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Abstract 

Television advertising has many different tasks. Some aims primarily to entertain 

while some companies use TV advertising to promote their brand and products. 

However, television advertising may be misleading. The message of the TV 

commercial konsekvent disappears with all the content in a TV commercial. I have 

chosen to study the contents of two commercials from different companies who are 

two of Sweden's most loved commercials, Com Hem and ICA. 

The purpose of this essay is to find out what the content of the television commercials 

are trying to convey to the viewer. The main goal is to try to sell products or simply to 

entertain. The sub-questions and the main question will be answered by using the 

method of text analysis, which helps to examine the contents of a text. In this case, a 

TV- commercial. Questions have been applied to text analysis with the help of Ulla 

Moberg's (2010) analysis model. Theories used to answer the main question are 

advertising, marketing & brand. 

The collected empirical material resulted in that the two companies would inform the 

customer with solutions to problems that can occur in everyday life. ICA wishes to 

inform the viewer with a healthier life. They offer both entertainment and sales. Their 

advertising aims to show the week's prices. Com Hem used metaphors to show 

broadband characteristics and strength. They, however, choose not to show the 

product in their television commercial. The study revealed that both companies use 

humorous parody skits. They want to maintain and put the customer first. 

Keywords: Advertising, Brand, Marketing, ICA, Com Hem. 
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Sammanfattning 

TV-reklam kan ha olika syften; vissa strävar efter att underhålla medan andra företag 

använder TV-reklam för att främja sitt varumärke eller en produkt. Dock kan TV-

reklam vara vilseledande. Budskapet försvinner av allt innehåll i reklamen. Därför har 

jag valt att studera innehållet i två reklamfilmer från olika företag som är två utav 

Sveriges mest folkkära reklamer; Com Hem och ICA.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad innehållet i ICA och Com Hems TV-

reklamer försöker förmedla till TV-tittaren - är huvudmålet att försöka sälja produkter 

eller enbart att underhålla? 

Delfrågorna samt huvudfrågan kommer att besvaras med hjälp av metoden textanalys, 

som är en metod för att granska innehållet i en text. I detta fall en reklamfilm. Frågor 

har tillämpas till textanalysen med hjälp av Ulla Mobergs (2010) analysmodell. 

Teorier som använts för att besvara huvudfrågan är representation, 

marknadskommunikation & varumärke.  

Det insamlade empiriska materialet resulterade i att bägge företagen vill upplysa 

kunden om lösningar till problem som kan förekomma i vardagen. ICA vill 

uppmuntra TV-tittaren till ett sundare och mer hälsosamt liv. De bjuder på både 

underhållning och försäljning, då deras reklam syftar till att visa veckans priser. Com 

Hem använder metaforer för att visa bredbandets egenskaper och styrka. De väljer 

dock att inte visa produkten i TV-reklamen. I studien framgick det att båda företagen 

använder sig av humoristiska parodisketcher. De vill underhålla och sätter kunden 

först.  

Nyckelord: Reklam, Varumärke, Marknadskommunikation, ICA, Com Hem. 
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1.	Inledning		
 

Roliga, underhållande och starka karaktärer är vanligt förekommande i reklamfilmer. 

Vare sig det handlar om återkommande episodreklam, så som ICA jobbar, eller med 

roliga och starka karaktärer som exempelvis förekommer i  Com Hem-reklamen. Det 

satsas lika mycket på reklam som på utbildning i Sverige (Mårtenson, 2009). Vilket i 

sin tur visar vikten av reklam i dagens Sverige. Ibland glöms reklamens innehåll bort 

och vi tittare fokuserar mer på vad som sägs än vad som visas och vice versa. TV-

reklam handlar ofta om att skapa ett intresse hos tittaren. Den tillträder in i TV-rutan 

och söker kontakt med TV-tittaren. Vissa väljer att zappa runt, andra väljer att lämna 

rummet. Dock väljer majoriteten av TV-tittarna att sitta kvar och titta. ”De som ger 

reklamen uppmärksamhet exponeras för säljbudskapet, filmruta för filmruta, i den 

ordning som är planerad av reklambyrån” (Haglöf, 1994, s. 22). TV-reklamen kräver 

uppmärksamhet men i utbyte måste tittaren också få något. I många sammanhang 

handlar utbytet om underhållning eller information om någonting man behöver, eller 

både och (Haglöf, 1994). Problematiken ligger i att reklam kan vara missvisande och 

vilseledande. Vill företaget först och främst sälja själva produkten eller 

uppmärksamma varumärket på ett underhållande sätt? 

Idag kan jag känna att man fastnar för en TV-reklam på grund av underhållningen och 

mindre på vad den faktiskt försöker sälja. Därmed kommer jag att lägga fokus vid att 

undersöka innehållet i två av Sveriges mest folkkära reklamkoncept; ICAs och Com 

Hems reklamfilmer.  
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1.1 SYFTE OCH PROBLEMFRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om företagen Com Hem och ICA lägger vikt på 

att marknadskommunicera sina produkter i sin TV-reklam, eller om man enbart vill 

underhålla TV-tittaren med reklamen. 

 

Frågeställningarna till arbetet följer på detta vis: 

• Är ICA och Com hem tydliga med att visa sina produkter i TV-reklam? 

• Hur använder företagen Com Hem & ICA sin TV-reklam för att kommunicera 

och nå fram sitt budskap  till tittaren? 

• Hur utnyttjar ICA och Com Hem koherens, innehåll, relation & interaktion 

samt intertextualitet i reklamfilmen? 
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1.2 DISPOSITION 
 

Studien börjar med en inblick i ämnets bakgrund, som ger läsaren en insyn i 

konceptet. Uppsatsen fortsätter med teoretiska utgångspunkter som har en stor 

betydelse i studien.  

I metoddelen förklaras den valda metoden samt argument som stärker och motiverar 

valet. Det empiriska materialet analyseras sedan och presenteras under resultatdelen.  

Slutligen avslutas uppsatsen med en slutdiskussion där jag som forskare sammanfattar 

undersökningen genom att besvara huvudfrågan. 
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1.3 BAKGRUND 

1.3.1	Reklam	

 

Det var först på 70-talet som vissa byråer började satsa på TV-reklam. En helt ny 

värld av möjligheter öppnades upp. Arbetare som jobbade med print och affischering 

blev de första att jobba med TV. Dörrar sparkades upp ”till ett oändligt landskap av 

möjligheter: ljud, bild och rörelse” (Haglöf, 1994, s. 200). 

Dock kom motgångarna 1988. Det var året då lågkonjunkturen var som djupast för 

TV-reklamen. Lågkonjunkturen hade inte varit så dålig sedan 30-talet. TV-reklamen 

omsatte cirka 40 miljoner kronor och fem år senare - en och en halv miljard kronor. 

”Det var TV:s väg från skuggan till en dominerande position bland traditionella 

medierna, från institution till industri och TV som finansiell investering”(Haglöf, 

1994, s. 5). 

Traditionen i Sverige var att berätta historier. Det var inte förrän klädmärket Diesels 

första reklam slog igenom som Sverige insåg att reklamen bygger på så mycket mer 

än att bara berätta en historia. ”Den var charmig och lämnade en speciell stämning 

efter sig som gick hem hos en viss typ av människa” (Haglöf, 1994, s. 200). Reklamen 

var inte bara intelligent gjord, utan hade också en effekt.  

Reklamens syfte är att nå ut till konsumenterna. Strävan att nå ut till mottagarna utgår 

från de tre U:na; upplevelsen, underhållning och ursprung (Bergström, 2004). 

Ursprunget motsvarar mer enkla och raka annonser. Upplevelsen uppmärksammades 

under åttio- och nittiotalet. Reklamarbetarna ansåg att man skulle sätta 

konsumenternas upplevelse i fokus. De ville helt enkelt ge konsumenterna en 

upplevelse med hjälp av underhållning. Rosendahl, Bergström, Petersson och 

Petterson (1995) menar att: 

”Reklam kan vara utvecklande för samhället och 

individen (…) Reklam kan slå hål på fördomar. Men 

reklam kan också hämma samhällsutveckling och 

förnyelse” (Rosendahl, Bergström, Petersson & 

Petterson, 1995, s. 101). 
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I början av 2000-talet skedde en lågkonjunktur som ledde till att många företag 

började använda sig av säljfrämjande och imagebyggande för att förstärka varumärket 

i reklamerna. Innan sekelskiftet fanns det oftast motsättningar mellan dessa element 

som senare började försvinna. Därefter fanns det gott med exempel på reklam som 

kombinerade dessa och som både ville förstärka varumärket och sälja en produkt. Sälj 

och image kan kombineras till en framgångsrik reklam med många efterföljare 

(Berglund & Boson, 2010). ”Sälj och image går hand i hand och stärker ICA:s 

varumärke så länge målgruppen fortfarande är engagerade i handlingen i reklamen 

samtidigt som den i alla avsnitt ger information om förmånliga priser på utvalda 

produkter” (Boson & Berglund, 2010, s. 107). 

 
1.4 DE STUDERANDE FÖRETAGEN 

1.4.1	Com	Hem	

Com Hem bygger sin affärsidé på att erbjuda hushållen i Sverige kompletta lösningar 

för telefoni, bredband och digital-TV. De värderar kunden först samt strävar efter att 

vara den självklara partnern till en bekymmerfri underhållnings- och 

kommunikationstjänst (Com Hem, 2008). 

Judit och Judit är två huvudkaraktärer i Com Hems framgångsrika reklamkoncept, 

som lanserades för första gången 2009. De två damerna har en elegant, klädsam stil 

och agerar som informatörer åt Com Hems kunder. Med deras kunskap, charm och 

oväntade pedagogik ger de svar på frågor som kan uppstå vare sig det gäller teknik 

eller antal TV-kanaler med mera (Com Hem, 2008). Det är fortfarande oklart om Judit 

och Judit är systrar eller kollegor.  

Reklamkonceptet bygger oftast på att karaktärerna Judit och Judit imiterar kända 

personer och filmklipp (Com Hem, 2008). 

Judit och Judit beskrivs på Com Hems hemsida som inspiratörer som hjälper till att 

förmedla innehåll, erbjudanden, kampanjer samt teknik till kunden (Com Hem, 2008). 

Succén av reklamfilmerna har lett till att Judit och Judit numera blivit ett av Sveriges 

mest framgångsrika reklamkoncept. 
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1.4.2	ICA	

”ICA–koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 

2 100 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. 

ICA AB ägs av Hakon Invest AB” (ICA, 1994). ICA:s slogan lyder ”Vi ska göra 

varje dag lite enklare” (ICA, 1994). Deras mål och fokus är att bli det ledande 

detaljhandelsföretaget när det kommer till mat och måltider (ICA, 1994). Genom ett 

starkt utbud av nya produkter hoppas ICA kunna öka sin försäljning. Strategin 

omfattar även att kunna erbjuda kunden bra priser och ett brett sortiment (ICA, 1994). 

