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Abstract 
 

 

Stories that break barriers? 

A qualitative study of cultural diversity in intercultural advertising through a 

narrative perspective 
 

The study aims to gain in-depth knowledge of how cultural diversity is represented and 

managed in intercultural advertising and thereby contribute to the understanding of how 

advertising can become more inclusive. Previous research focuses mainly on the 

internationalization of advertising through translation and understanding of other languages. 

The research on cultural diversity in intercultural advertising is thus limited. This study, which 

combines the research fields of intercultural communication, stories and advertising, should be 

regarded as a contribution to the already existing research. The study was realized through a 

narrative analysis of film commercials from three national advertising campaigns, and the 

results show there is a need for further adaptions of how cultural diversity is represented and 

managed in advertising. Further, the study concludes that clear norms and frameworks control 

how stories are formed in intercultural advertising. The results provide concrete examples of 

how the representation of cultural diversity in intercultural advertising can be inclusive, as well 

as exclusive. Knowledge of this is of value to strategic communicators as well as ordinary 

citizens who find themselves in situations where people with different cultural backgrounds 

interact. 
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Sammanfattning 
 

 

Berättelser som bryter barriärer?  

En kvalitativ studie om kulturell mångfald i interkulturell reklam utifrån ett 

narrativt perspektiv  
 

Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om hur kulturell mångfald representeras 

och hanteras i interkulturell reklam och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur 

reklam kan bli mer inkluderande. Den tidigare forskningen fokuserar främst på 

internationaliseringen av reklam genom översättning och förståelse för andra språk. Det finns 

således en brist på forskning inom kulturell mångfald i interkulturell reklam. Denna studie, 

som sammankopplar forskningsområdena interkulturell kommunikation, berättelser och 

reklam, bör ses som ett komplement till den redan existerande forskningen. Studien 

realiserades genom en narrativ analys av reklamfilmer från tre nationella reklamkampanjer och 

resultatet visar på att det behövs ytterligare anpassningar av hur kulturell mångfald 

representeras och hanteras i reklam. Vidare slår studien fast att utformandet av berättelser i 

interkulturell reklam styrs av tydliga normer och ramverk.  Resultaten ger konkreta exempel på 

hur representationen av kulturell mångfald i interkulturell reklam kan vara inkluderande, såväl 

som exkluderande. Kunskap om detta är av värde för strategiska kommunikatörer såväl som 

helt vanliga medborgare som befinner sig i situationer där människor med olika kulturella 

bakgrunder interagerar med varandra. 
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1. Inledning 
 

 

I följande kapitel presenteras förhållandet mellan kulturell mångfald, interkulturell reklam och 

ett narrativt perspektiv. Därefter presenteras studiens syfte och de frågeställningar som kommer 

att besvaras, följt av en beskrivning av studiens disposition vilken ämnar underlätta läsningen 

och ge en mer översiktlig bild av uppsatsens struktur. 

1.1 Bakgrund	
Det handlar om människor – mammor, pappor, morbröder, flickvänner, småsyskon eller kanske 

någons bästa vän. Det handlar om deras kamp för ett bättre liv. Ett liv utan konflikt och krig. Ett 

liv utan förföljelse och förtryck. Det handlar om flyktingkrisen – den största krisen sedan andra 

världskriget. 

Flyktingkrisen har haft Sverige i ett järngrepp sedan 2015 (Migrationsverket, 2018a), en tid 

som präglades av stora flyktingströmmar och ett högt antal asylsökande (Migrationsverket, 

2018a; Berger, 2016). Med dubbelt antal asylsökande i jämförelse med föregående år 

(Migrationsverket, 2018b) och över 150 000 beviljade uppehållstillstånd såg landet sin största 

befolkningsökning sedan år 1861 (Statistiska centralbyrån, 2017). Konflikt, krig, förföljelse och 

förtryck fortsätter att vara problem som drabbar miljontals oskyldiga människor världen över 

(Andersson & Laurell, 2017, 19 juni). Trots att flyktingströmmarna lugnat sig sedan det 

turbulenta och blåsiga 2015, kvarstår det övergripande flyktingtrycket till Sverige (Vanttaja, 

2017, 6 okt; Hambraeus, 2017, 23 dec). Således blir Sverige allt mer mångkulturellt, och 

svenskarna allt mer olika varandra. Detta har lett till stora kulturella skillnader i landet och ett allt 

större integrationsproblem (Lindbeck & Persson, 2017). I takt med detta blir forskningen om 

begreppet interkulturell kommunikation, det vill säga den generella kommunikationen och 

interaktionen mellan personer med olika kulturella bakgrunder (Stier, 2009), alltmer aktuell (se 

exempelvis Guerrero Moya, Muñoz Ortiz & Niño Díaz, 2016; Czarnecka, Brennan & Keles, 

2018; Ainsworth, 2013). 

De senaste åren, i samband med de utmaningar flyktingkrisen skapat (och fortfarande 

skapar), har interkulturell kommunikation i reklam därmed blivit allt vanligare (se exempelvis Ni, 

Wang & De la Flor, 2015; Garcia, 2010). Vi kan därav se en ökning av, vad vi i denna studie 

benämner som interkulturell reklam – det vill säga reklam som grundar sig i ett inkluderingstänk 

med fokus på kulturell mångfald. Denna typ av reklam präglas ofta av berättelser (se exempelvis 
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López-Becha & Zúñigab, 2017; Rose, 2011) eftersom dessa är ett effektivt sätt att vidareförmedla 

en grupp eller ett samhälles historia och kultur (Johansson, 2005). Fokus i den interkulturella 

reklamen ligger på vad Boje (2001) kallar mikroberättelser – det vill säga berättelser i vilka ”little 

people’s stories” (med andra ord individers berättelser) uppmärksammas. Dessa mikroberättelser 

kan användas i syfte att återfinna marginaliserade, exkluderade samt ignorerade röster (Prasad, 

2018) och därigenom göra att reklamen agerar som mötesplats för integration i samhället 

(Rosengren & Sjödin, 2011; Jarlbro, 2006). Den interkulturella reklamen, vilken vilar på 

berättelsens och den interkulturella kommunikationens axlar, bör därför ses som en viktig del i 

det fortsatta arbetet för ökad kulturell integration i Sverige. 

1. 2 Problemformulering	
Det finns en betydande mängd forskning om reklamens betydelse i den interkulturella kontexten 

(se exempelvis Ni, et al., 2015; Garcia, 2010). Forskarna är överens om att dagens globaliserade 

samhälle sätter stor press på företags användande av ett interkulturellt synsätt på kommunikation 

i reklam. Stora delar av forskningen syftar således till att skapa förståelse och kunskap om varför 

interkulturell kommunikation behövs i reklam (se till exempel Garcia, 2010; Guerrero Moya et 

al., 2016). Interkulturell kommunikation handlar om interaktionen mellan olika kulturer (Stier, 

2009) och därmed även interaktionen mellan olika länder. Detta kan vara en anledning till varför 

majoriteten av forskningen fokuserar på problematisering av språk, översättning och lingvistik 

vid internationell och global reklam (exempelvis Rumšienė, 2012; Ainsworth, 2013). Vår studie 

kan ses som ett komplement till den tidigare forskningen då den fokuserar på interaktionen 

mellan kulturer inom ett och samma land, snarare än över olika landsgränser. Vidare ämnar vi 

inte problematisera språk, översättning eller lingvistik (se exempelvis Rumšienė, 2012; 

Ainsworth, 2013) utan snarare lyfta fram den komplexitet som finns med berättande reklam i en 

interkulturell kontext. Med berättande reklam syftar vi på den typ av reklam som skildrar en 

berättelse, det vill säga att reklamen anspelar på olika upplevelser och erfarenheter som tas ur 

olika sociala kontexter (Fog, Budtz & Yakaboylu, 2005). Berättande reklam kan även benämnas 

som narrativ reklam (Lien & Chen, 2013) då orden ’berättelser’ och ’narrativ’ kan ses som 

synonyma. För att underlätta för läsaren kommer vi att använda begreppen ’berättelser’ samt 

’berättande reklam’ snarare än ’narrativ’ och ’narrativ reklam’. Detta för att tydliggöra för läsaren 

när vi syftar på studiens metod (se 3.2) eller berättelser. Detta kommer redogöras för ytterligare i 

avsnitt 3.2.1.  

Många tidigare studier om berättande reklam saknar ett interkulturellt fokus (exempelvis 

Rehnberg, 2016; Oatley, 1994). Å andra sidan tar andra forskare sig an interkulturell 
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kommunikation i reklam men saknar då fokus på berättelser (till exempel Czarnecka et al., 2018; 

Garcia, 2010). López-Becha och Zúñigab (2017) kopplar dock samman ett interkulturellt och 

berättande fokus när de undersöker hur berättande kan användas för att främja interkulturella 

dialoger mellan asylsökande och immigranter. Författarna understryker vikten av berättandet som 

redskap för att anamma ett interkulturellt perspektiv i dagens mångfaldiga samhälle. Trots att 

studien utgår från ett interkulturellt och ett berättande fokus saknar studien dock fokus på reklam. 

Vi kan således identifiera ett tydligt gap där berättelser i reklam och interkulturell 

kommunikation i reklam uteslutande studerats separat. Därigenom har den narrativa aspekten, i 

stora drag, uteblivit i forskningen kring interkulturell reklam. Vi menar därför att det finns ett 

behov att ytterligare förena de tre interrelaterade forskningsområdena; (1) interkulturell 

kommunikation, (2) berättelser och (3) reklam. För att bidra till den begränsade forskningen 

tillämpar denna studie ett narrativt perspektiv och ämnar sålunda utvinna fördjupade kunskaper 

om hur kulturell mångfald representeras och hanteras i interkulturell reklam och därigenom bidra 

till forskningens förståelse för hur reklam kan bli mer inkluderande. Johansson (2005) menar att 

berättelser i reklam är beroende av den interkulturella kontexten och vice versa, varför ett 

narrativt perspektiv är fördelaktigt vid analys av interkulturell reklam. Vidare menar Parsa (2004) 

att filmer är en av de viktigaste formerna av berättande vi har i dagens samhälle och att de därför 

bör studeras utifrån ett narrativt perspektiv. 

Förståelse för hur kulturell mångfald kan göra reklam mer inkluderande samt kunskap om 

den interkulturella kommunikationens möjlighet att påverka de normer och föreställningar som 

finns i samhället är betydelsefullt för strategiska kommunikatörer såväl som konsumenter och 

helt vanliga medborgare som befinner sig i situationer där människor med olika kulturella 

bakgrunder interagerar med varandra. Detta exemplifieras bland annat genom synliggörandet av 

hur etnocentrism (att negativt döma en annan kultur, uteslutande utifrån ens egens kulturs 

värderingar och normer (Rogers & Steinfatt, 1999)), stereotyper och fördomar samt 

kommunikation uttrycks i mikroberättelser. Den narrativa analysen är här fördelaktig eftersom 

den handlar om att identifiera, läsa av och förstå hur berättelser används i det empiriska 

materialet, samt hur det kan komma att påverka olika sociala kontexter (Johansson, 2005; 

Clandinin & Caine, 2008). 

1.3 Syfte och frågeställningar	
Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om hur kulturell mångfald representeras och 

hanteras i interkulturell reklam och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur reklam 

kan bli mer inkluderande. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 
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• Hur utformas berättelsers handling, innehåll och form i interkulturell reklam? 

• Hur hanteras etnocentrism, stereotyper, fördomar och kommunikation i interkulturell 

reklam? 

 

I uppsatsens sista kapitel kommer vi diskutera hur utformningen av interkulturell reklam styrs av 

olika normer och ramverk. Vidare kommer vi resonera kring den interkulturella 

kommunikationens möjlighet att mildra effekterna av de barriärer som finns i interkulturell 

kommunikation. Studiens frågeställningar kommer att besvaras genom en analys av tre 

reklamfilmer från Svenska McDonald’s reklamkampanj ”Gör Donken” samt tre reklamfilmer 

producerade av IKEA Sverige – varav en tillhör kampanjen ”Där livet händer” och två tillhör 

kampanjen ”Tillsammans är allt möjligt”. Motivering till val av empiriskt material utvecklas 

vidare i avsnitt 3.1.2. 

1.4 Disposition	
Detta avsnitt avser att skapa en tydlig överblick över studiens utformning för att hjälpa läsaren 

navigera i texten. Uppsatsen består sammanlagt av fem stycken kapitel. Kapitel två redogör för 

den teoretiska referensram studiens analys utgår ifrån och ger en överblick över den tidigare 

forskningen. Referensramen diskuterar teorier om interkulturell kommunikation samt berättelser 

som kommunikation. Kapitel tre framställer författarnas metodologiska synsätt, samt introducerar 

det empiriska material och de analysmetoder studien bygger på. Sedan, i kapitel fyra, analyseras 

det empiriska materialet utifrån de teorier som diskuteras i kapitel två. I kapitel fem, studiens 

sammanfattande och avslutande del, diskuteras analysens resultat och slutsatser dras. Författarna 

ämnar här besvara studiens frågeställningar, samt uppnå dess syfte. Dessutom använder vi som 

forskare denna del för att reflektera kring studiens resultat samt presentera förslag till vidare 

forskning inom området. 
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2. Teori och tidigare forskning 
 

 
Nedan redogörs för det teoretiska ramverk studien rör sig inom. Teorier inom interkulturell 

kommunikation, det vill säga dess barriärer och dess samhällseffekter, samt även berättelser som 

kommunikation, i reklamsammanhang såväl som i kulturella sammanhang, presenteras. De 

presenterade teorierna kommer sedan att appliceras på studiens analys. Vidare presenteras även 

den tidigare forskningen inom det studerade forskningsfältet. Detta då den tidigare forskningen 

ligger till grund för det forskningsgap som presenteras i avsnitt 1.2. 

2.1 Interkulturell kommunikation		
Interkulturell kommunikation har sin grund i människans generella behov och vilja att försonas 

samt interagera med andra människor. Vi människor strävar alltid efter möten med andra 

människor och detta behov tillfredsställs när vi kommunicerar med varandra (Samovar & Porter, 

1994). Interkulturell kommunikation handlar om den generella kommunikationen och 

interaktionen mellan personer med olika kulturella bakgrunder (Stier, 2009). Mer ingående syftar 

interkulturell kommunikation till ett socialt samspel mellan olika personer där ’den andra’ 

uppfattas som obekant eller främmande utifrån ens egna socialt konstruerade verklighet. Genom 

att utgå från antagandet att människor, oavsett kön, etnicitet eller kultur, besitter någon form av 

främlingsrädsla, kan dessa möten således framkalla osäkerhet och obehag hos de inblandade 

aktörerna (Stier, 2009). 

För att skapa sig en förståelse för begreppet interkulturell kommunikation är det viktigt att 

förstå förhållandet mellan kultur och kommunikation, då begreppen är beroende av varandra. 

Kultur kan således inte existera eller förstås utan kommunikation, inte heller kan kommunikation 

studeras eller förstås utan att se till dess integrerade kultur (Jandt, 2007). Denna uppsats utgår 

från Triandis (1994) definition av begreppet kultur som individers olika outtalade antaganden om 

sig själva, hur världen ser ut och hur människor bör agera. Detta kompletteras med Hulténs 

(2009) definition av kultur som ”ett samlingsbegrepp för gemensamma kunskaper, föreställningar 

och normer, vilka ligger till grund för ett samhälles sociala, ekonomiska, politiska och religiösa 

organisationer” (s. 71). Kultur ligger således till grund för hur individer dömer och uppfattar sin 

omvärld, och kan därmed ha stor påverkan på hur individer tänker och känner (Klopf & 

McCroskey, 2007). Kultur är ett komplext och mångfacetterat begrepp som dels grundar sig i 

människors nationalitet, men som dock inte behöver vara begränsat till vårt nationella ursprung. 
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Kultur kan följaktligen återfinnas i andra typer av samhällsgrupper, till exempel grupper av 

människor som använder parfym och grupper av människor som inte använder parfym (Rogers & 

Steinfatt, 1999). 

2.1.1 Barriärer i Interkulturell Kommunikation	
Stier (2009) menar att dagens teknik möjliggör ett globalt samhälle där faktiska avstånd mellan 

människor minskar kraftigt. Vi är inte längre beroende av att förflytta oss fysiskt utan kan, i det 

virtuella rummet, resa jorden runt på bara ett ögonblick. Samtidigt är det obestridligt att olika 

former av rasism, diskriminering, främlingsrädsla och främlingsfientlighet fortfarande existerar 

världen över. Globaliseringskritiker är därför ense om att ”trots att de faktiska avstånden minskar, 

kvarstår eller till och med ökar de upplevda avstånden människor emellan” (Stier, 2009, s. 20). 

