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1  Inledning 

 

”Herren sade till Abram: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag 

skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så 

stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den 

som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som 

du har fått.”  

        1 Mos 12:1-3 

 

Tidigt i Bibeln möter vi i Abrahamscykeln berättelserna om patriarken Abram/Abraham1, och 

senare även hans efterföljare Isak, Jakob samt Jakobs tolv söner. När patriarkhistorien börjar i 

Abrahamscykeln är Abraham överhuvud för sin familj men får löfte av Herren2 att bli anfader för 

ett helt folk. Han leder sin familj på långa vandringar och hanterar missväxt och svårigheter, och 

ställs också inför stora och svåra val där hans karaktär och relation till såväl sin familj som till 

Herren utmanas utifrån det löfte han fått. Det är en berättelse med motsättningar och drama men 

också en berättelse om ledarskap och rättrådighet.  

 För att en berättelse ska beröra, engagera och bli levande behöver den innehålla någon 

form av komplikation eller konflikt. I berättelserna om Abraham finns detta i rikt mått, både 

inom familjen och runt de löften som Herren ger Abraham. Det är just dessa motsättningar som 

gör berättelsen intressant och levande; utan detta drama skulle det inte finnas någon berättelse 

alls.3 Berättelserna om Abraham och hans familj utspelar sig för flera tusen år sedan, men 

representerar ändå frågeställningar och situationer som skulle kunna vara centrala teman i 

romaner eller noveller idag.4 

 Utvecklade personlighetsteckningar och konflikter mellan olika rollkaraktärer är element 

som berikar berättelsen och gör den intressant att läsa. Med komplikationerna och utmaningarna 

sätts rollkaraktärens ledarskap på prov och manifesteras eller ifrågasätts och försvagas. Jag har 

därför valt att basera min undersökning på att analysera hur dessa litterära grepp används i 

berättelserna om Abraham för att beskriva Abrahams roll som patriark och ledare. Men i stället 

för skönlitteraturens värld har jag valt att jämföra Abrahams patriarkkaraktär med en central 

gestalt i dagens reklamvärld, eftersom reklam har en så stor påverkan på våra liv idag och är en 

viktig del av vår populärkultur: ”Advertising is one of the major institutions of social 

                                                           

1 För att göra det lättare för läsaren använder jag konsekvent härefter enbart namnet Abraham i den löpande texten, 

oavsett om det refererar till en händelse före eller efter namnbytet till Abraham 
2 Jag har valt att genomgående använda ordet Herren utom när det är direkta citat 
3 R.N. Whybray, “Genesis” i The Oxford Bible Commentary (red. John Barton, John Muddiman), Oxford: Oxford 

University Press, 2013, sid 40 
4 Gunnar Hillerdal, Abraham, Isaks och Jakobs Gud, Stockholm: Verbum/Studieboksförlaget, 1978, sid 5 
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representation in modern society. It is arguably the most influential cultural reflector and shaper 

of attitudes and beliefs about the major big issues in our society… Analyzing contemporary 

advertising is similar to looking at a collage of images that simultaneously mirrors and dictates 

the ideals, the ideologies and the imagery that informs the whole of western culture.”5 

 Nobelpristagaren Daniel Kahneman har i Tänka snabbt och långsamt visat att sättet vi 

påverkas och fattar beslut till 98-99 % handlar om emotionella, subtila budskap. Bara någon 

enstaka procent av allt vårt beslutsfattande bygger på logiska, rationella argument. 

Reklamproducenter skapar värde för sina uppdragsgivare (annonsörerna) genom att utveckla 

berättelser och symbolik som gör att konsumenterna påverkas känslomässigt och skapar positiva 

associationer till annonsörens varumärke.6 Ledarskap är ofta en viktig komponent i dessa 

kommunikationsstrategier, eftersom ledarskap känslomässigt kan anses som synonymt med 

positiva egenskaper och kvaliteter som pålitlighet, vishet/klokskap, förtroende och beskydd.7 8 

 De senaste tjugo åren har jag arbetat med organisations- och ledarskapsutveckling och 

även till stor del verkat i, eller i närheten av, reklam- och marknadsföringsbranschen. Under 

dessa år har jag insett vilka likheter det finns mellan Bibelns berättelser och hur framgångsrika 

annonsörer framför sina reklambudskap. I många fall kan man också i reklamen spåra referenser 

till berättelser, teman och karaktärer som återfinns i Bibeln. Med tanke på att Bibeln är det 

enskilda verk som haft störst påverkan på vår västerländska kultur,9 samtidigt som reklamen har 

så stor påverkan på dagens samhälle, är det förvånande hur lite forskning det finns som relaterar 

dessa två områden till varandra. Jämförelser mellan Bibeln och reklam är fortfarande ett i hög 

grad obearbetat forskningsområde.  

 Som jag skrev inledningsvis utgör Abraham och hans roll som patriark, det vill säga rollen 

som ledare för sin familj och som framtida anfader, ett centralt tema i Abrahamscykeln (1 Mos 

12:1 – 25:11). ICA är Sveriges största annonsör och representerar ensam nästan 2 % av alla 

reklaminvesteringar i Sverige, vilket gör att knappast något företag når ut med sina 

reklambudskap i Sverige på samma sätt som ICA.10 Även i ICAs reklamkampanjer har en äldre 

ledare av manligt kön, i form av ICA-handlaren Stig, en av huvudrollerna. Annonserna med 

ICA-Stig är dessutom en av de senaste årens mest framgångsrika och prisbelönade 

                                                           

5 Katie B Edwards, presentation vid Youthwork Summit, 19 maj 2012 

http://vimeopro.com/user13103609/youth-work-summit/video/49661683 
6 Robert Heath, Seducing the Subconscious, the Psychology of Emotional Influence in Advertising, Chichester: 

Wiley-Blackwell, 2012, sid 152 
7 Det finns ett flertal praktikfall som visar detta i Robert Heath, ”Seducing the Subconscious”, se bl.a. sid 92-93, 

120-122, 147-148, 208, 210, 213, 215-216, 218 
8 Margaret Mark och Carol S. Pearson, The Hero and the Outlaw, New York; McGraw-Hill, 2001, sid 250-253 
9 The Bible and Culture Collective, The Postmodern Bible New Haven: Yale University Press 1995, sid 1 
10 http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3799775.ece samt http://www.irm-

media.se/reklamstatistik/tabell_reklamstatistik2005 
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reklamkampanjer i Sverige.11 ICA har använt temat med Stig som chef för en fiktiv ICA-butik 

under mer än ett decennium och i över 500 reklamfilmer, vilket har gett möjlighet för 

annonsören att över tid utveckla de olika rollkaraktärerna som ingår. Det gör att jag har haft 

tillgång till ett omfångsrikt referensmaterial i mitt forskningsarbete.  

