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Reklam har en stor påverkan på oss människor, både positivt ochr negativt. Att en välkänd 

kedja som ICA väljer att framföra ett budskap om en önskad neutralisering kring 

funktionsnedsättning med hjälp av reklamfilmer är något som är en intressant forskningsfråga. 

Vårt övergripande syfte med studien är att undersöka hur funktionsnedsättning framställs i tre 

klipp från ICA:s tv-reklam. Tre klipp har valts ut för att, genom en kvalitativ metod, analysera 

hur funktionsnedsättning gestaltas i ICA-reklamen med hjälp av en retorisk-semiotisk analys. 

Studien ligger inom forskningsfältet visuell kommunikation eftersom vi har valt att analysera 

tre utvalda reklamklipp. 

 

Resultatet av studien visar att Jerry framställs som självsäker och trygg i sin vetskap kring sin 

egen arbetsförmåga. Gestaltningen av Jerry är densamma i det första och sista klippet men 

relationen mellan Jerry och kollegorna är föränderlig genom klippens gång.  
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ABSTRACT 

Author(s): Jennifer Lindstrand and Matilda Pettersson 

Title and subtitle (English): “What are you looking at? Have you never seen an intern 

before?” A rhetoric-semiotic qualitative study on how disability is represented in ICA’s 

commercials 

Language: Swedish 

Pages: 60 

 

Advertising has great impact on people, both in a positive and a negative way. How a well-

known food chain like ICA chooses to present a message of a desired neutralization of 

disability with the help of commercials is something we considered an interesting research 

question. Our goal is to investigate how disability is presented in three TV-ads from ICA and 

to examine which signs that are being used to create customer relations and customer 

identification. Three clips have been selected to, through a qualitative method, analyze how 

disability is represented in the ICA advertisement using a rhetorical-semiotic analysis. The 

study is in the field of visual communication, since we have chosen to analyze three selected 

advertising clips. 

 

The result from the study indicates that Jerry is presented as confident and knowledgeable in 

his capacity of work. Jerry is reprecented the same way in the first, as in the last clip but the 

relationship between Jerry and his colleagues alters through the production.  
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1. Introduktion 

Vi har alltid fascinerats av reklamens påverkan på oss människor och hur små detaljer i 

reklamens innehåll kan skapa en helhet som påverkar och styr oss människor till hur vi 

uppfattar något, medvetet eller omedvetet. Här föddes en diskussion om reklamens makt att 

gestalta och representera samt en diskussion kring vilka faktorer som bidrar till 

samhällspåverkan. I detta fall har vi valt att specificera oss på gestaltning utifrån normer kring 

den utsatta minoritetsgruppen funktionsnedsättning i mediesammanhang. 

 

Normalitet visar sig i förhållande till hur vi ser på kroppen samt uppfattar den och dess 

möjlighet att utföra något (Davis, 2002). Idag är den ideala individen kapabel till att vara 

självbestämmande, framgångsrik och självstyrande i västvärldens liberala demokratier. Den 

funktionshindrade utmanar dessa mål på många sätt och blir per automatik “den avvikande” 

(ibid). 

   

Ett fåtal företag har valt att använda sig av funktionsnedsatta skådespelare i sina reklamer för 

att skapa debatt. Ett av dessa företag är ICA som 2009 presenterade funktionsnedsatta Jerry 

för svenska folket. Jerry är diagnostiserad med funktionsnedsättningen Down syndrom. Anna-

Lena Krook, ordförande på Riksförbundet för barn och vuxna med utvecklingsstörning, kallar 

filmerna för ”en milstolpe inom svensk tv-reklam” (Dagens media, 2009). Krook menar att 

detta är första gången en skådespelare med funktionsnedsättning är med i en populär tv-

reklam. Dessutom på samma villkor som de andra skådespelarna, vilket de länge har kämpat 

för (ibid). 

  

Detta initiativ ger en möjlighet till att på valfritt sätt gestalta en funktionsnedsatt i media. Det 

finns ett flertal sätt för reklamen att påverka och nå ut till mottagaren. Att vädja till känslor 

som sympati, hopp och ilska för att styra mottagaren i den önskade riktningen (Mind over 

media, 2015). Ett annat sätt är att utnyttja mottagarens fördomar och forma budskapet för att 

skapa en känsla som inte tillåter kritiskt tänkande. Att tilltala en specifik målgrupp är en 

teknik som når mottagarens värderingar och skapar en känsla av tillhörighet (ibid). Forskare 

menar att vår uppfattning om en utsatt grupp eller händelse beror till stor del på hur media 

väljer att framföra den utsatta gruppen eller rapportera händelsen (Säkerhetspolitik, 2016). 
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Det valda ämnet är intressant inom medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet då reklam 

i relation till offentlighet och gestaltning av minoritetsgrupp i reklam studeras. Det vi 

undersöker i studien är kopplat till det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet genom 

att analysera reklam som är specifikt inriktat på hur funktionsnedsättning framställs i media, 

mer specifikt i företaget ICA:s reklam. 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras den bakgrundsfakta som kan bidra till ytterligare förståelse för vad 

uppsatsens analys ska spegla. Fokus ligger på en genomgående bakgrundsinformation om 

ICA och butikskedjans sätt att representera en funktionsnedsättning i reklamvärlden. 

  

Joakim Runesson, planner på kommunikationsbyrån Volontaire, menar att ju fler som känner 

igen sig i ett företags kommunikation, desto mer relevant blir den för fler (refererad i Larsson, 

2015). Runesson nämner även att det är ett sätt att visa att man är modern, i framkant, och att 

man vill vara en del i en utveckling som pågår (ibid). 

  

Sara Rosengren, docent vid handelshögskolan i Stockholm, är inne på samma spår. I en artikel 

från Dagens media skriven av Ylva Larsson (2015) skriver docenten att man kan nå fler 

människor om vi människor blir mer inkluderande. Rosengren menar också att det finns 

studier som visar att människor ser på reklam med andra ögon när man inte använder sig av 

stereotyper. Detta kan ge företagsekonomiska effekter (refererad i Larsson, 2015). 

 

2.1. Forskningsfält 

Visuell kommunikation är ett forskningsfält som är och alltid har varit aktuellt. Ögats 

uppfattningsförmåga dras först till det visuella. Med hjälp av grafiska element som video, 

grafik, ljud och fotografier blir budskapet i en text mer effektfullt (Smith et al, 2005). Ögats 

uppfattningsförmåga handlar om hur hjärnan tyder budskapet, vilket gör att de grafiska 

elementen är till stor hjälp för människor att förstå informationen (Scott Meerman, 2010). 

  



5 

 

Bergström (2017) förklarar att en text och en bild för sig inte alls ger den effekt som en text 

och en bild gör ihop. Då ögats uppfattningsförmåga dras till det visuella, så är det ytterst 

omöjligt för en människa att inte titta på det visuella inslagen först (ibid). 

  

Hur samhälle, religion, kön och politik har framställts genom tiderna går att visa med den 

visuella kommunikationen. Hur visuella tecken skapar bildanalys, bildtolkning, mening och 

kännedom med hjälp av observationer och vetenskap (Bergström, 2017). 

 

2.2. Funktionsnedsättning 

Vad som klassificeras som funktionsnedsättning har många olika definitioner. 

Socialstyrelsens (2007) definition till begreppet funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

  

Enligt Vårdguiden 1177 (2016) kan fysisk funktionsnedsättning exempelvis vara cerebral 

pares (CP) eller ryggmärgsbråck. Vid dessa funktionsnedsättningar har man svårt att använda, 

balansera, koordinera eller styra armar, ben, huvud och bål. Är man utsatt för neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, vanligtvis kallad psykisk funktionsnedsättning, innebär det istället att 

man har svårigheter i det sociala samspelet och kan då ha diagnoser som autism eller adhd. 

Har man nedsatt intellektuell funktionsförmåga, även kallad utvecklingsstörning, har man 

svårt att förmedla, bearbeta och ta emot information vilket leder till att inlärningstiden blir 

längre (ibid). 

 

Varje år föds omkring 120 barn med diagnosen Down syndrom i Sverige (Infoteket om 

funktionshinder, 2018). Siffran motsvarar ett barn med Down syndrom på cirka 800 födslar. 

Detta gör att Down syndrom är den vanligaste kromosomstörningen som i sin tur leder till en 

utvecklingsstörning. Begreppet syndrom kan förklaras genom att det finns en grupp av 

avvikelser eller symptom som ofta förekommer tillsammans. För att ta reda på om ett nyfödd 

barn föds med en avvikelser eller symptom så görs blodprov för att se vilken form av 

kromosomavvikelse som det nyfödda barnet har. Diagnosen sätts direkt på BB (ibid).  

 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är en definition som 

är allmänt accepterad att använda (Ellis & Goggin, 2015). Namnet föddes under en 

undersökning från 2001 där de 191 länder som är medlemmar i the World Health 
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Organisation (WHO) valde ut namnet. Trots att man kommit en bra bit på vägen att 

normalisera funktionsnedsättning är det fortfarande problematiskt. Begreppen funktion och 

funktionshinder är paraplybegrepp för en person med en försämring av kroppsstrukturer eller 

kroppsfunktion. Att personen i fråga har en begränsning gällande aktiviteter eller i vardagliga 

sammanhang (ibid). 

 

2.3. ICA:s bakgrund 

För att inte endast utgå från egna erfarenheter, personliga tolkningar och uppfattningar i 

analysen är viktigt att skapa en bild av ICA baserad på den information som de själva vill 

förmedla. Det är även viktigt för läsaren att känna till ICA och tillhörande värderingar inför 

vidare läsning av studien. I följande avsnitt presenteras därför ICA genom att beskriva deras 

verksamhet, engagemang, värderingar och respons kortfattat. 

  

ICA är idag den dominerande aktören inom livsmedelsbranschen i Sverige då cirka 2085 

butiker finns över hela landet (Icagruppen, 2017). Den unika maktposition som ICA sitter på 

gällande vilken påverkan de kan ha på kunderna gör att vi bedömer det som intressant fakta 

för kommande analys. 

  

ICA:s sociala ansvar manifesteras i ett flertal samarbeten med olika organisationer som är 

medvetna om att göra gott för samhället. 2017 inledde ICA ett samarbete med företaget 

Food2change och Karma för att minska matsvinnet (Icagruppen, 2018). Ett annat samarbete 

som ICA har är med Cancerfonden. Butiken har stöttat Cancerfonden sedan femtiotalet och 

samarbetat med Rosa Bandet-kampanjen sedan 2003. Ett välkänt initiativ för sitt sociala 

ansvar som ICA gjorde 2009 inkluderar karaktären Jerry som får en betydelsefull roll i ICA:s 

kommande serie (ibid). 

  

Premiären för ICA:s serie ”ICA-såpan” var den 29 november 2001 (Häggmark, 2017). 

Tanken var då att det skulle bli fem avsnitt, men 15 år senare har nästan 600 filmer 

producerats. ICA:s tv-reklamer hamnade i Guiness rekordbok 2007, som den längsta reklam-

serien någonsin (ibid). 

  

Häggmark (2017) förklarar att varje klipp är uppbyggt som en sketch. Sketchen är cirka 30 

sekunder lång och utspelar sig i en ICA-butik. I klippen visas veckans prisnedsatta varor på 
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olika kreativa sätt. Klippens handling kretsar oftast kring fem olika butiksanställda och 

handlaren. En populär karaktär i serien är Jerry, praktikanten med funktionsnedsättningen 

Down syndrom. Karaktären spelas av Glada Hudik-profilen Mats Melin som hade rollen från 

2009 till februari 2012 då han tog en paus från såpan. Mats Melin återvände i ett avsnitt i 

augusti 2012, som caddie, och under 2013 var han återigen med i seriens avsnitt. Flera fan-

sidor på Facebook har skapats för Jerry och en del sidor har mer än 700 000 gilla-markeringar 

(ibid). 

  

Initiativet till att förändra synen på funktionsnedsatta i Sverige togs av ICA 2009. Under 

denna tid startade ICA satsningen ”Vi kan mer”, som innebar möjligheter för 

funktionsnedsatta i samhället att engagera och sysselsätta sig i jobbsammanhang i ICA:s 

butiker. Den grundläggande tanken kring satsningen var att hjälpa och erbjuda 

funktionsnedsatta ett jobb i verklig verksamhet och som kan anpassas till varje individs 

förutsättningar (Icagruppen, 2018). Beteendevetaren Björn Augustson (SVT, 2013) skriver i 

en artikel att det är viktigt att vi inte överreagerar när en person med en funktionsnedsättning 

lyckas göra saker som vi andra gör. Det är viktigt att människan i sig går före 

funktionsnedsättningen för att skapa ett samhälle som värdesätter allas olikheter och likheter. 

Augustson menar att i dagsläget säger våra fördomar att personer med en 

funktionsnedsättning behöver sympati eller att de ses som offer. Det största hindret mot 

integrationen är människors fördomar. Beteendevetarens ståndpunkt handlar om att om vi ger 

sympati till de funktionsnedsatta vid ett vanligt utfört arbete gynnar det inte integrationen, 

utan ger istället större utrymme för segregationen. Detta kan i sin tur leda till att människor 

inte kommer behandlas med samma värde och villkor (ibid). 

  

ICA menar att syftet med reklamen är att väcka debatt kring acceptansen om 

funktionsnedsättning i samhället (Bengtsson, 2009). Magnus Wikner, marknadschef på ICA, 

menar att de medvetet spelar på de fördomar som finns kring funktionsnedsatta i samhället 

(refererad i Bengtsson, 2009). Att alla har rätt till ett lika värde, gemenskap och ett socialt liv 

är vad projektets huvudsyfte har sin grund i, berättar Wikner (refererad i Bengtsson, 2009). 