Det innebär således att vikten av interkulturell kommunikation ökar (Jandt, 2013). LaRay M. 

Barna (1997) lägger fram olika barriärer som hon menar hindrar interkulturell kommunikation: 

bland annat etnocentrism, stereotyper och fördomar samt språk (i Jandt, 2013). Eftersom vår 

studie inte ämnar problematisera språk, översättning eller lingvistik – något som den tidigare 

forskningen fokuserar på (se 1.2) – kommer vi nedan att använda begreppet ’kommunikation’ när 

vi refererar tills M. Barnas (1997) ’språk’. Detta för att tydliggöra att vårt fokus inte ligger på 

språket i sig utan snarare kommunikationen som helhet. Samtliga begrepp diskuteras vidare i 

följande tre avsnitt. 

2.1.1.1 Etnocentrism	

En av M. Barnas (1997) huvudsakliga barriärer i interkulturell kommunikation är etnocentrism – 

ett begrepp som kan diskuteras utifrån flera olika perspektiv, men har sin grund i kulturen (i 

Jandt, 2003). Vi kommer således att belysa begreppet i samband med kultur. Etnocentrism 

innebär att människor negativt dömer en annan kultur, uteslutande utifrån sin egen kulturs 

värderingar och normer (Rogers & Steinfatt, 1999). Detta är således liktydigt med att se sin egen 

kultur som mer naturlig, vilket leder till en (oftast) omedveten uppfattning av att den egna 

kulturen är överordnad och överlägsen andra kulturformer (Stier, 2009). Etnocentrismens 

ständiga närvarande innebär att människan aldrig helt kan frigöra sig från sin kultur, utan 

kommer alltid försöka särskilja ”vigruppen” från olika ”de-grupper” (Stier, 2009). M. Barna 

(1997) hävdar att i den interkulturella kontexten bör etnocentrism uppfattas som en barriär då 

den, genom att hindra utbytet av kunskap och värderingar mellan olika kulturer, påverkar den 

interkulturella kommunikationen negativt (i Jandt, 2013). Rogers och Steinfatt (1999) kastar 
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således ljus på synliggörandet av etnocentrism som nyckeln till effektiv interkulturell 

kommunikation. De menar att detta kan åskådliggöra omedvetna för-givet-taganden som stävjar 

förståelsen för kulturer vilka skiljer sig från den egna, samt minska gapet mellan föreställningar 

kring ”vi och dem”. 

2.1.1.2 Stereotyper och Fördomar	
I den interkulturella kontexten utgör både stereotypifiering och fördomar utmaningar för 

kommunikation. Stereotyper kan ses som överförenklade föreställningar av individer och olika 

sociala grupper (Angelöw & Jonsson, 2000). Stier (2009) menar att stereotyper uttrycker sig som 

”en (okritisk) övertygelse om eller tilltro till att en viss grupp kännetecknas av vissa bestämda 

egenskaper” (s. 126). Stereotypiseringsprocesser grundar sig följaktligen i en selektiv 

varsebildning där vi omedvetet söker bekräftelse på ”det vi redan vet” (Stier, 2009). Således 

menar Jandt (2007) att stereotyper kan inbilla en människa att någonting som är felaktigt är sant. 

Kategoriserandet av människor och grupper i olika stereotyper underlättas av dagens utvecklade 

mediesamhälle (Peng, 2010), där reklam tilldelas en maktposition genom vilken stereotyper 

ständigt förstärks och reproduceras (Eisend, Plagemann, & Sollwedel, 2014). Den negativa 

påverkan stereotyper har på interkulturell kommunikation är nästintill oundviklig då de är en 

naturlig del av kommunikationsprocessen (Peng, 2010). Vidare menar Peng (2010) att nyckeln 

till interkulturell kommunikation är att förstå och synliggöra hur stereotyper är uppbyggda samt 

hur dessa skapar föreställningar om olika kulturella och sociala grupper. 

Stereotyper kan även skapa fördomsfulla attityder gentemot andra (Peng, 2010). Fördomar 

är vanliga och handlar förenklat om att döma före och dra slutsatser innan (Stier, 2009). Denna 

uppsats utgår från Stiers (2009) definition av fördomar som ”negativa attityder gentemot en 

socialt definierad grupp av människor eller gentemot enskilda personer därför att de är 

medlemmar av dessa grupper” (s. 134). Fördomar uttrycks vanligen i irrationellt misstycke, 

misstankar eller hat och begreppet är nära besläktat till stereotyper, främlingsfientlighet och 

diskriminering (Jandt, 2007; Stier, 2009). I boken The Authoritarian Personality menar Adorno, 

Frenkel-Brunswik, Levinson och Sanford (1950) att fördomsfullhet är starkt sammanlänkat med 

personlighetstyp och uppväxt. Dessa påverkas till hög grad av kultur och Stier (2009) menar 

således att fördomar bör tolkas och förstås ur ett interkulturellt perspektiv. 

2.1.1.3 Kommunikation	
Geertz (1973) menar att ”språket förmedlar genom sin uppbyggnad ett kulturellt filter genom 

vilket verkligheten förstås” (Stier, 2009, s. 53). Förenklat sett kan en således säga att språket 
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fungerar som en spegelbild av kulturen. Viktigt att påpeka är att den innebörd som kommuniceras 

är beroende av den kontext i vilken kommunikationen äger rum. Språk och kommunikation bör 

därför uppfattas som relativt. Det innebär att det inte är endast orden, satserna och texterna – utan 

även hur, var och när någonting kommuniceras som påverkar den innebörd som skapas (Stier, 

2009). Vidare kan vi genom språket anspela på någonting annat än den ordagranna meningen. 

Därmed är det inte enbart det uttalade som skapar betydelse, utan även det ”tysta” och outsagda 

(Segerdahl, 1998). Eftersom det finns påtagliga kulturella skillnader, både i hur det uttalade och 

det outtalade tillskrivs mening i olika kulturer, blir språk ofta ett hinder för den interkulturella 

kommunikationen (Jandt, 2013). Således, är de tolkningar och interpretationer som utgörs 

beroende av den (inter)kulturella kontexten som språket finner sig i (Stier, 2009). 

Rogers och Steinfatt (1999) menar att en inte kan prata om språk utan att även behandla det 

icke-verbala språket. Med detta menar de den kommunikation som inte involverar en utväxling 

av ord. Denna form av kommunikation är, likt den verbala, grundad i kultur och skiljer sig 

således kulturer emellan, varför de menar att det är viktigt att se till hur denna påverkar den 

mening som tillskrivs. Exempel på icke-verbala kommunikationstyper är blickar, leenden, miner, 

hand- och huvudrörelser (Stier, 2009). Vidare påverkas tolkningen som skapas även av det 

rumsliga beteendet, vilket Hall (1966) definierar som dynamiska strukturer (exempelvis det 

fysiska avståndet mellan människor när de kommunicerar), lättföränderliga strukturer 

(exempelvis hur ett rum möbleras) och svårföränderliga strukturer (exempelvis inredningen och 

möblernas formgivning och färgsättning) (Stier, 2009). 

2.1.2 Interkulturell reklam och dess samhällseffekter	
I takt med digitaliseringen finner vi inte längre enbart reklam i traditionella medier utan även på 

digitala och sociala medieplattformar. Rosengren och Sjödin (2011) menar att reklamens 

nytänkande form gör dess roll allt mer betydande, inte bara för företags vinstdrivande syften, utan 

även för allmänheten såväl som kulturen i stort. De uttryck som görs i media fungerar som 

medskapare av de gemensamma uppfattningar och värderingar som finns i dagens samhälle 

(Hultén, 2009). Reklamen är sålunda med och skapar föreställningar som på längre sikt formar 

den uppfattning vi får av andra, oss själva och samhället i stort. Organisationer kan således 

använda sig av reklam för att ta ställning till, samt påverka, existerande normer och 

samhällsdiskurser (Rosengren & Sjödin, 2011). Därigenom menar Pollay (1986) att 

organisationer innehar en maktposition där de har möjlighet att styra medborgares sociala 

värderingar. 
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Författarna till denna uppsats är delvis eniga med Rosengren och Sjödin (2011) samt Pollay 

(1986) men tar avstånd från deras uppfattning att organisationer har makt och möjlighet att styra 

människors sociala värderingar och uppfattningar genom reklam. Detta då vi anser att reklam 

endast kan påverka samhället och de människor som lever i det – inte styra dem. Samtidigt delar 

vi dock Rosengren och Sjödin (2011) samt Jarlbros (2006) uppfattning om att det i dagsläget 

finns en brist på ett mångfalds- och inkluderingstänk bland reklamskapare och menar att detta är 

anledningen till att alla inte får lika mycket plats att synas i reklamens rum. Dessutom är vi 

samstämmiga om reklamens möjligheter och potential att agera som mötesplats för integration i 

samhället (Rosengren & Sjödin, 2011; Jarlbro, 2006). Det vill säga reklamens förmåga att 

fungera som ett verktyg för att öka kulturell integration i ett samhälle. Vi menar således att 

interkulturell kommunikation har potential att mildra effekterna av de barriärer som finns i 

interkulturell kommunikation (se 2.1.1). Detta kan i sin tur leda till att reklambudskapet når ut 

till, samt påverkar, en större mängd människor (Rosengren & Sjödin, 2011). Stier (2009) menar 

därför att behovet av interkulturell kompetens hos reklamskapare växer. Med interkulturell 

kompetens menas förmågan att kommunicera på ett sätt som inte medför ”alltför stora 

missförstånd eller konflikter i mötet med människor från andra kulturer” (Stier, 2009, s. 151). 

Dahlqvist och Linde (2009) menar vidare att reklamskapare bör utforma reklambudskap utifrån 

ett interkulturellt perspektiv – det vill säga genom ett mångfalds- och inkluderingstänk, där de 

som sändare är medvetna om vikten av att budskapet går i linje med alla de kulturer som råder i 

publiken. Författarna till denna uppsats är eniga med Dahlqvist och Linde (2009) men tar 

däremot avstånd från föreställningen att ett budskap kan utformas på ett sätt som går i linje med 

alla de kulturer som finns i publiken. Emedan vi alla tolkar och tillskriver mening på olika sätt, 

framför allt om vi har olika kulturell bakgrund (Falkheimer & Heide, 2013), menar vi att det är 

oundvikligt att ett reklambudskap uppfattas värdera vissa kulturer högre än andra och därmed 

nästintill omöjligt att ett budskap går i linje med alla de kulturer som råder i publiken. 

2.2 Berättelser som kommunikation	
Bruner (1990) hävdar att berättelser som kommunikationsform är en av de mest betydelsefulla för 

oss människor, eftersom det hjälper oss att skapa mening av olika fenomen. Johansson (2005) 

menar att vi genom berättande kan skapa mening av våra erfarenheter. Ostrukturerade händelser 

kan därigenom struktureras upp och bli meningsfulla för oss människor. Vad som urskiljer 

berättelser från andra kommunikativa former är att de besvarar frågan ”vad hände?”, snarare än 

frågan ”varför hände det?”, vilken istället används i mer argumenterande kommunikationsformer, 

eller frågan ”hur är X?”, vilken används för att beskriva någonting (Johansson, 2005). 
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Kommunikation i form av berättelser kan göra informationen mer minnesvärd än 

exempelvis information som ren fakta (Lundqvist, Liljander, Gummerus & van Riel, 2013). 

Berättandet kan till och med ses som en grund för hur människans minne fungerar (Schank, 

1999). För att en berättelse ska vara minnesvärd bör den därför innehålla så kallade 

beröringspunkter, det vill säga delar som åhöraren kan relatera till, vilka kopplas till tidigare 

erfarenheter och upplevelser (Schank, 1999). En beröringspunkt kan till exempel vara en plats, ett 

beslut, en händelse, en attityd eller ett dilemma. I samband med berättelsen skapar dessa 

beröringspunkter en emotionell kontakt, exempelvis empati, med åhöraren (Woodside, 2010). 

2.2.1 Berättelser och reklam	

Reklamer har genom alla tider skildrat berättelser. Även idag anses berättandet vara en given del 

i utformandet av reklam (Fog et al., 2005). Ett av de starkaste argumenten för användningen av 

berättelser i marknadsföring är, enligt Fog et al. (2005) och Rehnberg (2016), det faktum att 

berättelser kan skapa differentiering. Det vill säga att företag, genom användningen av berättelser 

i reklam, kan skilja sig från mängden och därmed skapa marknadsfördelar. Företag vill skapa ett 

så kallat berättelseuniversum kring sina produkter och tjänster. Detta universum kan komma att 

bli en drivande kraft bakom företagets varumärke och kan på så vis särskilja det från ’den gråa 

massan’ (Fog et al., 2005). Vidare kan berättelser göra att reklamen uppfattas som mer genuin 

och äkta. Detta eftersom det är enklare för människor att relatera till berättelser än faktabaserad 

information (Lundqvist et al., 2013). 

Berättelser grundar sig i en kommunikationsform som tidigare ansågs vara något för 

informell och personlig. Denna uppfattning grundas i det faktum att berättelser präglas av 

individer samt att de berättas av personer för personer (Rehnberg, 2016). Rehnberg (2016) menar 

dock att organisationer bör använda sig av berättande (engelskans ’storytelling’) som ett 

strategiskt kommunikationsmedel, i bland annat reklam, eftersom det kan få organisationen att 

framstå som mer personlig, mänsklig och mindre ansiktslös. 

2.2.2 Berättelser och kultur	
Berättelser kan anses vara en kulturell grundform och är därför ett effektivt sätt att 

vidareförmedla en grupp eller ett samhälles historia och kultur. Att använda sig av berättande, 

kan därför ses som en central del i en kulturs överlevnad (Johansson, 2005). Således blir 

sambandet mellan berättelser och kultur en viktig del i förståelsen kring begreppet. Det är därmed 

viktigt att belysa att berättelser skapar mening genom att förekomma inom vissa kulturella ramar. 
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Detta då det möjliggör för åhöraren att knyta samman objekt och människor i en berättelse med 

dennes egna kulturella historia. Därigenom blir berättelsen begriplig och skapar mening och 

samband för åhöraren (Gärdenfors, 2009). Människors sätt att skapa sammanhang tenderar därför 

att skilja sig beroende på vilken kultur en tillhör (Johansson, 2005). Pauly (2003) menar 

följaktligen att vi människor tolkar bilder, och därmed även berättelser, annorlunda beroende på 

vilken kultur berättelsen förekommer i, samt vilken kultur åhöraren tillhör. Parsa (2004) 

vidareutvecklar Paulys (2003) resonemang och hävdar att den kulturella kontexten även påverkar 

hur vi tolkar filmer. Vidare understryker Parsa (2004) vikten av att berättelsens ’innehåll’ och 

’form’ studeras i relation till varandra. Detta då filmens innehåll, berättande konstruktion samt 

visuella kommunikation alla är interrelaterade. 

2.3 Tidigare Forskning	
Nedan diskuteras tidigare forskning för det ämnesområde denna studie tar avstamp i. Dessa 

innefattar forskning kring interkulturell kommunikation i reklam samt berättande reklam i en 

interkulturell kontext. 

2.3.1 Interkulturell kommunikation i reklam	

Dagens globalisering har skapat ett behov för organisationer att anamma ett mer interkulturellt 

synsätt i sin kommunikation. Detta styrks av bland annat Ni et al. (2015), som i sin artikel 

undersöker användandet av interkulturell kommunikation som en betydelsefull kompetens bland 

dagens PR-utövare. Mycket av den tidigare forskningen inriktar sig på att skapa en förståelse och 

medvetenhet kring varför det är viktigt att använda sig av interkulturell kommunikation i sin 

marknadsföring. Exempelvis understryker Garcia (2010) vikten av att förstå kulturella och 

sociala skillnader i samhället, för att effektivisera sin kommunikation över de kulturella 

gränserna. Vikten av att ha en kulturell medvetenhet styrks även av Guerrero Moya et al. (2016) 

som undersöker hur förståelsen för kulturella skillnader kan ökas. De låter studenter skapa 

berättelser utifrån egna erfarenheter för att sedan känna igen sig i varandras berättelser, vilket 

forskarna menar skapar en medvetenhet kring interkulturell kommunikation. 