  Jag har valt att jämföra Abraham och ICA-Stig som exempel på två ledarkaraktärer för att 

se vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa två ledare, och därmed också undersöka 

om ICA-Stig kan anses som en nutida patriark, enligt den överförda betydelsen av begreppet 

”patriark” snarare än att enbart vara den äldre manlige ledaren i en fiktiv livsmedelsbutik. En 

viktig fråga i mitt arbete handlar om maskulinitet: eftersom en patriark rent definitionsmässigt är 

en ledare av manligt kön vill jag belysa vilken roll maskuliniteten spelar för ledarskapet och den 

auktoritet som det patriarkala ledarskapet representerar. En del av min analys handlar således om 

att jämföra maskuliniteten i gestaltningen av Abraham som patriark i Abrahamscykeln med hur 

Stig porträtteras som chef i en fiktiv butik i en modern svensk reklamberättelse. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att undersöka om ICA-Stig kan uppfattas som en patriark i kvalificerad 

mening. Med termen patriark avses här inte SAOLs definition ”äldre manlig ledare”, utan den 

typ av karaktär som gestaltas av Abraham i Genesis. För att uppfylla mitt syfte genomför jag en 

jämförelse av Abrahamgestalten med handlaren Stig i ICAs reklam. Utifrån denna jämförelse 

kommer jag att visa exempel på vilka skillnader och likheter jag hittar i ledarskap och 

maskulinitet mellan Bibelns Abraham och den populärkulturella reklamgestalten ICA-Stig. 

 I min undersökning vill jag särskilt granska hur rollen som patriark gestaltas i relation till 

begreppen maskulinitet och ledarskap, med särskilt fokus på de centrala händelserna i 1 Mos där 

Abrahams karaktär och ledarskap sätt på prov. Utifrån dessa händelser utvecklar jag följande 

analysfrågor: 

1) Vilka likheter och skillnader finns det i hur karaktären som ledare gestaltas och utvecklas i 

berättelserna om Abraham i 1 Mos respektive för ICA-Stig i ett urval reklamfilmer? Vilka 

egenskaper är framträdande? Hur visar respektive karaktär exempel på ledarskap? På vilka 

sätt ifrågasätts ledarskapet, och hur förstärks eller försvagas rollen som ledare i dessa 

situationer? Kan ICA-Stig, med detta som bas, uppfattas som en modern patriarkkaraktär? 

Och om så är fallet, på vilket sätt? 

                                                           

11 ICA har de senaste åren belönats med de högsta utmärkelserna som delas ut i Sverige i de tävlingar som 

reklambranschen anordnar: i såväl Guldägget (som belönar kreativitet) som i 100-wattaren (som belönar 

resultatskapande reklam) 
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2) På vilket sätt motsvarar karaktärsdragen för dessa två ledarfigurer de egenskaper som 

enligt Haddox representerar hegemonisk maskulinitet? Vilka typer av maskulinitet ger 

Abraham och ICA-Stig uttryck för? Vilka likheter och skillnader finns det i maskuliniteten 

mellan de två karaktärerna, och hur påverkar genusperspektivet tolkningen av respektive 

karaktär? 

 

1.2 Avgränsning 

Jag har valt ut ett antal berättelser i Abrahamscykeln där Abrahams ledarskap, och därmed även 

Abrahams olika maskulinitetskomponenter, på olika sätt utmanas eller manifesteras. Jag valt att 

fokusera på fyra centrala konflikter som på olika sätt påverkar Abrahams roll som ledare och 

vilken grad av maskulinitet han representerar. I kronologisk ordning är det följande avsnitt: 

1) När Abraham möter andra män i maktposition och säger att Sara är hans syster i stället för 

sin hustru, och därmed låter den andre mannen överta henne, för att undvika att själv 

hamna i fara (1 Mos 12:11-20 samt 20:2-20), det tema som ofta också kallas för 

”stammodern i fara” 

2) Frågan om barnlöshet (1 Mos 15:2-6, 16:1-2 och 17:16-19) 

3) Konflikterna inom familjen, där relationen mellan Abraham, hans hustru Sara och deras 

tjänsteflicka Hagar, som föder Abraham hans första son Ismael, sätts på prov (1 Mos 16:5-

6 och 21:9-14) 

4) När Abraham uppmanas att offra sin son Isak (1 Mos 22:1-18), samt motsvarande sekvens  

  för Ismael (1 Mos 21:11-21) 

 

Parallellt har jag i min analys studerat ett hundratal reklamfilmer med ICA-Stig och valt ut 13 av 

dessa som bas för min analys. Mitt fokus har då legat på filmer som på olika sätt går utanför den 

gängse utbudsnormen för ICA (d.v.s. reklamfilmer där fokus ligger på att presentera veckans 

erbjudande), och i stället valt filmer som relaterar till mer sociala och/eller existentiella frågor. I 

dessa filmer är Stig ofta inte bara ledare i sin butik, utan representerar även ledarskap och olika 

typer av maskulinitet som kan påverka oss konsumenter på ett djupare sätt än att enbart få oss att 

köpa varorna som utgör veckans erbjudande på ICA. Jag har grupperat reklamfilmerna i fyra 

olika teman som belyser Stigs ledarskap och maskulinitet, och som därmed är särskilt relevanta 

för jämförelsen mellan Abraham och Stig, och frågan om Stig som en potentiell patriark: 

1) Frågan om Stigs avkomma 

2) Stigs relation till kvinnliga medarbetare 

3) Användningen av Stig i icke-kommersiella budskap  

4) Bibliska referenser och övrig extern intertextualitet  
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1.3 Teori och metod 