  

ICA har vunnit en hel del priser för sina kreativa reklamklipp (Icagruppen, 2016). Det är 

digitalbyrån Doberman och reklambyrån KING som är ansvariga för ICA-reklamerna 

(Doberman, 2018; LinkedIn, 2018.). Icagruppen (2016) skriver att i en reklamtävling som 

benämns ”100 wattaren” fick ICA utmärkelsen ”Långsiktig varumärkesvård” år 2011. Juryn 
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motiverade det bland annat med att ICA lyckats överraska med nya infallsvinklar utifrån 

samma kreativa koncept gång på gång. Motiveringen var också att konceptet klarar av att följa 

säsonger, fånga upp aktuella händelser samt få oss tittare att fundera över vilka fördomar vi 

bär med oss genom livet. Detta var andra gången som ICA fick priset för ”Långsiktig 

varumärkesvård” då första gången var 2004. Andra priser som ICA-reklamen har vunnit är för 

kreativ reklam. De vann ett ”Guldägg” i kategorin Reklamfilm. Detta pris vann ICA både 

2001, 2002 och 2003 (ibid). Icagruppen (2016) nämner också att när Jerry gjorde entré i såpan 

fick ICA både positiv och negativ kritik för att de valde att ha med en skådespelare med 

Down syndrom. Idag ifrågasätts det inte längre (ibid). 

 

2.4. Kritik mot ICA:s reklam och företagets respons 

År 2009 anmälde sex privatpersoner ICA-reklamen som Jerry gör entré i. Reklamen innefattar 

en presentation av honom och reaktionerna på hans ankomst som förstärkning 

(Reklamombudsmannen, 2013). Anmälarna menar på att reklamen är nedsättande för 

personer med funktionsnedsättning i allmänhet. Två av anmälarna anser att situationen är 

lyteskomik och att detta förstärks av personalens reaktion i klippet. Annonsören, det vill säga 

ICA, har förnekat att reklamfilmen på något sätt är tänkt att uppmana till fördomar. ICA 

menar istället att reklamen ifrågasätter samt utmanar de fördomar som eventuellt existerar 

gentemot funktionsnedsatta i samhället. ICA menar att det känns naturligt för dem att använda 

sina reklamfilmer som en del i sin kommunikation till samhället och syftet är att bidra till 

diskussion och öka medvetenhet om olikheter i samhället. Den reaktion som visas i 

reklamklippen syftar till att vara en väckarklocka för tittarna och hur tittarna själva skulle 

reagera i en liknande situation. Tanken är att man vill att tittarna ska tvingas tänka till och ta 

ställning med hjälp av reklamen. Opinionsnämnden finner det uppenbart att klippet utmanar 

de fördomar som existerar både medvetet och omedvetet när det gäller personer som har en 

funktionsnedsättning. Därför finner opinionsnämnden att den aktuella 

marknadskommunikationen inte är diskriminerande i något avseende (ibid). 

3. Syfte och frågeställningar 

Under detta avsnitt presenteras studiens syfte, problemformulering och frågeställningar. 
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3.1. Problemformulering 

Målet med studien är att undersöka hur funktionsnedsättning gestaltas i ICA:s reklamer. För 

att undersöka detta har vi valt att analysera utvalda klipp från ICA:s reklam som sänds 

dagligen på tv. 

 

I en artikel publicerad av Dagens Media skriver Larsson (2015) att var tionde svensk lever 

med någon form av funktionsnedsättning och att den svenska reklamen framställer en helt 

annan bild av Sverige. Enligt en undersökning från 2015 uppfattades endast 0,0015 procent av 

människorna i de annonser som granskades ha någon form av funktionsnedsättning (Larsson, 

2015). Skribenten skriver att eftersom reklam har en sådan stor roll i samhället och i 

offentligheten finns det goda förutsättningar för den att skapa normer. Larsson menar på att 

man även kan använda reklam till att krossa normer likväl som att skapa dem (ibid). 

 

Forskning har behandlat hur människor med funktionsnedsättning hanterar omvärldens 

negativa bemötande och förutfattade meningar utifrån normalisering. Green, Davis, 

Karshmer, Marsh & Straight (2005) menar att dessa personer ofta upplever den sociala 

interaktionen med människor utan funktionsnedsättning som tillgjord. Detta eftersom det 

finns tendenser hos människor med full funktion att se funktionsnedsättningen istället för 

människan bakom. Risken är att den funktionshindrade möts av antingen ignorans eller 

medlidande (ibid).  

 

3.2. Syfte 

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur ICA har valt att gestalta en person som är 

diagnostiserad med funktionsnedsättningen Down syndrom. Detta görs med hjälp av en 

retorisk-semiotisk analys för att analysera det valda ämnet. Att en välkänd kedja som ICA 

väljer att framföra ett budskap om en önskad neutralisering kring funktionsnedsättning med 

hjälp av reklamfilmer är något som vi finner är intressant forskning. 

 

3.3. Frågeställningar 

●   Hur gestaltas funktionsnedsatta Jerry i de tre utvalda reklamklippen? 

● Hur har medarbetarnas syn på Jerry förändrats under tidsperioden mellan det första 

och det sista klippet? 
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4. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Vi har valt 

att använda oss av vetenskaplig litteratur, relevanta artiklar samt studier som har en tydlig 

förankring till visuell kommunikation med koppling till teorier och metoder inom både det 

visuella och verbala. Vi har funnit användbar litteratur i den forskning som presenteras i 

detta avsnitt. För att underlätta sökningen använde vi oss av nyckelord som reklam, 

funktionsnedsättning, representation och semiotik. 

 

4.1. Funktionsnedsättning 

I en forskning gjord av Katie Ellis och Gerard Goggin (2015) nämns det att en 

funktionsnedsättning oftast är något man föds med alternativt något som kan uppkomma efter 

exempelvis en bilolycka. En av de mest igenkännande bilderna från en person med någon 

form av funktionsnedsättning är en person som är rullstolsbunden, vilket också är den 

internationella symbolen för funktionsnedsattas möjligheter i vardagen. Att vara blind, döv, 

ha autism eller Down syndrom är också en typ av funktionsnedsättning enligt Ellis och 

Goggin (2015). 

  

Undersökningen På nära håll är ingen normal - handikappdiskurser i Sveriges Television 

1956–2000 är skriven av Karin Ljuslinder som är forskare vid Institutionen för kultur och 

medier vid Umeå Universitet. Undersökningen analyserar hur personer med 

funktionsnedsättning framställts i Sveriges Television under åren 1956 till 2000. Andelen 

inslag och program om personer med funktionsnedsättning har inte ändrats speciellt vad gäller 

medverkan sen SVT:s start, konstaterar Ljuslinder (2002). I undersökningen har Ljuslinder 

räknat ut hur stor andel av SVT:s totala sändningstid som handlar om personer med någon 

form av funktionsnedsättning. Resultatet visade att det handlar om 1–2 promille, vilket 

innebär en kraftig underrepresentation (ibid). 

  

I forskningsrapporten Bilden av funktionshinder - en studie av nyheter i Sveriges Television 

har Marina Ghersetti (2006), forskare vid institutionen för masskommunikation och 

journalistik, utforskat SVT:s nyhetsprogram om hur personer med någon form av 

funktionsnedsättning framställs. Detta är dock något som sällan förekommer på tv. Det är 

under vårdfrågor, rättighetsfrågor eller sportrelaterat som dessa personer vanligtvis syns till. 
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Trots att det är under få omständigheter som personer med någon form av 

funktionsnedsättning får tid i rutan, så visas inslagen ofta med en negativ vinkel, 

diskriminering, utanförskap, ohälsa alternativt ger en bild av få eller inga möjligheter alls. 

Ghersetti menar att personer med någon form av funktionsnedsättning framställs till största 

del stereotypt och som ett offer, det vill säga svaga som inte kan ta hand om sig själva, 

passiva och hjälplösa (ibid). 

  

Enligt en undersökning av organisationen För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 

förkortat FUB, visade resultatet av undersökningen att det finns ett flertal anledningar till 

varför funktionsnedsatta personer är underrepresenterade i svensk reklam idag (FUB, 2015). 

FUB:s projekt ”Störd och stolt” har tagit fram en sammanställning på 600 intervjuer med 

svenska företag, där frågan tas upp. Svaret är brett men en anledning är att företagen känner 

en rädsla för att det ska se ut som att företaget utnyttjar någon (ibid). Berntsson (Sveriges 

Radio, 2015) menar att mångfaldsarbeten som innebär att få in underrepresenterade grupper i 

sin reklam och på arbetsplatser förekommer bland många företag men att de sällan innefattar 

personer med funktionsnedsättningar. Reklamforskaren Nina Åkestam menar att detta kan 

bero på att det procentuellt är en mindre grupp i samhället jämfört med andra grupper 

(Sveriges Radio, 2015). Forskning visar att det ger positiva effekter att ha mångfald i reklam, 

eftersom den stimulerar vår sociala och empatiska förmåga. Åkestam tycker att det är 

förunderligt att det inte förekommer personer med funktionsnedsättning i reklam oftare än vad 

det gör idag med tanke på den forskningen. Reklamforskaren menar att en av anledningarna är 

att många tror att majoriteten inte kan identifiera sig med en minoritet men att fallet inte 

behöver vara så (ibid). 

 

4.2. Reklamens påverkan 

En studie från 2005 har undersökt samspelet mellan reklam och samhälle (Ahlfort, Öreteg, 

2005). Ett flertal personer som forskar inom ämnet är intervjuade i studien, Johan Gernandt är 

en av de personer som intervjuats. Samhället sätter normerna för vad som är accepterat att 

göra i reklam, menar Gernandt. Att reklambranschen förstår hur normerna förändras är därför 

viktigt. Gernandt anser att reklambranschen inte genererar några nya normer utan istället 

driver på förändringen av de existerande normerna. Gernandt påstår att han skulle vilja att 

reklamen har en påverkan på samhället men anser att fallet inte är så (ibid). 



12 

 

I rapporten Bilden av funktionsnedsättning: En studie av nyheter i Sveriges Television skriver 

Ghersetti (2006) ”att synas är att finnas” och menar att det är viktigt att synliggöra frågan om 

hur medierna framställer minoriteter i samhället. Hon skriver också att det handlar om 

normalisering och deltagande. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur SVT:s 

bevakning av funktionsnedsättning såg ut 2005. Metoderna som används för att möjliggöra 

detta är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet av analysen visar att ett 

fåtal nyhetsinslag handlar om funktionsnedsättning eller personer med funktionsnedsättning. 

Detta visar både den kvantitativa mängdanalysen och den kvalitativa innehållsanalysen. Den 

totala mängden nyhetstid som analyserades var 136 minuter. Av de 136 minuterna var det 

endast 0,7 promille av sändningstiden som personer med funktionsnedsättning förekom. 

Ghersettis slusats är att funktionsnedsättning inte inkluderas i SVT:s nyheter på ett naturligt 

sätt. Skribenten menar att de inte medverkar som vanliga medborgare i samhället utan ses som 

representanter för en särskild grupp med särskilda behov och problem (ibid). 

 

4.3. Funktionshinder på arbetsmarknaden 

Inghammar (2007) menar att ett förvärvsarbete i dagens samhälle även är av stor betydelse för 

den enskilde individen i syfte att ge den enskilde en möjlighet att kunna försörja sig själv, 

konsumera, försörja sin familj, trygga sin pension etc. Att ha ett arbete att gå till innebär också 

en vardag med rutiner och sociala umgängen. Detta bidrar också till att individen känner en 

tillhörighet med andra personer som delar samma arbete med samma status och intressen 

(ibid).  

 

Kraven på högre utbildning och flexibilitet på arbetssökande och arbetstagare ökar ständigt 

och arbetsmarknaden är idag starkt konkurrensutsatt (Numhauser-Henning, 1988). Att 

personer med funktionshinder har svårare att konkurrera om en plats på arbetsmarknaden är 

något som detta medför (ibid).  

 

Enbart 50% av de tillfrågade i en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån, förkortat 

SCB, uppgav att de var sysselsatta (SCB, 2009). Funktionsnedsatta utan nedsatt 

arbetsförmåga och de utan någon funktionsnedsättning tillhör de andra undersökta grupperna. 

Resultatet på dessa grupper visade en sysselsättningsgrad på 77%. Jämfört med dessa två 

grupper låg likaså arbetslösheten för de funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga på det 

dubbla. Resultatet av forskningen visar att funktionsnedsättning i sig inte gör att personer med 
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funktionsnedsättning hamnar utanför arbetsmarknaden. Istället är det om 

funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga som är avgörande i frågan (ibid).  

 

4.4. Marginaliserade grupper 

4.4.1. Funktionsnedsättning som avvikande norm 

Inom vetenskapen började funktionshinder uppmärksammas inom den medicinska disciplinen 

(Berg & Grönvik, 2007). Fokuset låg på att korrigera det “icke normala” (ibid). Lindberg & 

Grönvik (2011) menar att istället för att fokusera på individens missbildning skapades intresse 

för omgivningen när samhällsvetenskapliga inriktningar senare uppkom. Enligt detta synsätt 

utgörs funktionshindret istället av de hinder samhället sätter upp. Det skulle kunna vara 

genom bland annat bristande fysisk tillgänglighet (ibid).  