En omfattande del av den tidigare forskningen har fokuserat på hur den interkulturella 

kommunikationen, utifrån ovan nämnda globaliseringstänk, är viktig för att kommunicera globalt 

över landsgränserna. Ett exempel på detta är Garcia (2010) som understryker vikten av att 

producera global reklam över landsgränser. Vidare undersöker Czarnecka et al. (2018) reklam 

från olika länder och hur den således speglar kulturen i det land som reklamen riktar sig mot. 
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Interkulturell kommunikation i reklam har sålunda varit en relativ vanlig förekommande 

inriktning i den tidigare forskningen. Stort fokus har dock riktats på hur reklam kan 

internationaliseras genom översättning och förståelse för andra språk. Rumšienė (2012) redogör 

för problematiken som uppstår i samband med översättningen av reklam, specifikt reklamslogans, 

i ett interkulturellt syfte. Detta kan även exemplifieras genom Ainsworth (2013), vars studie 

undersöker studenters attityd gentemot främmande språk, ur ett kulturellt perspektiv. 

2.3.2 Berättande reklam i en interkulturell kontext	
Berättelser inom reklam är ett väl utforskat område. I sin artikel redogör Escalas (2004) för 

begreppet ’narrative transportation’ som den process där mottagaren kopplar berättelsens 

handling till redan existerande minnen, för att sedan associera dessa till olika varumärken. Oatley 

(1994) undersöker vidare hur mottagaren relaterar till den (de) karaktär(er) som presenteras i 

berättelsen och menar att denna form av identifikation är central för att skapa engagemang hos 

konsumenten. En vanlig uppfattning är att narrative transportation ökar mottagarens 

identifikationsgrad till den karaktär som presenteras i reklamen (se exempelvis Escalas, 2004; 

Green, Garst & Brook, 2004). Russell, Pingsheng, Ja-Shen och Hung-Yen (2013) styrker detta 

och menar att det är just det som gör berättande reklam till en mer effektiv form av 

marknadsföring än informativ och faktabaserad reklam. Vi kommer dock inte använda oss av 

begreppet ’narrative transportation’ i denna uppsats eftersom detta huvudsakligen är ett begrepp 

vilket används inom forskningsområdet för psykologi (se exempelvis Escalas, 2004; Green, Garst 

& Brook, 2004). Däremot anser vi det relevant att kort diskutera ’narrative transportation’ som en 

del av den tidigare forskningen. Detta eftersom vår uppfattning är att begreppet kan bidra med 

ökad förståelse för de möjligheter vi anser berättande reklam har att fängsla och väcka 

uppmärksamhet hos mottagaren. Därigenom även den potential berättelser i interkulturell reklam 

har att påverka de normer och föreställningar som finns i samhället. 

Tidigare forskning redogör även för berättelser som ett verktyg för att skapa ett mer 

interkulturellt samhälle. López-Becha och Zúñigab (2017) analyserar hur digitalt berättande kan 

användas för att skapa rum för interkulturella dialoger med asylsökande och immigranter. Vidare 

diskuterar de även vikten av att använda berättelser och anamma ett interkulturellt perspektiv för 

att öka integrationen i dagens mångfaldiga samhälle. Genom att låta människor dela med sig av 

sina personliga berättelser, menar López-Becha och Zúñigab (2017) att berättande är ett verktyg 

för människor från olika kulturer att komma närmare varandra. Vidare menar Rose (2011) även 

att berättande kan vara en strategi för att nå ut till människor i andra kulturer. I sin artikel 

diskuterar hon de svårigheter som finns i att förstå interkulturell kommunikation utifrån rådande 
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skillnader mellan existerande kulturella grupper. Rose (2011) menar ytterligare att berättelser kan 

hjälpa till att bygga en förståelse och en känsla av samhörighet mellan människor. Kopplingen 

mellan berättelser och den interkulturella kontexten undersöks även av Ribiero (2016) som 

utforskar hur Business Communication-studenter skapar digitala berättelser för att reflektera över 

interkulturella samhällsfrågor. Avslutningsvis diskuterar hon hur detta kan komma att öka den 

interkulturella medvetenheten. 
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3. Metodologi 

 

 

Nedan redogörs för studiens syn på kommunikation samt dess vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter. Kapitlet innefattar även en presentation av studiens datainsamling, urval och 

avgränsningar samt en mer utförlig motivering av det empiriska materialet. Därefter presenteras 

vilken analysmetod som används samt varför denna valts. Slutligen förs en reflektion kring valet 

av metod med syfte att försäkra studiens vetenskapliga kvalitet. 

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter	
Den narrativa analysen utgår från en postmodern tradition (Prasad, 2018) i vilken kunskap och 

sanning anses vara relativa och kontextbundna (Lindgren, 2009). I La condition postmoderne: 

rapport sur le savoir framför Lyotard (1979) postmodernismens skepticism gentemot stora 

berättelser (engelskans ’grand stories’) och dess anspråk på att världen kan förklaras utifrån 

universella kunskaper och objektiva sanningar (Lindgren, 2009). Stora berättelser, i denna 

kontext, är vederhäftiga filosofier vars centrala principer utvecklas till förklarande ramverk som 

sedan används för att förstå praktiskt taget alla historiska och sociala händelser (Childers & 

Hentzi, 1995). Som en reaktion till detta fokuserar den postmoderna traditionen istället på de 

populationer, grupper eller individer som ”trampats på” eller uteblivits av modernismens stora 

berättelser (Rosenau, 1992). Lyotards, och således även denna studies, intresse ligger därmed i 

återfinnandet av marginaliserade, exkluderade samt ignorerade röster (Prasad, 2018). Boje (2001) 

menar därför att forskare bör se till berättelser av exempelvis kvinnor, etniska minoriteter eller 

andra ”little people”. Detta menar Lyotard (1979) uppnås genom att se till vad han kallar petits 

récits – det vill säga studien av berättelser på individ- eller mikronivå (Lyotard, 1979). Med 

grund i Lyotards resonemang utvecklar Boje (2001) begreppet mikroberättelser (engelskans 

’microstories’) i vilket han förespråkar uppmärksammandet av ”little people’s stories” (det vill 

säga individers berättelser) på mikro-, snarare än makronivå. Vi kommer hädanefter förhålla oss 

till Bojes (2001) begrepp mikroberättelser när vi syftar på individers berättelser – med andra ord 

de stora berättelsernas motsats. 

Författarna till denna uppsats är eniga med Hydén (1997) om att utifrån ett metodologiskt 

perspektiv är berättelser intressanta. Detta eftersom verkligheten tar berättelsens form och i sin 

natur är narrativ. I linje med den postmoderna traditionen har denna studie därigenom tillämpat 



 20 

ett ontologiskt förhållningssätt som grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, i vilket 

verkligheten betraktas som socialt konstruerad. Vår ontologiska utgångspunkt grundas således i 

Hydéns (1997) uppfattning av verkligheten som formad och uppbyggd kring olika berättelser. 

Våra tolkningar av empirin kan därmed inte betraktas som en faktisk verklighet (Bryman, 2016). 

Utöver detta har studiens epistemologiska utgångspunkt baserats på ett hermeneutiskt synsätt. 

Detta synsätt anspelar på den hermeneutiska cirkeln vilken grundas i insikten att ”detaljer kräver 

en förståelse av en helhet samtidigt som en förståelse av en helhet kräver förståelse av de detaljer 

som bygger upp helheten” (Molander, 2003, s. 167). Hur den hermeneutiska cirkeln används i vår 

analys utvecklas vidare i avsnitt 3.2.3. Emedan analysen baseras på författarnas egna tolkningar 

av materialet kan vi ses som medskapande aktörer vars uppgift är att tolka den verklighet som 

speglas i det empiriska materialet (Eksell & Thelander, 2014). 

Denna kandidatuppsats är skriven inom ramen för forskningsområdet strategisk 

kommunikation och tar sin grund i en kvalitativ fallundersökning. Detta förfaller passande 

eftersom fallstudier ämnar nå tät kunskap om komplexa frågor och fenomen vilket är centralt 

inom strategisk kommunikation. I linje med en holistisk ansats är vår strävan att relatera 

fenomenet till den kontext och helhet den verkar i, snarare än att urskilja ett avskilt fenomen och 

studera detta separat (Heide & Simonsson, 2014). Heide och Simonsson (2014) menar att det är 

ett krav för att forskaren ska kunna bidra med kunskap till fältet – någonting som de benämner 

som ’analytisk generalisering’. Denna studies intention är därmed inte att besvara frågeställningar 

kring McDonald’s och IKEA specifikt, utan de fungerar enbart som två fall, vilka vi utgår från 

för att besvara studiens frågeställningar. 

3.1.1 Datainsamling, urval och avgränsningar	
Författarna till denna studie har utgått från interaktiv induktion, i vilken forskaren använder 

föränderliga frågeställningar som omarbetas under processens gång (Hartman, 2004). Därigenom 

undviker forskaren att samla in material som saknar relevans för studiens syfte eller 

frågeställningar. Vi har sålunda, precis som Patton (1990), Daymon (2011) och Holloways (2011) 

uppmuntrar till, låtit vår insamling av empiri vägledas av studiens syfte. Eftersom denna studie 

utförs inom ramen för forskningsfältet strategisk kommunikation avgränsas den därmed från 

potentiell kunskap som grundas i andra forskningsområden. För att få en djupare förståelse av hur 

reklam kan bli mer inkluderande samlade vi, enligt vad Bryman (2011) förespråkar, in en mindre 

men mer informationsrik mängd empiri. Det empiriska materialet avgränsades till att innefatta 

reklamfilmer från två olika organisationer. Detta då urvalet av empiriskt material till denna studie 

grundas i ett intensitetsurval (engelskans ’intensity sampling’), vilket innebär att forskaren samlar 
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in ett litet antal innehållsrika fall av tillräcklig intensitet för att belysa fenomenet av intresse 

(Patton, 1990). Med grund i Lincoln och Gubas (1985) kvalitetskriterier upplevde vi mättnad 

efter att material samlats in från två organisationer. Detta då vi tidigt kunde se vissa 

regelbundenheter och att vi således upplevde att ytterligare insamling endast skulle bidragit med 

ett litet tillskott av ny information. Därigenom togs inte andra företags reklamfilmer, eller de 

reklamfilmer från de två fallorganisationerna som inte valts ut, med i analysen – trots att detta 

hade kunnat bidra med en mer generell bild av fenomenet. Ett krav var att insamlad data kom 

från organisationer som arbetar för kulturell mångfald och integration i det svenska samhället. 

Detta eftersom vi kan anta att denna aspiration ”lyser” igenom i deras respektive reklamer, vilket 

är av intresse för denna studies syfte (se 1.3). För att fylla detta kriterium användes Googles 

sökfunktion för att finna företag som tilldelats pris för sitt arbete med denna typ av frågor. Detta 

resulterade i att Svenska McDonald’s och IKEA Sverige valdes ut, eftersom de båda prisbelönats 

för sitt arbete med integrations- och mångfaldsfrågan (se 3.1.2).  

För att fallstudien på bästa sätt ska exemplifiera hur kulturell mångfald representeras och 

hanteras i interkulturell reklam utformade vi följande kriterier som urvalet av datainsamlingen 

baserades på: kampanjen skulle vara (1) publicerad inom Sverige, (2) aktuell i tiden och (3) tagen 

ur en interkulturell kontext. I avsnitt 1.2, nämns bristen på tidigare forskning om interkulturell 

kommunikation mellan kulturer inom ett och samma land. Därigenom uppstod det första kriteriet 

vilket innefattar att kampanjen skulle vara nationell, snarare än multinationell eller global. 

Därefter anspelar kriterium två på att forskningsområdet för strategisk kommunikation är ett 

växande fält som ständigt står inför nya teorier och synsätt. För att kunna bidra med kunskap till 

detta expanderande forskningsfält blev det således av relevans att kampanjen är aktuell i tiden. 

Representationer i reklam är med och skapar föreställningar som på längre sikt formar den 

uppfattning vi får av andra, oss själva och samhället i stort (Rosengren & Sjödin, 2011). Därmed 

riskerar analys av förlegade kampanjer att ge en felaktig förståelse för hur dessa representationer 

kan påverka dagens samhälle. Detta är ytterligare en anledning till varför kriteriet att de valda 

kampanjerna skulle vara aktuella i tiden, togs fram. Det tredje och sista kriteriet: att det empiriska 

materialet togs ur en interkulturell kontext, uppstod med grund i studiens syfte att utvinna 

fördjupade kunskaper om hur kulturell mångfald representeras och hanteras i interkulturell 

reklam och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur reklam kan bli mer inkluderande. 

Vi började med att observera alla reklamfilmer publicerade de senaste fem åren (från och 

med 1 januari 2014) på Svenska McDonald’s samt IKEA Sveriges officiella Youtube kanal. 

Valet att avgränsa oss till material från de senaste fem åren baserades på kriterium två, det vill 

säga att reklamen skulle vara aktuell i tiden. Vidare menar Mikos (2018) att det är fördelaktigt för 
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forskare som är intresserade av audiovisuellt material att använda medieplattformen Youtube vid 

insamling av data. Detta eftersom plattformen är lättillgänglig, kostnadsfri samt erbjuder ett 

omfattande videoarkiv. Denna observation resulterade i att tre reklamfilmer valdes ut från 

respektive företag för att konstituera det empiriska materialet. Detta ledde slutligen till ett 

empiriskt material bestående av sex stycken reklamfilmer – tre producerade av Svenska 

McDonald’s (genom kampanjen ”Gör Donken”) samt tre av IKEA Sverige (genom kampanjerna 

”Där livet händer” samt ”Tillsammans är allt möjligt”), om totalt 9 minuter och 35 sekunder. 

3.1.2 Motivering av empiriskt material	
Svenska McDonald’s är ett ledande företag inom branschen för snabbmat. Utöver det, är det även 

ett företag där mångfald förespråkas, vilket de flertal gånger har prisbelönats för (My News Desk, 

2007; Stockholm Stad, 2009). Svenska McDonald’s reklamkampanj ”Gör Donken” belyser 

integrationsfrågan och tar ställning till skapandet av ett mer integrerat samhälle. Som empiriskt 

material har denna studie därför valt ut tre reklamfilmer ur denna kampanj. ”Fler borde Göra 

Donken” kommer under studiens gång att benämnas som ’filmen om att fler borde göra Donken’ 

(se film 1), ”Rinas Donkenhistoria” kommer att benämnas som ’filmen om Rinas’ (se film 2) och 

slutligen kommer ”Melos Donkenhistoria” att benämnas som ’filmen om Melos’ (se film 3). 

IKEA Sverige är ett ledande företag inom branschen för heminredning. Likt Svenska 

McDonald’s har även IKEA Sverige tilldelats pris för sitt mångfaldstänk och sätt att arbeta med 

integrationsfrågan (Chef, 2009). Två av företagets kampanjer som lyfter mångfaldsfrågan är ”Där 

livet händer” och ”Tillsammans är allt möjligt”. Därmed har författarna valt ut tre reklamfilmer 

från ovanstående två kampanjer som empiriskt material. Filmen ”Komma hem”, kommer under 

studiens gång benämnas som ’filmen om att komma hem’ (se film 4), ”Leva utan dörr” kommer 

benämnas som ’filmen om att leva utan dörr’ (se film 5) och slutligen kommer ”Grannar 

Tillsammans” benämnas som ’filmen om att leva som grannar’ (se film 6). För att underlätta för 

läsaren har vi utformat en kort presentation om var reklamfilms handling och bifogat dessa som 

bilaga (se bilaga 2). 

3.2 Analysmetod	
I nedanstående del presenteras analysmetoden narrativ analys, samt hur den tillämpas i denna 

studie. 
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3.2.1 Narrativ analys	
Narrativ analys kan sägas vara ”de metoder som används för att samla in och analysera muntliga 

eller skriftliga berättelser” (Johansson, 2005, s. 21). Det vill säga en metod för att identifiera 

berättelser i det empiriska material som har samlats in. Clandinin och Caine (2008) beskriver 

narrativ analys som ett sätt att förstå människors erfarenheter och upplevelser. Samtidigt menar 

de att narrativ analys även är en typ av forskningsmetodik. Därigenom öppnas det upp för en mer 

intim undersökning av individers erfarenheter och upplevelser i olika kontexter. Detta kan 

kopplas till Bojes (2001) mikroberättelser (se 3.1) – ett begrepp som även den postmoderna 

traditionen förespråkar. Fokus i denna studie kommer därmed att ligga på analysen av 

mikroberättelser. Utöver fokus på mikroberättelser tar postmodernismen den visuella världen på 

stort allvar och menar därför att denna (till exempel TV, film och internet) är precis lika ”verklig” 

som allt annat (Prasad, 2018). Denna syn kan kopplas till Riessmans (2008) visual narrative 

approach, genom vilket hon menar att ord bör länkas samman med de bilder (element i filmer) 

som tolkas eftersom de tillsammans skapar en berättelse. Exempel på visuella aspekter som bör 

tas i beaktning är ljus, färg och rumsligt beteende (se 2.1.1.3).  