Flera av mina referensramar utgör både en teoretisk bas med modeller som förklarar strukturer 

och erbjuder samtidigt metoder för mitt konkreta analysarbete. Jag har valt att strukturera mina 

teoretiska referenser i fyra olika avsnitt, där jag först visar på olika referensramar för själva 

tolkningsprocessen, d.v.s. vilka förhållningssätt kan vi som forskare och tolkare använda för att 

förstå såväl narrativens innehåll och mening som den samlade upplevelsen. Därefter refererar jag 

till några av de modeller som används idag för att analysera hur vi människor påverkas av 

kommunikation, vare sig det handlar om berättelser i Bibeln eller reklambudskap, och hur detta 

påverkar våra beslut. Min analys av patriarkrollen bygger på två centrala begrepp – ledarskap 

och maskulinitet – och mina avslutande teoridelar utvecklar först definitionerna av dessa båda 

begrepp. Avslutningsvis presenterar jag de två modeller som jag använder som referensramar för 

att analysera hur Abrahamscykeln och reklamfilmerna med ICA-Stig utvecklar de två 

huvudpersonernas karaktärer och de roller dessa båda patriarker representerar.  

 

1.3.1 Hermeneutiska utgångspunkter 

När jag analyserar Abraham och ICA-Stig utifrån egenskaper som ledarskap och maskulinitet är 

det en analys som hela tiden utvecklas och fördjupas. Ju mer jag studerar Abrahamscykeln samt 

de olika reklamfilmerna med ICA-Stig, desto mer komplexitet och nyanser upptäcker jag i 

respektive berättelse samtidigt som jag får en djupare kunskap om och insikt i de två 

karaktärerna. Det är både naturligt och ofrånkomligt att analysen av Abraham påverkar min 

tolkning av ICA-Stig, och vice versa. Detta tolkningsförfarande kan ses som ett exempel på den 

hermeneutiska cirkeln, vilket enligt Vikström (2011) innebär att ”förståelsen av en text som 

helhet påverkar förståelse av textens enskilda delar, medan förståelsen av delarna samtidigt 

påverkar förståelsen av helheten”.12 Vikström menar att tolkningsprocessen ska ses som en 

spiral, där vi börjar med en viss förståelse av helheten som ingångsvärde. Under analysens gång 

påverkas vi sedan i en dynamisk och växlande process både i vår uppfattning om texten som 

helhet och om dess komponenter, och kanske även om oss själva. Tolkningens utgångspunkt 

bygger, direkt eller indirekt, på våra egna referensramar och om tolkningen ändras kan även våra 

egna referensramar påverkas.13  

 Ett annat tolkningsbegrepp handlar om dialogicitet, ett begrepp som myntades av den 

ryske litteraturteoretikern Michail Bachtin och som innebär att all text och allt innehåll både 

                                                           

12 Björn Vikström, Den skapande läsaren, Hermeneutik och tolkningskompetens, Lund: Studentlitteratur, 2011, sid 

26 
13 Vikström, ”Den skapande läsaren”, sid 26-27 
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svarar mot tidigare språk och samtidigt utvecklar detta.14 Det innebär inte att det nya verket är en 

respons på tidigare verk, men däremot så kommer mottagarens tolkning av det nya verket 

oundvikligen att göras utifrån och i relation till de texter och verk hen har mött tidigare. Den här 

typen av dialog och analys innebär att den bibliska texten jämförs med ett samtida verk men där 

båda ses som parallella verk. Forskaren jämför således mottagarens tolkning och respons av 

respektive verk snarare än innehållet eller hur bibeltexten kan spåras i det moderna verket. Jag 

har inte hittat några direkta eller indirekta referenser till berättelserna i Genesis i ICAs 

reklamfilmer och min analys handlar därför i första hand om att tolka, analysera och jämföra de 

två manliga ledarrollerna och maskulinitetsuttrycken hos Abraham respektive ICA-Stig. Således 

är min analys i första hand baserad på ett dialogorienterat tolkningssätt, och med fokus på den 

strukturalistiska narratologin snarare än någon fragmentarisk intertextualitet. 

 

1.3.2 Kommunikationsteori 

Fewell och Gunn (1993) konstaterar att ett centralt tema i hela Genesis är frågan om löftet.15 I 

Abrahamscykeln representeras detta av löftet till Abraham om land, om förbundet och att bli 

anfader för ett helt folk. Att löftet är ett så viktigt begrepp bekräftas av de prövningar som 

Abraham är villig att utstå under Abrahamscykelns förlopp utan att ge upp. Men frågan om löftet 

går dock djupare än så, eftersom det inte bara är ett löfte till Abraham. Att Sara och resten av 

Abrahams familj följer med honom på vandringen visar att det finns ett underförstått löfte från 

Abraham till sin familj. Även om detta löfte inte är lika uttalat i 1 Mos så är det svårt att göra 

någon annan tolkning: Abraham är ingen tyrann som tvingar sin familj, utan Sara och resten av 

familjen verkar följa Abraham för att de litar på honom (se t.ex. 1 Mos 12:4 samt 1 Mos 20:13). 

 Även inom reklamvärlden är löftet en central komponent, eftersom reklam syftar till att 

etablera ett upplevt ”löfte” eller förväntan hos konsumenten för ett visst varumärke, produkt eller 

tjänst, och på så sätt underlätta för oss som konsumenter att fatta beslut.16 Enligt Heath (2012) 

behöver det som berättas i reklamen inte baseras på rationella budskap, d.v.s. att berätta om en 

produkts fördelar. I stället är dramaturgin och de känslomässiga egenskaper som själva 

berättandet representerar (där Heath refererar till det som Watzlawick benämner 

metakommunikation17) viktigare som påverkansfaktorer för att bygga upp positiva associationer 

                                                           

14 Lina Sjöberg, ”Gamla testamentet i samtidens kultur” i Gud och det utvalda folket, inledning till Gamla 

testamentet. (red. LarsOlov Eriksson och Åke Viberg), Stockholm: Verbum Förlag, 2009, sid 229 
15 Danna Nolan Fewell och David M Gunn, Gender, Power & Promise, The Subject of the Bible’s First Story, 

Nashville: Abingdon Press, 1993, sid 13 
16 Heath, “Seducing the Subconscious”, sid 162 
17 Heath, “Seducing the Subconscious”, sid 151 
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och förväntningar än det konkreta erbjudandet.18 Det handlar snarare om receptionen av ett 

upplevt löfte hos mottagaren än vad som uttalas i något konkret påstående eller formellt löfte. 