Varje vecka sänds ett nytt reklamkoncept av ICA, med veckans kampanj och nedsatta 

priser med mera (ICA, 1994). ICAs nuvarande reklamfilm fick sin form år 2001. Det 

var King Reklambyrå och produktionsbolaget Tre Vänner som låg bakom konceptet 

som idag tillhör ett av Sveriges mest folkkära reklam. King Reklambyrå är också 

namnet bakom Com Hems reklamfilmer. Reklambyrån som ägs av Groves Trail Ltd 

står bakom konceptet för både Judit & Judit och ICA-Stig o Co (Wikipedia, 2001). 

I reklamserien får vi följa butikschefen Stig och hans anställda: Ulf, Sebastian, Cindy 

och Jerry. I kampanjerna är det ICA-Stig som är butikschef och därmed det högsta 

hönset. ICAs egna varor framhävs i reklamen och i varje reklamfilm framhävs varor 

med tillfälligt nedsatt pris. Sketcherna i matbutiken är uppbyggda som en kort 

humoristiskt sketch. 
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2.	Tidigare	forskning		
Som tidigare forskningsmaterial har jag använt mig av litteraturen ”Om TV och 

reklam” skriven av Erik Haglöf (1994). Boken omfattar i stort sett en studie om TV 

som reklammedium. Bokens syfte är att begripa vad TV-reklam är och hur man kan  

använda det i praktiken. I den stora utbredningen så berättar Haglöf (1994) 

tillsammans med andra författare om TV-reklamens resa i Sverige. 

Erik Haglöf (1994) kategoriserar in reklamfilmer i sju olika genrer utifrån vilket 

innehåll de har. Dessa sju är  demonstration, humor, kändisar, känslor, livsstil, intyg 

och tal (Haglöf, 1994, s. 213). Alla reklamfilmer går inte att kategorisera in i Haglöfs 

(1994) genrer. Vissa reklamfilmer kanske har andra värden som inte presenteras 

utifrån Haglöfs (1994) indelning. Dock visar indelningen utav dessa kategorier en 

generell bild av hur reklamfilmsmarknaden kan se ut.  

Författaren har även studerat TV-reklamens uppgift att förmedla budskap från 

annonsörer till tittare. I sin bok ”Om TV och reklam” (Haglöf, 1994) refererar han till 

olika regissörer. En utav dessa regissörer som han nämner i hans bok är Joakim 

Jonasson, för Diesel. Haglöf (1994) anser att Joakim jobbar på så sätt att han utmanar 

och gör det oväntade, för att få åskådarnas uppmärksamhet. Han försöker ständigt 

jobba utanför ramarna och det som står i regelboken (Haglöf, 1994). 

”Här har medievalet och hanteringen av mediet stor betydelse valet av omgivningen 

och hur man väljer att möta denna omgivning dvs det som uppstår i kopplingen 

mellan den egna reklamfilmen och det runt omkring. Genom att byta spelplats kan 

man överraska och få människor att öppna sig; få chansen att kommunicera” 

(Haglöf, 1994, s. 205). Erik Haglöf (1994) förespråkar TV-reklam som ett unikt och 

kraftfullt reklammedium. ”Mängden av reklam som idag möter människor i olika 

sammanhang ställer krav på att mediernas fulla potential utnyttjas för att annonsörer 

ska nå fram” (Haglöf, 1994, s. 17).  Erik Haglöf (1994) väljer att formulera TV-

reklam som svår att undgå.  
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”En del människor lämnar rummet under reklamavbrotten eller tittar inte på 

reklamen, men majoriteten av publiken kan inte – vill verkligen inte – sluta ögonen 

och stänga öronen. De som ger reklamen uppmärksamhet exponeras för 

säljbudskapet, filmruta för filmruta, i den ordning som planerad av reklambyrån. 

Reklamen har rörelse och ljud, produkten kan visas under användning” (Haglöf, 

1994, s. 22) 

När det talas om begreppet TV-reklam så går det inte att undvika TV som medium. 

Mediet underlättar och lämpar sig utmärkt för emotionella argument. Det visuella 

mediet som TV är till för gör det lättare att demonstrera olika funktioner hos 

exempelvis; en ny kökspryl (Haglöf, 1994). 

Andra forskningsmaterial som har använts i uppsatsen är bland annat ”Television 

Form and Public Address” skriven av författaren John Corner (2006) som är verksam 

lektor inom politik- och kommunikationsvetenskap vid Liverpool University. Boken 

omfattar en kritisk studie av sambanden mellan de offentliga karaktärerna i TV och 

hur de på olika sätt fungerar som kommunikation. I boken ställer John Corner (2006) 

grundläggande frågor om hur det som visas på våra TV-apparater engagerar, 

informerar och underhåller tittaren. Corner (2006) fokuserar på tre viktiga element när 

det kommer till TV-reklam; tal, rörelse och musik (Corner, 2006, s.108). Talet ger 

TV-reklamen kontroll och en dramatisk ton. Den manliga rösten som ofta talar om 

produkterna som visas som är en typisk kliché inom TV-reklam (Corner, 2006). När 

det kommer till rörelse menar han att TV-mediet leder över radio och tryck. Han 

anser att det inte finns något som går att överklassa TV-mediet. Mediet kan porträttera 

bilderna och ge dem en dramatisk effekt, något som radio eller tryckta medier inte kan 

åstadkomma på samma sätt (Corner, 2006). TV-mediet är ett utmärkt sätt att visa en 

bra handling, ett dramatiskt händelseförlopp och tempo. Musiken indikerar känslan av 

reklamen. Musiken har en viktig roll i hur reklamfilmen formas. Den ökar 

igenkänningsfaktorn, låten kanske innehåller en igenkännbar fras som man nynnar 

till. I boken talar Corner (2006) om TV som ett massmedium som involverar 

distribution, produktion och reception (Corner, 2006, s.14). 
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2.1 REKLAM FÖR-NACKDELAR  
TVn har en direkt kontakt med tittaren och är därmed tidsbestämd. Om vi jämför 

exempelvis med tidningar så är konsumtion inte tidsbestämd på samma sätt. Den 

direkta kontakten med TV kan till en stor del vara en styrka men också en svaghet. 

Om du befinner dig nära en TV så har du större chans att exponeras av TV-reklam 

motvilligt eller frivilligt. Med motvilligt menas med att du zappar runt och hamnar på 

en kanal som visar reklam, men väljer att zappa vidare. Bo Rönnberg (1994) menar 

att under den korta tid som reklamfilmen visades på TV kanalen som du zappade till, 

så har din hjärna redan registrerat budskapet och lagt det på minnet (Haglöf, 1994). 

Erik Haglöf (1994) talar om TV som ett attraktiv reklammedium. Han talar även om 

plattformen som ett unikt kommunikationsforum, där reklamen får uppnå hög 

frekvens och räckvidd. Det vill säga kontakt med målgrupp. Det finns för- och 

nackdelar med alla medium. Många anser reklam som onödigt och jobbigt. Därför 

väljer man att undvika situationen och ägna sin uppmärksamhet åt annat.  Andra 

väljer att sitta kvar och zappa runt under reklamavbrottet. Dock lockas vissa och tittar 

vidare på reklamen (Haglöf, 1994). 
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3.	Teoretiska	utgångspunkter	
De teorier som jag främst kommer att använda mig av är representationsteori, 

marknadskommunikation och varumärke. Detta känns naturligt med tanke på mina 

frågeställningar samt användning av metod; kvalitativ textanalys, som beskrivs på 

sida 18. Marknadskommunikation och varumärke medför relevanta kopplingar till 

uppsatsen, som kan resultera i ett mer begripligt och djupgående svar i 

undersökningen. 

 
3.1 REPRESENTATION 

  
Simon Lindgren som är verksam som lärare och forskare vid Umeå Universitet, 

nämner i sin bok ”Populärkultur; Teorier, metoder och analyser” (2009) den 

väletablerade kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall, som lanserade begreppet 

representation. Hall beskriver representation som ett begrepp som står för den 

meningsproduktions som sker genom språk, diskurser och bilder (Lindgren, 2009, 

s.57). Representation sammankopplar mening och språk med kultur. Begreppet kan 

enligt Hall handla om två olika saker; att beskriva och symbolisera. Alla möjliga 

föremål och människor och händelser är korrelerade med en uppsättning av begrepp 

eller mentala representationer som vi bär i våra huvuden. Vi formar och bildar 

begrepp av oklara och abstrakta saker som vi inte kan se, känna eller röra. Det är 

tankar som avkodar synintrycket av något i relation till ett begrepp som man har i 

huvudet. Ett exempelvis som tas upp i boken är en datormus, Lindgren antyder att han 

vet att det är en datormus, men hur egentligen vet han det? Han förstår vad det är 

eftersom hans tankar avkodar synintrycket av musen i relation till ett begrepp som han 

har i huvudet sen tidigare. På så sätt vet han vad det är för något. Vad vi beskriver har 

nödvändigtvis inte samma betydelse som vad det symboliserar. Ta bilden nedan som 

ett exempel 

  

 (Beskrivning: Ett rött äpple.  

             Symbol: Företaget Apple) 
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3.2 MARKNADSKOMMUNIKATION 
 

Marknadskommunikation handlar om att ställa kunden i fokus. Det är otroligt viktigt 

att fokusera på känslor i stället för vad varumärket är för något. Kunskapen om 

känslan är väsentlig eftersom marknadskommunikation dessutom handlar om att 

påverka människors beslut (Mårtenson, 2009). 

Mårtenson (2009) refererar till en källa som påvisar att företagen satsar 70 miljarder 

kronor varje år på kommunikation. Ansvaret för företagens varumärke och produkter 

hänger på marknadskommunikation. Dess uppgift här är att bygga upp den rätta 

associationen, att ge dem en attraktiv personlighet ute på marknaden samt att ge 

företagens produkter ett mervärde. Dessa associationer ska vara starka, fördelaktiga 

och unika (Mårtenson, 2009). 

Marknadskommunikationens uppgift är många, men en stor uppgift är att göra 

varumärket synligt. Detta görs genom att skapa och upprätthålla kännedom om 

varumärket. 

 

3.3 VARUMÄRKE 
 

Innan vi tar an undersökningen om ICAs och ComHems reklamfilmer, så är det 

väsentligt att först ta reda på vad ett varumärke är för något. ”Varumärken liknas ofta 

vid isberg. Vanligtvis ser man bara toppen av isberget, medan huvuddelen ligger 

under vattenytan. Den synliga delen av varumärket utgör bara en liten del av hela 

varumärket" (Mårtenson, Ateva & Svensson,  2013, s.11). 