Berättelser uppstår då berättaren återberättar en viss händelse eller upplevelse som denne 

har tolkat, varpå den sedan tolkas ytterligare en gång av berättarens mottagare. Detta innebär att 

berättelser inte återspeglas av en enda korrekt tolkning, utan varierar beroende på hur berättaren 

eller mottagaren tolkar berättelsen (Molander, 2003). Johansson (2005) menar att narrativ analys 

kan ses som en reflexiv aktivitet, vilket innebär att vi som forskare tar hänsyn till relationen 

mellan den kunskap vi producerar och sättet som denna produceras på. En tolkning görs av den 

egna tolkningen och en reflektion görs över hur vi som forskare tolkar den sociala verkligheten. 

Detta tänk definieras som ett slags metatänkande, det vill säga ett tänkande kring det egna 

tänkandet (Ehn & Klein, 1994; Alvesson & Sköldberg, 1994). Med utgångspunkt i detta 

tankesätt, har vi under forskningens gång försökt vara medvetna om hur vår egen tolkning av 

berättelserna kan komma att påverka analysresultatet. För att öka studiens transparens kommer vi 

därför förtydliga när vi, i kapitel 4, utgår från våra egna tolkningar av det empiriska materialet. 

Att se narrativ analys som en reflexiv aktivitet går i linje med den postmoderna traditionen, 

vilken denna studie grundar sig i, som kräver att forskare ska reflektera över sitt tillvägagångssätt 

(Russell Olsson, 2008).  

Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt inom narrativ analys är att dela upp det 

insamlande empiriska materialet utifrån innehåll och form. Den första delen är innehållet i en 

berättelse, vilket syftar till berättelsens vad – det vill säga vad som finns med i berättelsen som 

gör att den kan kallas för berättelse (Johansson, 2005). Chatman (1993) diskuterar samma 
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innehållsdimension och menar att de tre centrala elementen i en berättelse är: (1) handlingsram, 

(2) karaktärer och miljö (engelskans ’setting’) och (3) tema. En annan form av narrativ analys 

som vanligen används i samband med studien av innehållsdimensionen är Riessmans (2008) 

thematic form, vilken syftar på vad en berättelse handlar om. Den andra delen är 

formdimensionen, vilken syftar till berättelsens hur – det vill säga hur berättelsen berättas. Här 

läggs därmed fokus på element av form och berättartekniker – med andra ord hur berättelsen 

förmedlar sitt innehåll (Genette, 1980). Denna dimension kan även kopplas till Riessmans (2008) 

structural form, vilken avser hur en berättelse är komponerad för att kommunicera ett specifikt 

budskap. Riessman (2008) menar att The structural form, tillsammans med The thematic form är 

blockstenar för alla narrativa analyser. Vidare är det i narrativ analys även intressant att se till hur 

språket och kommunikationen bidrar till berättelsen som skapas (Riessman, 2008). Detta går i 

linje med den postmoderna traditionen vilken anser att språket är källan till all sanning och 

verklighet (Prasad, 2018). 

Enligt Mishler (1997) ger forskning om berättelser inte ett tydligt svar, utan är varierande i 

sin natur. Därför redogör han för en typologi som utgörs av ett flertal studier innehållande 

berättelseanalysmodeller. Den sista av Mishlers (1997) tre grupper fokuserar på berättelsens 

varför och kan därför ses som ett komplement till innehålls- och formdimensionen som fokuserar 

på berättelsens vad och hur. Mer konkret fokuserar denna grupp på hur berättelser kan förespråka 

eller arbeta för något, i vilken kontext de syns och vad dess effekt på samhället blir. En annan 

viktig del av den narrativa analysmetoden är att se till vilken genre berättelsen tillhör. Genre kan 

delas upp i fyra klassiska typer; tragedi, komedi, romans och ironi/satir. Romans ses som 

triumfens drama av det goda över det onda och av ljus över mörker (Hyvärinen, 2015). Att dela 

in berättelserna i en genre, menar Hyvärinen (2015), är viktigt för att kunna utläsa sambandet 

mellan det individuella berättandet och bredare samhällsaspekter av berättandet. Därmed öppnar 

detta upp för möjligheter att tolka berättelser utifrån en samhällskontext. 

3.2.2 Motivering av narrativ analys	
Berättelser i reklam kan anses vara en central del för kulturens överlevnad, varför det blir 

relevant att, för studier inom interkulturell kommunikation, analysera hur berättelser förekommer 

och skapar mening i reklam (Johansson, 2005). Författarna till denna uppsats delar Johanssons 

(2005) antagande om att kultur och berättelser är två starkt interrelaterade begrepp. För att förstå 

hur berättelser i reklam kan förhålla sig till en interkulturell kontext, anser vi därför att en narrativ 

analysmetod är relevant för denna studie. Vidare anser vi det betydelsefullt att studera berättelser 

för att förstå människors koppling till den skapade verkligheten och dess kulturella kontexter. 
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Detta eftersom Bach (2008) menar att människor förändras utefter dess omgivande miljö liksom 

miljön förändras utefter människorna som lever i den. Vidare kan berättelser även användas för 

att identifiera vad olika kulturella grupper har för mänskliga angelägenheter, det vill säga vad 

som skiljer dem åt (Lee, Rosenfeld, Mendenhall, Rivers & Tynes, 2004). Därför är det relevant 

för denna studie att, genom ett narrativt perspektiv, undersöka berättelser och berättandets 

förekomst i interkulturell reklam för att sedan undersöka hur dessa kulturella skillnader hanteras i 

interkulturell reklam. 

3.2.3 Praktisk tillämpning av narrativ analys 
I detta avsnitt kommer vi kortfattat beskriva vilka olika element som kommer analyseras i den 

analys som återfinns i kapitel 4. Dessutom redogör vi för hur dessa element kan undersökas samt 

tolkas. Studies analys grundas i ett hermeneutiskt synsätt (se 3.1) vilket innebär att vi först såg till 

delen av det hela, för att sedan se hur den förhöll sig till helheten (Molander, 2003). Mer konkret 

betyder det att vi först analyserade mikroberättelsens delar. Detta gjordes utifrån utformade 

frågor vilka återfinns i den bifogade analysguiden (se bilaga 1). Sedermera sattes dessa delar i 

kontext till mikroberättelsen som helhet. Denna helhet analyserades därefter som en del av en 

större kontext.  

Utgångspunkten för vår analysguide, och därmed även för denna studies narrativa analys, 

var; (1) Chatmans (1993) innehållsdimension och Riessmans (2008) thematic form; (2) Genettes 

(1980) formdimension och Riessmans (2008) structural form; samt (3) den tredje av Mishlers 

(1997) sammansatta grupper av analysmodeller. Övergripande för vår utgångspunkt var även 

Riessmans (2008) visual narrative approach. Med hänsyn till dessa delade författarna till denna 

studie upp och analyserade det empiriska materialet utifrån riktlinjerna vad (berättelsens handling 

och innehåll), hur (utformandet av berättandet) och varför (berättelsens syfte och ändamål) (se 

bilaga 1). Vi vill dock tydliggöra att det inte är givet vilken av dessa tre huvuddistinktioner det 

som analyserades tillhör. Fairclough (1992) påvisar att det finns ”glidningar” mellan 

dimensionerna och att bland annat innehålls- och formdistinktionen således inte är lika tydligt 

uppdelade som det kan framstå. För att öka studiens transparens och ta ställning till den kritik 

som riktats mot den narrativa analysmetoden (se 3.3) vill vi vidare ägna ett fåtal rader till att 

förklara hur vi som författare till denna uppsats genomförde analysen. Först besvarade vi var för 

sig de frågor som återfinns i analysguiden (se bilaga 1). Därefter behandlade vi svaren på 

analysguiden tillsammans och sökte efter, samt diskuterade, mönster som de båda författarna 

identifierat i materialet. Detta då vi menar att en tolkning som gjorts av båda författarna är mer 

trovärdig än en tolkning endast gjord av en. 
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I narrativ analys är det vanligt att använda sig av olika former av beskrivningar för att ge 

läsaren möjlighet att komma nära inpå det empiriska materialet (Rosengren, 2002). Eriksson 

(2002) är överens med Rosengren (2002) och menar att forskaren bör ta vara på beskrivandets 

potential då det kan bidra till en rikare och mer djupgående analys. Vi valde därför att använda 

oss av beskrivningar för att representera delar av det empiriska materialet i analysen. Detta 

genom att välja ut den reklamfilm som till störst del utgör vad det berörda avsnittet behandlar och 

därefter skapa en berättelse som beskriver filmen på ett analyserande, visualiserande och 

detaljrikt sätt. Rosengren (2002) menar att detta tillvägagångssätt kan öka analysens 

tolkningsdjup och trovärdighet. Vidare uppmuntrar Ronström (2002) forskare att på ett narrativt 

sätt skriva fram sin egen tolkning av det empiriska materialet. Detta eftersom han anser att 

verkligheten uppstår genom att den beskrivs. De beskrivningar som inleder respektive del i 

avsnitt 4.1 och 4.2 bör således uppfattas som en form av analytisk berättelse, genom vilken vi 

som författare ger vår tolkning av det empiriska materialet. Därmed tydliggör samt exemplifierar 

vi hur analysen förhåller sig till det empiriska materialet.  

Denna studies analys (se kapitel 4) har delats upp i två huvudsakliga delar; (1) anpassning 

av handling, innehåll och form (se 4.1) och (2) etnocentrism, stereotyper, fördomar och 

kommunikation (se 4.2). Dessa utgör tillsammans en tvåstegsraket vars syfte är att besvara 

studiens frågeställningar. Den första delen ämnar bidra med en mer elementär och lågmäld form 

av analys, vilket i sin tur lägger grund för del två av raketen. Denna del är istället mer djupgående 

samt ser till den större kontexten. Därmed syftar avsnitt 4.2 att ”lyfta” det som analyseras i 

avsnitt 4.1 för att bidra med en mer nyanserad form av analys. Viktigt att påpeka är att underlag 

från samtliga tre distinktioner (vad, hur och varför) i analysguiden (se bilaga 1) används, mer 

eller mindre, i både avsnitt 4.1 och 4.2.  

3.3 Reflektioner kring studiens kvalitet och val av metod 

Heide och Simonsson (2014) menar, i enlighet med Northcotes (2012), att ”det är mer fruktbart 

att försöka ta fasta på de kriterier som är relevanta i den aktuella fallstudien än att försöka komma 

fram till den ultimata uppsättningen kriterier som ska användas i all kvalitativ forskning” (s. 222). 

Vi är eniga med forskarna och kommer därför nedan redogöra för de kvalitetskriterier vilka vi 

anser relevanta för denna studie. 

Lincoln och Guba (1985) uppmanar forskare till att använda trovärdighet (engelskans 

’credibility’) och överförbarhet (engelskans ’transferability’) för att mäta kvalitet i kvalitativa 

studier. Dessa begrepp grundas i uppfattningen att det finns flera, eller åtminstone mer än en, 

möjlig tolkning av den verklighet forskarna undersöker (se exempelvis 6 & Bellamy, 2012; 
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Lincoln & Guba, 1985). För att säkerställa trovärdighet har det empiriska materialets tolkningar 

och förhållningssätt gjorts tillgängliga för läsaren. Detta genom att samla in rikt empiriskt 

material samt dokumentera och kommentera detta i kapitel 3. Hedie och Simonsson (2014) menar 

att överförbarhet, det vill säga möjligheten att applicera resultatet från en fallstudie till ett annat 

fall, är ogenomförbart utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Däremot är de eniga med 

antropologen Geertz (1973) att en tät beskrivning av fallet, i vilken forskaren skildrar och klargör 

kontexten på ett sätt som gör den meningsfull, ökar chanserna för att läsaren ska kunna överföra 

kunskapen till en annan situation (Hedie & Simonsson, 2014). Detta tolkningsförfarande utgår 

från hermeneutiken vilket gör det lämpligt för denna studie (Freeman, 2014). Vi använder oss av 

en tät beskrivning av vårt fall i avsnitt 3.2.2, samt i bilaga 2. Kontexten i vilket fallet blir relevant, 

klargörs vidare i avsnitt 1.1. Detta för att öka förutsättningarna för studiens överförbarhet och 

därmed säkerställa uppsatsens kvalitet.  

I tillägg till ovanstående kvalitetsfaktorer förespråkas även forskarens reflexiva 

medvetenhet. Tecken på denna typ av medvetenhet kan exempelvis vara diskussioner kring 

metodens styrkor och svagheter och att forskaren tydligt presenterar de urval och avgränsningar 

som gjorts (Alvesson & Sköldberg, 2008) (se 3.1.1 och 3.2.1). Som nämnt i avsnitt 3.2.1 har vi 

under forskningens gång varit medvetna om vår egen tolkning av materialet och hur denna i sin 

tur kan komma att påverka analysresultatet. Vikten av denna typ av metatänkande styrks av 

Heide och Simonssons (2014) som menar ”att vara reflexiv innebär att man funderar på och 

reflekterar över processen då vetenskaplig kunskap bildas, att tolkningen i sig problematiseras 

och att forskaren själv blir föremål för reflektion” (s. 222). 

Studien begränsas till de resultat som sammanställs utifrån en narrativ analys, vilket 

betyder att resultat som hade kunnat genereras från andra typer av analysmetoder inte kommer att 

tas i beaktning i denna studie. Därigenom hade alternativa synsätt på interkulturell reklam ur ett 

narrativt perspektiv kunnat belysas. Vidare kan den narrativa metoden, precis som de flesta 

kvalitativa metoder, kritiseras för sin utgångspunkt i tolkningar av empirin som grundar sig i 

forskarens personliga och kulturella referensramar (Johansson, 2005; Alvesson, Sköldberg, 

2017). Vi har därför anpassat vårt tillvägagångssätt av analysprocessen för att möta denna kritik 

och därmed minska risken att våra personliga och kulturella referensramar påverkar studiens 

analysresultat (se 3.2.3). Vid applicering av ett postmodernt perspektiv är det viktigt att vi, som 

forskare och författare till denna uppsats, är medvetna om hur vår västerländska bakgrund och 

vita etnicitet, till viss del, påverkar och färgar de tolkningar vi gör. Detta är särskilt viktigt i 

samband med ett interkulturellt perspektiv, då förmågan att vara neutral och att inte värdera en 

tolkning, grupp eller kultur över en annan ses som central (Stier, 2009). Med dessa reflektioner 
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kring reflexiv objektivitet, det vill säga forskarens objektivitet gentemot sin egen subjektivitet 

(Kvale & Brinkmann, 2014), hoppas vi kunna öka vår reflexiva medvetenhet ytterligare. 

Slutligen, för att bidra till studiens kvalitet ytterligare har en handledare, tillsammans med 

andra studenter på programmet för strategisk kommunikation, löpande under arbetsprocessens 

gång bidragit med reflektioner och konstruktiv kritik kring arbetet.  



 29 

4. Analys 
 

 

Detta kapitel ämnar, genom en narrativ analysmetod, urskilja och presentera mönster i den 

interkulturella reklamen. Analysen är uppdelad i två huvudsakliga delar vilka läsaren först 

vägleds genom av en mer elementär och lågmäld analys (se 4.1) för att sedan ta del av en mer 

djupgående och nyanserad analys (se 4.2). Därefter behandlas berättelsen i en interkulturell 

kontext och slutligen summeras samt diskuteras analysresultaten i en avslutande del. 

4.1 Anpassning av handling, innehåll och form	

I denna första del kommer vi att analysera hur handling, innehåll och form utformas i 

reklamfilmerna. Fokus kommer att ligga på hur handling, karaktärer, miljö, uttrycksform, tema 

och genre skapar och påverkar en berättelse. Nedan del ser även till hur innehåll och form 

studeras i relation till varandra. Detta med utgångspunkt i Parsas (2004) uppfattning om att 

filmens innehåll, berättande konstruktion samt visuella kommunikation alla är interrelaterade. 

4.1.1 Handling	
Kvinnan skriver på pappret samtidigt som hon tar ett djupt andetag och nickar 

nervöst till mannen på andra sidan skrivbordet. Fram tills nu har det känts 

overkligt, men nu vet hon att det är på riktigt. Det djupa andetaget visar också på en 

lättnad. Nu är det på riktigt! Den snälla kvinnan i rosa tröja visar henne in i en stor, 

tom sal. Här får hon vänta. Hon väntar i vad som känns som en evighet. Nu är det 

nära. Den lilla nallen som hon håller i handen tycks vänta lika spänt som hon själv. 