 Detta är också konsekvent med de modeller för mänskligt beteende och beslutspåverkan 

inom behavioural economics, vilket på svenska ofta benämns psykonomi, som Daniel Kahneman 

m.fl. utvecklat. I dessa modeller delar man upp hur vi människor påverkas och fattar beslut i två 

olika nivåer eller system. Kahneman (2011) kallar dessa för System 1 och System 219; Heath 

(2001) för Low-involvement processing respektive High-involvement processing.20 Gemensamt 

för samtliga dessa modeller är att det är vårt intuitiva/emotionella beslutsfattande (System 1 / 

Low-involvement processing) som dominerar. För att analysera ICAs reklam är det således 

viktigare att analysera dramaturgin i reklamen än de specifika erbjudanden som finns i varje 

enskild reklamenhet. På samma sätt kan vi även analysera Abrahamscykeln: hur är dramaturgin 

uppbyggd och hur påverkar den oss i vår syn på hur Abrahams roll som patriark och ledare 

utvecklas i berättelsen? I detta ligger också ett sekventiellt löfte och sekventiellt ledarskap: att 

Abraham litar på löftet från Herren och följer Herrens anvisningar leder till att Sara och resten av 

familjen litar på Abraham och följer honom (t.ex. 1 Mos 12 1-4). 

 

1.3.3 Ledarskap 

I Genesis möter vi i patriarkberättelserna de karaktärer som är utvalda att leda den släkt som 

under berättelsens förlopp utvecklas till att bli Israels folk: Abraham, Isak och Jakob. Termen 

patriark används även utanför Bibelns patriarkberättelser. I kyrkans värld används termen än 

idag som en hederstitel för vissa biskopar, främst inom de romersk-katolska och ortodoxa 

kyrkorna, men begreppet används även i sekulära sammanhang. En patriark är då en beteckning 

som beskriver en manlig person, ofta äldre, som är ledare för en familj eller, i överförd 

betydelse, huvudman för något, framför allt om personen utövar sitt ledarskap på ett ansvarsfullt 

sätt.21 I min analys bildar gestaltningen av Abraham i Genesis utgångspunkten för begreppet 

patriark. Det är mot den mallen som ICA-Stig ska jämföras. Termen patriark i min analys 

representerar således en manlig ledare som inte bara är huvudman för sin familj eller grupp, utan 

som också påverkar andra utanför familjen/gruppen genom sitt sätt att leda och därmed har ett 

större inflytande, även utanför sin grupp, än vad den formella rollen och definitionen innebär. 

Min analys fokuserar på två centrala aspekter av vad termen patriark innebär: 

1)  Rollen som ledare och hur personen i fråga utövar ledarskap. 

                                                           

18 Heath, “Seducing the Subconscious”, sid 149-159  
19 Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2011, sid 29-30 
20 Robert Heath, The Hidden Power of Advertising, How low-involvement processing influences the way we choose 

brands, Henley-on-Thames: Admap Publications, 2001, sid 79 
21 Sammanfattning av definitionerna i Svenska Akademiens Ordbok, se http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
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2)  Vilken typ av maskulinitet som personen representerar. 

 

Eftersom ledarskap förekommer i alla typer av såväl formella som sociala organisationer och 

kulturer finns det många definitioner av vad ledarskap innebär. En av de enklaste är att ”en 

ledare är någon som har följare”. I min analys har jag dock valt att diskutera ledarskap i form av 

olika ledarskapsstilar, och utgår då från Lewin m.fl. (1939) som beskriver tre olika former av 

ledarskap: 

1) Auktoritärt ledarskap, där ledaren bestämmer själv, dominerar gruppen och dikterar vad 

som ska göras. 

2) Demokratiskt ledarskap, där ledarskapet baseras på samtal och delaktighet och där 

gruppen/organisationen har en hög grad av självbestämmande. 

3) Laissez-faire-ledarskap, där ledaren överlåter beslut och ansvar på medlemmarna i gruppen 

och enbart agerar när gruppen begär det.22 

 

1.3.4 Maskulinitet 

Maskulinitet är ett begrepp som är mer kulturellt betingat, och dessutom betydligt mer komplext 

än enbart den lexikala definitionen ”manligt”. Connell (2008) lyfter fram att det dessutom är ett 

begrepp som bör skrivas i plural, d.v.s. maskuliniteter, eftersom det handlar om många olika 

genusmönster och beteenden.23 Forskningen om maskulinitet(er) växte delvis fram som ett 

resultat av feminismen och kvinnorörelsen, eftersom dessa företeelser i sig medförde ett intresse 

för och ett behov av att diskutera och definiera den manliga könsrollen, men också från ett 

allmänt intresse för att förstå genusbaserade mönster och strukturer. Connell (2009) refererar till 

ett citat från Simone de Beauvoir om vad det innebär att vara kvinna (”Man föds inte till kvinna, 

man blir det”) när hon säger att samma princip gäller för att utveckla en manlig genusidentitet: 

”Man föds inte maskulin, man måste bli man.”24 25 Stone (2007) anför att ett vanligt verktyg för 

(främst) tidig feministisk analys var att särskilja mellan man/kvinna, d.v.s. könstillhörighet (på 

engelska: sex) och maskulint/feminint, d.v.s. de genusbaserade sociala och psykologiska 

skillnaderna i olika beteenden (på engelska: gender).26 Butler (2007) sammanfattar uppdelningen 

och relationen mellan dessa två områden, men visar också att en sådan dikotomi är alldeles för 

                                                           

22 K. Lewin, R. Lippitt och R.K. White, “Patterns of Aggressive Behaviour in Experimentally Created ‘Social 

Climates’” i Organization Theory (red D.S. Pugh), Harmondsworth: Penguin Books, 1979, sid 232 
23 R. W. Connell, Maskuliniteter, Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2008, sid 12 
24 Raewyn Connell, Om genus, Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2009, sid 18 
25 R.W. Connell och Raewyn Connell är samma fysiska person, men hen har valt att skriva under olika 

författarnamn i olika faser av skrivandet, delvis p.g.a. ett könsbyte från man till kvinna under sin akademiska karriär. 
26 Ken Stone, “Gender Criticism, the Un-Manning of Abimelech” i Judges & Methods, New Approaches in Biblical 