 

4.4.2.  ”Att kunna leva som alla andra” 

Ett flertal personer med någon form av funktionsnedsättning är idag arbetslösa (Eriksson 

1995, 1996; Leymann 1992). De som har möjlighet att arbeta upplever sig ha svårigheter med 

lönesättning, karriärmöjligheter och mobbning. Företagen har inte utnyttjat de 

funktionshindrades förmågor och anpassningsmöjligheter på ett rationellt sätt (ibid).  

 

Lindberg & Grönvik (2011) skriver att FN-konventionen för personer som har någon form av 

funktionsnedsättning började gälla 2007 och har ett tydligt icke-diskrimineringsperspektiv. 

Konventionen innefattar krav på att människor med funktionsnedsättning ska ha samma 

möjligheter. Det kan till exempel innefatta samma möjligheter till undervisning, 

fritidsaktiviteter och arbetsmarknad som andra. Förutsättningar för detta är att de stater som 

skrivit under utför åtgärder för tillgänglighet. Konventionen har i Sverige godkänts. Ett 

frivilligt protokoll som ger den enskilde möjlighet att klaga om individen anser sig tycka att 

personen i frågas rättigheter är kränkta (ibid).  

 

Inom sveriges funktionshinderpolitik idag är rätten att kunna leva som “alla andra” ett ledord 

(Socialstyrelsen, 2010). En rapport från Socialstyrelsens undersökning angående 

levnadsvillkor hos människor med funktionsnedsättning jämfört med den totala befolkningen, 

visar trots detta att så är inte fallet. Områden som undersökts är ekonomi, utbildning, fritid 

och hälsa. Människor med funktionsnedsättning har inom dessa områden sämre 
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levnadsförhållanden gällande allt bortsett från boendestandard. Låg utbildningsnivå, 

utanförskap på arbetsmarknaden och svag ekonomi är något den marginaliserade gruppen 

kännetecknas av (ibid).  

 

Armstrong, Koch & Lewis (2011) nämner i sin forskning att personer med 

funktionsnedsättning har svårare att få en anställning. Fänge, Iwarsson & Persson (2001) 

menar att forskning visar att ungdomar med rörelsehinder i Sverige väljer fritidsaktiviteter 

utifrån miljöer som ungdomarna vet är tillgängliga och överensstämmande för dem istället för 

utifrån intresse. Detta påverkar deras självständighet och delaktighet negativt när det kommer 

till samhällsaktiviteter (ibid). 

 

Watson (2002) har forskat kring hur människor med funktionsnedsättning ser på sitt 

funktionshinder som en del av sin identitet. Resultatet av undersökningen Watson genomförde 

var att de flesta som besvarade undersökningen var noga med att framföra att de inte ser på 

sig själva som “funktionshindrade”. De ser istället sig själva som “en normal människa” och 

påstod att gruppidentiteten som existerar är grundad på människors fördomar. Synen på en 

funktionshindrad som en maktlös och svag individ är lika förekommande i dessa människors 

medvetande som i andras. Ett sätt att behålla en stark självbild kan vara att ställa sig utanför 

denna identitet (ibid). 

 

4.5. Känsloreklam 

En reklam kan innehålla en eller flera emotionstyper. Denna typ av reklam karaktäriseras som 

en känsloreklam. Emotionstyper kan till exempel vara rädsla, attraktion, sorg eller glädje. 

Dessa emotionstyper karakteriseras av att de har en värdeladdning. Söderlund (2003) menar 

att vi upplever antingen något positivt/behagligt eller negativt/obehagligt. Detta är ett 

emotionellt tillstånd. Beroende på vilken bakgrund samt vilka erfarenheter som mottagaren 

besitter uppfattas det emotionella tillståndet olika starkt respektive svagt (ibid). 

 

4.6. Vårt bidrag 

Vi finner att tidigare forskning, som studier gjorda av Ghersetti och Ljuslinder, endast har 

studerat om funktionsnedsättning i public service, i dessa fall SVT. Det finns även tidigare 

forskning på hur reklam och samhälle samspelar. Här finns plats för undersökning kring hur 



15 

 

ett specifikt fall om hur funktionsnedsättning gestaltas i reklam och dess kommande betydelse 

för samhället och existerande normer. Vi vill därför fylla ut luckan och undersöka hur 

personer med någon form av funktionsnedsättning framställs och hur normerna kan komma 

att ändras, i detta fall påverkan från ICA:s reklamfilmer. 

5. Begrepp och teoretiska utgångspunkter 

Det som kommer att behandlas i detta avsnitt är bearbetningen av materialet samt uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt. Eftersom vi i vår studie vill undersöka gestaltningen av 

funktionsnedsättning i ICA:s reklamer har vi valt att utgå från semiotiken samt retoriken som 

analysverktyg och teoretisk grund. 

 

5.1. Semiotik 

Enligt Lindgren och Nordström (2009) grundar sig semiotiken i grekiskans ord semeion som 

betyder tecken. Fiske (1997) förklarar semiotik som något som definierar social samverkan 

som det som utmärker individen i ett samhälle eller i en kultur som en medlem. Det finns 

olika sätt att förmedla budskap genom ett tecken. Fiske menar att mottagaren av meddelandet 

kan skapa en subjektiv förståelse som relaterar till den betydelse som sändaren tänkt sig från 

början. Desto mer vi använder oss av samma teckensystem desto större är chansen att våra 

subjektiva tolkningar och betydelser blir mer synonyma. Fiske (1997) menar att fokus främst 

ligger på den text som studeras med att mottagaren också spelar en central roll. När man talar 

om semiotik kan begreppet läsare tänkas passa bättre än begreppet mottagare. Ordet läsare 

indikerar någon form av aktiv handling, en så kallad tolkning. Beroende på vilken kulturell 

kontext som mottagaren befinner sig i bestäms det inlärda beteendet. Även känslor och 

personliga erfarenheter har betydelse för hur en tolkning ska genomgå (ibid). 

 

5.2. Saussure och Peirce  

En av de mest betydelsefulla och grundläggande personerna inom semiotiken var Ferdinand 

de Saussure. Saussure var lingvist och fokuserade på språkets innebörd (Fiske, 1997). Charles 

Sanders Peirce undersökte däremot individers förståelse av omvärlden. Pierce intresserade sig 

av en strukturella förbindelsen mellan användaren, objekt och tecken. Gemensamt hade de 

båda en idé om att tecknet står för något annat än sig självt. Saussure menar att det finns två 

begrepp som han kallar för det betecknande och det betecknade. Så som mottagaren uppfattar 
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tecknets utseende är det så kallade betecknande. Det betecknade däremot är den mentala 

föreställningen. Inom semiotiken översätts det betecknande och det betecknade till denotation 

och konnotation som betydelsenivå. Denotation och konnotation är två begrepp som vi 

kommer att använda oss av i vår analys (ibid). 

 

5.3. Bourdieu  

Vi kommer att använda oss av Pierre Bourdieus teorier för att förklara och förstå kontexten 

som existerar i vårt utvalda material. Bourdieus teori är att en bild kan ses som en objektiv 

och realistisk beskrivning av världen (Evans & Hall, 1999). Bourdieu beskriver i boken 

Photography: A middle-brow Art från 1990 hur ett fotografi uppvisar verkligheten. Bourdieu 

menar att fotot inte låtsas utan att det visar upp den verklighet som bilden fångade (ibid). 

Tesen är relevant även om ett foto är taget ur ett specifikt perspektiv då bilderna, i vårt fall 

filmerna, som företaget väljer att publicera uppvisar verkligheten på det sätt de vill. 

  

Kulturens roll i formandet av makt och status i samhället är också något Bourdieu har 

undersökt för att förklara och illustrera förhållandet mellan samhälle och individ (Bourdieu, 

2013). Eftersom han förklarar förhållandet mellan samhället och individen är perspektivet 

användbart och relevant för vår studie då han ger oss betydelsefulla analysverktyg att använda 

på vårt empiriska material. Habitus är ett av Bourdieus mest kända begrepp som handlar om 

värderingar hos individen inom en viss kultur. Beroende på social tillhörighet övertar normer 

och synsätt som omedvetet blir till värderingar som är enligt Bourdieu en socialt inlärd 

företeelse (ibid). 

 

5.3.1. Begreppsdefinition: semiotik 

För att förtydliga förståelsen och innebörden av de begrepp och termer som vi använder i 

studien inom semiotiken definierar vi nedan. 

 

5.3.2. Denotation 

Enligt Kjørup (2004) finns det två verktyg som är huvudsakliga inom semiotiken. Det är den 

direkta betydelsen denotation och den indirekta betydelsen konnotation. Verktyget denotation 

undersöker endast det som syns i materialet och därmed beskrivs förhållandet mellan uttryck 



17 

 

och innehåll, det vill säga bildens grundbetydelser (ibid). Denotation kallas för den direkta 

betydelsen i den semiotiska teorin (Kjørup, 2004). Det ställs två krav på nivån av den direkta 

betydelsen. Det första kravet är att materialet inte får vara för selektivt då betraktaren tydligt 

ska kunna se om det exempelvis är öppna ögon, kisande ögon eller stängda ögon. Det andra 

kravet är att materialet ska kunna förnimmas i den ”sunda förnuftets” verklighet (Cornell, 

1988). Fiske (2007) menar på att det finns sätt att ta en bild som bidrar till att den denotativa 

betydelsen leder till samma resultat oavsett hur bilden fotograferas medan den konnotativa 

betydelsen skiljer sig och blir istället annorlunda. Fotograferas en helt vanlig gata är 

denotationen en asfalterad väg omringad av hus. Gatan kan dock fotograferas olika tider på 

dygnet eller i olika ljus, med lekande barn eller åkande bilar. Den kan också fotas med färg 

eller i svartvitt. Bilden är tagen från samma ställe och denotationen är densamma, men 

konnotationen kommer att skilja (ibid). 

 

5.3.3. Konnotation 

Konnotation, som enligt Kjørup (2004) är den indirekta betydelsen enligt den semiotiska 

teorin står för bildens betydelse och handlar om förhållandet mellan det överordnade 

innehållet och det underliggande tecknet. Det är viktigt att reflektera över att konnotationer är 

kulturellt etablerade och kodifierade (ibid). Barthes (1977) menar på att ett särskilt samspel 

uppstår när materialet möter betraktarens kulturella bakgrund, känslor, uppfattningar och 

värderingar. Det är under verktyget konnotation som betraktaren skapar en uppfattning om 

vad materialet innehåller och hittar tecken som möjligen inte hittades vid första anblick, det 

vill säga under denotationen. Något som är viktigt att poängtera enligt Barthes är att 

konnotationen alltid är beroende av denotationen (ibid). En tolkning kan hamna på den 

denotativa nivån eftersom den konnotativa arbetar på den personliga nivån vilket vi inte alltid 

är medvetna om (Fiske, 2007). 

 

5.3.4. Kritik till semiotiken 

Viktigt att lyfta fram är att semiotiken kan kritiseras då alla tolkningar är kopplade till våra 

egna värderingar, erfarenheter, bakgrund och kultur, vilket betyder att det inte finns något rätt 

eller fel i tolkningarna (Carlsson & Koppfeldt, 2001). Semiotikens tolkningar kan utläsas som 

objektiva istället för subjektiva. Det är främst i konnotationen som det kan bli problem då 

själva konnotationen inte framkommer tydligt i en bild. Den finns istället i våra tankar och 
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genom våra egna tolkningar. Associationer kring en bild, i detta fall kring filmklipp, uppfattas 

på olika vis, beroende på personens värderingar, erfarenheter, bakgrund och kultur. Alla 

människor måste på något sätt ha en liknande bakgrund och kultur för att kunna koppla en 

association på ett liknande vis. På så sätt går det att kritisera om tolkningen är rätt eller fel, 

och varför den är det eller inte (ibid).                        

  

Eftersom våra frågeställningar besvaras genom en tolkning som bygger på skribenternas 

individuella värderingar, bakgrund och kultur så är semiotiken en teori som bidrar till 

relevanta verktyg för att uppfylla studiens syfte. När vi studerar hur funktionsnedsättning 

gestaltas i reklamklippen bygger resultatet på vår tolkning av analysen. Därför är semiotiken 

ett relevant tillvägagångssätt för att besvara studiens frågeställningar.  

 

5.4. Normer  

En norm är en osynlig regel i en viss grupp, situation eller samhälle. Genom att följa normer 

belönas man oftast med en inkludering, medan man straffas om man går emot en norm (Med 

rätt att vara, 2019). Baier och Svensson nämner i sin bok Om normer (2009) att begreppet 

”norm”s huvudsakliga betydelse är ”något som bestämmer eller gör anspråk på att bestämma 

något annat”. Baier och Svensson menar på att de tror att uppfattningen är en allmän 

uppfattning (ibid).  

 

Begreppet normsamverkan, eller intersektionalitet, betyder att alla normer samverkar med 

varandra (Med rätt att vara, 2019). Människor behöver förstå sig på normsamverkan för att 

förstå den värld vi lever i och vad de olika normerna kan ge för konsekvenser. En norm kan 

vara en normföljare i en viss grupp, situation eller samhälle medan samma norm kan vara en 

normbrytare i en annan grupp, situation eller samhälle (ibid).  

 

Intersektionella perspektiv blir synliga när vi tittar på läromedel i skolan (Med rätt att vara, 

2019). Kurslitteratur i skolan inkluderar främst vita män och i andra hand vita kvinnor. Något 

som nästintill aldrig syns i kurslitteraturen är människor med mörk hud, människor med 

någon form av funktionsnedsättning eller människor med icke bipolär könsidentitet. Vilka 

begränsningar eller möjligheter en viss person får i en viss situation handlar om hur 

identitetsaspekter, det vill säga könsidentitet, ras, kön och klass etc, styr och är kopplade till 
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maktordningar. Alla identitetsaspekter är sammankopplade till varandra och går inte att 

urskiljas (ibid).  