Stunden hon hade väntat på så länge är snart här, stunden hon hade åkt över halva 

jordklotet för att få uppleva, är snart här. Snart ska de bli två. Plötsligt hörs 

någonting. Den gamla, guldiga dörrknoppen på den slitna gråa dörren vrider sig. In 

kommer han. Pojken. In kommer hennes son. 

 

(Analytisk berättelse baserad på film 4: ”Komma hem”) 

  

Filmen om att komma hem (se film 4) skildrar en kvinna som ensam åker till – vad vi kan anta är 

– Asien, som ensam sitter i en bil och som ensam åker till barnhemmet för att hämta sin 
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adoptivson. Efter ungefär halva filmen får tittaren ta del av mötet mellan två människor – 

Kvinnan och Pojken – som från den stunden går från att vara två ensamma individer till att bli en 

gemenskap. Denna handlingsföljd speglas i samtliga av de analyserade filmerna. Exempelvis 

skildras hur kollegor går från ensamma individer till att bli ett team på sin arbetsplats (se film 1), 

hur grannar plötsligt börjar umgås tillsammans och skapar en sorts samhörighet (se film 5 och 6) 

samt hur en ensam invandrare kan bli en del av ett nytt samhälle (se film 2 och 3). Till skillnad 

från resterande filmer, handlar filmen om att komma hem endast om två personer – Kvinnan och 

Pojken. Trots det utgör den ett typexempel på den gemensamma handlingsföljden för alla filmer. 

Att låta handlingen utspela sig inom vissa kulturella ramar, vilka åhöraren kan knyta till 

egna erfarenheter, menar Gärdenfors (2009) hjälper berättelsen att förmedla ett budskap. Detta 

exemplifieras i filmen om att komma hem (se film 4) som representerar den svenska kulturen där 

adoption till stor del är accepterat. Detta öppnar upp för tittaren att känna igen sig och således 

skapa mening av och förståelse för filmens berättelse. Vidare visas reklamfilmen i en kultur där 

adoption och interaktion mellan två olika kulturer är mer accepterat än vad det eventuellt är i 

andra kulturer. Om filmen visats i en kultur där adoption och samverkan av två olika kulturer inte 

är lika accepterat, hade tolkningen följaktligen kunnat bli en annan. Detta antagande grundar sig i 

Parsas (2004) resonemang om att den kulturella kontexten påverkar hur vi tolkar filmer. Det vill 

säga att reklamens budskap kan komma att tolkas olika beroende på vilken kultur mottagaren 

tillhör. Om filmen om att komma hem hade visats i en kultur med andra uppfattningar om vad 

som gör en reklam inkluderande, hade reklamen kunnat uppfattas som icke-inkluderande. Då 

filmen om att komma hem dock visas i en kultur där adoption uppfattas som inkluderande, kan 

antagningar göras att filmen är inkluderande för den kulturella kontext den visas i. 

Johansson (2005) menar att en berättelse svarar på frågan ’vad hände?' snarare än ’varför 

hände det?’. Detta eftersom en berättelses handling är vad som avgör om den kan kallas för en 

berättelse eller inte. Samtliga filmer som har analyserats kan därmed kategoriseras som 

berättelser då de svarar på frågan ’vad hände?’. Detta exemplifieras i filmen om att komma hem 

(se film 4) när den skildrar händelser som att Kvinnan reser till ett annat land för att för första 

gången träffa sin adoptivson och hur de sedan tillsammans äntrar sitt numera gemensamma hem. 

Att filmerna kan klassas som berättelser medför möjligheter för dessa att vara inkluderande. 

Detta då Johansson (2005) är övertygad om att berättande är ett effektivt sätt att ge uttryck åt 

kulturer.  

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga filmer innehåller en handling som till en början 

skildrar ensamhet och hur individer agerar som ensam aktör, till att därefter skildra gemenskap 

och öppenhet. Filmerna illustrerar skapandet av samhörighet och att gå från ensam till förenad –
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men även kontrasterna däremellan. Det vill säga hur ensamheten står sig mot gemenskapen. Då 

Samovar och Porter (1994) menar att interkulturell kommunikation grundas i människans behov 

att vilja försonas och interagera med andra människor, kan de analyserade filmerna uppfattas vara 

interkulturella. Detta eftersom de alla skildrar en handlingsföljd om att försonas och bli en del av 

en gemenskap. 

4.1.2 Karaktärer och miljö	
I sin dagliga stress kommer brevbäraren nedspringande för trappan i trapphuset. 

Men olikt andra dagar stannar han plötsligt upp, istället för att fortsätta ner. 

Någonting fick honom att frysa till. Någonting som inte stämmer. Som inte är som 

det borde. När han vänder sig om möts han av en märklig syn och plötsligt fylls han 

av nyfikenhet. Dörren till en av lägenheterna är... borta?! Vad är det frågan om?! 

Nyfikenheten försvinner lika plötsligt som stämningen blir ytterst obekväm. Han får 

nämligen syn på en kvinna, endast iklädd en duschhandduk. Snabbt som ögat lägger 

han benen på ryggen och springer därifrån. Med frågande, och aningen chockad, 

blick går kvinnan i lägenheten fram till dörrkarmen som om hon inte riktigt kan tro 

att hennes dörr är borta. Granne efter granne kommer förbi och noterar med en 

sorts skepsis och fundersamhet att dörren saknas. ”Hallå?”, säger en dam lite 

försiktigt. ”Var är dörren?”, undrar en man. ”Vad har hänt här då?”, frågar en 

kvinna. Men kvinnan som bor i lägenheten bara rycker på axlarna och bjuder 

istället in alla på en kopp kaffe. 

  

(Analytisk berättelse baserad på film 5: ”Leva utan dörr”) 

  

Filmen om att leva utan dörr (se film 5) utspelar sig i en lägenhet, i ett trapphus. Filmen skildrar 

ett grannsällskap i vad som kan antas vara en svenskt ort. Trots antagandet om att det är en 

svensk ort, behöver grannsällskapet däremot inte anses tillhöra samma kultur, utan kan istället 

antas vara ett möte av flera olika kulturer. Personerna i denna film, likt i resterande filmer som 

analyseras, framställs genom olika typer av karaktärer, med fokus på dess olikheter. De olika 

karaktärstyperna går i linje med Stiers (2009) beskrivning om människor från olika kulturer, det 

vill säga personer av olika kön, ålder, etnicitet, bakgrund, värderingar och liknande. Filmen om 

att leva utan dörr exemplifierar dessa kulturella skillnader då allt från en äldre dam, till en 

familjefar, till en tonårstjej, till en kvinna med ursprung från mellanöstern, till en man med mörk 

hy, porträtteras. Uppfattningar av karaktärernas olikheter grundas bland annat i den miljö som 
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karaktärerna skildras i. Miljön är väsentlig för denna analys då Chatman (1993) menar att denna 

är en av de centrala elementen för skapandet av berättelser, och eftersom Stier (2009) anser att 

berättelser bör ses som starkt sammankopplade med kultur. Filmen om att fler borde göra Donken 

(se film 1), porträtterar bland annat en kille i en miljö där höghusen är mer separerade och inte 

lika höga som föreställningen av höghus i en storstad är. Därmed skapas uppfattningen av att det 

är en ort utanför en stad – en så kallad förort. I dagens samhälle är det inte ovanligt att människor 

har en förutfattad mening om vilken typ av person det är som vanligtvis bor i förorten. Därmed 

kan vi anta att tittaren bildar sig en förutfattad bild av killen bland höghusen – enbart utifrån den 

miljö han skildras i. Filmen profilerar även en tjej som åker buss och en kille som åker tåg till sin 

arbetsplats, vilket kan antyda att de inte bor särskilt nära staden och därmed behöver åka längre 

än de som i filmen cyklar till arbetet. Det kan således skapa, en inte helt ovanlig, föreställning om 

att de som bor närmre kontra de som bor längre bort från storstaden tillhör olika samhällsklasser. 

Detta indikerar hur olika typer av karaktärer står i kontrast till varandra. Miljön bidrar till att 

skapa en bild av karaktärerna samt en uppfattning om vilka kulturer de tillhör. I samband med 

karaktärernas (och den miljö de utspelas i) olikheter, profileras således kulturell mångfald. 

Filmen om att leva utan dörr (se film 5), liksom resterande filmer, profilerar som ovan 

nämnt hur personer med, vad vi kan anta, olika kulturella bakgrunder interagerar med varandra. 

Detta går i linje med Stiers (2009) idé om interkulturell kommunikation (se 2.1). Därmed kan 

samtliga av de reklamfilmer som analyserats antas porträttera och förespråka interkulturell 

kommunikation samt interaktion mellan människor med olika kulturella bakgrunder. Vidare 

menar Samovar och Porter (1994) att interkulturell kommunikation har sin grund i människans 

generella behov och vilja att försonas och integrera tillsammans med andra människor. Detta 

illustreras i samtliga filmer, däribland filmen om att leva utan dörr som skildrar hur olika 

människor försonas i en och samma lägenhet för att bilda en gemenskap och interagera 

tillsammans. 

Med grund i ovan antaganden kan vi sammanfattningsvis se ett mönster i hur karaktärerna 

framställs. I samtliga filmer ses karaktärerna som aktörer som står i relation till varandra. I filmen 

om att komma hem (se film 4) sätts exempelvis mamman i relation till barnet och i filmen om 

Rinas (se film 2) sätts Rinas, som ensam flykting, i relation till sina kollegor. Samtliga filmer 

skildrar sammansättningen av karaktärer av olik ålder, kön, etnicitet samt, vad vi kan anta, olika 

kulturella bakgrunder. De karaktäristiska olikheterna bildar ett mönster som genomsyrar samtliga 

av de analyserade filmerna, trots att miljön skiljer sig filmerna emellan. Detta går även i linje 

med filmernas handling, som diskuteras i avsnitt 4.1.1. 
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4.1.3 Uttrycksform	

Morgonen gryr. Luften är fuktig. Staden står öde. Den Unga Tjejen packar sin 

väska. Hon är på väg. På väg framåt. Spänd. Förväntansfull. Hon är fortfarande 

ung och framför henne väntar livets oberäkneliga väg. Just denna morgon tar vägen 

henne mot McDonald’s arbetskök. Hon känner sig redo och laddad för att ta sig an 

dagens alla utmaningar. Denna dag kommer bli minst lika bra som gårdagen. Det 

känner hon på sig. Samtidigt som hon tar första klivet in i omklädningsrummet, möts 

hon av kollegorna – vännerna. Tillsammans blir de ett team. De tar på sig sina 

förkläden, rättar till kragen, knyter skorna, drar åt bältet och spänner åt kepsen – i 

uniformen är de alla jämlika. Tillsammans blir de ett team som tar sig an livets 

utmaningar med McDonald’s-loggan på bröstet. Den Unga Tjejen tar täten och 

tillsammans marscherar de ut för att ta sig an en ny arbetsdag. 

  

(Analytisk berättelse baserad på film 1: ”Fler borde Göra Donken”) 

  

Filmen om att fler borde göra Donken (se film 1) låter oss ta del av ett antal unga människors liv 

och skildrar hur dessa ungdomar är på väg någonstans. Sättet ungdomarna transporterar sig på, 

samt hur de skildras i deras hemmamiljö, illustrerar personernas karaktäristiska olikheter (se mer 

i 4.1.2). Det sätt som karaktärerna framställs på – exempelvis när den Unga Tjejen packar sin 

väska i sitt sovrum – indikerar att berättelsen som berättas är vad Rehnbergs (2016) benämner 

som personlig. Trots att karaktärerna inte pratar i filmen kan vi, utifrån den miljö de framställs i, 

skapa oss en uppfattning om vilka de är som personer. Detta menar vi tyder på att berättelsen är 

mer personlig än opersonlig. Denna personliga aspekt återfinns i merparten av de analyserade 

filmerna eftersom de (under någon sekvens av filmen) riktar fokus på individen/individerna. En 

del av filmerna profilerar detta mer än andra. Exempelvis kan filmen om att leva som grannar (se 

film 6) tolkas som mindre personlig än exempelvis filmen om Rinas (se film 2). Utifrån 

tolkningen ovan, menar vi dock att ingen av de analyserade berättelserna är opersonligt berättade. 

Utifrån ovan antaganden kan Rehnbergs (2016) teori om att berättelser grundas i en 

kommunikationsform som är informell och personlig, stämma bra överens med filmen om att fler 

borde göra Donken (se film 1) – såväl som resterande filmer. Rehnberg (2016) menar även att 

denna typ av personligt berättande kan användas av organisationer som ett verktyg för att framstå 

som mer personliga, mänskliga och mindre ansiktslösa. Utifrån tolkningen av filmen om att fler 

borde göra Donken, såväl som av resterande filmer, som personligt berättad(e) kan vi anta att 

Svenska McDonald’s och IKEA Sverige har för avsikt att skapa en mer personlig och mänsklig 
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bild av sig själva som organisation. Detta med grund i Riessmans (2008) övertygelse om att 

uttrycksformen – det vill säga hur berättelsen förmedlar sitt innehåll (Genette, 1980) – kan 

användas för att förmedla ett visst budskap i berättelsen. Vi är därmed eniga med López-Becha 

och Zúñigabs (2017) övertygelse om att personliga berättelser kan agera som ett verktyg för 

människor från olika kulturer att komma varandra närmre. Sålunda kan vi dra slutsatsen att de 

båda organisationerna även värnar om interaktionen mellan människor av olik kulturell bakgrund. 

Språket som förekommer i filmerna kan ibland antyda en annan betydelse än den som 

ordagrant uttrycks. Denna studie ser därför till underliggande betydelser som kan påverka den 

mening som skapas. Detta med grund i Segerdahls (1998) uppfattning att det inte enbart är det 

uttalade som skapar betydelse, utan även det ”tysta” och outsagda. Ett exempel på vad som kan 

generera en underliggande betydelse är metaforer, vilka enligt Fairclough (1992) kan fungera 

som en typ av uttrycksform. Generellt kan vi identifiera ett flertal metaforer i samtliga av de 

analyserade filmerna. Ett typexempel på dessa är hur en anställning på McDonald’s liknas med 

att göra lumpen i filmen om att fler borde göra Donken (se film 1). Filmen skildrar hur 

McDonald’s som arbetsgivare ger unga vuxna chansen att utveckla egenskaper som 

självdisciplin, samarbetsförmåga och ansvarstagande. Vidare skildras även hur de som 

arbetsgivare sammanför ungdomar över olika klass- och kulturgränser, vilket kan liknas med den 

roll lumpen tidigare haft i samhället. Kampanjens namn, ”Gör Donken”, kan därför antas anspela 

på försvarsmaktens ’gör lumpen’. I filmen benämner berättarrösten McDonald’s arbetskläder som 

’uniformen’, vilken då blir en tydlig metafor för den uniform som används i lumpen. Filmen 

utmålar även hur ungdomarna samlas i McDonald’s omklädningsrum och hur de tar på sig 

’uniformen’ för att därefter – med den Unga Tjejen i täten – marschera tillsammans ut i köket. 

Detta kan tolkas anspela på en grupp soldater som marscherar tillsammans, vilket ytterligare 

förstärker metaforen om lumpen. Vidare skapar detta en känsla av samhörighet, vilket går i linje 

med det övergripande temat om rörelsen från ensamhet till gemenskap, som diskuteras nedan i 

avsnitt 4.1.4. Därmed förstärks bilden av McDonald’s som en välkomnande arbetsplats där vi:et 

är större än jag:et. Vår uppfattning är följaktligen att denna vikänsla anspelar på ett 

inkluderingstänk, vilket därmed kan tolkas skapa en mer inkluderande form av reklam. 

4.1.4 Tema och Genre	
Trafiken är högljudd, luften är kvav och AC:n i bilen är lite för kall. Sådär som det 

brukar vara i Thailand. Kvinnan i den gröna taxin sitter ensam i baksätet. Hon tittar 

ut genom bilfönstret med en blick som är förväntansfull, men också nervös och 

nästan skräckslagen. Dagen hon har väntat på så länge, är här. Äntligen. Redan?! 



 35 

Alla känslor kommer på en och samma gång. Försiktigt klappar hon den lilla nallen 

som hon håller i handen medan hon förbereder sig på vad som är på väg att hända. 

I bakgrunden vajar den svenska flaggan lätt i vinden. Taxin kör fram och 

stannar vid trappan upp till huset. I bilen är Kvinnan inte längre ensam. I bilen 

sitter också en liten pojke. Nu är det på riktigt. Hon andas ut och känner ett lugn 

spridas genom hela hennes kropp. Tillsammans öppnar de dörren till vad som 

numera är ett hem för två – ett hem för en mamma och en son. Nu är hon inte längre 

ensam.  