Studies (red. Gale A Yee), Minneapolis: Fortress Press, 2007, sid 184 
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enkel som modell: ”Om genus är de kulturella betydelser som den könade kroppen antar, då kan 

ett genus på intet sätt sägas följa av ett kön. Om vi driver distinktionen mellan kön och genus till 

sin logiska spets tyder den på en fundamental diskontinuitet mellan könade kroppar och 

kulturellt konstruerade genus.”27 Connell (2008) är också kritisk till dikotomierna man/kvinna 

och maskulint/feminint. Dels handlar det ofta mer om beteende och personligheter på en skala än 

om ett antingen/eller-förhållande, och dessutom utesluter en dikotomi skillnader mellan män och 

kvinnor utifrån genusbegreppet, t.ex. skillnaden mellan våldsamma och icke-våldsamma 

maskuliniteter.28  

Connell resonerar också om hur relationen mellan biologiska och sociala faktorer påverkar 

definitionen av maskulinitet, men menar att dessa faktorer inte är en tillräcklig bas för 

analysen.29 I stället använder hen tre andra parametrar för att analysera och definiera olika typer 

av maskuliniteter och genusstrukturer: 

1) Relationer byggda på makt, oftast i form av manlig dominans över kvinnor, vilket av 

kvinnorörelsen ofta ges namnet patriarkat 

2) Produktionsförhållanden, vilket både handlar om arbetsroller och ekonomiska 

förutsättningar 

3) Katexis, vilket handlar om sexuell åtrå 

 

I Bibeln utgör faderskapet en central norm för maskulinitet: att få barn är en viktigare egenskap 

för maskulinitet än att ha en hustru.30 Connell redovisar hur maskulinitetsbegreppet utvecklats 

under historien, där maskulinitet ursprungligen ansågs representera ”en person vars 

genuspräglade karaktär är orsaken till hans handlingar”.31 Redan vid 1700-talets början hade 

dock en genusordning utvecklats i västvärlden för det maskulinitetsbegrepp vi känner igen idag: 

”Det handlar om genuspräglade individuella karaktärer som definieras genom sin 

motsatsställning till femininitet och som är institutionaliserade i ekonomi och stat.”32  

 Ett viktigt begrepp i Connells arbete om maskulinitet är hegemoni, d.v.s. de maktstrukturer 

som gör att en viss grupp får en ledande position. Hegemonisk maskulinitet innebär således att 

en viss form av maskulinitet dominerar över andra former: ”Hegemonisk maskulinitet kan 

definieras som den form av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på 

                                                           

27 Judith Butler, Genustrubbel, Feminism och identitetens subversion, Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2007, sid 55 
28 Connell, ”Om genus”, sid 24 
29 Connell, ”Maskuliniteter”, sid 84 
30 Ovidiu Creangâ, “Variations on the Theme of Masculinity” i Men and Masculinity in the Hebrew Bible and 

Beyond (red. Ovidiu Creangâ), Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2010, sid 92 
31 Connell, ”Maskuliniteter”, sid 198 
32 Connell, ”Maskuliniteter”, sid 202 
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frågan om patriarkatets legitimitet.”33 Hegemonin skapas om det finns ett samband mellan 

kulturella ideal och institutionell makt, åtminstone kollektivt, men den är inte statisk utan kan 

utmanas, både av kvinnor och av andra typer av maskulinitet. Det finns även en hegemoni inom 

respektive maskulinitet, med dominans och underordning mellan olika grupper av män och olika 

grad av delaktighet i den hegemonistiska maskuliniteten.34 

 I ett historiskt perspektiv var det länge den aristokratiska maskuliniteten som dominerade, 

med egenskaper som klass/status, hedersbegrepp, kraftfullt (ofta även våldsamt) beteende och 

auktoritet över kvinnan i hemmet.35 Under de senaste tvåhundra åren har dock den aristokratiska 

maskuliniteten i stort sett fallit sönder och ersatts av en mångfald olika maskuliniteter utan att det 

finns någon enskilt dominerande form.  

 Delaney (2000) gör också en koppling mellan maskulinitet och konflikten mellan å ena 

sidan relationen fader och son och å andra sidan referenser som hedersbegrepp och krig. Hon 

kopplar detta till berättelsen i 1 Mos 22 om när Abraham uppmanas att offra sin son Isak och 

menar att en aspekt av maskulinitet innebär att fäder styr över sina söners liv, även om detta 

innebär risk för barnets liv. Att vara en ”riktig man” är att våga slåss och inte vara rädd för 

döden, vare sig sin egen eller sitt barns.36   

 Att tolka bibeltexter utifrån maskulinitets- och genusperspektiv är inget nytt påfund. Den 

första vågen av feministisk bibeltolkning, med Elisabeth Cady Stanton som initiativtagare i slutet 

av 1800-talet i den, handlade både om att lyfta fram kvinnorna i Bibelns texter och att kritisera 

och analysera manscentreringen i texterna och den tolkningstradition detta representerade.37 

Senare tiders feministiska analys har alltmer handlat om vilka avtryck de bibliska texterna har 

lämnat i samhället och kulturen i stort.38 Även om den feministiska bibelforskningen har 

breddats under de senaste decennierna är det enligt Delaney (2000) fortfarande högst relevant att 

analysera Abrahams centrala händelser utifrån ett könsperspektiv, vilket kan ses som ett exempel 

på den tredje vågen av feministisk bibeltolkning: ”Gender is precisely the point. The religious 

content cannot be separated from notions of gender and notions of generativity, especially 

paternity.”39 

                                                           

33 Connell, ”Maskuliniteter”, sid 115 
34 Connell, ”Maskuliniteter”, sid 116-117 
35 Connell, ”Maskuliniteter”, sid 202-203 
36 Carol Delaney, Abraham on Trial, the Social Legacy of Biblical Myth, Princeton: Princeton University Press, 

2000, sid 17 
37 Göran Eidevall och Mikael Larsson, ”Metoderna” i Gud och det utvalda folket, inledning till Gamla testamentet 