Ett varumärke ger en produkt dess ansikte. Dess ursprungliga funktion är att särskilja 

den egna produkten från konkurrenternas och på så sätt skapa en identifikation. Enligt 

Albertsson och Lundqvist (1997) definieras begreppet identifikation som ett ID. ”Det 

blir ett slags ID-kort som legitimerar produkten på marknaden” (Albertsson & 

Lundqvist, 1997, s. 132).  

Enligt Rita Mårtenson (2009), som är professor i marknadsföring på 

handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, är vi människor i ständigt behov av 
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något. Reklamen öppnar upp dörrar som kan vara lösningen på behoven. På så sätt 

dras tittaren in i reklamens värld.  

Enligt varumärkeslagen (2010) definieras begreppet på följande vis: 

4 §” Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt 

ord, inbegripet, personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har 

särskiljningsförmåga” (Varumärkeslagen, 2010). 

Det som menas med särskiljningsförmåga är att man inte ska kunna växla ihop 

varumärken. Ett starkt varumärke ska vara lätt att känna igen och inte förväxlas med 

andra produkter. Ett starkt varumärke är oftast ett företags mest värdefulla tillgång. 

Enligt Rita Mårtenson (2009) ska ett specifikt varumärke ha starka, positiva och unika 

associationer för att attrahera mottagaren. Varumärket måste dessutom marknadsföras 

på ett relevant, positivt och lockande sätt för att fånga in kunden eller målgruppen 

(Mårtenson, 2009). Varumärkets inre kännetecken, eller rättare sagt 

varumärkespersonlighet, definierar varumärkets egenskaper (Mårtenson, 2009). Det 

är väsentligt med en attraktiv varumärkespersonlighet på grund av intresseväckande, 

minnesvärt och relationen till kunden, exempelvis ICA-Stig som agerar som en vän 

eller rådgivare för kunden (Mårtenson, 2009, s.114). Rita Mårtenson (2009) anser att 

landets största personlighet inom svensk reklam är ICA-Stig och kollegorna i ICAs 

populära reklamfilmer (Mårtenson, 2009). Varumärkets karaktär är ett begrepp som 

anger stil, eller känsla som i sin tur skapar en levande personlighet för varumärket 

eller produkten. 

Om man kort sammanfattar processen från varumärke till reklam så sker det på 

följande vis. Det första som sker är att man bygger upp och stärker varumärket, som 

utgör grunden i all kommunikation. Varumärket är produktens personlighet och själ. 

Nästa steg blir att hitta en plats på marknaden för varumärket, vart varumärket ska 

positioneras (Dahlén & Lange, 2009).  
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Därefter är det dags att marknadskommunicera och nå ut med varumärket till TV-

tittaren med hjälp av reklam. Micael Dahlén och Fredrik Lange (2009), lärare och 

forskare inom området marknadsföring och strategi anser att reklamen måste utformas 

taktiskt för att begripa centrala element som stödjer positioneringen och varumärket 

(Dahlén & Lange, 2009). 

”Reklamen måste utformas taktiskt för att inbegripa centrala element som stödjer 

varumärket och positioneringen” (Dahlén & Lange, 2009, s.225). 

Sedan är det dags för en taktisk reklamutformning som talar om vilka delar som måste 

ingå i reklamen. Dessa delar måste ingå för att reklamutformningen ska understödja 

positioneringen och varumärket. En kreativ reklamutformning syftar till att väcka 

uppmärksamhet och till att göra reklamen så effektiv som möjligt samt till att visa ett 

övertygande innehåll (Dahlén & Lange, 2009). Dessa teorier har valts för att de ska 

hjälpa mig förstå och analysera resultatet av undersökningen. 

4.	Metod		

4.1 VAL AV METOD 
Till denna undersökning kommer en kvalitativ textanalys att användas som metod. 

Metoden skall vara som ett hjälpande redskap till hur man på bästa möjliga sätt 

närmar sig fältet, för att få svar på det man önskar (Larsson, 2010). Det vanligaste 

hjälpande redskapet och användningen av det som forskare väljer, bland metoderna 

inom kvalitativ forskning, är: kvalitativa metoder såsom intervjuer, text-bildanalys 

och observationer med mera (Kvale, 1996). Problemformuleringen analyseras bättre 

utifrån en kvalitativ metod än en kvantitativ, eftersom inga statiska fakta och data 

kommer att samlas in, utan i stället kommer en fallstudie göras (djupgående kunskap; 

datainsamlingsmetod) som används inom bland annat samhällsvetenskaplig 

forskning. Därmed blev valet att använda en kvalitativ metod ett bättre 

tillvägagångssätt för denna studie eftersom det gynnar mitt arbete som inte ska samla 

in statiska fakta och data. 
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I textanalysen av respektive företags reklamfilm så kommer jag som forskare att utgå 

från samma frågemall som Ulla Moberg (2010) och därmed följa forskningsmallens 

olika delar i analysen. Detta för att senare kunna jämföra ICA och Com Hems 

reklamfilmer med varandra och dra en slutsats om hur företagen arbetar med 

innehållet i reklamfilmerna. 

 

4.2 TEXTANALYSENS OLIKA DELAR 
 

Utgångspunkten för textanalys brukar vara den traditionella kommunikations-

modellen, med sändare, mottagare och text etc (Melin & Lange, 2000). 

I vår vardag förhåller vi oss mer eller mindre till dessa delar genom att fylla i 

blanketter, titta på tv, läsa tidningen, betala räkningar, läsa böcker, följa ett matrecept 

etc. Vi interagerar med olika texter nästan konstant, mer eller mindre. För att begripa 

varför texter ser ut som de gör, kan man med hjälp av samhället studera och förstå 

detta bättre. Genom att analysera och tolka dessa texter får vi lära oss om oss själva 

och hur samhället egentligen fungerar (Ekström & Larsson, 2010). 

4.2.1	Texter	

I daglig tid kopplar man ”texten” som grunden till reklam. Det vill säga, bokstäver 

som formas till ord som i sin tur formas till satser, meningar med en början och ett 

slut, på skärm, papper eller annan materia, exempelvis reklam (Ledin & Moberg, 

2010). Alla texter läses och tolkas olika och varje text har olika funktioner som den 

försöker förmedla till mottagaren. Men vad vill egentligen texten förmedla för något? 

Det är där textanalysen kommer in. Man kommer in på djupet och börjar begripa 

texten utifrån ett textanalytiskt perspektiv. 

 

4.2.2	Litterära	texter	

Fiktion eller fiktiva karaktärer placeras in i kategorin ”litterära texter”. Texten är 

menad att roa och underhålla, eftersom fiktion är påhittat. Dock är det dess karaktärer 

som tillhör denna term/teori medan helheten som reklam eller annons tillhör icke-

litterära texter. I en samlingsterm kallar man det sakprosa ( Ledin & Moberg, 2010).  
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I denna kategori tillhör även nyhetsreportage, skyltar och teve-tablåer. Dessa två 

(Com Hems & ICAs) reklamfilmer som kommer att undersökas, skulle kunna sägas 

vara i ett gränsläge mellan fiktion och fakta. Innehållet som talas i Com Hem-

reklamen är fakta medan karaktärerna och vad de representerar snarare tillhör fiktion. 

I ICA-reklamerna visar de också fiktiva karaktärer men utifrån ett mer vardagligt 

perspektiv än i Com Hem-reklamen. Fakta här blir inte vad som sägs utan vad som 

visas, exempelvis ketchup 15 kr. 

	

4.2.3	Intertextualitet	

Handlar om interaktion samt samspel mellan deltagare och texten. Intertextualitet är 

utformningen av en texts mening genom en annan text, ett så kallat upprepande av 

olika textpartier som formulerats tidigare.  

”En text är ingen solitär; den är snarare en länk i en kedja 

av tidigare och framtida texter” (Ledin & Moberg, 2010, 

s.155). 

Att låna är ett begrepp som brukar kopplas till intertextualitet, det vill säga att en 

författare lånar en text för att senare omvandla den till sin egen. 

 

4.2.4	Interaktion	

Inom textanalys finns det flera olika områden man kan studera och utgå ifrån. Vissa 

har tidigare nämnts ovanför. Exempelvis intertextualitet. Ett till begrepp som man kan 

välja att undersöka vidare är interaktion, vilket kan jämföras med samspel och 

växelverkan (snarlik relation) (Ledin & Moberg, 2010). Detta kan man tydligast se i 

en talad text. Ett samtal där dess talare inte interagerar med lyssnaren fallerar 

sannolikt ihop. En vilja att samarbeta och förstå är något som står högt upp inom 

interaktion (Ledin & Moberg, 2010). När detta inte klaffar uppstår missförstånd 

mellan samtals- deltagarna. På samma sätt fungerar en skriven text där det finns en 

inbyggd vilja att samarbeta och förstå (Ledin & Moberg, 2010).  
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I en textanalys försöker man bland annat ta reda på vilka det är som kommunicerar i 

texten och ta reda på vad avsändaren vill säga. Ett exempel på detta är manus till 

reklamfilmer exempelvis; Volvo. Det är inte själva företaget som skriver manuset 

utan det växer fram genom ett samarbete mellan olika avdelningar och 

företagsgrupper på företagets reklambyrå, eller Volvo. En text erbjuder oftast olika 

läsvägar men riktar sig ändå till läsare som ingår i ett slags kollektiv, en målgrupp. 

Texten ska helst nå fram till varje läsare i kollektivet, men alla uppfattar och tolkar 

texter olika. Vilket leder till att texten kanske når ut till alla, men tolkas olika av alla 

(Ledin & Moberg, 2010). 

Det är svårt att planera en specifik förståelse och en viss läsning för en text. Därmed 

kan flera personer skriva om en analys men slutresultatet kan se annorlunda ut 

eftersom alla tolkar den på sitt sätt. En analys av en och samma text kan göras på 

olika sätt. Relationsbyggandet försvåras eftersom medietexter och 

masskommunicerande texter oftast riktar sig till många läsare samtidigt. Oftast 

handlar all kommunikation på något vis om att påverka. Att i första hand nå 

informationen fram till någon, samt förbättra och stärka relationen (Ledin & Moberg, 

2010). 

 

4.2.5	Relation	

På samma sätt som skribenten tänker på den idealiska läsaren och hur man ska kunna 

övertyga samt berätta något för denna läsare, menar Johanna Ledin och Ulla Moberg 

(2010) att textanalys fungerar:  

”Belägga de språkliga realiseringar som syftar till att 

nå fram till de läsare som skribenten föreställer sig” 

(Ledin. Moberg, 2010, s.158). 

Man vill så nära som möjligt efterlikna ett samtals dialog när man skriver texter. Det 

är svårdefinierat vad som bygger eller etablerar relationen mellan läsaren och 

skribenten. Därmed blir det svårt att utveckla ett samtal som växlar dialog med 

varandra eller där repliker bygger på varandra där interaktion uppstår i situationen. 