 

Att en människa blir värderad utifrån deras egna funktionsförmåga är en struktur som kallas 

funktionsmaktsordningen (Med rätt att vara, 2019). En människa som är diagnostiserad med 

en funktionsnedsättning blir oftast väldigt osynlig, medan ju högre funktionsförmåga en 

människa utan funktionsnedsättning har, desto högre status får personen. Alla kroppar, oavsett 

om man är diagnostiserad med en funktionsnedsättning eller inte, har mångfaldiga typer av 

funktionsförmåga. Utifrån detta föddes ordet funktionsvariation, istället för 

funktionsnedsättning, då funktionsförmågan kan ändras under livets gång (ibid).  

 

Det finns en rad olika typer av normer, men i den här uppsatsen kommer vi att studera och 

diskutera utifrån begreppet sociala normer. 

 

5.4.1. Sociala normer 

Sociala normer är normer vi fick lära oss vid socialisering i tidig ålder (Segerstedt & 

Lundquist, 1955). Då lär sig barnen att ta efter vad människor i dess omgivning gör och säger 

samt lär sig de normer som finns utifrån deras beteenden. Via de inlärda normerna lär sig 

barnen att förstå hur samhället fungerar (Johansson & Lalander, 2013). Segerstedt och 

Lundquist (1955) menar att påverka någon att handla på ett visst sätt är det huvudsakliga 

syftet med en social norm. Genom att påverka någon att handla på ett visst sätt skapas en 

handlingsberedskap och även inställningen till att just handla på ett visst sätt påverkas (ibid).  

 

5.4.2. Kritik till normer 

Ett förhållningssätt som är normkritiskt visar normerna samt gör oss medvetna om de normer 

vi förhåller oss till (Med rätt att vara, 2019). Normer som kan kopplas till olika typer av 

maktmissbruk granskas och ifrågasätts i ett normkritiskt förhållningssätt. Dessa maktmissbruk 

kan vara kränkningar, mobbing, diskriminering, trakasserier eller negativ särbehandling. När 

maktfördelning och maktrelationer undersöks syns vad eller vilka som är normbrytare och 

vilka som ingår i normer. Att arbeta normkritiskt innebär inte att eftersträva att avvikaren 

uppträder normalt utan istället om att visa de olika variationer och behov som finns inom 

institutionen genom att avmoralisera på det sätt reglerna formuleras. Gemenskap och 
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stigmatisering, exkludering och trakasserier kan synliggöras genom att granska enskilda 

individers relationer till varandra. Det handlar alltså om hur normer framställs, hur de 

iscensätts i tal, skrift och bild samt hur de representeras (ibid). 

 

Studiens syfte fullföljs genom att använda norm som teoretiskt ramverk eftersom begreppet 

sociala normer förekommer i studien då den grundar sig på redan existerande samhällsnormer. 

Syftet att studera hur Jerry gestaltas kräver en viss förkunskap om begreppet sociala normer 

och dess påverkan på samhället eftersom tolkningar påverkas av individuella värderingar som 

påverkas av samhällets normer.  

 

5.5. Retorik 

Retorik handlar om hur olika typer av symboler och ord används för att påverka (Lindqvist, 

2016). Retoriker intresserar sig för hur människan använder olika former av språk för att 

förstå omvärlden, fatta kloka beslut eller för att få sin vilja igenom. Om publiken består av 

tusentals människor, en enda person mitt emot oss vid köksbordet eller om publiken sitter i tv-

soffor världen över spelar ingen roll. Verktyg som används för att påverka kan vara skrivna 

eller uttalade ord, gester, skyltar, byggnader, bilder eller handlingar. Alla former av språklig 

och symbolisk påverkan behandlar retoriken. Det finns två olika aspekter av retoriken. Den 

första syftar till att finna argument, skapa en text, tala inför en grupp eller utforma någon 

annan form av kommunikativ handling. Denna aspekt kallas för heuristisk retorik. Den andra 

aspekten kallas för hermeneutisk retorik och tolkar redan existerande språkbruk, 

symbolbehandlingar, tal eller texter. Ordet hermeneutik betyder “läran om tolkning”.  

Vanligtvis är hermeneutisk retorik samma sak som analytisk eller analyserande retorik (ibid).  

 

Lindqvist (2016) menar att den hermeneutiska retoriken är en verksamhet där den tolkande 

individen försöker förstå och granska en text, ett tal eller någon annan kommunikativ 

handling. När vi gör en retorisk tolkning av en reklam studerar vi dess val och strategier som 

har till uppgift att påverka läsaren eller mottagaren. En retorisk analys besvarar alltså frågan 

“vilka strategier används för att påverka mottagaren?” (ibid).  

 

Lindqvist (2016) skriver hur retoriken var ett produktivt kunnande under antiken, en 

heuristisk konst som syftade till att skapa nya argumentationer. Vanligtvis tog de alla sin 

utgångspunkt i en hermeneutisk verksamhet som förekom i analyser och uttolkningar av 
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historiens mest uppmärksammade talare och författare. De flesta skandinaviska retoriker 

ägnar idag sig åt tolkning och analyser av politiska, religiösa, filosofiska, vetenskapliga och 

poetiska texter. Retoriken uppfattas i de flesta vardagliga sammanhang som en konst som vi 

kan använda för att kommunicera alternativt förmedla något vi redan vet (ibid).  

 

5.5.1. Ethos, logos och pathos 

Inom retoriken jobbar man med övertalningsmedel för att lyckas övertala eller övertyga 

publiken om något (Gripsrud, 2011). I talet fungerar ethos, logos och pathos som olika 

element samt är en treindelning i den enkla kommunikationsmodellen; talaren - talet - 

åhörarna. Ethos, logos och pathos är tre bevismedel som används för att övertyga. De tre 

verktygen handlar om språkbrukarens karaktär, hur man lyckas påverka publiken på ett 

känslomässigt plan samt hur argumenten faktiskt ser ut (Aristoteles, 2012). 

 

Först ut bland de tre bevismedlen är ethos vilket är språkbrukarens karaktär. När 

språkbrukaren framstår som övertygande och pålitlig skapas en övertygelse hos publiken 

(Aristoteles, 2012). Människor i större utsträckningar fungerar på det sättet att de är mer 

benägna att lita på en person som framstår som övertygande, pålitlig och trovärdig. För att 

vara en trovärdig människa krävs det en god karaktär, välvilja samt förnuft. Alla dessa tre 

egenskaper är viktiga att bära med sig för att lyckas (ibid). Lindqvist (2016) menar att vad 

som uppfattas pålitligt eller värt att lyssna på värderas olika i varje samhälle. För att framstå 

som trovärdig kan en poliskonstapel använda sig av sitt yrke men det är lika möjligt att bygga 

upp ett förtroende som en dömd inbrottstjuv (ibid). Att egenskapen autencitet är en viktig 

pusselbit för att man som språkbrukare ska lyckas övertala sin publik är något som Jens 

Elmelund Kjeldsen (2008) tycker är nödvändigt. Han menar att om man som språkbrukare är 

ärlig och äkta samt engagerad i det man gör finns det en större chans att vinna publikens tillit 

(ibid).  

 

Logos är det andra bevismedlet och handlar om hur argumenten faktiskt ser ut (Aristoteles, 

2012). Enligt Aristoteles är det viktigt att skapa övertygelse för att lyckas påvisa vad som är 

sant och inte (ibid). Kjeldsen (2008) menar att det finns ett samband mellan ethos och logos. 

Trovärdigheten, som är en viktig egenskap, byggs ofta på en effektiv argumentation och det är 

därför viktigt att lyssna på språkbrukare med hög sakkunskap kring det aktuella ämnet (ibid). 

Lindqvist (2008) förklarar att logos kan kopplas till ordvrängare, det vill säga att alla ord har 
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ett motsatsord som går att argumentera utifrån båda orden. Ett exempel är på motsatsord är 

stor och liten (ibid). 

 

Pathos handlar istället om att lyckas påverka publiken på ett känslomässigt plan (Aristoteles, 

2012). Varför det enligt Aristoteles är viktigt att lyckas påverka publiken på ett känslomässigt 

plan är för att det är känslorna som kan avgöra om det finns en möjlighet att bedöma saker på 

ett avvikande sätt. När betraktaren kommer till den här punkten bör det ske en fundering kring 

den känslan som upplevs på tre olika sätt. Det första sättet handlar om att betraktaren ska 

känna vilken anledningen det finns till att känna den aktuella känslan. Det andra sättet är att 

att betraktaren funderar över vilka personer som betraktaren vanligtvis känner den här känslan 

inför. Det tredje sättet är att känna vilket tillstånd betraktaren känner känslan i (ibid). För att 

pathos ska ge någon effekt krävs en förståelse från språkbrukarens sida om vad det är som 

berör och engagerar sin publik (Lindqvist, 2008). Lindqvist (2016) nämner att den som vill 

påverka en åhörare måste förstå vad som berör henne. Även när vi försöker förstå tal och 

texter är känslorna viktiga. Pathos är inget som endast finns i vissa tal eller texter, eller endast 

i utvalda delar av en text eller i ett tal. Pathos är närvarande överallt, oavsett om talaren vet 

det eller ej. Vi kan tolka själva uttryckets, ordens eller metaforikens betydelse för pathos lika 

väl som talarens röstanvändning, användning av bildmaterial eller talarens framträdande 

(ibid).  

 

5.6. Sermocinatio 

Det retoriska begreppet sermocinatio beskrivs som en underordnad betydelse där det viktiga 

är själva begreppet och den funktion som det fyller (Lindqvist, 2016). Begreppet innebär att 

talaren låtsas citera ett yttrande från någon. Denna trop kan användas för att låta talaren ta 

tydlig ställning. Sermocinatio är en variant av begreppet prosopopeia som är en trop som 

bygger på att något frånvarande ges röst. Tropens funktion kan vara att ladda framställningen 

av en känsla, att väcka sympati eller att vara pedagogisk (ibid).  

6. Metod och material 

Under detta avsnitt kommer studiens metod, material, avgränsning och reflektion över 

insamlingsmetoden att presenteras.  
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Uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållsanalys då vi strukturerar materialet och använder 

semiotiska och retoriska verktyg utifrån en given kontext. En innehållsanalys går ut på att 

kvalitativt analysera de kommunikativa innehåll eller budskap som existerar i exempelvis 

dagstidningar (Bryman, 1997). För att komma fram till vilken metod som skulle användas 

utgick vi från undersökningens syfte, problemformulering samt våra avgränsningar. 

  

Vi ska med hjälp av en strukturell ansats analysera och tolka tre av ICA:s reklamklipp. Den 

strukturella ansatsen kommer från Bernard (2001) som i boken Approaches to understanding 

visual culture beskriver ansatsen som att den grundar sig i att det redan finns information 

kring bilden, i detta fall reklamklippen, och tolkas sedan utifrån samhället. Det finns en 

mängd olika strukturer i samhället som påverkar varför det ser ut som det gör idag (ibid). 

 

6.1. Avgränsning 

ICA har producerats 112 klipp som Jerry medverkar i. Siffran har vi kommit fram till genom 

att ha räknat varje klipp för hand, då det inte finns någon exakt källa på hur många klipp just 

Jerry medverkat i. Vi har gjort ett medvetet val att analysera tre av dessa 112 klipp eftersom 

de valda klippen visar tre situationer som är relevanta till våra frågeställningar. Klippen visar 

Jerry i relation till de andra karaktärerna som inte har någon funktionsnedsättning samt hur 

representationen bidrar till att främja acceptansen av människor med funktionsnedsättning. 

  

Analysmaterial nummer två är relevant för att klippet spelar på fördomar som existerar i 

samhället kring den förmåga och prestation som person med en funktionsnedsättning 

förväntas ha. Detta klipp visar en händelse som förekommer någonstans mellan Jerrys 

ankomst och Jerrys avsked. I reklamfilmen spelar ICA överdrivet på de fördomar som finns 

kring vad för arbetsroll en funktionsnedsatt praktikant förväntas ha och vänder på dessa 

fördomar. Här syns istället ombytta roller gentemot vad som förväntas då Jerry är den som 

styr och ställer på arbetsplatsen. 

 

Idén att undersöka Jerrys ankomst och Jerrys avsked uppstod eftersom vi såg en möjlig 

förändring i hans relation med de resterande karaktärerna i tidsperioden mellan dessa två 

klipp. Reklamklippen har ett samband eftersom tidsperioden visar vilket stort avtryck Jerry 

har lämnat på sina kollegor under sin tid hos ICA. Till en början finns en skeptisk syn på 

praktikanten vilket visas i första klippet. Här kan vi återkoppla till Magnus Wikner, 
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marknadschef på ICA, som menar på att de medvetet spelar på de fördomar som finns kring 

funktionsnedsatta i samhället i sina reklamfilmer (refererat i Bengtsson 2009). I sista klippet 

då Jerry tar farväl av kollegorna syns istället ledsna miner när han tar avsked. 

 

6.2. Material 

Vi har valt tre klipp där karaktären Jerry medverkar. Det första reklamklippet är Jerrys allra 

första dag på jobbet då han blir presenterad av Stig för de kommande kollegorna. Det andra 

klippet visar hur ICA använder sig av de sociala normer och fördomar som existerar i 

samhället. Det tredje klippet är relevant för vår studie eftersom det visar Jerrys sista dag på 

jobbet, därmed hans avsked till kollegorna efter många år tillsammans. Detta klipp står i 

kontrast till det första klippet eftersom det första klippet är den allra första dagen vilket 

indikerar på att personalen inte kände Jerry som person i motsats till det sista klippet när de 

tar avsked av honom. Under den tid som utspelas däremellan har det alltså skett en förändring 

vilket vi finner intressant i vår undersökning och besvarar vår andra frågeställning. Därför blir 

dessa tre filmer viktigt material i vår uppsats. 