(red. LarsOlov Eriksson och Åke Viberg), Stockholm: Verbum Förlag, 2009, sid 197   
38 Eidevall, Larsson, ”Metoderna”, sid 196 
39 Delaney, “Abraham on Trial”, sid 18 
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 Haddox (2010) har presenterat en modell över vilka komponenter som karaktäriserar 

maskulinitet och det är denna jag använder som konkret analysredskap för min jämförande 

analys av Abrahams och Stigs maskuliniteter.40 Hon menar, likt Connell, att maskulinitet i de 

flesta samhällen också är synonymt med makt och inflytande, och definierar komponenterna som 

karaktäriserar maskulinitet som: 

1) Att Undvika feminint beteende/feminina associationer. Att en man uppfattas som feminin 

är ett tecken på svaghet och prestigeförlust. I detta ingår också en associationssvaghet: 

framför allt i kulturer där manligt och kvinnligt innefattar olika roller och uppgifter bör en 

man som inte vill riskera att uppfattas som feminin undvika inte bara att utföra kvinnliga 

sysslor utan även alltför mycket samvaro och kontakt med kvinnor och de som utför 

kvinnliga sysslor. 

2) Potens, där den sexuella förmågan även är en symbol för fysisk styrka och för färdigheter 

på slagfältet. Att vara impotent är således ett tecken på att man inte längre har den makt 

och den status som maskuliniteten representerar. 

3) Heder, vilket liksom Potens är en komponent med flera olika dimensioner. I 

hedersbegreppet ingår bland annat även gästfrihet och omtanke, inte bara om sin familj 

utan om de svagare i samhället, samt att ta ansvar för och försvara sin familj mot fysiska 

och sexuella attacker utifrån. 

4) Visdom, vilket är ytterligare ett samlingsbegrepp som innefattar aspekter som ledarskap 

och förmågan att motivera andra, ärlighet (vilket även är en del av hedersbegreppet), 

rättrådighet och argumentationsförmåga. 

 

Haddox fyra maskulinitetskomponenter utgör således de dimensioner som jag använder för att 

analysera Abrahams respektive ICA-Stigs hegemoniska maskulinitet. För att tolka och analysera 

hur karaktärerna Abraham och ICA-Stig gestaltas som manliga ledare, och därmed kunna 

jämföra om båda kan klassificeras som patriarker i en kvalificerad tolkning av begreppet, så 

sammanför jag Haddox modell för olika maskulinitetskomponenter med Lewis m.fl. definitioner 

av olika typer av ledarskap. Jag för också in Heaths och Kahnemans resonemang om 

kommunikationspåverkan och psykonomi för att analysera hur vi som mottagare påverkas av 

respektive berättelse i vår uppfattning om Abraham och Stig. Med andra ord så handlar min 

studie i första hand om skillnaderna och likheterna mellan Abraham och ICA-Stig som ledare 

                                                           

40 Susan Haddox, “Favoured Sons and Subordinate Masculinities” i Men and Masculinity in the Hebrew Bible and 

Beyond (red. Ovidiu Creangâ), Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2010, sid 4-7 
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och hur dessa båda karaktärer utvecklas och gestaltas än att försöka hitta fragment från episoder i 

Abrahamscykeln i ICAs reklamberättelser.  

 

1.3.5 Narrativ metod 

Min narrativa analys fokuserar i första hand på två aspekter av den narrativa metoden: att 

analysera gestalternas karakterisering, samt att analysera respektive berättelsekedjas uppbyggnad 

För det förstnämnda har jag valt att analysera hur respektive karaktär utvecklar rollen som 

ledare, och hur denna roll både ifrågasätts och förstärks i olika sekvenser av narrativet. Jag har 

då främst använt mig av Amit (2001) som referens för att tolka hur detta utvecklas i olika faser 

av narrativet: Hur etableras en karaktär, och hur kan vi tolka och analysera karaktärens 

egenskaper? Hur skapas konflikten i berättelsen, och på vilket sätt utmanar, utvecklar eller 

försvagar detta förlopp karaktärens roll som ledare?  

 Amit beskriver några fundamentala sätt att etablera en karaktär i en berättelse, där den 

första uppdelningen handlar om direkt respektive indirekt beskrivning.41 En direkt beskrivning 

av en karaktärs olika egenskaper görs av berättaren, eller av någon av de andra karaktärerna i 

berättelsen, medan en indirekt beskrivning innebär att läsaren själv formar en uppfattning baserat 

på karaktärens beteende i form av tal, handling och seende.  

 En annan uppdelning handlar om vilken funktion en karaktär har i narrativet. Här refererar 

Amit till bl.a. Forster, Ewen och Berlin när hon delar in rollerna i en berättelse i tre olika 

grupper:42  

1) Agenter, som är underställda handlingen 

2) Typer, som har begränsade och ganska statiska/stereotypa egenskaper 

3) Karaktärer, som har mer fullständiga egenskaper och vars utveckling vi kan följa i 

berättelsen.  

 

Jag har även använt en modell från Amit (2001) som min metod för att analysera dramaturgin i 

hur respektive berättelse är uppbyggd och vilka komplikationer, förändringar och utvecklingar 

som ingår och hur dessa påverkar respektive karaktär. Amits modell innehåller fem faser, varav 

tre berör mellandelen, det vill säga dramat/konflikten:43  

1) Exponering (inledning): ger bakgrund 

2) Komplikation (mellandel 1): introduktion av det som ger upphov till förändring 

                                                           

41 Yairah Amit, Reading Biblical Narratives, Literary Criticism and the Hebrew Bible, Minneapolis: Fortress Press, 

2001, sid 74 
42 Amit, ”Reading Biblical Narratives”, sid 71-72 
43 Amit, “Reading Biblical Narratives”, sid 47 
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3) Förändring (mellandel 2): berättelsens kärna 

4) Utveckling (mellandel 3): konsekvenserna av förändringen 

5) Avslut 

 

I figur 1 är modellen gestaltad grafiskt för att visa symmetrin i hur berättelsen konstrueras, där 

komplikationsfasen utvecklar dramatiken; förändringen utgör kulmen och utvecklingsfasen 

därefter representerar en återhämtning till en nivå som motsvarar den inledande exponeringen: 

  

Figur 1: Amits modell med symmetri i fem steg som visar hur en berättelse är uppbyggd. 