Därmed saknas empiriska deltagare.  
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Skribenten kan inte få något svar tillbaka för att föra vidare samtalet, medan läsaren 

har lite fler valmöjligheter att exempelvis analysera texten och svara genom analysen 

som en hjälpmetod (Ledin & Moberg, 2010). Liknande tankegångar sker när man gör 

en analys. På vilket sätt ska språkets resurser gynna texten och vad i språket kan 

fungera som en relationsskapande resurs? 

Ett sätt att skapa relation mellan skribenten och läsaren är att öppna upp texten med 

uppmaningar och frågor, som läsaren får ta del av. På så sätt kräver man något av 

läsaren vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar till en relation mellan skribenten 

och läsaren.  

Ett annat sätt att sträva efter läsarens uppmärksamhet till dialog är om skribenten 

redan vet vem hen ska tala till. Där relationen redan är etablerad. T. ex. en text vars 

händelser läsaren kan sympatisera med. 

 

2.2.6	Koherens	

Begreppet koherens innebär ett sammanhang. Det går att dela upp begreppet i två 

huvudkategorier: global och lokal nivå. Inom den globala så försöker man som läsare 

förstå vad för slags text det är man läser, ett matrecept, annons m.fl. När det kommer 

till det lokala, så talar man mycket om betydelsen. Betydelser av textens stycke och 

meningsnivå. Det är här textens olika funktioner visas, i textens delar exempelvis att 

berätta, argumentera, beskriva etc. Där de olika delarna tillsammans bidrar till den 

globala koherensen. Den globala berättar vad det är för en text och den lokala handlar 

om betydelsen (Ledin & Moberg, 2010). 
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4.3 FRÅGOR SOM STÖD TILL TEXTANALYSEN  
 

Dessa frågor (se nedan) underlättar att bryta ner texten i enskilda delar och kommer 

därmed att användas som ett stöd i arbetet. Ulla Moberg (2010) antyder på att de 

frågor man ställer till en textanalys är snarlika frågor man ställer när man väl skriver 

en text. Därmed används ett utdrag av hennes frågor som stöd i denna uppsats (Ledin 

& Moberg, 2010). 

Antal frågor från originalmallen har skalats bort pga. överflödighet och irrelevans. 

Denna modell hjälper att bryta ner texten (reklamfilmerna), så att jag kan fokusera på 

enskilda frågor åt gången (Ledin & Moberg, 2010). 

Modellen 

Innehåll 

• Vad händer i texten? 
• Vad handlar texten om och vad påstår den? 

Relation & Interaktion 

• Genom vilka språkhandlingar skapar texten en relation till sin läsare? 
• Vad skapar interaktion mellan en skribent och läsare? 
• Hur riktar sig texten till sin läsare? Hur bjuder den in och utestänger läsare? 

Intertextualitet 

• Vilka röster hörs i texten? Hur uttalar sig olika deltagare? 

Koherens 

• Vad är detta för slags text? 
• Vilka funktioner kan man dela upp texten i? 
• Är texten sammanhängande? 

Modell (Ledin & Moberg, 2010, s.160-161). 
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4.4 TEXTANALYSMODELL 
 

”Man provar sig fram, öppnar en dörr, ställer en fråga och gör en iakttagelse 

som man väljer att undersöka vidare” (Ledin & Moberg, 2010, s.160). Oftast 

ser alla texter eller dess struktur annorlunda ut beroende på vilken läsare som 

ska analysera texten. Detta beror på hur mycket kännedom man har sen tidigare 

i ämnet och vad för svar man vill få ut av texten ( Ledin & Moberg, 2010). En 

textanalys handlar om att närma sig och finna svar i en text, förutsättningslöst. 

Med några hjälpmedel så har många textanalyser likadana ingångar. Dessa 

ingångar är de tidigare ämnen som nämnts: Intertextualitet, relation, interaktion 

och koherens ( Ledin & Moberg, 2010). 

 

4.4.1	Genomförande	av	Analys	

Det som ska undersökas i reklamfilmerna är: dess innehåll, intertextualitet, koherens, 

relation & interaktion. Hur reklamen interagerar med tittaren, hur innehållet förhåller 

sig till mottagaren. För att ta reda på vad som händer i reklamfilmen så kommer alla 

scener i reklamfilmen att undersökas. Genom att undersöka scen för scen kan jag 

enklare se och analysera delarna och sedan jämföra det med helheten, självaste TV-

reklamen. Det som först kommer att redovisas är innehåll, relation & interaktion, 

intertextualitet samt koherens. Därefter fortsätter analysen genom att svara på 

frågeställningarna. Det finns flera olika aspekter att undersöka i en reklamfilm. 

Exempelvis språket, tecken, färger i filmen etc. Därför smalade jag av arbetet genom 

att fokusera på innehåll, relation & interaktion, intertextualitet och koherens. Hur 

texten, reklamfilmens innehåll, förhåller sig till tittaren.    
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4.5 KRITISK GRANSKNING AV METOD 
 

Att göra en kvalitativ textanalys känns som den mest användbara metoden i detta 

arbete då jag vill få fram vad som gömmer sig under ytan. Vad som presenteras i 

innehållet som inte går att uppfatta utan Mobergs (2010) analysmodell. Att bara göra 

en textanalys kan dock ha sina nackdelar då man inte vet hur en publik i större skala 

skulle ha tolkat reklamfilmerna. Risken blir att delar av analysen representerar 

reklamfilmen. Om en intervju med respektive företag (Com Hem & ICA) hade gjorts 

angående informationen som jag som forskare hade hittat i reklamfilmerna, så kanske 

analysen hade lyfts lite mer. Dock skulle det eventuellt ha blivit för rörigt med flera 

åsikter i en textanalys. Varje läsare tolkar samma text olika, som tidigare nämnt.  

I textanalysen kan man välja att studera brett och ta med alla aspekter. För att begripa 

hur stort det är så skulle man kunna jämföra det med en alldeles för vid 

forskningsfråga. Men för att inte tappa bort den röda tråden så måste urval och 

avgränsningar göras.  

 

4.6 ALTERNATIVA METODER 
 

För att få mer exakta svar på hur TV-tittaren tolkar reklamen så kunde metoderna 

observation eller fokusgrupper ha passat. Dock valde jag att utesluta fokusgrupp på 

grund av reklamfilmernas korta längd. Jag ville inte att man skulle bli påverkad av 

andras tankar och åsikter vilket är nackdelen med fokusgrupper, att vissa 

intervjupersoner inte vågar säga sin åsikt (Rosendahl, Bergström, Petersson & 

Petterson, 1995). 

Fördelen dock är att det går fortare och är mer effektivt. I denna studie så ligger inte 

fokuset på vad just målgruppen tycker och tänker utan mer vad innehållet tillför för 

information.  
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5.	Urval		
 

I denna studie fokuserar jag på två reklamfilmer från stora svenska företag, ICA och 

Com Hem. Dessa kommer senare att analyseras gällande hur tydliga ICA och Com 

Hem egentligen är med att visa sina produkter i TV-reklamen. Varför just dessa 

företag blev utvalda var för att deras karaktärer är väletablerade i Sverige som några 

av landets mest folkkära (Bergström, 2001). Undersökningen antyder inte att alla ICA 

och Com Hems reklamfilmer är gjorda på exakt samma sätt. Utan denna 

undersökning förhåller sig endast till de två reklamfilmerna som analyserats. Jag 

hävdar ej att dessa reklamfilmer är en representation av ICA och Com Hems 

reklamfilmer i stort. 

Jag har utgått från varumärkenas egna webb-kanaler (youtube, webbläsare) för att 

undersöka reklamfilmerna. Urvalet av vilken reklamfilm som skulle analyseras 

gjordes utifrån mina egna bedömningar om vad jag ansåg vara intressant. Vilket var 

musikvideo stilen. Popularitet av filmerna var dock en avgörande faktor. Vilka 

reklamfilmer som blev virala (snabb spridning på nätet) snabbast. Detta fick mig att 

fundera om företagen ICA och Com Hem var tydliga med att representera sina 

produkter i reklamen.  

 

Com Hems reklamfilm blev inspirerad av succéfenomenet PSY:s låt ”Oppa Gangnam 

style, (sydkoreansk popidol som slog igenom med låten Gangnam Style sommaren 

2012).  

ICAs  blev inspirerad av att  må och leva ett sundare liv. ”Ta ett grönt år med ICA”. 

Det empiriska materialet består av två reklamfilmer. En från Com Hems youtube-

kanal och en från ICAs youtube-kanal. Reklamfilmerna är ca 40-45 sekunder långa. 

Genom den befintliga forskningsmallen som forskaren Ulla Moberg gjort, som nämns 

i kapitlet metod, har jag valt att utgå från samma analysmall vid undersökningen av  

reklamfilmerna.   
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6.	Arbetsprocessen	
 

ICA- och Com Hemreklamerna kommer att jämföras med varandra vad gäller 

intertextualitet (hur texter samspelar med varandra). Detta påvisar hur reklamfilmen 

interagerar med tittaren (relation) samt hur tittaren begriper textens betydelse 

(koherens). Det man får ut av att göra en textanalys i denna studie är att man detaljerat 

kan studera en text (reklam) och få förståelse för reklamens verkliga syfte. Det som 

speglas under ytan. Vad det är man verkligen ser och hur man ser det. En textanalys 

tillåter undertexten i reklamen att stiga upp till ytan.  

Undersökningen kommer att genomföras noggrant. Först genom att kolla på 

reklamfilmerna som helhet, alltså hela reklamen utan paus. Därefter genom att 

analysera scen för scen med pauser emellanåt. 

Upplägget börjar på följande vis. Jag kommer att i ett första steg analysera och 

jämföra reklamfilmerna; ”Ett grönt år med ICA” och ”Surfa Com Hem Style” med 

hjälp utav Mobergs (2010) analysmodell. Jag kommer att börja med att analysera den 

ena reklamfilmen och därefter analysera den andra på exakt samma vis. Vilket i sin 

tur leder till ett jämförande mellan ICA och Com Hems reklamfilmer.  

Under undersökningen kommer jag att ha två dokument öppna vid sidan av 

youtubeskärmen. Ett med instuderingsfrågorna (analysmodellen) samt ett dokument 

att föra anteckningar på. Datainsamlingen hämtas via youtube (en webbplats för 

videouppladdning) och genomförs via datorn.  

Efter jämförandet mellan reklamfilmerna, ställer jag mina resultat mot teorin med 

fokus på frågeställningarna. Med detta hoppas jag att jag skall kunna dra intressanta 

slutsatser kring syftet.  