  

Klipp ett är 35 sekunder lång, klipp två är 75 sekunder lång och klipp tre är 45 sekunder lång. 

Alla tre klipp går att hitta online på Youtube. Nedan hittas länkarna samt en kort beskrivning 

till vardera klipp för att underlätta för läsaren. 

  

Hyperlänk klipp 1 

Jerrys första arbetsdag då han presenteras för kollegorna av Stig. 

Reklamfilm 1. Ica Reklam Nya Praktikanten Jerry. 

https://www.youtube.com/watch?v=51xyUO0_lfM 

  

Hyperlänk klipp 2 

Jerry och Ulf har en överenskommelse till Jerrys fördel. 

Reklamfilm 2. ICA reklamfilm 2012 v.8 – Jerrys avsked 

https://www.youtube.com/watch?v=fp9sJS6pcno 

  

Hyperlänk klipp 3 

Jerry har valt att säga upp sig efter många år tillsammans med ICA och tar farväl av 

kollegorna. 

https://www.youtube.com/watch?v=51xyUO0_lfM
https://www.youtube.com/watch?v=fp9sJS6pcno
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Reklamfilm 3. DE BÄSTA ICA REKLAMERNA GENOM TIDERNA! *Roligt 

https://www.youtube.com/watch?v=LdeV5w7WCn0 

 

6.3. Reflektion över insamlingsmetoden 

Då avsnitten endast visades under en begränsad tid på tv samt endast i realtid, krävdes 

detaljerade och korrekta inspelningar. Därav tog vi del av studiens material via kanalen 

Youtube då vi analyserat klippen djupgående. 

  

Alla tre klippens språkliga delar transkriberades för att underlätta analysen av vad som sades 

medarbetarna emellan. De transkriberade delarna går att finna som bilaga i studien under 

avsnittet bilagor. De språkliga delarna skrevs ned på samma vis som de sades på, det vill säga 

på ett lättläst och talspråkligt vis. Anledningen till det är för att den primära formen av 

mänskligt språk är talet enligt Josephson (2004). Talet är något vi lär oss spontant redan som 

små genom att vi härmar omgivningen (ibid). Skriften är den sekundära formen av mänskligt 

språk och kan därför inte användas för att kalla ett språk för språk (Linell, 2005). Josephson 

(2004) nämner att skriften kräver en mer strategisk inlärningsprocess än vad talet gör (ibid). 

Linell (2005) förklarar att språket inte är skriften, utan skriften används endast som en 

funktion till att registrera språket på papper, men hjälp av symboler eller synliga märken. 

Skriftspråk ger oss dock större möjligheter till kommunikation och information än vad talet 

gör. Det är inte den språkliga förändringen som ger samhällsutvecklingen ett större 

perspektiv, utan det är skriftspråket (ibid). Då det var ett inövat manus förekom inte 

upprepningar eller stakningar vilket gjorde transkriberingen betydligt lättare. 

  

Det gjordes även en transkribering av det visuella delarna i de utvalda klippen, det vill säga 

kroppsspråk och miner, som kommer att vara viktiga för vår analys. Även de visuella 

transkriberade delarna återfinns under avsnittet bilagor. 

7. Analys/resultat 

Under detta kapitel presenteras studiens analys och resultat utifrån de tre utvalda 

reklamklippen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LdeV5w7WCn0
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7.1. Analysmodell 

Vi har valt att använda oss av en analysmodell för att analysera de tre utvalda klippen. Att 

använda en analysmodell med de nedanstående analysfrågor hjälper oss att besvara våra 

frågeställningar och utifrån den tolka ett resultat. Alla analysfrågor i modellen är viktiga för 

att kunna göra en djupgående analys av reklamklippen. Svagheter i analysmodellen är att den 

grundas på verktyg som bygger på egna känslor och tolkningar vilket kan skapa svårigheter 

att urskilja vad som är rätt och fel. Fördelen med analysmodellen är att den hjälper oss att 

besvara de frågeställningar som studien har eftersom frågeställningarna är en tolkningsfråga. 

Fördelen med modellen är också att den hjälper oss att djupgående studera de tecken som 

bidrar till en tolkning. 

  

Denotation - Vi kommer att kalla denna del för ”beskrivning” i vår analys. 

Konnotation - Vi kommer att kalla denna del för ”tolkning” i vår analys. 

  

1. Denotation 

• Vilken är den direkta betydelsen som syns i materialet?  

  

2. Konnotation 

• Vilken är den indirekta betydelsen som syns i materialet? 

 

3. Ethos, logos och pathos 

• 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? 

 

4. Sermocinatio 

• Hur tar talaren ställning för att väcka sympati och känslor hos mottagaren? 

 

7.2. Beskrivning klipp ett 

I reklamklipp ett ser vi inledningsvis i förgrunden till höger en korg med röda äpplen med en 

röd skylt över med vit text ”HELA SVERIGES GÅRDSBUTIK, Fira skördefesten med oss!”. 

Till vänster är en hylla med ett flertal flingpaket. Sebastian visas i helkroppsbild iklädd en vit 
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ICA-rock och en halsduk. Han står vid kyldisken och plockar upp varor från en vagn fylld 

med varor. Till vänster på golvet, under hyllan med flingpaketen, står tre träkorgar med 

potatis. Fortsättningsvis rullar det fram en vagn framför Sebastian, där zoomas Findus 

Torskfilé och Hokifilé in. I bakgrunden syns Sebastian i närbild. Det som är i fokus är de två 

varor som Sebastian håller i handen. Resten av bilden är i oskärpa. 

  

Efter det visas Cindy på samma vis, varorna är i fokus och i bakgrunden syns Cindy i oskärpa. 

Hon håller i två pajer och en soppa från Felix. Cindy har även hon på sig en vit ICA-rock. 

Under rocken har hon en mörk skjorta. Ulf kommer in i bilden. Han är filmad från brösten och 

uppåt. Även han iklädd en vit ICA-rock som han bär en grå t-shirt under. Han är svettig i 

ansiktet och suckar djupt. I nästkommande scen syns en trälåda full med olika typer av 

potatispåsar. Ulfs fot kommer in från vänster och sparkar på trälådan. Han har en svart tygsko 

med vit gummiplatta på tårna som liknar märket Converse. Ulf kommer tillbaka in i bilden, 

även denna gång filmad från bröstet och uppåt, i samma klädsel, lika svettig som tidigare och 

med ett frustrerat ansiktsuttryck. 

  

Cindy visas i bakgrunden i oskärpa och hon näst intill slänger upp margarinförpackningar på 

hög för att uttrycka sin irritation. Förpackningarna ligger som block för att bilda olika 

våningar och den sista förpackningen som hon lägger upp ställer hon på sned. Stig filmas från 

höften och uppåt, iklädd en vit ICA-rock, vit skjorta och en grå/vit/blå randig slips. Han har 

tre pennor i sin vänstra bröstficka och bär ett par glasögon. I sin högra hand håller han i två 

svarta stekpannor som är staplade på varandra. Sekunderna efter zoomas bilden in på hans 

högra hand och de två stekpannorna. 

  

Ulf och Sebastian står i kyldisken, på samma ställe som Sebastian stod på i början av klippet. 

Ulf till vänster och Sebastian till höger, i samma klädsel som de visats i tidigare. Båda 

avslutar att plocka upp varor och vänder sig istället mot kameran med en förvånad blick. 

Sekunden senare dyker Cindy upp bakom Ulf och Sebastian, lika förvånad. Stig filmas från 

bröstet och uppåt och går ett steg åt vänster. Bakom honom dyker den nya praktikanten Jerry 

upp med ett neutralt ansiktsuttryck. Han är iklädd en vit ICA-rock med en grön skjorta under 

och bär glasögon. Ulf och Cindy står tomhänta och Sebastian håller i varorna han höll på att 

packa upp. Ansiktsuttrycken ändras från glada till skeptiska och fundersamma. Jerry som står 

i samma position och filmas från samma vinkel som tidigare har glimten i ögat när han svarar 
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på responsen  från de nya kollegorna. Han har huvudet på sned och mungiporna rycker 

aningen uppåt. 

Urklipp från klipp ett.                                           Urklipp från klipp ett. Stig när han ska 

Ulf, Cindy och Sebastians reaktion när de           presentera den nya praktikanten. 

får syn på den nya praktikanten Jerry. 

 

7.3. Tolkning klipp ett 

I klipp nummer ett, Jerrys ankomst, visas Jerry upp som en trygg och stark individ gentemot 

de andra. Han ser sig själv som en person med samma förutsättningar som de andra 

medarbetarna i butiken. Trots att Jerry hamnar i en situation som kan anses vara obekväm 

eller pinsam i vanliga fall agerar han på ett självsäkert vis och löser den obekväma situationen 

med bravur. När Stig presenterar den nya praktikanten, Jerry, och de andra medarbetarna får 

syn på att det är en person med funktionsnedsättning som är ”förstärkningen” tittar de på 

honom med en skeptisk blick. 

  

Ulf: Kan nån av er hjälpa mig o packa upp dom här? 

Sebastian: Nä, jag är lite upptagen 

Ulf: Amen jag tänkte…. 

Cindy: Ja titta inte på mig 

Ulf: *Suck* o så all den här potatisen. Det står hur mycket nyskörda som helst ute på lagret 

Cindy: Det här är helt sjukt Stig hade ju lovat att vi skulle få förstärkning 

Stig: Jo hörrni, jag lovade ju att jag skulle skaffa förstärkning. Här är den. Säg hej till vår nya 

praktikant, Jerry 

Jerry: Vad glor ni på? Har ni aldrig sett en praktikant förut? 

 

Här agerar Jerry på ett moget vis och är förståndig i sitt svar. Han visar tydligt att hans 

funktionsnedsättning inte är ett problem för honom i den här situationen. Det är Jerry som 
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framstår som den större personen i detta klipp eftersom det är han som sätter grunden till att 

det inte bör existera fördomar gällande människor med en funktionsnedsättning medan Ulf, 

Cindy och Sebastian istället framställs som fördomsfulla. Genom att personalen välkomnar 

Jerry med förvånade ansiktsuttryck, menas indirekt att personalen är fördomsfull och har 

förutfattade meningar. Detta blir en rådande konvention där förutfattade meningar om 

arbetskapacitet hos en funktionsnedsatt person är norm. 

 

7.4. Beskrivning klipp två 

Till vänster sitter Ulf på knä med ett leende på läpparna i en vit ICA-rock och en gul t-shirt 

under. Han sitter framåtböjd med vitt papper i handen. Han är filmad från höften och uppåt. 

Till höger sitter Jerry i en fåtölj. Till en början syns endast hans mage och ben. Han har på sig 

ett par bruna kostymskor som Ulf pustar med det vita pappret. Framför Ulf och Jerry är olika 

kaffevarianter uppstaplat i olika sektioner. På dessa block av kaffe är sex enkla 

kaffeförpackningar från de olika märken uppställda. Dessa kaffeförpackningar är i fokus och 

resten i oskärpa. Bakom Ulf och Jerry står det vita kartonger med ICA:s logga i rött 

uppradade på hög och bildar en slags vägg. 

  
Urklipp från klipp två. Ulf sitter på knä och putsar Jerrys skor. 

  

Vidare får man se samma scen fast ur ett annat perspektiv, då ser man tydligare att Ulf står på 

knä medan Jerry sitter bekvämt i en fåtölj. Jerry har lagt upp sitt vänstra ben på pallen med 

kaffeförpackningarna för att Ulf ska kunna putsa hans skor. Sidorna är täckta med kartonger 

av olika slag. Längst bak i rummet hänger det ner plaststrimmor som ska fungera som en slags 

vägg, och innanför fortsätter lagret. 
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Ulf bär på en stor mängd russinpaket. Tre rader högt och på varje plan står 12 stycken 

russinpaket, vilket gör att förpackningarna går upp till hans ansikte. Han har en ansträngande 

min. Till vänster syns en glasdörr pyntad med julgransris, julbelysning och en röd rosett. Ulf 

anstränger sig för att öppna dörren med hjälp av sin högra arm. I bakgrunden syns skymtar av 

anonyma kunder som går runt i butiken och handlar. Kameran vinklas åt höger och in i bild 

kommer Jerry. Han står tomhänt och väntar på att Ulf ska öppna upp dörren. Ulf får upp 

dörren med hjälp av sin högra arm och fot. Dörren öppnas och Jerry går in genom dörren före 

Ulf. 

  

Inne i personalrummet står en förpackning med värmeljus på högkant på ett runt bord med vit 

bordsskiva. Runt om förpackningen står tre stycken ljuslyktor, till vänster om förpackningen 

står en blå och till höger står en gul och en röd lykta. Värmeljusen i dessa tre lyktor är tända. 

Ovanför bordet hänger två taklyktor i silver. Tända värmeljus förekommer även i dessa lyktor. 

Bakgrunden är i oskärpa men det syns att Jerry ligger ner på mage på en röd brits och Ulf står 

bredvid Jerry. Kameran åker åt höger och bordet med värmeljusen blir i oskärpa och Ulf och 

Jerry hamnar i fokus. Ulf står och masserar Jerrys rygg. I bakgrunden till vänster syns en 

adventsljusstake ståendes på en hylla. Till höger syns gröna skåp för omklädning. 