 

Amit påpekar att berättelsens innehåll inte behöver presenteras i denna följd. Valet av vilka 

händelser som lyfts fram, i vilken ordning och hur dramat/konflikten gestaltas och berättas 

påverkar vår tolkning av berättelsen.44 De episoder i Abrahamscykeln jag studerat är 

kronologiska berättelser, det vill säga att händelserna följer efter varandra tidsmässigt, vilket 

också är normen för en historisk berättelse.  

 

1.4 Forskningsöversikt 

I min uppsats knyter jag an till tre olika forskningsfält: Genesisforskning med genusperspektiv, 

kommunikationsvetenskap samt receptionsstudier. Hittills är det få verk som knutit samma dessa 

områden och här kan således min studie tillföra nya kunskaper. Det första fältet är genuskritiska 

studier av Abrahamscykeln. Några viktiga verk för mitt arbete är Carol Delaneys Abraham on 

Trial. The Social Legacy of Biblical Myth (2000), Danna Nolan Fewell och David Gunns 

Gender, Power & Promise samt Susan Haddox “Favoured Sons and Subordinate Masculinities” i 

antologin Men and Masculinity in the Hebrew Bible and Beyond (2010). Delaney gör en 

feministisk kritik av Abrahams beteende och ifrågasätter om hans beteende i 1 Mos 22 kan anses 

representera en förebild enligt nutida normer. Fewell och Gunn analyserar maktstrukturerna i 

                                                           

44 Amit, ”Reading Biblical Narratives”, sid 47 
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Gamla Testamentet utifrån ett könsperspektiv, medan Haddox ger insikter i hur 

maskulinitetskomponenterna i karaktärerna i Abrahamscykeln kan tolkas och analyseras.  

 Det andra forskningsfältet är kommunikationsvetenskap, och specifikt om hur reklam som 

kommunikationsmedel de facto fungerar och hur vi som konsumenter tar till oss och påverkas av 

reklamens berättelser och budskap. Det är ett tvärvetenskapligt område som kombinerar 

kommunikation och psykonomi, d.v.s. gränsområdet mellan psykologi och ekonomi. Reklam är 

kommunikation vars syfte är att påverka mottagaren så att det gagnar annonsörens verksamhet, 

men samma förhållande kan också sägas råda för religiösa urkunder eftersom även dessa syftar 

till att påverka läsaren i en önskad riktning. Således är det intressant att använda samma analys 

även på Bibelns berättelser. Centrala verk här är i första hand Robert Heaths The Hidden Power 

of Advertising: How Low-Involvement Processing Influences the Way We Choose Brands (2001) 

och Seducing the Subconscious, the Psychology of Emotional Influence in Advertising (2012), 

samt även till viss del Carol S Pearsons arbeten, t.ex. (tillsammans med Margaret Mark) The 

Hero and the Outlaw (2001). Heath har varit banbrytande för den kommersiella 

kommunikationsforskningen genom att visa hur det är de emotionella påverkansfaktorerna som 

styr vår reception snarare än de rationella budskapen. Mitt bidrag här blir då att använda modern 

reklamteori och psykonomi för att analysera och jämföra hur såväl ICA-Stig som Abraham 

gestaltas och hur detta påverkar mottagarens reception och uppfattning av respektive karaktär. 

 Det tredje fältet är receptionsstudier, eller kulturorienterad bibelvetenskap som det 

benämns ett svenskt sammanhang. Katie B. Edwards har här bidragit till att sätta frågan om 

Bibeln i reklamen på agendan genom verk som Admen and Eve. The Bible in Contemporary 

Advertising (2012) samt artikeln Sporting Messiah: Christ Imagery in Male-targeted Sports 

Imagery i antologin Biblical Reception 1 (2012). Även Edwards forskning utgår oftast från en 

feministisk analys, i första hand baserat på brittisk reklam. En viktig skillnad är att Edwards 

forskning främst handlar om hur bilder används i reklamen och vilken symbolik dessa 

representerar, medan mitt arbete behandlar narrativa aspekter av rörlig bild i relation till 

bibeltexter. 

 Mitt bidrag i denna forskning blir således att göra en svensk jämförelse av två centrala 

manliga ledargestalter från berättelser med helt olika bakgrund och referensvärldar. Jag låter 

exegetiken möta den kommersiella kommunikationsteorin för att se vilka likheter och 

beröringspunkter det finns mellan sätten att berätta en historia där ledarskap och löfte är centrala 

budskap. Den här typen av analys har knappast gjorts tidigare i Sverige. 
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2 Analys 

 

2.1 Abraham  

Berättelserna om Abraham i Abrahamscykeln utgörs av 1 Mos 12:1 – 25:11, men Abraham 

omnämns redan i kapitlet innan. När vi första gången möter Abraham i 1 Mos är det som 

Terachs son (1 Mos 11:26). Abraham har två bröder, Nachor och Haran. Det är Terach som, 

tillsammans med Abraham, Abrahams hustru Sara45 och Harans son Lot, det vill säga Terachs 

sonson, bryter upp från sin boplats i Ur i Kaldeen för att bege sig till Kanaans land. Dessa verser 

(1 Mos 11:27-32) kan anses som en prolog till Abrahamscykeln, men i prologen framställs en av 

de utmaningar som gör att berättelsen om Abraham som ledare får djup och drama: ”Sarai var 

ofruktsam; hon hade inga barn” (1 Mos 11:30). 

 Redan här introduceras således det som Amit benämner komplikation, d.v.s. den 

händelseutveckling som initierar förändringen senare i narrativet. Konsekvenserna av 

komplikationen är outtalade men ändå tydliga för läsaren: om Sara inte kan få barn så ifrågasätts 

också Abrahams position, eftersom fertilitet var ett så centralt kriterium i dåtidens 

maskulinitetsbegrepp.46 Det är med denna utgångspunkt som vi strax därefter i 1 Mos 12 möter 

Abraham som den blivande patriarken och anfadern för Israels folk. I hela den resterande delen 

av Abrahamscykeln bygger sedan berättelsen upp en dramatik mellan sekvenser där Abraham 

framstår och förstärks som patriark och utvald ledare, och sekvenser där Abrahams karaktär och 

relation med såväl Herren som sin familj utmanas och testas, och där Abraham visar sina 

svagheter. I botten finns dock hela tiden en central fråga: kommer löftet som Abraham har fått av 

Herren i 1 Mos 12:1-3 att infrias? Kommer Abraham att bli ledare för ett stort folk i ett eget land, 

och hur ska det gå till om hans hustru inte kan föda några barn?  