I ICA-reklamen får vi träffa Stig, som är butikschef, samt hans kollegor Ulf, Cindy 

och Sebastian. Reklamavsnittet utspelas i olika miljöer (kontorsmiljö, kök, tågstation, 

stadium etc) och har totalt tretton olika miljöbyten. Filmen publicerades den 27 

januari, 2013 (ICAs youtube-kanal). 
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I Com Hems reklamfilm får vi träffa Judit och Judit, två informatörer. Här utspelas 

reklamavsnittet också i olika miljöer (ett stall, ett garage, vid en pool, i en buss etc) 

och har totalt åtta olika miljöbyten. Scenerna är aningen längre än ICAs, därmed färre 

miljöbyten. Filmen publicerades den 17 februari, 2013 (Com Hems youtube-kanal). 

 

Undersökningen gjordes i mars 2013 och sammanlagt ställdes 9 frågor vid 

undersökningen. Dessa 9 frågor valdes utifrån Mobergs analysmodell, se sidan 23. 

Exempel på frågorna var ”Vad händer i texten, Vad handlar texten om, Genom vilka 

språkhandlingar skapar texten en relation till sin läsare” (Ledin & Moberg, 2010, 

s.160-161). 

7.Material	

7.1 REKLAM 1 – COM HEM 
I reklamfilmen som är gjord för Com Hems bredband berättar Judit och Judit i en 

sång om varför personer som spelar spel, surfar, streamar film och laddar upp filer 

borde skaffa Com Hems bredband, 200mbit/s. Först talar Judit om vad problemet är 

och sedan ger hon en lösning: Surfa Com Hem style.  

Meningen med reklamen är att allt som sker i reklamen är en representation av 

egenskaperna av bredbandet. Ena Judit representerar stabilt bredband på så sätt att 

hon dansar stabilt, trots att hon står mitt i en skräpstorm (vind och skräp som blåses på 

Judit). Trots stormen dansar Judit stabilt. Representationen är ett pågående tema i 

reklamen. Metaforer som väcks till liv i form av demonstrationer utav båda Judit. 

Denna reklamfilm är gjord av King produktionsbolag, som också har gjort ICAs 

reklamfilm.  

Meningen är att väcka personers intresse för ett bättre och snabbare bredband. På ett 

underhållande sätt, med hjälp av en musikvideo. Trots ett annorlunda stuk av 

reklamfilm, ansåg jag att reklamens musikvideostil var lockande och rolig. 
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7.2 REKLAM 2 – ICA  
 

Reklamfilmen börjar med att ICA-Stig (som är butikschef) informerar tittaren om att 

vi äter på tok för lite frukt och grönt i Sverige. Stig ger inte bara en lösning på 

problemet utan visar det med hjälp av en demonstrationsfilm. Där följande av hans 

kollegor är med i filmen: Ulf, Sebastian och Cindy. 

Likt Com Hems reklamfilm använder ICA en sång, istället för att bara berätta vad 

tittaren bör göra. Texten i låten speglas i metaforiska scener i reklamfilmen. 

Reklamen berättar att du blir smart, stark, pigg och glad, om du äter frukt och grönt. 

Meningen med reklamen är att den ska inspirera fler att äta mer frukt och grönt. ICA-

Stig är en informerande aktör åt tittaren. Reklamen ger ett snabbt och tydligt budskap. 

Jag valde att använda den här reklamfilmen till undersökningen av samma anledning 

som jag valde Com Hems reklamfilm. Sången i reklamfilmen var en avgörande 

faktor. Reklamfilmen var underhållande, rolig samt hade en musikvideo stil. 
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8.	Analys		
Nedan följer en textanalys av Com Hems bredbandsreklam ”Surfa Com Hem style” 

och ICAs reklamfilm ”Ta ett grönt år med ICA”, som gjorts med Ulla Mobergs 

(2010) analysmall som underlag till undersökningen. Textanalysens delar är många, 

därför valde jag att smala av textanalysen genom att endast analysera innehåll, 

relation & interaktion, koherens och intertextualitet för att minimera onödig 

överbelastning. 

8.1.1	COM	HEM	–	INNEHÅLL	

Com Hems framgångsrika reklamkoncept lanserades för första gången 2009. Deras 

roll är att ge svar på kundens problem, vilket blir ett återkommande koncept genom 

hela reklamfilmen. 

” När du ska surfa, streama film och ladda upp en fil, då 

måste det gå snabbt och bra, det måste va stabilt. När du 

ska spela spel så får det inte vara fjösigt, det måste vara 

bra med fart, det måste vara ösigt! Jätte maxat Bredband 

200 Mbit/s. För dig som vill ha supermaxat, mycket, mera, 

mest! Surfa Com Hem-style!” 

Sångtexten är från reklamfilmen som analyserats (Com Hem, ”surfa Com Hem style”, 

2013). 

Reklamfilmen är en informativ text som generellt domineras av påståenden 

(erbjudanden), där Judit och Judit informerar kunden om Com Hems bredband, 

200mbit/s (megabit per sekund).  

Texten handlar om Com Hems supermaxade bredband med 200mbit/s, som påstår att 

du som surfar, laddar upp filer, streamar film och spelar spel kan få snabbare och 

bättre internetuppkoppling med Com Hems 

bredband. 

Det som händer i reklamen är att Judit och 

Judit gör en Com Hem version av dundersuccé 

musikvideon ”Gangnam style” av Psy (en 

koreansk popidol som slog igenom med låten Gangnam style, internationellt 2012). 



 31 

Istället för att säga som i originallåten ”Oppa Gangnam style” så säger Judit och Judit 

”Surfa Com Hem style”, vilket också blir reklamens huvudtema: att använda Com 

Hems bredband. Judit och Judit informerar kunden om deras kampanj, vilket är 

200mbit/s med hjälp av en sång och rapp där de olika scenerna med Judit och Judit 

utspelas i olika miljöer. Många av scenerna utspelas i liknande miljöer som i 

originalvideon.  

 

Exempel på likheter från original musikvideon ”Oppa Gangnam Style” och Com Hem reklamen ”Surfa Com Hem style”. Bild till 

vänster är Psy i originalvideon. Bild till höger är Judit ifrån reklamfilmen (youtube, 2013). 

Reklamfilmen börjar med att ena Judit sitter vid en pool och solar sig, och i hennes 

solglasögon speglas en rymdraket som skjuts upp kraftfullt mot himlen. Kort därefter 

målas problemet upp för tittaren.  

”När du ska surfa, streama film och ladda upp en fil, då måste det gå snabbt och bra, 

det måste va stabilt”. 

Det måste gå snabbt, bra och måste vara stabilt. I reklamfilmen visas metaforiska 

exempel på just snabbhet, stabilitet och ös. Detta förfarande har en stark koppling till 

representationsteorin där man både beskriver och symboliserar vad man ser. 

Exempelvis:  

 
(Bild till vänster; racket skjuts upp i raketfart. Kan tolkas som snabbhet) (Bild till höger: Ena Judit dansar i ett skräpkaos med en 

massa skräp som kastas på henne. Detta kan tolkas som stabilt, eftersom Judit fortsätter att dansa stabilt trots allt skräp som hon 

får kastat på sig.) 
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Com Hem använder sig av ett taktiskt, strategisk drag med att använda en välkänd 

video som gått och blivit viral, som modell för sin reklamkampanj. 

Varumärkeskännedom är otroligt väsentligt,  ju fler som känner igen produkten desto 

fler kan köpa den. Com Hem har valt att anknyta sig till popkultur vilket direkt kan 

kopplas till representationsteorin som sammankopplar mening och språk med kultur. I 

det här fallet använde de sig av succéfenomenet ”Oppa Gangnam Style” som tog 

världen med storm. 

Kärnmeningen är den meningen som inleder texten, vilket i detta fall är ”När du ska 

surfa, streama film och ladda upp en fil, då måste det gå snabbt och bra, det måste 

vara stabilt.” Som sedan avslutas med ”För dig som vill ha supermaxat, mycket, 

mera, mest! Surfa Com Hem-style!” 

Inledningen i reklamen innehåller en problemformulering och avslutas med en lösning 

för den som vill ha supermaxat, mycket mera och mest! Lösningen är att surfa med 

Com Hems 200mbit/s. 

 

8.1.2	RELATION	&	INTERAKTION	

Texten tilltalar mottagaren genom att säga DU väldigt mycket. När du ska surfa, när 

du ska spela spel etc. På det viset närmar sig texten mottagaren retoriskt (en fråga som 

inte behöver besvaras på), istället för att utesluta någon. Dock väljer Com Hem att 

utesluta alla som inte känner till kopplingen till Gangnam style, eftersom denna TV-

reklam är gjord för personer som känner till Gangnam style och Psy. Com Hem 

använder kommunikation i reklamen på så sätt att de fokuserar på termen ”DU”, detta 

enligt teorin om att marknadskommunikation handlar om att sätta kunden i fokus. 

Samt att veta vad som är motiverande och väsentligt för kunden. Berglund & Boson 

(2010) anser att kommunikation till kunden leder till förståelse för budskapet som i sin 

tur förmedlar vad det är produkten vill säga, vilket enligt dem är nyckelorden från 

sändare till mottagare. Com Hem ger en lösning till behovet ”Surfa Com Hem Style”.  

”Människor har många behov och reklamen visar oss 

alternativa lösningar på behov och problem” (Mårtenson, 

2009, s. 31). 
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Reklamen öppnar upp dörrar som kan vara lösningen till behovet, detta har Com Hem 

tagit i akt och agerat på.  Com Hem är ett igenkänt varumärke. Enligt varumärkeslagen 

(Varumärkeslagen, 2010) så kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges i 

olika former, exempelvis figurer, och i detta fall består det av Judit och Judit.  

Com Hem har valt att använda levande personligheter i  TV- reklamen, Judit och Judit. 

Istället för att visa ett vanligt bredband, använder Com Hem metaforer för ett 

bredband, exempelvis snabb, stabil och visar ena karaktären Judit som stabil i en 

ostabil miljö.  

Com Hem har valt en klar riktning till denna reklam ! bredband. De riktar sig till en 

yngre målgrupp samt till personer som känner igen originalvideon till reklamen 

”Gangnam Style” med Psy. 

 

8.1.3	KOHERENS	

Koherens har en stor betydelse inom textanalysen, begreppet ses som både globalt och 

lokalt. Det beskriver vad för slags reklam vi ser och vilken betydelse den har. Det är 

här textens olika funktioner visas, exempelvis, berätta, argumentera eller beskriva. 

Dessa delar bidrar tillsammans till en global koherens. 

Syftet med reklamen är att informera, ge råd, samt ge ett alternativt val, att välja Com 

Hem. Textens språkhandlingar tyder på att texten generellt domineras av påståenden, 

vilket därmed gör den till en  informativ text. Språkhandlingar ger en bild av hur 

skribenten (sändaren) och läsaren (mottagaren) närmar sig varandra och ”förhandlar”. 