  

Jerrys ansikte zoomas in. Han ligger på mage och har armarna i kors och lutar hakan på 

händerna. Han har en klocka på höger arm och ett par glasögon. Hans min är neutral. 

Kameran zoomar istället in på Ulfs ansikte. Han filmas från bröstet och uppåt. Hans suckar 

och ansiktsuttrycket är irriterat. 

  

Ulf och Jerry sitter runt ett bord i personalrummet. Bordsskivan är täckt med en rödvit rutig 

julduk. På bordet står tre röda tända blockljus på en träplatta, en banan ligger till höger på 

bordet och till vänster står en öppnad chokladask. Ulf sitter till vänster och Jerry till höger. 

Jerry håller på att bläddra i en pocketbok med sin vänstra hand och framför honom på bordet 

står ett glas med julmust, med ett limegrönt sugrör och en halv skiva citron. Bakom Jerry syns 

ett fönster med halvnedrullade persienner och en tänd julstjärna hängandes. Ulf tittar på Jerry 

och Jerry tittar ner och pekar med höger hand på chokladasken. 
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Urklipp från klipp två. Ulf och Jerry sitter vid bordet 

i personalrummet. 

  

Kameran ändrar riktning och filmar nu ovanifrån över bordet. Den rödvit rutiga julduken 

tänker hela bilden, på bordet till höger står de tända röda blockljusen på en tallrik, glaset med 

Coca Cola skymtar längst upp på bilden och till vänster syns den öppnade chokladasken. 

Asken är öppen och locket lutar mot askens botten. Asken är full med chokladpraliner av 

olika slag. Underarmen och handen på Ulf syns till vänster på bilden. Han har på sig sin vita 

rock och en vit handske och plockar en pralin ur asken. 

  

Tillbaka till scenen när Ulf och Jerry sitter runt bordet. Ulf räcker pralinen han nyss tagit från 

asken och för den till Jerrys mun. Jerry håller fortfarande kvar sin vänstra hand i pocketboken 

och för sin högra hand mot munnen och tar pralinen. Han smakar på den. Han tar ett bett och 

lägger sedan ner den på bordet. Ulf tar med sin vänstra hand upp en svart telefon som ligger 

på bordet framför honom och räcker över den till Jerry. Jerry tar inte emot telefonen utan tittar 

istället på Ulf och säger någonting. 

  

Ulfs ansikte zoomas in och hans ögon lyser och hans leende blev bredare och bredare. Till 

höger skymtar Jerrys ansikte i profil och är i oskärpa. Bakom Ulf hänger en tänd julstjärna. 

Jerry zoomas in och visas från bröstet och uppåt. Han lutar sin högra armbåge på bordet och 

håller upp högra handen i luften och sträcker ur fingrarna och tittar på sin egna hand och sen 

upp på Ulf. 
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Ulf zoomas in igen, även han visas från bröstet och uppåt. Han tittar på Jerry och sedan ner på 

Jerrys hand. Hans ansiktsuttryck går från glad till att bli väldigt besviken. Han försöker dock 

hålla masken och inte visa besvikelsen utan lägger på ett falskt leende. 

 

 

Urklipp från klipp två. Ulfs ögon lyser                Urklipp från klipp två. Ulfs ansiktsuttryck 

och hans leende blir bredare och bredare.               går från glatt till besviket.  

   

Tillbaka till scenen där Ulf och Jerry sitter runt bordet i personalrummet. Samma detaljer som 

tidigare syns och är i oskärpa, även Ulf och Jerry är i oskärpa. Längst fram på bordet står två 

stycken flaskor med julmust som är i fokus och visas upp till ett bra pris. Senare reser sig Ulf 

upp och går iväg från bordet, Jerry sitter kvar. 

 

7.5. Tolkning klipp två 

I det andra reklamklippet framställs Jerry som dominant. Han har makten över Ulf genom 

hela klippet och går in i situationen med en översittande attityd. Jerry är bestämd och vet vad 

han vill. Han viker sig inte när Ulf försöker göra honom nöjd genom tjänster som aldrig tar 

slut. 

  

Jerry: En snäcka 

Ulf: Snäckan, ett mycket bra val. Skulle du kunna tänka dig o ringa tomten nu då? När 

jag varit så snäll 

Jerry: Absolut. Men jag skulle vilja ha manikyr först 

Ulf: Självklart… manikyr… jag hämtar en fil 
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Från klippets början till slut så får tittarna se hur Jerry kör med Ulf i olika situationer. Några 

exempel från klippet är att Jerry inte hjälper till att bära tunga varor, håller inte upp dörren till 

Ulf och ber Ulf om massage och manikyr, innan han uppfyller Ulfs enda önskning - att ringa 

tomten. Här får man som tittare en känsla av att Ulf inte vågar säga emot. Jerry framställs som 

en ledare. 

 

7.6. Beskrivning klipp tre 

Reklamfilmen börjar med att visa två förpackningar med soppa ståendes på ett flertal andra 

förpackningar i samma sort. Varan visas i fokus och allt som är i bakgrunden är till en början i 

oskärpa. Bakom varan står Cindy, Stig, Sebastian och Ulf med ansiktet vänt mot kameran i 

vita rockar med ICA-loggan på bröstet. Jerry står istället med ryggen vänd mot kameran i 

civila kläder. Under den korta tiden som varan visas i fokus syns i oskärpa att Cindy och Jerry 

kramar om varandra. Fokuset övergår till personalen och varan hamnar istället ur fokus. 

Personalen står i butiken framför olika hyllor med varor som inte syns i fokus. Stig kramar om 

Jerry i närbild. Hans ansiktsuttryck är en aning besvärat och nedstämt. Därefter syns 

situationen från Jerrys perspektiv. Jerry har ett neutralt ansiktsuttryck när Stig kramar om 

honom. 

  

Jerry tar sin väska som ligger bredvid tre köttprodukter som hamnar i fokus. Det blir en 

närbild på Ulf som har tårar i ögonen när han tittar på Jerry. Man ser att underläppen rycker 

lite. Därefter filmar man på Jerry som tittar på Ulf och vänder sedan om och går mot 

utgången. Cindy står med armarna i kors och ler lite ledsamt mot Jerry. Stig står en bit 

framför och håller vänster hand på Ulfs rygg. Ulf står med två paket korv i handen och tittar 

på Jerry med en ledsen blick. Sebastian står lite i skymundan. Han gör en djup suck och tittar 

på Jerry. Kameran filmar på Jerry som närmar sig utgången. Han har på sig en jacka och 

väskan hänger över axeln. Skjutdörren har öppnats och på vänster sida syns en rad 

kundvagnar. När Jerry kommer till dörren stannar han upp. Sebastian, som står vid en hylla 

med taco-varor, syns i närbild. Hans ögon spärras upp och munnen är halvöppen. Jerrys 

ansikte kommer i närbild då han vänder sig om och står i riktning mot personalen igen. Ulf 

öppnar munnen när han ser detta. Han tappar de två förpackningarna korv som han håller i 

händerna. Varorna faller ner på golvet och filmas i närbild. Bredvid varorna syns två skor som 

sitter på Ulfs fötter. Skorna rör på sig och går ur bild, som om de är på väg någonstans. I 

samma veva höjs musiken en aning. Musiken som till en början var sorgsen för Jerrys avsked 
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övergår till storslagen och lycklig. Här försöker man få tittarna att tro att Jerry verkligen 

ångrat sig angående sin uppsägning. 

  

I nästa scen tar Ulf sats för att springa framåt. Sebastian syns i bakgrunden. Han står kvar vid 

hyllan med varor till tacos och ser chockad men glad ut. Stig syns också i bild. Han har höjda 

ögonbryn men stängd mun som om han är chockad. Samtidigt som Ulf springer ur bild ser 

man hur Sebastian också börjar ta sats för att springa fram. Kameran filmar på Jerry, från 

bröstet och uppåt. Han går mot personalen. Både Cindy, Stig, Ulf och Sebastian kommer i hög 

hastighet mot Jerry. Ulf längst fram med ett stort leende på läpparna och öppna armar som om 

han ska ta emot Jerry med en kram. De andra kommer tätt bakom, också glada. Det filmas 

från en annan vinkel då man ser Ulfs rygg och hur han springer mot Jerry som plötsligt böjer 

sig ner. 

 
Urklipp från klipp tre. Ulf tar sats för att möta Jerry som 

vänt sig om. 

  

Ulf stannar till i samma ögonblick som Jerry stannar och böjer sig ner. Ulfs min går från 

lycklig till besviken. De andra skyndar sig också fram bakom Ulf men stannar upp när Jerry 

böjer sig ner. I närbild kommer flera förpackningar Risifrutti i olika smaker som står 

uppställda. Jerry tar upp en av dem och vänder sedan om igen för att gå tillbaka till utgången. 

Personalen står i en klunga, Ulf längst fram och resterande bakom. Sebastian skrattar till lite 

osäkert. Stig nickar och skrattar till som att visa att han inte trodde något annat. Cindy suckar 

till, sedan tittar hon på Jerry, skrattar och nickar. Ulf sätter ena handen bakom örat och ser 

osäker ut på situationen. Han kliar sig i nacken som om han skäms lite, och nickar mot Jerry. 

Han rör lite på munnen och flackar med blicken. Jerry går vidare mot utgången i snabba steg. 

Snett bakom honom syns vagnen med risifrutti-varorna. 
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7.7. Tolkning klipp tre 

I det tredje och sista utvalda klippet som visar Jerrys avsked gestaltas Jerry som självsäker. 

Trots att kollegorna till Jerry återigen frågar om han har ångrat sig med sin uppsägning 

framställs han som oberörd av situationen. Jerry ger en känsla av att han inte är förvånad över 

de känslor som kollegorna känner kring avskedet. Kollegornas ledsna miner och besvikna 

ansiktsuttryck visar tydligt att de har ändrat uppfattning om Jerry jämfört med det första 

mötet. När Jerry vänder om i dörren för att gå tillbaka och hämta en risifrutti, tror kollegorna 

att han ändrat sig vilket vi ser på deras förvånade men glada ansiktsuttryck. Ulfs mottagande 

med utsträckta visar på en öppen famn för det som han förväntar sig komma skall. Han tar 

tillbaka Jerry med glädje. När det visar sig att Jerry vände för en risifrutti istället för 

personalen och arbetet visar kollegornas uttryck att de skäms över att de förväntade sig något 

annat. Sebastians skratt ger en känsla av att han är obekväm och osäker över 

situationen.  Stigs nickande indikerar på att han låtsas uppfatta situationen rätt. Cindy suckar 

som om hon blir besviken över situationen men att hon sedan skrattar till och nickar med en 

förstående blick visar att hon döljer sin besvikelse och visar sig istället stöttande och 

förstående mot Jerry. Ulf sätter handen bakom örat och kliar sig i nacken, som om han inte 

visste vad han skulle göra av handen som han precis sträckte ut för att ta emot Jerry. Hans 

flackande med blicken ger en känsla av att han är osäker och obekväm i situationen. Vi får en 

känsla av att han skäms över sig själv som ansåg det vara självklart att Jerry skulle komma 

tillbaka igen.  

 

Cindy: “Hejdå” 

Stig: “Är du verkligen säker på att du vill sluta Jerry?” 

Jerry: “Ja, det är jag” “Hejdå Ulf” 

Ulf: “Hejdå Jerry” 

Sebastian: “Han ångrar sig” 

Jerry: “Glömde risifruttin. Färdkost. Hejdå!” 

Stig: “Självklart” 

 

7.8. Ethos, logos och pathos 

Ethos: Hur väcks förtroende? Skapas trovärdighet hos avsändaren? 

Förtroende skapas genom att Jerry, en av huvudrollsinnehavarna, har en funktionsnedsättning. 

Detta gör att ICA som varumärke bygger förtroende hos kunderna genom att visa att de 
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stödjer den utsatta minoritetsgruppen i samhället. Jerry är numera ett av ICA:s ansikten utåt 

och en symbol för ICA och dess varumärke. Detta ökar förtroendet för ICA och visar att 

kedjan tar sitt samhällsansvar på allvar som den stora butikskedja de är. 

 

Genom att använda sig av återkommande karaktärer skapar ICA en igenkänning hos 

kunderna. Vi förknippar skådespelaren Mats Melin med ICA som varumärke vilket betyder 

att ICA har lyckats skapa igenkänning hos kunderna. 

 

I de tre reklamklippen skapas förtroende genom humor. ICA använder sig av humor för att 

bygga upp ett förtroende hos kunderna genom att fånga deras uppmärksamhet samt spela på 

fördomar som kunderna möjligen kan relatera till på ett lättsamt sätt.  

  

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

I klipp ett förekommer logos då mottagaren själv måste tänka ut vad innebörden i den sista 

repliken betyder, “Vad glor ni på, har ni aldrig sett en praktikant förut?”. När vi senare förstår 

innebörden av repliken lämnar reklamen oss med en positiv aha-upplevelse som har fått oss 

att le. Denna positiva upplevelse är framkallad av butikskedjan ICA vilket i sin tur skapar 

positiva känslor till ICA som butik. Detta fungerar ofta som logos enligt Carlsson & 

Koppfeldt (2008) som menar att detta uttrycks med begreppet “punch line”. 