  

(Analytisk berättelse baserad på film 4: ”Komma hem”) 

  

Filmen om att komma hem (se film 4) skildrar känslan att gå från att vara ensam till att bli två. 

Den berättar en berättelse om att bli en familj, knyta ett nytt band och bli en gemenskap. I denna 

studie väljer vi att definiera en gemenskap som känslan av samhörighet mellan två eller flera 

personer. Det medför att trots det faktum att filmen om att komma hem endast innefattar två 

personer, kan vi ändå uttyda en gemenskap i filmen. Samtliga av de analyserade filmerna skildrar 

hur en ensam individ rör sig mot att ingå i ett samband med andra, varpå en typ av gemenskap 

illustreras. Tillsammans skapar individerna i varje berättelse ett nytt sammanhang och en 

samhörighet. Ytterligare ett exempel på gemenskap återfinns i filmen om att leva utan dörr (se 

film 5) som illustrerar hur flera individer, vilka vi kan anta inte känner varandra, kommer 

samman i en och samma lägenhet. Utifrån ovan tolkning av berättelserna ser vi denna gemenskap 

som ett återkommande tema för samtliga filmer. Denna återkommande skildring av gemenskap 

ger även form åt den genre som berättelserna kan placeras inom. En av de fyra klassiska typerna 

av genre, är romans. Hyvärinen (2015) definierar romans som triumfens drama av det goda över 

det onda och av ljus över mörker. Detta kan exemplifieras genom den allmänna formen av 

ensamhet och ledsamhet som rör sig mot gemenskap och glädje – vilket skildras i filmen om att 

komma hem (se film 4), liksom i övriga analyserade filmer. Således går genren hand i hand med 

det övergripande tema vi uttolkat. Att dela in berättelser i genrer är, enligt Hyvärinen (2015), 

viktigt för att kunna se sambandet mellan det individuella berättandet och bredare 

samhällsaspekter av berättandet. Genom att urskilja vilken genre berättelserna tillhör, kan vi 

tydligare sätta berättelserna i en samhällskontext och därmed diskutera dess potential att bidra 

med en mer inkluderande form av reklam. 

Ytterligare ett övergripande tema vi identifierat är kulturell assimilation. Det vill säga hur 

personer från en minoritetskultur fullständigt överger sin egen kultur för att istället anpassa sig 
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efter den kultur majoritetsbefolkningen tillhör. Den kulturella assimilationen tar uttryck i 

exempelvis invandrarens integration i det svenska samhället. Filmerna visar hur nyanlända direkt 

anammar den svenska kulturen och genast börjar leva som ”en svensk”. Karaktärerna bor som en 

svensk, arbetar på McDonald’s som en svensk, gör karriär som en svensk och bildar familj som 

en svensk. Ett exempel på detta är hur Melos (se film 3) anländer till Sverige och som 18-åring 

börjar arbeta på McDonald’s. Ett tag därefter bildar han en ”typiskt svensk familj” bestående av 

två föräldrar och två barn.  

Vidare är glädjen och gemenskapen som skildras i filmerna starkt sammankopplade med 

föreställningen om vad som är ”typiskt svenskt”. Vi kan göra detta påstående då vi ser ett 

rörelsemönster där ”ju svenskare” karaktärerna blir desto mer ökar gemenskapen och känslan av 

samhörighet omkring dem. Ett annat typexempel på hur den kulturella assimilationen får 

utrymme i den interkulturella reklamen återfinns i filmen om att komma hem (se film 4), i vilken 

Pojken ”blir svensk” då Kvinnan tar med honom hem till sig i Sverige. Vi kan därmed anta att 

han kommer att gå på dagis som en svensk, äta mellanmål som en svensk och leka med IKEA-

leksaker som en svensk. Från och med att Pojken kliver in genom dörren till Kvinnas hus är han 

sålunda inte längre från Thailand – då är han svensk. Övergripande för samtliga av de 

analyserade filmerna är således att vi kan uttyda ett tydligt mönster där karaktärerna, oavsett 

kulturell bakgrund, strävar efter att leva som en ”typisk svensk” för att därigenom uppnå 

gemenskap och glädje.  

Sammanfattningsvis menar vi att filmen om att komma hem (se film 4) är ett tydligt 

exempel på de genomgående teman som kan urskiljas i de analyserade filmerna. Samtliga filmer 

skildrar, på ett eller annat vis, en rörelse från ensamhet till gemenskap. Det vill säga individer 

som till en början skildras som ensamma, för att sedermera skildra en samhörighet och 

gemenskap. Trots att det är mer tydligt i vissa av filmerna menar vi att denna rörelse utgör ett 

övergripande tema för samtliga av de filmer som har analyserats i denna studie. Detta tema ligger 

sedermera till grund för den genre berättelserna tillhör. Tema och genre för de analyserade 

filmerna går därmed även i linje med den gemensamma handling som skildras (se 4.1.1), såväl 

som framställningen av filmernas karaktärer (se 4.1.2). Med grund i Chatmans (1993) och 

Hyvärinens (2015) uppfattning av tema och genre som centrala element i en berättelse, menar vi 

att dessa tydliggör berättelsernas underliggande och outsagda betydelser.  

4.2 Etnocentrism, stereotyper, fördomar och kommunikation 
Nedan analyseras hur etnocentrism, stereotyper och fördomar samt verbal och icke-verbal 

kommunikation uttrycks (eller inte uttrycks) och hanteras i de valda reklamfilmerna. 



 37 

4.2.1 Etnocentrism	

Det blåser. Löven på träden dansar till vindens musik. Rinas sitter ensam på en 

parkbänk iklädd en tjock orange dunjacka. Trots kylan och den uppenbara 

ensamheten är detta Rinas absoluta favoritstund på hela dagen. Medan kollegorna 

går hem från arbetet och möts av familjens varma famn möts Rinas istället av en 

tom och dunkel lägenhet. Därför trivs han bättre här med träden och vinden som 

sällskap. Han tar upp sin mobil och ringer sin fru över FaceTime. Rinas håller hårt 

i mobilen, nästan som om han försöker krama henne, trots det milslånga avståndet 

som skiljer dem åt. Han ställer sig upp. Han behöver röra på sig för att inte känslan 

av ensamheten ska komma för nära inpå. Han fortsätter prata med sin fru som han 

inte har träffat på snart två år. Hon är kvar i Syrien och väntar på att 

migrationsverket ska ta beslut om att hon ska få komma till Sverige eller inte. Det 

gör ont i Rinas att tänka på, för han saknar henne så. Men han ringer henne hela 

tiden. De pratar hela tiden. 

  

(Analytisk berättelse baserad på film 2: ”Rinas Donkenhistoria”) 

  

Filmen om Rinas (se film 2) handlar om en ung man som flyr till Sverige på grund av den 

pågående konflikten i Syrien. Nästan direkt därefter börjar han arbeta på McDonald’s, varpå han 

lär sig svenska och att hantera höga stressnivåer. Rinas menar att McDonald’s är en mycket 

välkomnande organisation som gärna tror, och satsar, på personer med olik bakgrund, etnicitet 

och kultur. Detta skapar en berättelse om McDonald’s som en plats där mångfald är någonting 

som hyllas snarare än fördöms. Detta förstärks ytterligare när berättarrösten i filmen om att alla 

borde göra Donken (se film 1) uttrycker att ”I uniformen är alla jämlika. Ingen hänsyn tas till 

kön, etnisk bakgrund, eller sexuell läggning. Här bryr sig ingen om vilken gud du ber till eller om 

du inte ber alls” (McDonald’s Sverige, 2017). Därigenom kan McDonald’s antas vara en 

organisation som arbetar för att ta avstånd från ett etnocentristiskt tankesätt i vilket den egna 

kulturen ser sig överordnad andra kulturer. Rogers och Steinfatt (1999) menar att synliggörandet 

av, samt avståndstagandet från, etnocentrism kan bidra till att minska gapet mellan föreställningar 

kring ”vi och dem”. Med detta i åtanke, tolkar vi detta uttalande som grundat i en form av 

inkluderingstänk i vilket alla med uniform (det vill säga de som arbetar på McDonald’s) är precis 

lika mycket värda, och precis lika mycket inkluderade – oavsett bakgrund, etnicitet eller kulturell 

tillhörighet. Prasad (2018) menar att mikroberättelser, liksom de som används i de analyserade 

filmerna, kan användas för att återfinna marginaliserade, exkluderande samt ignorerade röster. 
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Berättelsen om Rinas och hans fru lyfter flykting- och migrationsfrågan som idag är väldigt 

aktuell i Sverige (se 1.1). Rosengren och Sjödin (2011) samt Jarlbro (2006) är övertygade om att 

reklam har potential att agera som mötesplats för olika kulturer i samhället att integrera. Det vill 

säga att reklam kan fungera som ett verktyg för att öka kulturell integration i ett samhälle. Vi 

menar följaktligen att det blir allt mer relevant för reklamskapare i dagens samhälle att, i sin 

reklam, anspela på samhällsfrågor såsom den omdebatterade flyktingfrågan. 

Det finns parallellt faktorer i filmen om Rinas (se film 2) som förstärker, snarare än 

motarbetar, ett etnocentristiskt förhållningssätt. När Rinas flydde från Syrien kunde han inte ett 

enda ord svenska och han menar själv att ”det jag fick från SFI-skolan det var inte mycket. Jag 

har lärt mig mer svenska på McDonald’s. För vi pratar hela tiden svenska där” (McDonald’s 

Sverige, 2017). Därigenom kan vi anta att han har kommit långt, och idag talar han nästintill 

flytande svenska. Emellertid är hans tal inte helt grammatiskt korrekt och inte heller hans uttal 

helt felfritt. Det problematiska, som gör att den rådande etnocentrismen reproduceras, är 

utformningen av undertexterna till filmen. I dessa har Rinas meningsuppbyggnad och ordval 

formulerats om på ett sätt som gör att språket istället uppfattas som mer grammatiskt korrekt, 

någonting som även görs i filmen om Melos (se film 3). Detta blir problematiskt eftersom 

McDonald’s tar sig friheten att ändra på, samt ”förbättra” det Rinas säger, vilket kan tolkas som 

att företaget sätter sig över Rinas och förklarar sig överordnade honom. Vi kan således anta att 

McDonald’s dömer Rinas uteslutande utifrån företagets egen kulturs värderingar och normer – 

det vill säga deras egen uppfattning om hur ”korrekt” svenska ser ut. Därigenom förminskas 

också den språkliga resa Rinas gjort sedan han kom till Sverige och McDonald’s – vilket vi, i 

enlighet med Prasad (2018), menar är motsatsen till vad uppmärksammandet av mikoberättelser 

syftar till. Rogers och Steinfatt (1999) menar att ett etnocentristiskt förhållningssätt likt detta kan 

hindra förståelsen för kulturer som skiljer sig från den egna och därigenom öka avståndet mellan 

föreställningar kring ”vi och dem”. Vi menar således att undertexterna till filmen reproducerar ett 

etnocentristiskt tankesätt som snarare hämmar än förstärker effekten av den interkulturella 

kommunikationens budskap i berättelsen. För att summera, kan vi uttyda hur Rinas placeras in i 

ett stereotypiskt fack då han inte behärskar det svenska språket till fullo. Detta trots att reklamen 

samtidigt ger utrymme för andra exkluderade och ignorerade röster att synas. 

Vidare menar vi att samtliga av berättelserna som skapas i de analyserade filmerna 

förespråkar allas lika värde – oavsett kulturell bakgrund eller tillhörighet. En återkommande 

tolkning är även att etnicitet, ålder, sexuell läggning och kön inte ska påverka hur en person 

behandlas eller bemöts, någonting som särskilt belyses i filmen om att fler borde göra Donken (se 

film 1). Dessa värden uttrycks, mer eller mindre, i alla de analyserade filmerna och gör således att 
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det etnocentristiska förhållningsättet motarbetas och delvis ”bryts ner”. Detta är någonting som 

Stier (2009) menar är svårt att göra eftersom etnocentrismens ständiga närvaro gör det nästintill 

omöjligt att helt frigöra sig från den egna kulturen. Detta exemplifieras genom hanteringen av 

undertexterna till filmen om Rinas (se film 2) och filmen om Melos (se film 3). 

4.2.2 Stereotyper och fördomar	
Med skakig hand lyfter Melos upp det svartvita polaroidfotot av en liten pojke i en 

alldeles för stor kostym. Han tänker på hur längesedan det var, hur det känns som 

ett annat liv och hur långt han har kommit sedan dess – sedan hans uppväxt i 

Kosovo. Tänk att det gått 25 år sedan han som 18-åring flyttade till Sverige för att 

slippa gå med i militären och kriga. Han lyfter upp nästa bild, denna gång av 

honom själv och sin syster på fisketur. Så länge sedan… Någon rycker tag i hans 

arm och Melos slungas snabbt tillbaka till verkligheten. Hans son tar bilden ur hans 

hand. Han pekar och han ler. Med sin fru och sina söner vid sin sida känner Melos 

sig lugn och säker. De ger honom samma trygghetskänsla som Sverige och 

McDonald’s gav honom när han först lämnat Kosovo. I bilen på väg till jobbet slås 

han igen av hur länge sedan det lilla svartvita fotot togs. Hur det känns som en helt 

annan värld. Han tänker på vilken tur det var att han vågade satsa på sin 

magkänsla. Satsa på McDonald’s. Och satsa på sig själv. 

  

(Analytisk berättelse baserad på film 3: ”Melos Donkenhistoria”) 

  

Melos menar att han känner igen sig i de som anländer till Sverige idag och att han därför arbetar 

aktivt varje dag för att integrera nyanlända till landet. Berättelsen (se film 3) handlar om en ung 

man som kommer till Sverige med drömmen om att åstadkomma någonting. McDonald’s väckte 

en lust i honom och därför sökte han sig dit redan från start. Med mycket vilja, hög arbetsmoral 

och över 20 års erfarenhet på nacken är Melos idag driftchef med ansvar för över 500 

medarbetare. Det skapar en berättelse om Melos som en driven, motiverad och orädd affärsman. 

Denna berättelse anspelar på den, vad vi kan anta, allt vanligare fördomen om att personer med 

flykting- eller invandrarbakgrund inte är intresserade av att lära sig svenska, komma in på den 

svenska arbetsmarknaden eller bli en del av det svenska samhället. Berättelsen arbetar emot 

denna fördom genom att ge invandraren och den framgångsrike affärsmannen Melos en stark och 

tydlig röst. Samtidigt som denna fördom ”krossas”, förstärks en annan – den inte allt för sällsynta 

uppfattningen om att personer med flykting- eller invandrarbakgrund inte behärskar det svenska 
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språket till fullo. Detta genom att både Melos (se film 3) och Rinas (se film 2) bryter något och 

använder ett talspråk som inte är helt grammatiskt korrekt. Fördomen förstärks ytterligare av att 

undertexterna till filmerna formulerar om och ”rättar” de båda karaktärerna tal (se 4.2.1). 

Tillsammans med sin fru och sina två söner bildar Melos en familj som följer 

föreställningen om hur en stereotypisk svensk familj ser hur – två föräldrar och två barn. Denna 

stereotyp reproduceras även i filmen om att leva som grannar (se film 6), i vilken familjerna bor i 

traditionellt svenska villor med tillhörande baksida och trädgård. Familjerna som karaktärerna 

utgör består av en mamma, en pappa samt ett eller två barn. Föreställningen om hur en svensk 

familj ”bör” ser ut förstärks ytterligare i filmen om att leva utan dörr (se film 5), där 

huvudfamiljen utgörs av två heterosexuella föräldrar och ett barn. Vidare kan familjens alla 

möbler tolkas vara från IKEA i både filmen om att leva utan dörr och i filmen om att leva som 

grannar – någonting som anses vara stereotypiskt för svenska hushåll. Denna hantering av 

stereotypiska faktorer i filmerna förstärker och reproducerar föreställningar om hur en svensk 

familj ”bör” se ut – men därigenom även hur en sådan ”inte bör” se ut. Vår uppfattning är att 

detta grundar sig i en form av etnocentrism där ”den svenska familjen” anses vara mer naturlig 

och således överordnad andra former av familjekonstellationer. M. Barna (1997) hävdar att ett 

icke-avståndstagande från ett etnocentristiskt tankesätt hindrar utbytet av kunskap och 

värderingar olika kulturer emellan, och påverkar därigenom den interkulturella kommunikationen 

negativt (i Jandt, 2013). Därför menar vi att det är problematiskt att stereotypen om ”den svenska 

familjen” är så pass närvarande i stora delar av det analyserade materialet. Detta med grund i 

Rogers och Steinfatts (1999) uppfattning om att denna form av etnocentrism leder till att 

berättelsens interkulturella budskap dämpas avsevärt.  