Texten visar sig vara en sammanhängande text och man begriper att den handlar om 

bredband. Första stycket i reklamen målar upp en bild till mottagaren: ”Då måste det 

vara bra”, de väljer att berätta åt tittaren vad som måste vara bra. Textens huvudtema 

löper vidare genom hela reklamen och andra stycket talar om:  

När man spelar spel så måste det vara bra med fart.  

I tredje stycket förklaras sedan vidare att definitionen av snabbt är 200mbit/s 

(bredband). Det sista stycket syftar på kunden som vill ha supermaxat mycket, mera 

och mest att surfa Com Hem-style. Där väljer den att ge mottagaren en chans att välja 

att antingen ha det bra och snabbt med Com Hem style eller inte.  
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8.1.4	INTERTEXTUALITET	

Intertextualitet handlar om samspel mellan texter och deltagare, en text som har 

formulerats tidigare av en annan skribent eller talare. Det går att hitta intertextualitet 

genom att undersöka en text och hitta återupprepande partier i texten så som fraser, ord 

eller hela textpartier (Ledin & Moberg, 2010). I Com Hems reklamfilm kan man se 

tydliga spår av intertextualitet, det visuella i reklamen påminner om 

originalmusikvideon som Com Hem har tagit inspiration ifrån. 

Exempel på scener, från originalvideon och Com Hems reklamfilm där man kan se 

tydliga likheter:  

(originalbilder till vänster och Com Hem till höger) 

 
 

 

Musiken skapar en igenkänningsfaktor, dock visas detta inte lika tydligt i sångtexten. 

Det som träder fram i sångtexten som igenkänningsbart är ordet Style. I originallåten 

säger Psy ”Oppa Gangnam style” och i Com Hems reklamfilm säger dem ”Surfa Com 

Hem style”. Ordet Style faller in som intertextualitet likaväl som musiken, dansen och 

det visuella, alltså allt det synliga vi kan se i reklamen. 
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8.1.5	ICA	–	INNEHÅLL	

2001 formades och föddes reklamkonceptet för ICA, en reklamsåpa. Deras motto blev 

”Vi ska göra varje dag lite enklare” (ICA, 2013). Enkelheten i ICAs TV-reklam 

handlar om sänkta priser på utvalda produkter, varje vecka. I reklamfilmen som 

analyserats ser man de utvalda sänkta priserna på veckans produkter. Nedanför 

analyseras ICAs reklamfilm som handlar om att leva ett grönt år med ICA. 

”Du vinner livets lopp, och du uppnår dina mål. Du är så 

stark och smart. Du är en hjälte och idol. Vad är din 

hemlighet? Du är så pigg, glad, snygg och het. Frukt och 

grönt är det bästa för din kropp. Ger dig liv ger dig hopp. 

Frukt och grönt. När du måste vara på topp” – Voice 

over/speakerröst 

(Sångtexten är från reklamfilmen, som analyserats. ICA, 2013 Lev ett grönt år med ICA)  

Huvudtemat för den här reklamfilmen är hälsa och handlar om att det är dags att må 

lite bättre med ICA. ICA-Stig informerar oss om att vi svenskar äter på tok för lite 

frukt och grönt och därefter visar han en informationsfilm som påvisar hur ens liv kan 

se ut om man tar ett grönt år med ICA, att då allt är möjligt.  

Sångtextens betydelse i reklamfilmen är väsentlig, varje mening i låten har en rörlig 

bild som demonstrerar vad texten försöker säga till tittaren.  

 

Exempelvis: ”Frukt och grönt” då visas frukter 

och grönsaker.  

 

Du vinner livets lopp”. Vinner ett lopp inom 

friidrott.  
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Reklamen informerar om att svenskar äter på tok för lite frukt & grönt och därför inte 

mår så bra som vi skulle kunna göra. Därefter går ICA-Stig (chefen i butiken) fram till 

en TV-skärm med en logga utav ett äpple, och i äpplet står det ”ta ett grönt år”. När 

Stig väl kommer fram till TV-skärmen berättar han att ICA i år lanserar en kampanj 

som heter ”Ta ett grönt år med ICA”. Därefter sparkar han i gång kampanjen genom 

att visa en informationsfilm.  

 

Direkt efter att han har startat igång kampanjen ser man Ulf som vinner ”livets lopp” i 

ett sprintlopp, vilket dessutom sjungs om i reklamen (se bild från förgående sida). Allt 

i TV-reklamen är som en slags metafor, om du äter grönt med ICA så kan allt gå i 

uppfyllelse. Sedan fortsätter reklamfilmen med ”du uppnår dina mål” och då syns 

ICA-Stig i ett kontorsmiljö full av affärsmän, där han tar hand i hand med två 

affärsmän. 

(Stillbilder tagna från ICAs youtubekanal) 

 



 37 

Inledningen i reklamen innehåller en problemformulering som Stig informerar om, 

”Vi äter på tok för lite frukt och grönt i Sverige”. Dock avslutar han inledningen med 

en lösning på problemet, med att visa tittaren en demonstrationsfilm om att må bra, det 

vill säga att ta ett grönt år med ICA. 

8.1.6	RELATION	&	INTERAKTION	

Relation och interaktion är en väsentlig del när det kommer till hur reklamfilmerna 

uppfattades utav tittaren. Ett samtal där dess talare inte interagerar med lyssnaren 

fallerar sannolikt. En vilja att samarbeta och förstå är något som står högt upp inom 

interaktion (Ledin & Moberg, 2010), TV-tittarens vilja måste vara närvarande. Alltså 

tittaren som valt att stanna och se TV-reklamen istället för att zappa vidare.  

Detta togs upp redan i teoriavsnittet om reklamens för- och nackdelar. Den direkta 

kontakten med TV kan till en stor del vara en styrka men också ses som en svaghet 

(Haglöf, 1994). Det som kommunicerar till TV-tittaren i reklamen är det vi kan se och 

höra, och produkterna kommunicerar till den mottagliga, alltså till den som är villig 

att köpa produkten. ICA-Stig informerar om att leva ett grönt år och Com Hems Judit 

och Judit agerar också som informatörer precis som Stig, och agerar som en vän som 

har lösningarna på tittarens problem. Reklamen bjuder direkt in tittaren genom att 

säga ”vi”, ”Vi äter på tok för lite frukt och grönt”, och detta ”vi” betyder att även Stig 

är inkluderad, vilket är mer inbjudande än att säga exempelvis ”du”.  

Texten riktar sig till kunden på så sätt att den informerar om hur du kan må om du 

väljer att leva som ICA. Därefter visas en informationsfilm som påvisar lycka, 

pigghet och glädje som kan vara en bidragande effekt till att leva ett grönt och 

hälsosamt liv. Textens funktion är nästan densamma som Com Hem, att informera 

och ge råd. ICA-Stigs roll i reklamfilmen är att ge ett svar på våra problem: att leva 

ett hälsosammare liv. Medan de övrigas (ICA-Stigs kollegor) närvaro bidrar till de 

metaforiska scenerna i reklamen. 
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8.1.7	KOHERENS	

Texten (reklamfilmen) som analyserats är en sammanhängande text där syfte är att 

informera kunden om hur lite frukt och grönt man äter i Sverige, som sedan leder till 

att ICA-Stig visar en lösning på detta problem, att du ska ta ett grönt år med ICA. 

Första stycket målar upp ett problem: att vi äter på tok för lite frukt och grönt, därefter  

presenteras en lösning på problemet, där Stig och hans kollegor vinner i olika 

scenarier. ”Du vinner livets lopp, och du uppnår dina mål” sägs det, och detta är 

också kärnmeningen i texten. ICA påstår att du vinner livets lopp och uppnår dina mål 

om du väljer att ta ett grönt år med ICA. 	

(”Du vinner livets lopp, och du uppnår dina mål. Du är så 

stark och smart. Du är en hjälte och idol. Vad är din 

hemlighet? Du är så pigg, glad, snygg och het. Frukt och 

grönt är det bästa för din kropp. Ger dig liv ger dig hopp. 

Frukt och grönt. När du måste vara på topp” – Voice 

over/speakerröst) (ICA, 2013 ”Ta ett grönt år med ICA”) 

I andra stycket peppar ICA deras tittare och tilltalar dem direkt, ”du är så stark och 

smart”, ”du är en hjälte och idol”. Textens olika delar tyder på att just du blir pigg och 

glad, just du är en hjälte och Idol. I sista stycket berättar ICA för tittaren att frukt och 

grönt är det bästa för din kropp. Här berättar de för tittaren att ICA vet vad som är bra 

för din kropp, för det ger dig liv och hopp. Avslutningsvis hör man en speakerröst 

(utropare) som säger ”Frukt och grönt – När du måste vara på topp”. Här påstår 

reklamfilmen ett måste, när du måste vara på topp bör du äta frukt och grönt. Detta 

ger två olika budskap, först berömmer ICA och peppar kunden, sedan lägger dem in 

ett måste i det hela för att få kunden att känna sig tvungen. 
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8.1.8	INTERTEXTUALITET	

En text är ingen solitär; den är snarare en länk i en kedja av tidigare och framtida 

texter” (Ledin & Moberg, 2010, s.155). Detta undviks inte heller i ICA reklamen, det 

som framgick i analysen var att ICAs reklamfilm använder och förknippar sig med 

Amerikanska sporter såsom baseboll och basket. 

Varje scen i reklamfilmen speglar meningar från sångtexten, alltså när Ulf vinner 

livets lopp så får vi en visuell syn av Ulf som vinner livets lopp.  

Intertextualitet är utformningen av en texts mening genom en annan text, ett så kallat 

upprepande av olika textpartier som formulerats tidigare ( Ledin & Moberg, 2010).  

Här upplevs inte intertextualiteten på samma sätt som i Com Hems reklamfilm, 

däremot använder ICA metaforiska scener som tyder på att företaget lånat idéer från 

en tidigare text (reklam) samt att den återupprepade frasen i ICA-reklamen är frukt 

och grönt.  

	

9.Resultat	

 
9.1 ÄR VARUMÄRKET COM HEM OCH ICA TYDLIGA MED ATT VISA SINA 
PRODUKTER I TV-REKLAM? 
 

I teoriavsnittet gick jag igenom de olika klasserna av vad ett varumärke är för något.  

Ett starkt varumärke ska vara lätt att känna igen och inte förväxlas ihop med andra 

produkter. Vi människor är ständigt i behov av någonting och reklamen öppnar upp 

dörrar som kan vara lösningen på behoven (Mårtenson, 2009).  På så sätt dras tittaren 

in i reklamens värld. Det gäller att sticka ut ur mängden om man vill öka 

varumärkeskännedom. Konkurrensen är tuff men det betyder inte att det i 

nödvändigtvis handlar om produkten i sig, utan upplevelsen, ”Marknadsföring är en 

strid om upplevelser, inte om produkten” (Mårtenson, 2009, s. 18). Här gäller det att 

fånga in publiken och hålla kvar dem. I textanalysen framgick det att Com Hem 

använder metaforiska bilder som avslöjar bredbandets styrka och egenskaper.  