 

Mottagaren leds till att dra egna slutsatser om hur relationen mellan Jerry och resterande 

personal förändras med tidens gång. De nämner inte ordagrant i något av de tre klippen att 

synen på Jerry har förändrats jämfört med första och sista klippet. Trots det syns det tydligt att 

relationen är annorlunda i det sista klippet. Detta är en slutsats som mottagaren själv 

uppmanas till att dra med hjälp av olika faktorer så som de skeptiska blickarna i klipp ett i 

jämförelse med de besvikna ansiktsuttrycken över avskedet i klipp tre.  

  

Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 

Känslor som skapas är chock, en aha-upplevelse och humor. Chocken skapas genom att 

mottagaren känner igen sig i personalens reaktion på Stigs val av förstärkning. Aha-känslan 

skapas kort därefter genom att klippet framkallar en fundering hos mottagaren kring dess egna 

fördomar angående arbetskapaciteten hos en person som har en funktionsnedsättning. Humor 

skapas genom att Jerry oförutsägbart bemöter fördomarna med attityd och självsäkerhet. 
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Det centrala retoriska begreppet i filmerna är pathos eftersom reklamen utgår från ett 

allvarligt ämne som i detta fall är funktionsnedsättningen Down syndrom. De vädjar till 

tittarnas medkänsla som människor. Genom att använda sig av aha-upplevelser och humor 

försöker reklamskaparna få mottagaren att ta till sig det budskap som ICA vill framföra. Med 

hjälp av aha-känslor får mottagaren tänka själv och därmed känna sig delaktig i att förstå 

reklamklippet. Eftersom denna känsla bygger vidare på humor upplevs reklamen roa 

mottagaren och därmed blir upplevelsen extra stark. 

 

7.9. Sermocinatio 

Reklamens blickfång är funktionsnedsatta Jerry. Vilken funktion har valet av just honom som 

en av huvudkaraktärerna i reklamklippen? Vi återkopplar till Lindqvist (2016) som beskriver 

sermocinatio som ett retoriskt verktyg som låter talaren ta ställning för att väcka sympati och 

känslor hos mottagaren. 

 

Jerry lägger orden i munnen på mottagaren när han frågar “Vad glor ni på?” i klipp ett. Han 

låtsas få svar och besvarar i sin tur det. Detta får mottagaren att uppleva delaktighet, som om 

vi faktiskt hade svarat på Jerrys fråga och plötsligt är vi till viss del delaktiga i reklamklippets 

argumentation. Om mottagaren inte får en sådan upplevelse fyller greppet andra funktioner 

också; till exempel att förmedla Jerrys självsäkra attityd vilket gör att vi faktiskt får lust att 

lyssna till vad Jerry har att säga. Reklamen väcker säkerligen känslor av något slag. När vi hör 

Jerrys kommentar i kombination med hans självsäkra uttalande och stadiga blick kanske 

mottagaren även upplever att han vet vad han talar om. Den sakkunnighet som Jerry visar sig 

ha gör att mottagaren förstår att han är en person som går att lita på, i varje fall i detta 

avseende. Detta kan även ses som ett sätt att spela på känslor på grund av den osäkerhet som 

reklammakarna väckt när Jerry ifrågasätter de normer och fördomar som samhället bemöter 

honom med.  

8. Slutdiskussion 

Genom alla tre reklamklipp gestaltas Jerry som tuff och självständig. Han visar inga tecken på 

att hans funktionsnedsättning sätter stopp för vem han vill vara eller vad han är kapabel till att 

göra. Han har lärt sig att handskas med de fördomar som kommer med hans 

funktionsnedsättning och bemöter kommentarerna och blickarna han får med attityd och 
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självsäkerhet. Jerry föregår med gott exempel och är ett föredöme för andra människor med 

någon form av funktionsnedsättning. Det finns ett tydligt mönster i alla tre klippen som visar 

på hur Jerry ser på sig själv samt vad han kan åstadkomma trots sin funktionsnedsättning. 

 

För att återkoppla till ICA:s satsning ”Vi kan mer” (Icagruppen, 2018) som ger ett tydligt 

exempel på hur viktigt detta initiativ är, att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett 

”vanligt” jobb men att inte heller bygga upp det som en stor händelse. För att återkoppla till 

Augustson (SVT, 2013) och hans ståndpunkt som handlar om att om vi ger sympati till de 

funktionsnedsatta vid ett vanligt utfört arbete ger det istället utrymme för segregationen vilket 

i sin tur leder till särbehandling gällande värde och villkor (ibid). 

 

Något som vi reagerade på under analysens gång var den tydliga förändringen mellan 

kollegornas relation till Jerry i det första analyserade klippet som illustrerar hans första möte 

med kollegorna jämfört med det tredje analyserade klippet som illustrerar hans avsked efter 

sin uppsägning. Gestaltningen av Jerry är densamma, han framställs lika tuff, självsäker och 

självständig i båda klippen men relationen mellan honom och kollegorna är föränderlig 

genom klippens gång. De låga förväntningarna på praktikanten kan man se tydligt att Jerry 

motbevisar då alla kollegor berörs av hans beslut att säga upp sig. Vi får känslan av att Jerry 

har bidragit med mycket under sin tid på ICA vilket kollegornas reaktioner i klipp tre 

förespråkar. I klipp ett skildras en fördomsfull syn på den nya praktikanten ovetandes om hans 

förmåga att arbeta trots sin funktionsnedsättning. Detta tydliggörs genom kollegornas miner 

och uttryck när Jerry blir presenterad. I klipp tre framställs kollegorna berörda av Jerrys 

avsked och uttrycker saknad för sin arbetskollega genom sitt kroppsspråk och genom 

besvikna och ledsna ansiktsuttryck, samt nedstämdhet.  

 

En slutsats efter att ha analyserat de tre utvalda klippen är att det är tydligt att ICA använder 

sig av humor när de gestaltar Jerry. ICA har kombinerat humor med fördomar i klippen. 

Genom att ICA använder sig av fördomar på ett humoristiskt vis motbevisas fördomarna och 

mottagaren får möjligen en tankeställare kring sina egna fördomar och förutfattade meningar 

 

Humorn bidrar till att mottagaren undermedvetet får en tankeställare på ett lättsamt och icke 

anklagande vis. Butikskedjan som idag är den dominerande aktören i livsmedelsbranschen i 

Sverige (Icagruppen, 2017) tar chansen till att upplysa om att dessa fördomar inte behöver 
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stämma. Denna unika maktposition som ICA besitter innebär att företaget har en position att 

förändra samhällsnormerna vilket de utnyttjar. 

  

Genom att göra ett försök att påverka samhället med hjälp av humor ökar chanserna för att 

framföra budskapet på ett lättsamt och undermedvetet sätt eftersom den primära känslan är 

humor. ICA använder sig av humor i klippet genom att spela på de fördomar som kan 

förekomma kring funktionsnedsatta personers förmåga att prestera och vara i en arbetsmiljö. 

Det berör oss mottagare eftersom vi kan relatera och identifiera oss i situationen, oavsett om 

mottagaren är diagnostiserad med en funktionsnedsättning eller inte. En person som inte är 

diagnostiserad med en funktionsnedsättning kan identifiera sig med Ulf, Cindy och Sebastians 

reaktioner som analyseras i det första klippet, medan en person med en funktionsnedsättning 

kan identifiera sig med Jerry. Jerrys agerande öppnar upp för en potentiell diskussion kring 

hur bemötandet mellan en person med, respektive utan, funktionsnedsättning kan bemötas på 

en arbetsplats. Jerry kan uppfattas som en förebild för personer med funktionsnedsättning då 

han tacklar alla fördomar och reaktioner med självförtroende. 

  

Humor framkommer i det första klippet då resultatet gällande en ny praktikant inte 

överensstämmer med de anställdas förväntningar. Det finns en förutsägbarhet i sättet hur de 

anställda reagerar när de möter Jerry för första gången. Denna humor kan upplevas vara på 

Jerrys bekostnad till en början. När Jerry bemöter blickarna med attityd övergår det 

humoristiska i klippet från att vara kollegornas reaktion på Jerrys ankomst till att istället bli 

hans kommentar, som är helt oväntad för personalen och tittarna.  

 

I det andra reklamklippet förekommer också humoristiska inslag. Detta utspelar sig på så sätt 

att Jerry utnyttjar Ulf för att Ulf ber Jerry om en tjänst. Tidigare i rapporten diskuteras 

fördomar som existerar kring funktionsnedsatta. En fördom som diskuteras är att företag är 

rädda för att det ska uppfattas som att man på arbetsplatsen utnyttjar personer med någon 

form av funktionsnedsättning. Dessa fördomar spelar ICA på i det andra reklamklippet för att 

visa på ombytta roller med hjälp av humor. Jerry använder Ulf som betjänt för att lura honom 

till att få det han vill medan Ulf tror att det ska gynna honom att tjäna Jerry. Humorn kommer 

in i bilden på så vis att det kan uppfattas som oväntat för tittarna att det är Ulf som blir 

utnyttjad och Jerry som tar kommando på arbetsplatsen. De vänder på de fördomar som kan 

existera bland tittarna. 
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I det tredje reklamklippet förekommer humor genom att förväntningar byggs upp under 

klippets gång för att sedan bryta dem i slutet av klippet då arbetskollegorna verkar ha 

missuppfattat Jerrys avsikt med att vända tillbaka till kollegorna. Situationen utspelar sig när 

Jerry går tillbaka för att hämta sin färdkost och kollegorna står i besvikelse efter att ha 

missuppfattat situationen totalt. Det finns en viss humor i situationen och missuppfattningen 

eftersom den är tydlig från kollegornas håll. Jerry ger däremot ett intryck av att tycka att det 

är rimligt att han vänder tillbaka för sin färdkost och inte för att han ångrar sig gällande sitt 

beslut att säga upp sig. 

9. Förslag på vidare forskning 

Att studera funktionsnedsättning i reklamvärlden är ett aktuellt och viktigt ämne för 

samhällets utveckling. Det finns betydligt mer att forska kring än vad som tidigare gjorts. När 

vi sökte på tidigare forskning fann vi en lucka i hur funktionsnedsättning gestaltas i media. Vi 

fann även en lucka i hur andra minioritetsgrupper gestaltas i media samt vad det har för 

påverkan på samhället. Det finns betydligt mer forskning att undersöka gällande gestaltning 

av minioritetsgrupper i media, hur de representeras och vad effekterna av representationen 

alternativt den uteblivna representationen blir.  

  

För att följa upp och bygga vidare på vår forskning och specifikt på just ICA som företag kan 

en kvantitativ studie vara ett alternativ. Ett förslag är att undersöka effekten av att 

representeras på ett visst sätt utifrån Jerrys perspektiv. Detta skulle vara intressant eftersom 

det inte är helt osannolikt att Jerrys syn på hur han framställs i reklamklippen speglar det 

generella intrycket vi får som tittare. Ett lämpligt syfte för studien skulle kunna vara att 

studera om personen i fråga känner att denne blir rättvist speglad inför samhället och om 

tittarnas bild överensstämmer med den bild media skapar. För att analysera hur den 

funktionsnedsatta personen, i detta fall Jerry, uppfattas av tittarna kan undersökning göras 

med hjälp av exempelvis enkäter.  

  

Ett annat förslag är att studera hur andra utvalda minoritetsgrupper representeras och gestaltas 

i kommersiell TV. Forskningsområdet skulle exempelvis kunna innefatta etniska minoriteter 

alternativt sexuella minoriteter. Forskningens syfte skulle förslagsvis kunna vara att 

undersöka om det finns skillnader i hur de olika minoritetsgrupperna gestaltas gentemot 
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varandra alternativt gentemot personer som inte tillhör den undersökta minoritetsgruppen. 

Studien skulle kunna undersöka om felaktig framställning sker alternativt om utanförskap 

existerar.  
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Muntlig analys klipp ett 

Ulf: Kan nån av er hjälpa mig o packa upp dom här? 

Sebastian: Nä, jag är lite upptagen 

Ulf: Amen jag tänkte…. 

Cindy: Ja titta inte på mig 

Ulf: *Suck* o så all den här potatisen. Det står hur mycket nyskörda som helst ute på lagret. 
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Cindy: Det här är helt sjukt Stig hade ju lovat att vi skulle få förstärkning 

Stig: Jo hörrni, jag lovade ju att jag skulle skaffa förstärkning. Här är den. Säg hej till vår nya 

praktikant, Jerry. 

Jerry: Vad glor ni på? Har ni aldrig sett en praktikant förut? 

  

Visuell analys klipp ett 

I inledningen ser vi i förgrunden till höger en korg med röda äpplen med en röd skylt över 

med vit text ”HELA SVERIGES GÅRDSBUTIK, Fira skördefesten med oss!”. Till vänster är 

en hylla med massa flingpaket. Sebastian visas i helkropp stående i en vit ICA-rock och en 

halsduk vid kyldisken och plockar upp varor från en vagn. Vagnen har två våningar och det är 

varor på båda våningarna. Till vänster på golvet, under hyllan med flingpaketen, står tre 

träkorgar med vad det ser ut att vara potatis. Fortsättningsvis rullar det fram en vagn framför 

Sebastian, där zoomas Findus Torskfilé och Hokifilé in. 

  

Vidare ser man Sebastian i närbild oskärpa i bakgrunden, det som är i fokus är det han håller i 

handen, två leverpastejförpackningar. 

  

Efter det visas Cindy på samma vis, hon i närbild i oskärpa och förpackningarna hon håller i 

handen är i fokus. Hon håller i två pajer och en soppa från Felix. Cindy har även hon på sig en 

vit ICA-rock, under rocken har hon en mörk skjorta. 

