundare analys på ett tjugotal filmer, kanske hade mina fynd då sett 

annorlunda ut.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning så föreslår jag att göra en mer omfattande undersökning av 

samma tema, för att kunna göra mer generella antaganden. Till exempel genom att innefatta alla 

ICA:s reklamfilmer från 2014. Ett alternativ skulle vara att göra en jämförelse där samma 

fenomen undersöks men istället jämföra om det finns någon skillnad mellan reklamfilmerna från 

2004 och 2014. Det vore också intressant att jämföra ICA:s reklamfilmer med en annan 

dagligvaruhandelskedjas, t ex Coops, och titta på vilka likheter och skillnader det finns på hur de 

rekonstruerar myten om Sverige genom sina reklamfilmer. Att applicera en annan teoretisk ram 

på materialet, t ex genusperspektiv, skulle också vara ett alternativ för vidare forskning. 

 

  



Malin Sivander                  Stockholms Universitet 

C-uppsats                  2015-01-03 

 

37 

 

7. Källförteckning 

Litteratur 

Anderson, Benedict (1993).  Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens  

ursprung och spridning . Göteborg: Daidalos 

Barthes, Roland (2007).  Mytologier. Lund: Arkiv 

Bignell, Jonathan (2002) Media semiotics an introduction. New York: Manchester University  

Press 

Bryman, Alan (2004) Social Research Methods. New York: Oxford University Press Inc. 

Deacon, D., Pickering, M., Golding, P., Murdock, G. (2007) Researching communications – A  

practical guide to methods in media and cultural analysis. Second Edition. Malta: 

Hodder Arnold 

Dijk, Teun Adrianus van (1998).  Ideology: a multidisciplinary approach . London: Sage 

Drotner, Kirsten, Jensen Bruhn, Klaus, Poulsen, IB, Schroder, Kim (1996) Medier och kultur. En  

grundbok i medieanalys och medieteori. Lund: Studentlitteratur 

Fernandez, K V. & Rosen, D L. (2000). The effectiveness of information and color 

in yellow pages advertising. Journal of Advertising, Vol. 29. Number 2 summer 

2000. (pp.61-73). 

Fiske, John and Hartley, John (2003) Reading Television London: Routledge 

Fiske, John (2010) Kommunikationsteorier. Stockholm: Wahlström & Widstrand 

Gripsrud, Jostein (2011).  Mediekultur, mediesamhälle . 3., [bearb.] uppl. Göteborg: Daidalos 

Grusell, Marie (2008).  Reklam - en objuden gäst?: allmänhetens uppfattningar om reklam i  

morgonpress och tv . Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2008 

Hannerz, Ulf & Dahlgren, Peter (red.) (1990).  Medier och kulturer . Stockholm: Carlsson 

Kotler, Philip (2008). Kotlers marknadsföring – att skapa, vinna och dominera 

marknaden. Nederländerna: Wilco. 

Sörlin, Sverker (2006).  Nationalism . 1. uppl. Stockholm: SNS förlag 

 

  



Malin Sivander                  Stockholms Universitet 

C-uppsats                  2015-01-03 

 

38 

Övriga litteraturtitlar 

Carlén, Fredrik (2010), Världens bästa reklamfilm: En studie i hur reklamfilmerna från ICA är  

konstruerade för att locka kunderna till konsumtion. Linnéuniversitetet 

Falk, Alice (2013) "Is this some kind of IKEA" : - en semiotisk analys av Clas Ohlsons  

reklamfilmer i Storbritannien. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, 

Institutionen för mediestudier 

 

Elektroniska källor 

http://www.ne.se/reklam http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam  

Kontrollerad 2014-11-04 

http://www.ica-historien.se 

Kontrollerad 2014-11-20 

http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Unga-fru-ICA-/  

Kontrollerad 2014-11-20 

http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Ica-sapan--varldens-langsta-reklamsapa/  

Kontrollerad 2014-11-20 

http://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/  

Kontrollerad 2014-11-21 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/576371/swastika  

Kontrollerad 2014-12-03 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/krafta/regler-for-fiske-av-flodkrafta-och-

signalkrafta.html#Meny450  

Kontrollerad 2014-12-10 

http://statistikersamfundet.se/statistik-for-pappaledighet/ 

 Kontrollerad 2014-12-16  

http://www.ne.se/reklam
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam
http://www.ica-historien.se/
http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Unga-fru-ICA-/
http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Ica-sapan--varldens-langsta-reklamsapa/
http://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/576371/swastika
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/krafta/regler-for-fiske-av-flodkrafta-och-signalkr
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/krafta/regler-for-fiske-av-flodkrafta-och-signalkr
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/krafta/regler-for-fiske-av-flodkrafta-och-signalkr
http://statistikersamfundet.se/statistik-for-pappaledighet/


Malin Sivander                  Stockholms Universitet 

C-uppsats                  2015-01-03 

 

39 

8. Bilagor 

 

8.1 Förstudie 

Vecka Svenska Symboler 

Aktuellt i svenska 

samhället  

Traditionella 

värderingar 

Nya 

värderingar 

23  Zlatan-reklam Nationaldagen  

24  VM, landslaget, dåliga   

25 

näcken, 

midsommarkrans  myten om näcken  

26 bilsemester   musiken 

29     

30     

31 semester lättklätt    

32 fiska kräftor, tröjan  kräftskiva  

33     

34   intresseklubban  

35  riksdagsvalet   

36  shan banan  framtid 

37  näthat, bris   

38  eko eko är en fluga Välj eko 

39.1   bankklädkod  

39.2  ailiens existens  Ailiens finns 

40     

41     

42     

43 svenssonfamilj  Stigs dröm  

44  svenskt kött   
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45  

pappaledighet, 

jämställdhet mot för 

46     

47     

48     
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8.2 Analysschema 

Analysschemat som jag har använt mig av vid analysen av de utvalda reklamfilmerna från ICA 

ser ut på följande sätt: 

 

Denotativ läsning. En beskrivning av texten. 

Vad händer i texten? 

Vilka ljud förekommer? Vad säger karaktärerna? Spelas någon musik? 

 

Konnotativ läsning. En tolkning av texten.  

Vad syns i texten? Signifikanta symboler med konnotativt värde. 

Hur uppleves karaktärerna? Hur tolkas deras utseende? 

Vad händer i texten?  

Vilka tecken står för något annat än deras omedelbara betydelse?  

Hur känns tecken igen genom kulturella erfarenheter? 

Vilket/vilka budskap kan urskiljas? Hur uppfattas budskapen? 

Hur påverkar kontexten? 

Vilka myter kan urskiljas? 

Vad säger den ickeverbala kommunikationen? Hur är ansiktsuttryck och kroppsspråk? 

Vilka stereotyper kan urskiljas? 

Vilka associationer skapar de olika komponenterna i bilden? 

Finns det olika typer av associationer som är olika för olika generationer, klasser och andra 

demografiska grupper i samhället, etc.? 

Kan man hitta några svenska symboler i texten, eller något “typiskt svenskt”? 

Hur kan vi urskilja det traditionella Sverige?  