 40 

Här ser vi tydliga spår av marknadskommunikation, som ska ge varumärket den rätta 

associationen. Detta i sin tur ger företagets produkter ett mervärde och gör det unikt.  

Com Hem har valt att inte lägga fokusen på att visa bredband, utan de har valt att 

underhålla tittaren med en musikvideo. Dock framkommer det i musikvideon vilken 

produkt de försöker sälja in, vilket är bredband.  

Reklamfilmen bygger upp ett scenario med fler problem som går att lösas, om tittaren 

väljer att surfa med Com Hem. Hela reklamfilmen är 40 sekunder lång. Det är inte 

förrän ca 21 sekunder in i reklamen som Judit och Judit faktiskt säger vad produkten 

är för något. De återupprepar Surfa Com Hem Style och problemen tittaren möjligtvis 

gått igenom med olika hastigheter eller bredband. När man väl får reda på vad 

reklamen egentligen handlar om och vad Com Hem försöker sälja så är risken stor att 

TV-tittarna redan zappat vidare till nästa kanal. Teven har en direkt kontakt med 

tittaren, alltså tidsbestämd. Den direkta kontakten kan ses som en svaghet. Många 

anser reklam som onödiga och jobbiga. Därför väljer många att avlägsna sig från 

situationen och gå därifrån. Andra väljer att sitta kvar och zappa runt under 

reklamavbrottet. Dock lockas vissa att titta vidare på reklamen (Haglöf, 1994). 
Chansen är stor att Com Hem redan förlorat tittare innan de hunnit berätta vad 

reklamen egentligen handlar om.   

I textanalysen framgick det att Com Hem egentligen inte är ute efter att sälja 200mbit. 

Det innehållet egentligen vill berätta är att fler borde surfa med Com Hems bredband. 

Alltså nyrekrytering av kunder. 

ICA jobbar lite annorlunda än Com Hem när det gäller att visa sina produkter. Redan 

från första början i reklamfilmen får vi syn på en massa produkter.  

 

Två sekunder in i den 45 sekunders långa reklamen får vi syn på de första prissatta 

produkterna som ICA vill sälja. Apelsiner 2 kg för 15 kr. ICA-Stig tar upp ena 

apelsinen och tar ett fast grepp om den. Vilket indikerar att råvaran är utav god 

kvalité. Elva sekunder i reklamen ser vi nästa produkt, till försäljning. Rucola 200g 
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för 15 kr. Detta är alltså inledningen in i reklamfilmen. Efter inledningen kickar ICA-

Stig igång informationsfilmen. Corner (2006) pratar om TV-mediet som en utmärk 

plattform till att nå fler tittare. Han ställer frågor om vad det är som framställs på våra 

TV-skärmar. ICA-Stig använder TV-skärmen som ett hjälpmedel till att visa tittarna 

att detta är vad som kan hända just dig om du tar ett grönt år med ICA. ICA väljer att 

genom en sångtext beskriva vad det är vi ser i reklamfilmen. Ta exemplet ovan om 

livets lopp.  ICA väljer att fortsätta den röda tråden ”Lev ett grönt år” genom att 

diskret visa frukter och grönsaker. Här på bilden ser vi Ulf med ett äpple. 

(Stillbild tagen från ICA ”Ta ett grönt år med ICA” reklamfilm) 

 

Syftet är inte äpplet i sig, utan här vill ICA berätta att Ulf är så ”stark och smart”. 

Vilket är bilden som visas i reklamfilmen när sångtexten berättar  ”stark och smart”.  

Det ICA antyder är att tack vare ett sunt äpple blev Ulf starkare och smartare. Senare i 

reklamfilmen ser vi Stig hålla i något som ser ut som en bit av en selleri och i nästa 

scen äter Ulf en apelsin.  

 
 

Notera att frukterna och grönsakerna som Stig och Ulf äter inte har någon prislapp på.  
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Det är inte förrän 32 sekunder in i reklamen som vi ser ICA:s tredje produkt- och 

kampanjpris för veckan. Gröna kärnfria druvor, 15 kr. Därefter visas de två sista 

veckans pris varor, conference päron 10 kr/kg och broccoli 250g, 5 kr.  

 

För att vara övertydliga så visar ICA en undertext under varje kampanj produkt. I 

undertexten skrivs det exakt vad för produkt det gäller, jämförspris och vilken period 

priset gäller ifrån. Dock gäller detta endast om du är medlem och har ett ICA kort. 

Sedan avslutar de undertexten med att skriva lägre priser och avvikelser i sortiment 

kan förekomma (ICA, ”Ta ett grönt år”, 2013). 

9.2 HUR ANVÄNDER FÖRETAGEN COM HEM & ICA SIN TV-REKLAM FÖR 
ATT KOMMUNICERA OCH NÅ FRAM SITT BUDSKAP  TILL TITTAREN? 
 

Com Hem och ICA använder sig av karaktärer, ICA-Stig och kollegorna och Judit 

och Judit. Dessa personer är ansiktet utåt för varumärket och informerar tittaren om 

produkten som ligger i fokus. I detta fall frukt, grönsaker och bredband. Bägge 

företagen underhåller och för fram budskapet med reklamen genom humoristiska 

parodisketcher.  

TV-tittarna som har valt att se reklamen har större chans att exponeras för budskapet 

än de som inte valt det. Denna exponering är alltså säljbudskapet (Haglöf, 1994). I 

textanalysen kunde man se att reklamens språkhandlingar tyder på att texten generellt 

domineras av påståenden och är därmed en informativ text. Språkhandlingar ger en 

bild av hur skribenten (sändaren, företaget) och läsaren (mottagaren, tittaren) närmar 

sig varandra och förhandlar. Detta resulterade i textanalysen där Com Hems 

informationstext (dialogen) i reklamen dominerades av information och påståenden. 

Texten (reklamen) bjuder in läsaren genom att tilltala med pronomen DU. På så sätt 

bjuder texten in läsaren istället för att utesluta någon. Dock märktes det i textanalysen 

att Com hem må ha använt pronomen DU till att bjuda in läsaren men detta behöver 

inte betyda att alla följer med. Här tar Com Hem förgivet att tittaren vet vem Psy är. 

Com Hem försöker att kommunicera med sina tittare på olika sätt beroende på vilken 
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kampanj det rör sig om. I denna reklam riktade reklamen sig till teknikintresserade- 

och unga personer.  

Corners teori (2006) bygger på de tre väsentliga elementen som formar TV-reklamen: 

(musik, rörelse och tal). Dessa tre element ger TV-reklamen en dramatisk känsla, gör 

det fartfyllt genom rörelse och stärker igenkänningsfaktorn med musiken. Det som 

framgick i den kvalitativa textanalysen, var att ICA använder en melodisk stämning i 

musiken vilket ger reklamen en lugn och en harmonisk känsla. Com Hem har valt att 

gå ett annat spår. Musiken hade mer tempo och var mer fartfylld. Com Hems TV-

reklam bidrog med en mer dramatisk känsla. Det som visades i bägge TV-reklamer var 

att musiken gav en dramatisk grund och känsla. ICA använde sig mer utav Corners 

teori (2006). De använde även tal, den så kallade voice-over rösten. Detta är enligt 

Corner (2006) en kliché inom TV-reklam. Voice-over presenteras i slutet av reklamen 

och säger ”Må bättre! Ta ett grönt år med ICA”. Informatörerna i Com Hems TV-

reklam Judit och Judit väljer att vara delaktiga i låten. De rappar om problemen istället 

för att prata om dem. Musiken har en väldigt viktigt roll i hur reklamen formas. 

Musiken indikerar känslan av reklamen. Bägge företagen använder sig av Corners 

teori (2006) angående musiken. Musiken ökar igenkänningsfaktorn som ökar att 

tittaren kommer ihåg en fras eller nynnar till låten. 

Erik Haglöf (1994) talar om att reklamfilmer kan kategoriseras in i sju olika genrer; 

demonstration, humor, kändisar, känslor, livsstilar, intyg och tal.  ICA och Com Hem 

använder sig av bland annat känslor, livsstilar och humor i sina reklamfilmer.  

Något som märktes i textanalysen var hur Com Hem som företag har valt att 

disponera sångtexten i reklamen, till att kommunicera med tittaren. Kärnmeningen är 

den mening som inleder texten (Moberg & Ledin, 2010). Sångtexten ur den 

analyserade Com Hem reklamen: 

”När du ska surfa, streama film och ladda upp en fil, då 

måste det gå snabbt och bra, det måste va stabilt. När du 

ska spela spel så får det inte vara fjösigt, det måste vara 

bra med fart, det måste vara ösigt! Jätte maxat Bredband 

200 Mbit/s. För dig som vill ha super maxat, mycket, mera, 

mest! Surfa Com Hem-style!” 
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Texten (sångtexten) visar hur Com Hem försöker kommunicera med tittaren. Första 

stycket i reklamen målar upp en bild till mottagaren (tittaren) ”Då måste det vara 

bra”. Com Hem väljer att berätta åt tittaren vad som måste vara bra. I sista stycket så 

adresseras reklamen till kunden som vill ha supermaxat bredband att surfa med Com 

Hem. En mening börjar i regel med känd information (tema) och avslutas med ny 

(rema)” (Moberg & Ledin, 2010, s.163). Com Hem använder sig främst av aktuella 

youtubefenomen och klipp för att tilltala och föra fram budskapet till sina tittare. 

I textanalysen visades det sig att ICA använder tilltalet VI för att nå budskapet. ”Vi 

svenskar äter på tok för lite frukt och grönt” (ICA reklam 2013). ICA använder sina 

humoristiska sketcher för att underhålla mottagaren. Dessutom väljer ICA att inte bara 

välja ett aktuellt ämne ”hälsa”, utan att också göra en motiveringsvideo.  

ICA vill motivera fler att börja leva ett grönt och sunt liv. ICA framstår som en slags 

support, ett stödsystem till tittaren. ICA-Stig bjuder in tittaren både via språkhandlingar 

med VI men också genom det visuella. Han uppmuntrar till att ta första steget och att 

leva ett grönt liv. Därefter visas en informationsfilm (sketchen). Reklamens uppgift är 

att öka kundens vilja att handla hos ICA. 