  

Ulf kommer in i bilden. Han är filmad från brösten och uppåt. Även han iklädd en vit ICA-

rock och under en grå t-shirt. Han är svettig i ansiktet och suckar djupt. Bilden efter är en 

trälåda full med olika typer av potatispåsar. Ulfs fot kommer in från vänster och sparkar på 

trälådan. Ulf har en svart tygsko med vit gummiplatta på tårna som liknar märket Converse. 

Ulf kommer tillbaka in i bilden, även denna gång filmad från bröstet och uppåt, i samma 

klädsel, lika svettig som tidigare och med ett argt och frustrerat ansiktsuttryck. 

  

Cindy visas i bakgrunden i oskärpa och hon näst intill slänger upp margarinförpackningar på 

hög för att visa sin irritation. Förpackningarna ligger som block för att bilda olika våningar 

och den sista förpackningen hon lägger upp ställer hon på sned. 

  

Ulf filmas från höften och uppåt, iklädd en vit ICA-rock, vit skjorta och en grå/vit/blå randig 

slips. Ulf har tre pennor i sin vänstra bröstficka och bär ett par glasögon. I sin högra hand 
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håller han i två stycken svarta stekpannor som är staplade på varandra. Sekunderna efter 

zoomas hans högra hand och stekpannorna in. 

  

Ulf och Sebastian står i kyldisken, på samma ställe som Sebastian stod på i början klippet. Ulf 

till vänster och Sebastian till höger, i samma klädsel som det visats i tidigare. Båda avslutar 

att plocka upp varor och vänder sig istället emot kameran med en förvånad blick. Sekunden 

senare dyker Cindy upp bakom Ulf och Sebastian, lika förvånad hon. 

  

Stig filmas från bröstet och uppåt, även han i samma klädsel som tidigare. Sekunden senare 

går han åt vänster sida, och bakom honom kommer den nya praktikanten Jerry fram. Han är 

iklädd en vit ICA-rock och en grön skjorta under, han bär glasögon. Ansiktsuttrycket är 

neutralt. 

  

Åter till Ulf, Cindy och Sebastian. Ulf och Cindy står tomhänta och Sebastian håller i varorna 

han höll på att packa upp. Ansiktsuttrycket ändras från glad till skeptisk och fundersam. 

  

Tillbaka till Jerry, i samma position, samma kläder och samma vinkel från kameran som 

tidigare. Under tiden han pratar så har han glimten i ögat, huvudet på sned och mungiporna 

rycker uppåt. 

  

Muntlig analys klipp två 

Jerry: En snäcka 

Ulf: Snäckan, ett mycket bra val. Skulle du kunna tänka dig o ringa tomten nu då? När jag 

varit så snäll 

Jerry: Absolut. Men jag skulle vilja ha manikyr först. 

Ulf: Självklart… manikyr… jag hämtar en fil 

  

Visuell analys klipp två 

Till vänster sitter Ulf på knä med ett leende på läpparna i en vit ICA-rock och en gul t-shirt 

under. Han sitter framåtböjd med vitt papper i handen. Han är filmad från höften och uppåt. 

Till höger sitter Jerry i en fåtölj. Till en början syns endast hans mage och hans ben. Han har 

på sig ett par bruna kostymskor som Ulf pustar med det vita pappret. Framför Ulf och Jerry är 

olika kaffevarianter uppstaplat i olika sektioner. På dessa block av kaffe är sex enkla 

kaffeförpackningar från de olika märken uppställda. Dessa kaffeförpackningar är i fokus och 
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resten i oskärpa. Bakom Ulf och Jerry står det vita kartonger med ICA:s logga i rött 

uppradade på hög och bildar en slags vägg. 

  

Vidare får man se samma scen fast ur ett annat perspektiv, då ser man tydligare att Ulf står på 

knä och att Jerry sitter bekvämt i en fåtölj. Jerry har lagt upp sitt vänstra ben på pallen med 

kaffeförpackningarna för att Ulf ska kunna putsa hans skor. Sidorna är täckta med kartonger 

av olika slag. Längst bak hänger det ner plaststrimmor som ska fungera som en slags vägg, 

och innanför där fortsätter lagret. 

  

Ulf bär på en stor mängd russinpaket. Tre rader högt och på varje plan står 12 stycken 

russinpaket, vilket gör att förpackningarna går upp till hans ansikte. Han har en ansträngande 

min. Till vänster syns en glasdörr pyntat med julgransris, julbelysning och en röd rosett. Ulf 

anstränger sig för att öppna dörren med hjälp av sin högra arm. I bakgrunden syns skymtar av 

anonyma kunder som går runt i butiken och handlar. 

Kameran vinklas åt höger och in i bild kommer Jerry. Han står tomhänt och väntar på att Ulf 

ska få upp dörren. Ulf får upp dörren med hjälp av högra armen och foten. Dörren öppnas och 

Jerry går in genom dörren före Ulf. 

  

Inne i personalrummet står en förpackning med värmeljus står på högkant på ett runt bord 

med vit bordskiva. Runt om förpackningen står tre stycken ljuslyktor, till vänster om 

förpackningen står en blå och till höger står en gul och en röd lykta. Värmeljusen i dessa tre 

lyktor är tända. Ovanför bordet hänger två taklyktor i silver. Tända värmeljus förekommer 

även i dessa lyktor. Bakgrunden är i oskärpa men det syns att Jerry ligger ner på mage på en 

röd brits och Ulf står bredvid Jerry. Kameran åker åt höger och bordet med värmeljusen blir i 

oskärpa och Ulf och Jerry hamnar i fokus. Jerry ligger som tidigare nämnt på mage på en röd 

brits, med bar överkropp. Ulf står och masserar Jerrys rygg. I bakgrunden till vänster syns en 

adventsljusstake ståendes på en hylla. Till höger syns gröna skåp för omklädning. 

  

Jerrys ansikte zoomas in. Han ligger på mage och har armarna i kors och lutar hakan på 

händerna. Han har en klocka på höger arm och ett par glasögon. Hans min är neutral. 

  

Kameran zoomar istället in Ulfs ansikte. Han filmas från bröstet och uppåt. Hans suckar och 

ansiktsuttrycket är irriterat. 
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Ulf och Jerry sitter runt ett bord i personalrummet. Bordsskivan är täckt med en rödvit rutig 

julduk. På bordet står tre röda tända blockljus på en träplatta, en banan ligger till höger på 

bordet och till vänster står en öppnad chokladask. Ulf sitter till vänster och Jerry till höger. 

Jerry håller på att bläddra i en pocketbok med sin vänstra och framför honom på bordet står 

ett glas med vad det ser ut att vara Coca Cola, med ett limegrönt sugrör och en halv skiva 

citron. Bakom Jerry syns ett fönster med halvnedrullade persienner och en tänd julstjärna 

hängandes. Ulf tittar på Jerry och Jerry tittar ner och pekar med höger hand på chokladasken. 

  

Kameran ändrar riktning och filmar nu i fågelperspektiv över bordet. Den rödvit rutiga 

julduken tänker hela bilden, på bordet till höger står de tända röda blockljusen på en tallrik, 

glaset med Coca Cola skymtar längst upp på bilden och till vänster syns den öppnade 

chokladasken. Asken är öppen och locket lutar mot askens botten. Asken är full med 

chokladpraliner av olika slag. Underarmen och handen på Ulf syns till vänster på bilden. Han 

har på sig sin vita rock och ett vit handske och plockar en pralin ur asken. 

  

Tillbaka till scenen när Ulf och Jerry sitter runt bordet. Ulf räcker pralinen han nyss tagit från 

asken och för den till Jerrys mun. Jerry håller fortfarande kvar sin vänstra hand i pocketboken 

och för sin högra hand mot munnen och tar pralinen. Han smakar på den. Han tar ett bett och 

lägger sedan ner den på bordet. Ulf tar med sin vänstra hand upp en svart telefon som ligger 

på bordet framför honom och räcker över den till Jerry. Jerry tar inte emot telefonen utan tittar 

istället på Ulf och säger någonting. 

  

Ulfs ansikte zoomas in och hans ögon lyser och hans leende blir bredare och bredare. Till 

höger skymtar Jerrys ansikte i profil och är i oskärpa. Bakom Ulf hänger en tänd julstjärna. 

Jerry zoomas in och visas från bröstet och uppåt. Han lutar sin högra armbåge på bordet och 

håller upp högra handen i luften och sträcker ur fingrarna och tittar på sin egna hand och sen 

upp på Ulf. 

  

Ulf zoomas in igen, även han visas från bröstet och uppåt. Han tittar på Jerry och sedan ner på 

Jerrys hand. Hans ansiktsuttryck går från glad till att bli väldigt besviken. Han försöker dock 

hålla masken och inte visa besvikelsen utan lägger på ett falskt leende. 

  

Tillbaka till scenen där Ulf och Jerry sitter runt bordet i personalrummet. Samma detaljer som 

tidigare syns och är i oskärpa, även Ulf och Jerry är i oskärpa. Längst fram på bordet står två 
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stycken flaskor med julmust som är i fokus och visas upp till ett bra pris. Sekunder senare 

reser sig Ulf upp och går iväg från bordet, Jerry sitter kvar. 

  

Muntlig analys klipp tre 

Cindy: “hejdå” 

Stig: “Är du verkligen säker på att du vill sluta Jerry?” 

Jerry: “Ja, det är jag” “Hejdå Ulf” 

Ulf: “Hejdå Jerry” 

Sebastian: “Han ångrar sig” 

Jerry: “Glömde risifruttin. Färdkost. Hejdå!” 

Stig: “Självklart” 

  

Visuell analys klipp tre 

Reklamfilmen börjar med att visa två förpackningar soppa ståendes på ett flertal andra 

förpackningar i samma sort. Varan visas i fokus och allt som är i bakgrunden är till en början i 

oskärpa. Bakom varan står Cindy, Stig, Sebastian och Ulf med ansiktet vänt mot kameran i 

vita rockar med Ica loggan på bröstet. Jerry står istället med ryggen vänd mot kameran. Under 

den korta tiden som varan visas i fokus syns i oskärpa att Cindy och Jerry kramar om 

varandra. fokuset övergår till personalen och varan blir istället ur fokus. 

  

Personalen står i butiken framför olika hyllor med varor som inte syns i fokus. Stig kramar om 

Jerry i närbild. Hans ansiktsuttryck är en aning besvärat och nedstämt. Därefter syns 

situationen från Jerrys perspektiv. Jerry har ett neutralt ansiktsuttryck när Stig kramar om 

honom. 

  

Jerry tar sin väska som ligger bredvid tre köttprodukter som hamnar i fokus. Det blir en 

närbild på Ulf som har tårar i ögonen när han tittar på Jerry. Man ser att underläppen rycker 

lite. Därefter filmar man på Jerry som tittar på Ulf och vänder sedan om och går mot 

utgången. Cindy står med armarna i kors och ler lite ledsamt mot Jerry. Stig står en bit 

framför och håller vänster hand på Ulfs rygg. Ulf står med två paket korv i handen och tittar 

på Jerry med en ledsen blick. Sebastian står lite i skymundan. Han gör en djup suck och tittar 

på Jerry. 
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Kameran filmar på Jerry som närmar sig utgången. Han har på sig en jacka och väskan hänger 

över axeln. Skjutdörren har öppnats och på vänster sida syns en rad kundvagnar. När Jerry 

kommer till dörren stannar han upp. Sebastian, som står vid en hylla med taco-varor, syns i 

närbild. Hans ögon spärras upp och munnen är halvöppen. Jerrys ansikte kommer i närbild då 

han vänder om och står i riktning mot personalen igen. Ulf öppnar munnen när han ser detta. 

Han tappar de två förpackningarna korv som han håller i händerna. Varorna faller ner på 

golvet och filmas i närbild. Bredvid varorna syns två skor som sitter på Ulfs fötter. Skorna rör 

på sig och går ur bild, som om de är på väg någonstans. I nästa scen tar Ulf sats för att springa 

framåt. Sebastian syns i bakgrunden. Han står kvar vid hyllan med tacovaror och ser chockad 

men glad ut. Stig syns också i bild. Han har höjda ögonbryn men stängd mun som om han är 

chockad. Samtidigt som Ulf springer ur bild ser man hur Sebastian också börjar ta sats för att 

springa fram. Kameran filmar på Jerry, från bröstet och uppåt. Han går mot personalen. Både 

Cindy, Stig, Ulf och Sebastian kommer i hög hastighet mot Jerry. Ulf längst fram med ett stort 

leende på läpparna och öppna armar som om han ska ta emot Jerry med en kram. De andra 

kommer tätt bakom, också glada. 

  

Det filmas från en annan vinkel då man ser Ulfs rygg och hur han springer mot Jerry som 

plötsligt böjer sig ner. Ulf stannar till i samma ögonblick som Jerry stannar och böjer sig ner. 

Ulfs min går från lycklig till besviken. De andra skyndar sig också fram bakom Ulf men 

stannar upp när Jerry böjer sig ner. I närbild kommer flera förpackningar Risifrutti i olika 

smaker som står uppställda. Jerry tar upp en av dem och vänder sedan om igen för att gå 

tillbaka till utgången. Personalen står i en klunga, ulf längst fram och resterande bakom. 

Sebastian skrattar till lite osäkert. Stig nickar och skrattar till som att visa att han inte trodde 

något annat. Cindy suckar till, sedan tittar hon på Jerry, skrattar och nickar. Ulf sätter ena 

handen bakom örat och ser osäker ut på situationen. Han kliar sig i nacken som om han skäms 

lite, och nickar mot Jerry. Han rör lite på munnen och flackar med blicken. Jerry går vidare 

mot utgången i snabba steg. Snett bakom honom syns vagnen med risifrutti varorna på. 
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