I kontrast till de övriga filmerna arbetar filmen om att komma hem (se film 4) emot den 

stereotypiseringsprocess – det vill säga vad Stier (2009) beskriver som den selektiva 

varsebildning där vi omedvetet söker bekräftelse på ”det vi redan vet” – som skapar en bild av att 

det finns en ”korrekt” konstellation av en svensk familj. Vi får här följa berättelsen om en kvinna 

som längtar efter att bli mamma. Hon reser därför till, vad vi tolkar som, ett asiatiskt land för att 

adoptera en liten pojke. Det blir ett kärleksfullt och vackert möte mellan en mamma och en son 

och vi får känslan av att de äntligen är återförenande – trots att detta är första gången de träffar 

varandra. Därigenom skapas en motsägande bild av hur en svensk familj kan se ut, vilket 

motarbetar stereotypen om ”den svenska familjen”. I enlighet med Peng (2010) är vår uppfattning 

att utmanandet av stereotyper likt denna är viktigt för att skapa möjligheter för lyckad 

interkulturell kommunikation. Vidare motarbetar filmen om att komma hem även den 
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föreställning – som inte är helt ovanlig i dagens samhälle – att en person måste ha vit hudfärg, 

eller vara född i Sverige, för att definiera sig som svensk. 

Peng (2010) menar att stereotypers negativa påverkan på den interkulturella 

kommunikationen är oundviklig då de är en naturlig del av kommunikationsprocessen. Samtidigt 

menar Jandt (2007) att stereotyper kan inbilla en människa att någonting som är felaktigt är sant. 

Följaktligen blir det problematiskt när stereotyper produceras och reproduceras i reklam. Vid en 

närmare granskning av de analyserade filmerna kan vi uttyda flera situationer i vilka berättelserna 

reproducerar olika former av stereotyper och fördomar. Samtidigt kan vi även identifiera tillfällen 

i vilka dessa istället motarbetas och ”bryts ner”. Tillsammans skapas därigenom både hinder mot, 

samt möjligheter för, att budskapet i den interkulturella kommunikationen ska nå fram ordentligt. 

4.2.3 Kommunikation	
Hon öppnar altandörren och slås direkt av den heta sommarvärmen. Fram med 

trädgårdsverktygen och bort med svetten i pannan. Tillsammans med sin man 

plockar de de egenodlade morötterna och tomaterna från grönsakslandet. Äggen 

kommer direkt från det egna hönshuset. Det finns ett litet hål i häcken som 

avgränsar deras trädgård från grannens. Genom detta ger Hon grönsakerna och 

äggen till det äldre par som bor på andra sidan. De börjar genast tillaga 

ingredienserna och det luktar sådär gott som det bara kan göra på sommaren. I 

nästa trädgård ställs trädgårdsmöbler i alla dess färger och former fram. Nu är det 

snart dags. Det luktar så gott. Hon älskar deras och grannarnas tradition – att äta 

och umgås tillsammans. Någon vinkar att maten är klar. Hon känner hur 

kombinationen av pirr och hunger sprids genom hela kroppen och hon ler. Nu är det 

dags. 

  

(Analytisk berättelse baserad på film 6: ”Grannar Tillsammans”) 

 

Filmen om att leva som grannar (se film 6) handlar om hur flera grannar tar del av varandras 

trädgårdar genom att ge varandra saker över och genom de staket och häckar som separerar dem. 

Därefter samlas alla grannarna på en och samma baksida för att äta och ha det trevligt 

tillsammans. Det egna hemmet är ett typexempel på vad Schank (1999) benämner som en 

beröringspunkt. Detta då det är någonting åhöraren kan relatera till, vilket enligt Woodside 

(2010) stärker den emotionella kontakten mellan denne och berättelsen. Rogers och Steinfatt 

(1999) menar att den icke-verbala kommunikationen är avgörande för den mening som tillskrivs 
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när materialet tolkas – någonting som blir särskilt betydande för denna film då den verbala 

kommunikationen är obefintlig. Forskarna belyser även att den icke-verbala kommunikationen, 

likt den verbala, är grundad i kultur och skiljer sig därmed kulturer emellan. Vi kan därför anta att 

filmerna, och de berättelser som skapas, skulle tolkats på ett annorlunda sätt och givit en något 

skild mening om vi som författare till denna studie skulle haft en annan kulturell bakgrund. Hall 

(1966) menar att den tolkning som författaren gör när hen ser till det empiriska materialet till stor 

del styrs av det rumsliga beteendet. I filmen om att leva som grannar har den dynamiska 

strukturen (såsom det fysiska avståndet människor emellan) stor inverkan på den tolkning vi gör 

av berättelsen som skapas. Till en början ser vi alla individuellt och vi får följa karaktärerna på 

var sin sida av det som skiljer dem åt – häckarna. Det är först när de kommer samman och 

avståndet minskar som vi ser hur glada alla blir. Detta exemplifieras genom att karaktärerna i 

berättelsen kramas, tar i hand, skrattar och ler. Det rörelsemönster vi ser i att karaktärerna i 

berättelsen rör sig närmre och närmre varandra och att avståndet människor emellan därmed 

minskar stegvis med handlingens gång är någonting som genomsyrar samtliga av de analyserade 

filmerna. Detta går även hand i hand med det övergripande tema och genre som har uttolkats i de 

olika berättelserna (se mer i 4.1.4). 

Till en början befinner sig de olika karaktärerna i filmen om att leva som grannar (se film 

6) i sina respektive hus. Trots att de alla ligger på rad bredvid varandra är varje hus målat i olika 

färger. Här spelar följaktligen även Halls (1966) svårföränderliga strukturer (exempelvis 

inredningen och möblernas formgivning och färgsättning) en stor roll för hur vi tillskriver mening 

till filmen. Kombinationen av att de befinner sig i olika byggnader (till skillnad från till exempel 

ett lägenhetskomplex i ett och samma hus) som alla ser olika ut, skapar en berättelse om de 

olikheter som skiljer karaktärerna åt. När de därefter öppnar sina altandörrar och går ut i sina 

tilliggande trädgårdar bryter sig karaktärerna loss från de svårföränderliga strukturer som tidigare 

hållit dem separerade och berättelsens ton tar därigenom en snabb vändning – plötsligt är 

grannarna inte särskilt olika längre. Var trädgård är den andra lik och de är alla omringade av 

liknande häckar. Därigenom skapas en berättelse om de likheter, snarare än de olikheter, som 

finns karaktärerna emellan. I nästa sekvens börjar de röra sig över och genom de häckar som 

separerar dem, exempelvis när Hon ger grönsaker och ägg genom ett hål i häcken till de äldre par 

som bor på andra sidan. Detta skapar i sin tur en berättelse om öppenhet till alla typer av 

människor – oavsett hur de ser ut eller var de kommer ifrån. En berättelse där ingen hänsyn tas 

till kön, ålder, sexuell läggning, religion, etnisk eller kulturell bakgrund – utan en berättelse om 

allas lika värde. Denna berättelse förstärks ytterligare när karaktärerna slutligen sammankommer 

i en och samma trädgård för att äta den måltid de förberett tillsammans. 
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Vid användningen av icke-verbal kommunikation trycker Stier (2009) på vikten av att 

känna till den (inter)kulturella kontext kommunikationen äger rum i. Detta då det budskap och 

den mening som tillskrivs filmerna påverkas av den kontext i vilken filmen befinner sig (Stier, 

2009; Parsa, 2004). Enligt Johanssons (2005) antagande om att människors sätt att skapa 

sammanhang tenderar att skilja sig beroende på vilken kultur en tillhör, är det således möjligt att 

anta att filmen om att leva som grannar hade kunnat skapa en annan berättelse om den istället 

hade släppts i ett land eller kultur där interaktion mellan grannar inte är lika tabubelagt som i 

Sverige. 

Det är även intressant att se till den verbala kommunikationen som används i de 

analyserade filmerna. Detta eftersom den postmoderna traditionen anser att språket är källan till 

all sanning och verklighet (Prasad, 2018). Vi kommer nedan fokusera på hur kommunikationen 

kommuniceras då vi är eniga med Stier (2009), som menar att det inte endast är orden, satserna 

och texterna som påverkar den innebörd som skapas – utan även hur, var och när 

kommunikationen äger rum. Som diskuterat i avsnitt 4.2.2 bidrar faktumet att Rinas (se film 2) 

och Melos (se film 3) inte behärskar det svenska språket till fullo till tonen i berättelserna och till 

att budskapet om deras språkliga resa på McDonald’s förstärks. Även i filmen om att fler borde 

göra Donken (se film 1) påverkas filmens känsla och budskap av hur berättarrösten i bakgrunden 

kommunicerar. Rösten artikulerar väl och leker med tonlägen för att understryka olika poänger. 

Den är mörk och lugn – men samtidigt finns det en viss seriositet i det använda tonläget. 

Tillsammans bidrar detta till att skapa en känsla av att berättelsen som berättas är viktig. 

Betydelsefull. Nästan som om vi måste suga in vartenda ord som sägs och inte glömma något av 

det. Berättelsen som skapas i filmen om att fler borde göra Donken blir därigenom mer kraftfull 

och minnesvärd. 

4.3 Berättelsen i en interkulturell kontext	
Filmen om att komma hem (se film 4) profilerar hur en pojke från ett annat land blir en del av en 

svensk kultur. Berättelsen illustrerar hur Kvinnan och Pojken, trots att de tillhör två helt olika 

kulturer, kommer samman och bildar en familj inom en och samma kultur. Eftersom filmen om 

att komma hem handlar om interaktionen mellan personer från två olika kulturer, menar vi att 

filmen och dess berättelse både innehåller, samt bygger på, interkulturell kommunikation. Detta 

antagande grundas i Stiers (2009) definition av interkulturell kommunikation som interaktionen 

mellan olika kulturer. Vi menar även att filmen om att fler borde göra Donken (se film 1) 

anspelar på interkulturell kommunikation eftersom den porträtterar hur människor från olika 

kulturer sätts samman på arbetsplatsen. Vidare kan berättelsen som skapas i filmen om att komma 
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hem även bidra till att öka den interkulturella kompetens som finns i samhället idag. Interkulturell 

kompetens syftar, enligt Stier (2009), på förmågan att kommunicera på ett sätt som inte medför 

”alltför stora missförstånd eller konflikter i mötet med människor från andra kulturer” (s. 151). 

Det handlar således om att bibehålla ett öppet och inkluderande tankesätt i kommunikationen och 

interaktionen kulturer emellan. Genom att skildra berättelser där kulturer möts och interagerar 

med varandra, kan det sålunda bidra till ökad interkulturell kompetens i samhället. Vi menar 

därför att när en ser till berättelsen i den interkulturella kontexten, är det nödvändigt att belysa 

vikten av interkulturell kompetens. Detta eftersom utan interkulturell kompetens hämmas 

budskapet i den interkulturella kommunikationen, vilket i sin tur kan leda till att reklamfilmerna 

uppfattas som mindre inkluderande. 

Filmen om att fler borde göra Donken (se film 1) låter aldrig åskådaren veta karaktärernas 

namn, eller vilka de är – vilket således medför att bilden av filmens individer blir öppen och fri 

för tolkning. Detta menar vi går i linje med det budskap som McDonald’s, enligt vår tolkning, vill 

förmedla – det vill säga att vem som helst, oberoende bakgrund eller kultur, kan arbeta på 

McDonald’s. Därmed är vi inte beroende av att veta vem karaktären är, eftersom det, för 

McDonald’s, inte spelar någon roll vem du är. 

Sammanfattningsvis kan vi, utifrån ovan resultat, göra tolkningen att människors ursprung 

inte behöver ha någon betydelse för den kultur de figurerar i. Det vill säga att en och samma 

kultur kan välkomna och inkludera människor av olika ursprung. En person behöver således inte 

vara vit eller född i Sverige för att vara en del av den svenska kulturen, vilket är någonting som 

både IKEA och McDonald’s förespråkar genom sina berättelser. Detta går även i linje med 

normen om vem som egentligen kan klassas som typisk ”svensk”. Denna norm och stereotyp 

motarbetas i filmen om att komma hem (se film 4) då den skapar en bild av Pojken som precis 

lika ”svensk” som sin nya mamma, detta trots Pojken och Kvinnans skilda kulturella bakgrund 

och etnicitet. Samtidigt sätter den kulturella assimilationen – genom vilken Pojken fullständigt 

överger sin egen kultur för att istället ”bli svensk” – käppar i hjulet för reklamens möjlighet att 

vara inkluderande. Vidare menar vi att samtliga filmer illustrerar vikten av interkulturell 

kommunikation, samt tydliggör hur interaktionen mellan personer från olika kulturer kan fungera 

framgångsrikt. Således gör vi ett antagande att både McDonald’s och IKEA förespråkar kulturell 

mångfald i samhället. Detta exemplifieras bland annat i filmen om att fler borde göra Donken (se 

film 1) som anspelar på en normalisering av kulturella skillnader genom att porträttera personer 

med olika kulturella bakgrunder som interagerar tillsammans. 
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4.4 Avslutande analys	
Reklamfilmerna som har analyserats, skildrar mötet mellan personer med olik bakgrund, etnicitet 

och kultur, vilket tydligt exemplifierar hur kulturell mångfald representeras och hanteras i 

interkulturell reklam. Vidare skildras samspel och interaktion mellan olika kulturer, samt hur det 

är att bli en del av en ny kultur. I ett Sverige som idag befinner sig i flyktingkris, behöver allt fler 

människor av olik bakgrund, etnicitet och kulturell tillhörighet, samspela med varandra. Vi menar 

därför att det samspel och den interaktion som skildras är mycket relevant för de 

integrationsutmaningar Sverige idag står inför. 
Med utgångspunkt i denna studies analys kan vi se att de berättelser som berättas både ger 

profil åt redan existerande samhällsstereotyper och -fördomar, samtidigt som de i andra fall 

motarbetar och ”krossar” dessa. Detta skapar således både hinder mot, samt möjligheter för, att 

budskapet i den interkulturella kommunikationen ska nå fram ordentligt. Exempelvis kan filmen 

om att komma hem (se film 4) anses utmana stereotypen om den ”typiskt svenska familjen” (se 

4.2.2). Samtidigt kan flera av de analyserade filmerna även tolkas reproducera stereotypen om 

”den svenska familjen”. Detta grundas i ett etnocentristiskt förhållningssätt, vilket M. Barna 

(1997) menar hindrar utbytet av kunskap och värderingar mellan olika kulturer (i Jandt, 2013). 

Representationen av ”den svenska familjen”, såväl som hanteringen av de undertexter som 

återfinns i vissa av reklamfilmerna är exempel på anpassningar som snarare hämmar än stärker 

den interkulturella kommunikationens budskap. Detta genom att reproducera och därigenom 

“bygga” filmerna på olika stereotyper, fördomar och etnocentristiska förhållningssätt. Med grund 

i detta menar vi att det blir problematiskt att dessa stereotyper får så pass mycket utrymme i flera 

av de analyserade filmerna. En konsekvens av denna reproduktion av stereotyper, är att vi kan 

anta att vissa stereotyper och fördomar behöver reproduceras för att bana väg för andra normer 

och föreställningar att “krossas”. Det vill säga att interkulturell reklam måste anspela på normer 

för att kunna bryta normer. 
Hanteringen av barriärer i interkulturell reklam har analyserats utifrån de övergripande 

teman som identifierats i filmerna (se 4.1). Ett av dessa teman är den ensamma individens rörelse 

mot att bli en del av en gemenskap. Vi kan därmed dra paralleller mellan detta tema och 

synliggörandet av exempelvis etnocentrism (se 4.2). Genom att illustrera hur individer går från att 

vara ensamma till att bli en del av en gemenskap, motarbetas uppfattningen om ”vi och dem” som 

separata och icke-interagerande grupper. Detta kan tolkas minska avståndet mellan 

föreställningen om ”vi och dem” och temat om rörelsen från ensamhet till gemenskap förstärks 

således ytterligare. I de analyserade filmerna porträtteras föreställningen om ”vi och dem” som 
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olika kulturella grupper. Minskandet av avståndet mellan dessa kulturella grupper, menar vi ökar 

den kulturella mångfalden eftersom det innebär att olika kulturer kommer varandra närmre.  
Vidare har kulturell assimilation behandlats som ett övergripande tema (se 4.1) för de 

analyserade filmerna. Genom att profilera hur personer av olik kulturell bakgrund ”försvenskas” 

och blir allt mer integrerade i det svenska samhället ”krossas” den allt vanligare fördomen att 

personer med flykting- eller invandrarbakgrund inte är intresserade av att lära sig svenska, 

komma in på den svenska arbetsmarknaden eller bli en del av det svenska samhället (se 4.2). 