9.3 HUR UTNYTTJAR ICA OCH COM HEM KOHERENS, INNEHÅLL, RELATION 
& INTERAKTION SAMT INTERTEXTUALITET I REKLAMFILMEN? 
 

I ”Television form and public adress” talar John Corner (2006) om TV-karaktärernas 

samspel med TV-tittaren och hur kommunikationen mellan dessa nås fram. Han 

ställer grundläggande frågor om vad vi TV-tittare ser på TV-skärmen och hur 

innehållet engagerar, informerar och underhåller oss. I textanalysen gavs en förklaring 

hur ICA och Com Hem anammat Corners teori (2006) om de tre elementen: 

informerar, underhåller och engagerar oss tittare. Com Hem och ICA använder och 

utnyttjar begreppen; innehåll, koherens, relation & interaktion och intertextualitet 

väldigt olika. Com Hem har valt att använda två fiktiva karaktärer Judit och Judit som 

informerar kunden om varför just du ska surfa Com Hem style och med det kommer 

vi direkt in på begreppen relation och interaktion. Com Hem har valt att sätta kunden 

först och använder termen DU till att dra in och locka kunden. Interaktionen har en 

stor roll i reklamfilmen och detta kan man se i hur Judit och Judit berättar om  

människors vardagliga problem med ett för lågt bredbandshastighet.  



 45 

Judit och Judit demonstrerar detta i olika scener och i sången, exempelvis: när du ska 

surfa, streama film och ladda upp en fil, då måste det gå snabbt och bra, det måste va 

stabilt. Intertextualitet och representationsteorin går hand i hand, intertextualitet 

handlar om samspel mellan texter och deltagare, medan representationsteorin om hur 

vi avkodar synintrycket av något i relation till ett begrepp som man har i huvudet 

exempelvis den tidigare kunskapen om succé fenomenet Psy, som Com Hem hade.  

Återupprepade och genomgående fraser i reklamfilmen är Surfa Com Hem style och 

DU. Reklamfilmen är en ”lånad idé” i och med att Com Hem hittat ”Oppa Gangnam 

style” musikvideon och återskapat den på sitt sätt. På så sätt har Com Hem också 

använt sig av representationsteorin som sammankopplar mening och språk med kultur 

och begreppet. Något annat som kan tas från representationsteorin och appliceras i 

analysen är taklamporna i hissen som blinkar och skiftar färg, detta kan tolkas som 

och symbolisera Com Hems logga.  

 

 

 

Com Hem börjar snabbt inpå i reklamfilmen att berätta vad filmen kommer att handla 

om, bredband och bidrar till en global koherens där man som tittare får reda på vad 

för slags reklam det är, en informerande film.  

ICA har valt att jobba mer utifrån fakta, information och sketcher som målar upp en 

bild av hur kundens välmående kan vara om man väljer att äta sunt. De har valt att 

använda en fiktiv karaktär som informatör, ICA-Stig och resten av kollegorna som 

spelar kunderna som valt att äta mer frukt och grönt. ICA utnyttjar innehållet och 

målar upp en bild för kunden, som ICA också sätter i perspektiv i olika scenarier; äta 

middag med vänner, spela schack, spela basket etc. ICA skapar en interaktion och 

relation med kunden direkt, genom att säga ”Vi i Sverige äter på tok för lite frukt och 
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grönt”. Genast får man en känsla att ICA-Stig pratar med en själv, TV-tittaren. Han 

involverar och lockar in tittaren genom att visa en informationsfilm. ICA återupprepar 

inte sina fraser lika mycket som Com Hem gjorde men, de få återupprepningar som 

sker i reklamfilmen är ”Frukt och Grönt”. Det som föregick i textanalysen, som 

nämndes i intertextualitetdelen var att ICA använder metaforiska scener som tyder på 

att företaget lånat idéer från en tidigare text (reklam). De speciella scenerna är de 

amerikanska sporterna basket och baseboll. ICA tar upp ett problem som finns i 

dagens Sverige och ger sedan en lösning på problemet, genom att visa glada, 

energiska, smarta människor som tidigare kanske haft motgångar. Den globala 

koherensen som tyder på betydelse i reklamen visar smygreklam, dold reklam eller 

har ett dolt budskap. I detta fall är det ICA-loggan som visas som symboliserar ICA-

affären.  

 

Representationsteorin handlar om att beskriva och sedan symbolisera det man har 

beskrivit. Genom att beskriva vad som symboliseras i reklamfilmen har man hittat 

som tidigare nämnts dolda budskap som man mer eller mindre inte hade lagt märkte 

till och som kanske vanligtvis inte hade uppmärksammat på samma sätt. ICA har valt 

att använda deras logga dold för att uppmärksamma annat i scenen mer, loggan ska 

inte dra fokus till sig från tittaren, utan mer som en påminnelse om vilken reklamfilm 

tittaren kollar på. ICA-loggan ser vi tydligt på ICA-Stigs ficka, men om du tittar 

riktigt noga så ser man ICA-loggan på pennan i fickan också. 
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Representationsteorin låter dina 

tidigare kunskaper spela en stor roll och därmed kommer varje analys och resultat 

från olika personer aldrig vara den andra lik.  

10.	Slutdiskussion		
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur mycket varumärkena Com 

Hem och ICA lägger fokus på att underhålla TV-tittaren när de 

marknadskommunicerar sina produkter i TV-reklam. Är huvudmålet att försöka sälja 

produkter eller enbart att underhålla? 

 Jag har granskat teori och tidigare forskning inom reklam, representationsteori, 

marknadskommunikation och varumärke, för att se om det överensstämmer med hur 

företagen arbetar i praktiken. Vidare i analys och resultat visade det sig att teori, 

metod och praktik överensstämmer med hur Com Hem och ICA jobbar, med ett par 

avvikelser. Resultaten visar att bägge reklamfilmerna gav olika svar. ICA har i 

huvudmål att sälja produkter och underhålla tittaren. Medan Com Hem nästan enbart 

vill underhålla tittaren.  

Resultatet gav givande svar på de ställda frågorna för uppsatsen, vilket var: Är ICA 

och Com Hem tydliga med att visa sina produkter i TV-reklamen och hur använder 

företagen reklamfilmen till att kommunicera och nå fram sitt budskap till tittaren? Jag 

ville även undersöka hur företagen förhåller sig till koherens, innehåll, relation & 

interaktion samt intertextualitet. Det som framgick i resultatet var att ICA och Com 

Hem har snarlika idéer. De vill upplysa kunden med lösningar, de interagerar med 

tittaren genom språkhandlingar såsom du och vi.  
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Reklamen domineras generellt av påståenden. ICA var tydliga med att visa sina 

produkter, det var reklamens huvudsyfte. De hade en balans mellan produkt och 

underhållning. Com Hem var tydligare med att berätta om lösningar till olika problem 

som kunden kan ha stött på med bredband. Dock framgick det att Com Hem har större 

risk att förlora TV-tittare innan de ens har nämnt vad reklamens syfte är för något.  

Metoden textanalys har varit en bidragande faktor till hur resultatet blev. Genom att 

ha använt Ulla Mobergs (2010) modell så har jag kunnat gräva in i reklamen och 

förstått innehållets betydelse. Fördelar med att ha studerat endast två reklamfilmer är 

att studien enklare kunde jämföra företagen med varandra. Ju fler reklamfilmer desto 

bredare blir resultatet, risken då blir att man jämför endast Com Hems reklamfilmer 

med sina egna och likaså med ICA. Alltså istället för att ställa Com Hem mot Com 

Hem och ICA mot ICA, så väljer man med två reklamfilmer att ställa ICA mot Com 

Hem. Andra kan anse att det utvalda materialet är för tunt och att de skulle ha velat 

läsa om fler företag än två, men det kände inte jag som forskare. Denna akademiska 

uppsats ska vara tillgänglig för alla och alla ska kunna ta del av min forskning, så 

varför krångla till det med fler företag när jag som forskare kan fokusera och göra 

specifika jämförelser mellan två företag. Jag har ständigt motiverat mina val under 

arbetsprocessen och jag står fast vid dem. 

Samhället är i konstant förändring och en TV-reklam som förr hade ett starkt budskap 

till TV-tittaren skulle kanske inte ha samma påverkan idag, den skulle eventuellt 

anses vara mindre underhållande eller till och med tråkig. Resultatet visade att ICA 

trots sketcherna reflekterar över folkets välmående i samhället och Com Hem bidrar 

med en mer underhållande film och information till samhället. Informationen gällande 

ett snabbare bredband, fler streamingtjänster såsom Netflix, HBO blir allt mer 

populära hos TV-tittaren och Com Hem kanske får TV-tittaren att vilja välja en 

annan, snabbare internetuppkoppling för att kunna se på Netflix.  

Genom att ha studerat både bakgrund, teori och metod så har det lett till en bra grund 

om ämnet, samt lett till en bra bas till att kunna utföra kvalitativa textanalyser för att 

sammanställa ett resultat.  
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10.1 SLUTSATS  
 

Det som fick mig att vilja studera dessa företag och deras reklamfilmer var deras 

popularitet. Jag har själv följt Com Hems och ICAs reklamfilmer på TV:n. Det som 

fascinerade mig var: Begriper jag som TV-tittare vad det är Com Hem och ICA 

försöker sälja till mig? Enligt mig ville de bara underhålla och inget mer. Genom 

analysen fick jag dock svar på frågor som jag inte riktigt hade tänkt på. Betydelsen 

blev så mycket mer än bara vad reklamen handlar om. Det som jag har kommit fram 

till är att både ICA och Com Hem jobbar och strävar efter att främst underhålla TV-

tittaren för att öka försäljning. Bägge företagen jobbar precis som Diesel-reklamen på 

ett unikt sätt. De använder sig av karaktärer för att sticka ut ur mängden och använder 

Judit&Judit, ICA-Stig och kollegorna som företrädare till företagen. De agerar som 

informatörer, vare sig det handlar om matprodukter eller andra tjänster. En stor del av 

det som utmärker företagen handlar väldigt mycket om karaktärerna men också de 

humoristiska sketcherna som nischar dessa företag och vad de står för. Båda 

textanalyserna gav snarlika resultat. Skillnaden var att ICA var mer tydlig med att 

visa sina produkter eftersom de har fysiska produkter, medan Com Hems produkt inte 

var lika tydlig eftersom de säljer en ”osynlig” tjänst, bredband. 

Företagen fokuserar väldigt mycket på kunden. Detta visades i språkhandlingarna 

med tilltal och perspektiv med pronomen VI och DU. Budskapet var mer tydligt i ICA 

reklamen än Com Hem. 

Något som hade varit intressant att undersöka vid fortsatt och bredare forskning, hade 

varit att studera den kreativa processen samt samarbetet mellan företag och 

reklambyrån. Det satsas 70 miljarder kronor på reklam, mer än på skolor i Sverige. 

Någonstans säger detta till samhället att reklam är en väsentlig del för samhället och 

är ett sätt för Sverige att bredda sig globalt i världen. Jag tror att den riktningen och 

aspekten hade varit väldigt intressant och skulle bidra med en samhällsrelevans som i 

efterhand kan ge en bättre förståelse för hur arbetsprocessen från en idé till en färdig 

reklamfilm går till. Vikten av att skapa TV-reklam som på något sätt reflekterar 

dagens samhälle. 
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