Samtidigt som den kulturella assimilationen är med och bryter ner denna fördom, reproducerar 

dess närvaro andra stereotyper och föreställningar. Exempel på dessa är stereotypen om ”den 

svenska familjen” och det “typiskt svenska hushållet”. Även detta grundas slutligen i att 

berättelser som ämnar bryta barriärer inte kan göra detta utan att samtidigt reproducera andra 

föreställningar, normer, stereotyper, fördomar eller etnocentristiska tankesätt. 
Avslutningsvis vill vi understryka att den första (se 4.1) och andra delen (se 4.2) av 

studiens analys tydligt samverkar med varandra. Detta eftersom det första, mer lågmälda, steget 

av tvåstegsraketen (se 3.2.3) banar väg för ett mer djupgående andra steg. Detta blir tydligt då 

den första delen påvisar att handling, karaktärer, miljö och uttrycksform i reklam ligger till grund 

för den genre den tillhör samt de teman som skapas. Den andra delen visar därefter hur 

hanteringen av etnocentrism, stereotyper, fördomar och kommunikation i reklamfilm är beroende 

av den genre filmen tillhör och de teman den bygger på. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 

 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat och slutsatser, följt av en presentation av studiens 

bidrag till forskningsområdet strategisk kommunikation. Slutligen presenteras även förslag till 

vidare forskning inom området för kulturell mångfald i interkulturell reklam. 
  
Syftet med denna studie var att utvinna fördjupade kunskaper om hur kulturell mångfald 
representeras och hanteras i interkulturell reklam och därigenom bidra till forskningens förståelse 
för hur reklam kan bli mer inkluderande. Det gjordes genom att analysera hur berättelsens 
handling, innehåll och form utformas i interkulturell reklam. Vidare utforskades även hur 
etnocentrism, stereotyper, fördomar och kommunikation hanteras i interkulturell reklam. 
Resultatet av analysen visar att det förekommer flera anpassningar av hur kulturell mångfald 
representeras och hanteras i interkulturell reklam. Trots uppfattningen att dessa anpassningar 
bidrar till en något mer inkluderande form av reklam, menar vi att dessa inte är tillräckliga. Detta 
eftersom interkulturell reklam bygger på normer och ramverk vilka reproducerar stereotyper, 
fördomar och etnocentristiska tankesätt. Dessa hämmar i sin tur den interkulturella 
kommunikationens budskap och gör att interkulturell reklam blir mindre inkluderande – om inte 
till och med exkluderande. 

Studiens analys slår fast att berättelsens handling, innehåll och form i interkulturell reklam 
utformas utefter övergripande normer och ramverk, vilka styr hur kulturell mångfald 
representeras och hanteras i interkulturell reklam. Dessa ramverk baseras på tydliga teman 
grundade i olika rörelsemönster som därigenom avgör hur berättelsen utformas i reklamen. Ett 
tema som analysen kastar ljus på, är rörelsen från ensamhet till gemenskap. I takt med att det 
fysiska avståndet människor emellan minskar, ökar därmed samspelet och interaktionen mellan 
olika kulturer. Detta tema skapar således utrymme för interaktion mellan människor med olik 
kulturell bakgrund att synas i interkulturell reklam. Därigenom styrks vikten av att vara öppen för 
andra kulturer än den egna, för att kunna ta del av den samhörighet och glädje detta bidrar med. I 
dagens mångkulturella samhälle, som präglas av flyktingkris (Vanttaja, 2017, 6 okt; Hambraeus, 
2017, 23 dec) och främlingsfientlighet (Stier, 2009), bör interkulturell reklam därför ses som en 
viktig del i det fortsatta arbetet för ökad kulturell integration i Sverige. 

Vidare visar studien att de anpassningar som görs av berättelsens handling, innehåll och 
form styrs av tydliga normer och ramverk, vilka bygger på uppfattningen att rörelsen från 
ensamhet till gemenskap är nära interrelaterad med rörelsen från nedstämdhet till glädje. Därmed 
skapas en bild av att interaktionen mellan människor av olika kön, ålder, sexuell läggning, 
religion, etnisk eller kulturell bakgrund – medför gemenskap och glädje. Utifrån detta dras 
slutsatsen att de normer och ramverk som styr interkulturell reklam, till stor del, grundas i ett 
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inkluderingstänk genom vilket kulturell mångfald och integration förespråkas. Detta eftersom 
utformningen av interkulturell reklam följer en tydlig norm om att kulturell mångfald bör 
framställas som nyckeln till gemenskap, samhörighet och glädje. Detta genom att motarbeta 
reproduktionen av stereotyper, fördomar och etnocentristiska tankesätt för att minska avståndet 
mellan olika ”vi och de”-grupper. 

Vidare fastställer studien att de normer och ramverk som styr interkulturell reklam bygger 
på ’romansen’ och triumfens drama – där det goda och ljusa vinner över det onda och mörka 
(Hyvärinen, 2015). Denna kamp mellan gott och ont är tydligt relaterad till temat om rörelsen 
från ensamhet till gemenskap. Studiens analys bidrar med förståelse för hur ensamheten (vilken 
karaktärer i interkulturell reklam rör sig bort från) anspelar på förlorarna i triumfens drama – det 
vill säga det onda och det mörka. Samtidigt kopplas gemenskapen (vilken karaktärerna i 
interkulturell reklam rör sig mot) samman med vinnarna i dramat – det vill säga det goda och det 
ljusa. Därmed dras slutsatsen att förlorarna i interkulturell reklam är ”the little people” och 
vinnarna är de som lever som svenskar. Detta då ”the little people” präglas av ensamhet och 
mörker medan de som lever som svenskar präglas av gemenskap och ljus. Utifrån detta slår 
studien fast att den kulturella assimilationen är ett krav – snarare än en möjlighet – för integration 
i det svenska samhället. Det vill säga att de normer och ramverk som styr interkulturell reklam 
förutsätter att personen i fråga helt överger sin egen kultur för att inkluderas i den svenska 
kulturen. Personen måste därmed leva som en svensk, agera som en svensk, bo som en svensk, 
arbeta som en svensk och bilda familj som en svensk – allt detta för att bli en del av det svenska 
samhället. Detta krav grundas i ett etnocentristiskt förhållningssätt – vilket den interkulturella 
reklamen styrs av – där den svenska kulturen ses som överlägsen och mer naturlig än andra 
kulturformer (Stier, 2009). Utifrån detta kan slutsatsen dras att interkulturell reklam, i vissa fall, 
är mer exkluderande än vad den är inkluderande. Detta betyder sålunda att representationen och 
hanteringen av kulturell mångfald kan göra den interkulturella reklamen både mer inkluderande 
och mer exkluderande. Därmed blir den interkulturella reklamens användande av berättelser som 
syftar till att bryta barriärer, problematisk och frågan uppstår; kan interkulturell reklam någonsin 
vara helt inkluderande? Enligt denna studies resultat verkar svaret vara nej. Detta eftersom 
reproduktionen av stereotyper och fördomar samt etnocentristiska förhållningssätt aldrig kan 
generera en helt inkluderande form av reklam. För att interkulturell reklam någonsin ska kunna 
bli helt inkluderande krävs det därför att denna helt och hållet frigör sig från de normer och 
ramverk som idag styr hur interkulturell reklam utformas. 

Sammanfattningsvis kan denna studies bidrag ses i att den betonat hur reklam dels kan bli 
mer inkluderande, men även exkluderande genom representation och hantering av kulturell 
mångfald. Detta har gjorts genom att koppla samman områdena (1) interkulturell kommunikation, 
(2) berättelser och (3) reklam. Vidare har studien även ökat kunskapen om interkulturell 
kommunikation genom att undersöka hur denna anpassas i reklam. Studien har kommit med 
konkreta exempel på hur reproduktionen av stereotyper och fördomar samt etnocentristiska 
förhållningssätt kan göra interkulturell reklam mindre inkluderande. Detta har även bidragit med 
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insikter om hur interkulturell reklam styrs och utformas av övergripande normer och ramverk. I 
ett Sverige som präglas av flyktingkris och som blir allt mer mångkulturellt är förmågan att 
kunna vara neutral och inte värdera en tolkning, grupp eller kultur över en annan – nödvändig. 
Kunskap om detta är av värde för strategiska kommunikatörer såväl som helt vanliga medborgare 
som befinner sig i situationer där människor med olika kulturella bakgrunder interagerar med 
varandra. Vår förhoppning är att studien gett läsaren större förståelse för de barriärer som finns i 
interkulturell kommunikation men även verktyg för att synliggöra och motarbeta dessa. I 
förlängningen hoppas vi, som författare till denna studie, att detta kan bidra till ökad kunskap om 
den interkulturella kommunikationens makt. 

Slutligen bör resultaten av denna studie inte ses som absoluta, utan istället som en möjlig 
tolkning av det empiriska materialet. Vid applicering av ett postmodernt perspektiv är det viktigt 
att reflektera över hur författarnas västerländska bakgrund och vita etnicitet påverkar deras sätt att 
skapa mening. Det är möjligt att forskare med annan bakgrund eller kulturell tillhörighet hade 
uppmärksammat andra mönster i det empiriska materialet och således dragit slutsatser som skiljer 
sig från denna studies. Följaktligen bör studien läsas med detta i åtanke. 

5.1 Förslag till framtida forskning	

Under studiens gång har reflektioner förts huruvida andra utgångspunkter och metoder hade 
kunnat ge andra resultat. Intervjuer med representanter från fallorganisationer, är ett exempel på 
hur studiens resultat hade kunnat få ett annat utfall. Detta hade kunnat bidra med bredare 
förståelse för organisationers strategiska interkulturella kommunikationsarbete. Således är detta 
en rekommendation för framtida forskning inom kulturell mångfald i interkulturell reklam. 
Vidare föreslår vi att forskare analyserar globala reklamfilmer, för att få ett mer globalt 
perspektiv på interkulturell reklam. Slutligen uppmanar vi framtida forskare att använda ett mer 
omfattande empiriskt material för att, på en djupare nivå, undersöka hur reklam kan bli mer 
inkluderande genom representation och hantering av kulturell mångfald. Detta för att ytterligare 
öka medvetenheten om den interkulturella kommunikationens potential och makt att påverka de 
normer och föreställningar som finns i samhället. 
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 I 

Bilaga 1: Analysguide 

 
 
 

VAD 
• Vilken är berättelsens handling?  

• Hur framställs karaktären/karaktärerna och hur definieras denne/de av händelserna som sker? 

• I vilken miljö utspelar sig händelserna?  

• Vilka övergripande teman återfinns i berättelsen? 

• Vilka sociala positioner profileras: genus, kulturell tillhörighet, klass, sexuell orientering, ålder, 

”ras”/etnicitet?  

 

 

 

HUR 
• Är berättelsen personlig eller opersonlig?  

• Används metaforer? I så fall hur? 

• Vilka icke-verbala kommunikationstyper används?  

• Vilka beröringspunkter återfinns i berättelsen?  
 
 

 

 

VARFÖR 
• Hur framställs olika värderingar? 

• Hur profileras kulturella likheter/skillnader?  

• Hur används stereotyper och fördomar? 

• Hur artikuleras (inter)kulturella diskurser i berättelsen?  

• Varför berättas denna historia, vilken är berättelsens poäng? 

 

 

 



 II 

Bilaga 2: Presentation av reklamfilmernas handling 

 

 

Film 1: Fler borde göra Donken 
Reklamfilm ur Svenska McDonald’s Kampanj ”Gör Donken” 
Publicerad 22a maj 2017 på: https://www.youtube.com/watch?v=oJhjn-MWixc  

”Fler borde göra Donken” handlar om ett flertal unga vuxna som alla har någonting gemensamt 

– de är alla på väg. På väg till McDonald’s arbetskök. Filmen handlar om allas lika värde – 

oavsett sexuell läggning, etnisk bakgrund, kön eller religion. McDonald’s framställs som en 

organisation som arbetar för integration och mångfald. Väl framme i omklädningsrummet möts 

karaktärerna och tillsammans bildar de ett team. I uniformen är de alla lika och tillsammans tar 

de sig an livet med McDonald’s-loggan på bröstet.  

 
 

Film 2: Rinas Donkenhistoria 
Reklamfilm ur Svenska McDonald’s Kampanj ”Gör Donken” 
Publicerad 26e juni 2017 på: https://www.youtube.com/watch?v=oSiWZqCbiUs  

”Rinas Donkenhistoria” handlar om 24-åriga syrianen Rinas som kom till Sverige efter att han 

tvingades fly sitt hem på grund av det krig som pågår i Syrien. Filmen handlar delvis om den 

språkliga resa Rinas gjort sedan det att han blev anställd på McDonald’s, men även om Rinas 

saknad efter hans fru som är kvar i Syrien. McDonald’s porträtteras som en arbetsplats som 

inte enbart är ett jobb för dess anställda – utan snarare en plats för utbyte av olika erfarenheter 

och kunskap. Men framförallt en plats för glädje och trivsel. 

 

 
Film 3: Melos Donkenhistoria  
Reklamfilm ur Svenska McDonald’s Kampanj ”Gör Donken” 
Publicerad 26e juni 2017 på: https://www.youtube.com/watch?v=VaIoe6_RfNU  

”Melos Donkenhistoria” handlar om 43-åriga Melos som tillsammans med sin fru och deras 

två söner är bosatt i Oskarshamn. Melos är född och uppvuxen i Kosovo, men flyttade till 

Sverige när han var 18 år för att slippa gå med i militären och kriga. Sedan dess har han arbetat 

på McDonald’s och är idag driftchef för över 500 personer. En stor del av hans roll är att 

integrera nyinflyttade till landet – dels genom att ge dem anställning på McDonalds, men även 

genom att erbjuda hjälp utanför arbetet, så som att skaffa kundkort i en matbutik. 

	
	
	



 III 

	
 
Film 4: Komma Hem 
Reklamfilm ur IKEA Sveriges kampanj ”Där livet händer” 
Publicerad 17e maj 2017 på: https://www.youtube.com/watch?v=Iy_rVvaCchQ  
”Komma hem” handlar om en ensamstående kvinna som längtar efter att bli mamma. Hon 

reser därför till ett asiatiskt land för att adoptera en föräldralös pojke. Väl framme tar hon taxi 

till barnhemmet där de träffas för första gången och hon ger honom en nalle. Därefter flyger de 

hem till Sverige för att påbörja ett nytt liv tillsammans i deras hem fyllt av IKEA-möbler. 

Filmen handlar till stor del om allas lika värde – oavsett vem du är, samt att vem som helst kan 

definiera sig som svensk – oavsett kulturell bakgrund eller etnicitet.  

 

 
Film 5: Leva utan dörr 
Reklamfilm ur IKEA Sveriges kampanj ”Tillsammans är allt möjligt” 
Publicerad 1a december 2015 på: https://www.youtube.com/watch?v=PDPMNkQDFzA  

”Leva utan dörr” handlar om hur det skulle vara att leva utan ytterdörr. Först skapas en bild av 

att det skulle vara mycket problematiskt – både för den som bor i lägenheten utan dörr, men 

även för grannarna i trappuppgången. Efter att en äldre ensam kvinna letar sig in i lägenheten 

och blir välkomnad med en kopp kaffe ändras dock denna bild. Istället porträtteras livet utan 

ytterdörr som fullt av värme och glädje. Genom att ta bort någonting så pass grundläggande 

som en ytterdörr skapas därigenom möjligheter för gemenskap och kärlek. 

 

 
Film 6: Grannar tillsammans  
Reklamfilm ur IKEA Sveriges kampanj ”Tillsammans är allt möjligt” 
Publicerad 4e april 2016 på: https://www.youtube.com/watch?v=QTZxrKti9Uo   

”Grannar tillsammans” handlar om hur det skulle vara att leva som grannar om vi var öppna 

för att vara delaktiga i varandras liv. Tittaren får följa hur ett antal grannar tillsammans – men 

på var sida av de häckar som separerar deras trädgårdar – förbereder en gemensam måltid. Med 

hål klippta i häckarna och stegar byggda för att nå över dem, blir det enkelt att leva som just 

’grannar tillsammans’. Livet som grannar porträtteras därigenom som simpelt – fyllt av glädje 

och kärlek. 

 
 
 

 

 

 