 Abrahamscykeln spänner över fjorton kapitel i Genesis. Med Amits modell för narrativ 

analys kan man identifiera elva separata större berättelser om Abraham med varsin sekvens med 

komplikation, förändring och utveckling: 

1) Abraham och Sara i Egypten (1 Mos 12:1 - 13:4) 

2) Konflikt mellan Abrahams och Lots herdar (1 Mos 13:6-12) 

3) Abraham befriar Lot (1 Mos 14:1-23) 

4) Herrens förbund med Abraham, frågan om barnlöshet (1 Mos 15:1-21) 

                                                           

45 Sara heter i inledningen av Abrahamscykeln Sarai, men på samma sätt som i fallet Abram/Abraham väljer jag att 

använda namnet Sara genomgående i min analys 
46 Som jag berörde i teoridelen var förmågan att alstra barn viktigare för maskuliniteten än att ha en hustru 
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5) Hagar och Ismael (1 Mos 16:1-16) 

6) Omskärelsen som förbundstecken, bekräftelse av Herrens löfte om avkomma (1 Mos 17:1-

27) 

7) Abraham gästas av Herrens sändebud, får löfte om barn, argumenterar för att skona Sodom 

(1 Mos 18:1-33) 

8) Abraham och kung Avimelek (1 Mos 20:1-17) 

9) Isaks födelse, Hagar och Ismael drivs bort (1 Mos 21:1-21; påverkar vår uppfattning om 

Abraham även om han har en passiv roll i berättelsen) 

10) Abraham sätts på prov av Herren, ombeds offra Isak (1 Mos 22:1-19) 

11) Sara dör och Abraham köper en gravplats till henne (1 Mos 23:1-20) 

 

Dessutom innehåller Abrahamscykeln några fristående berättelser, främst om Lot och hans 

familj, som inte berör Abraham. I narrativet om Abraham finns det ett antal återkommande 

teman som visar Abrahams prövningar, men också flera teman som repeteras och som bekräftar 

hans roll som ledare och patriark. Av dessa fyra konfliktteman – ”stammodern i fara”, 

barnlöshet; konflikterna inom familjen mellan Abraham, Sara och Hagar; samt uppmaningen att 

offra Isak, är det tveklöst det sista som är det största dramat och det viktigaste exemplet på 

Abrahams förbund med Herren. Det är den mest centrala episoden i hela Abrahamscykeln, där 

konflikten mellan å ena sidan Abrahams tillit till Herren och å andra sidan kärleken till sitt eget 

barn sätts på sin spets. Resultatet innebär också att Abrahams vilja att följa uppmaningen att 

offra sitt eget barn ofta ses som urtypen för hängivenhet och tillit inom tre olika världsreligioner: 

kristendom, islam och judendom.47 För att förstå och analysera Abraham som ledare har jag dock 

valt att även ta med de andra tre konflikterna eftersom dessa fyra tillsammans ger en bredare och 

mer nyanserad bas för analysen. 

 

2.1.1 Sara som Abrahams syster 

Konflikten där centralgestalten ställs inför utmaningen att inte kännas vid sin hustru repeteras 

flera gånger i Abrahamscykeln. Förutom att Abraham ställs inför denna utmaning två gånger 

uppstår samma konflikt även för Isak i 1 Mos 26:7-11. Westermann (2004) visar att ursprunget 

till denna berättelse, vilket också är en anledning till att den förekommer på flera ställen i 

Abrahamscykeln, är en muntlig tradition som handlar om två av nomadfolkens ständiga 

utmaningar: hungersnöd (1 Mos 12:10) och drivkraften att bevara familjen.48 Även om 
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berättelserna hos Farao i Egypten (1 Mos 12:11-20) och kung Avimelek (1 Mos 20:2-20) 

påminner om varandra i sitt innehåll menar Westermann att dessa inte ska ses som parallella 

berättelser.49 I stället menar Westerman att den senare berättelsen bör ses som en reflektion över 

den första, där dialogen i vers 3-13 är den centrala delen av berättelsen. Dialogen gör att fokus i 

den senare berättelsen ligger på att söka efter svar på frågor om vem som handlar rätt och i vilket 

sammanhang, snarare än själva händelseförloppet. Ett exempel på detta är 1 Mos 20:2, där den 

fulla innebörden i upplysningen att Abraham ber Sara säga att hon är hans syster och att kung 

Avimelek då lät hämta Sara är svår att förstå för den som inte läst 1 Mos 12. Det är dessutom 

först i 1 Mos 20:12 som vi får reda på att Abraham faktiskt talat sanning hos Farao i 1 Mos 12, 

eftersom det då framkommer att Sara inte bara är Abrahams hustru utan även hans halvsyster. 

 

2.1.1.1 Karaktärsutveckling 

Båda narrativen innehåller en kombination av dialog och berättande, även om dialogen har en 

mer central roll i 1 Mos 20:2-20. Med ett undantag finns inga direkta beskrivningar om 

Abrahams ledarskap eller karaktär vare sig i berättarens beskrivning eller i dialogen. Undantaget 

finns i 1 Mos 20:7, där Herren säger om Abraham till kung Avimelek i dennes dröm: ”Han är en 

profet och kan be för dig så att du får leva”. Herren visar med denna direkta beskrivning att 

Abraham har en speciell status och ett förbund med Herren.50 Dessa ord är i linje med de löften 

Abraham flera gånger fått direkt av Herren i andra delar av Abrahamscykeln (i 1 Mos 12:2-3, 

13:14-17, 15:1-7, 15:13-20, 17:1-9, 17:15-21 och 18:10-14) vilka också utgör direkta omdömen.  

 Det finns flera exempel på indirekta beskrivningar från dialogen som kontrasterar Herrens 

direkta omdöme. Det finns t.ex. skäl att ifrågasätta Abrahams prioriteringar utifrån det han säger 

till Sara i 1 Mos 12:12: ”Säg därför att du är min syster, så kommer allt att gå mig väl tack vare 

dig, och jag får leva.” Även om det är en indirekt karakterisering framgår det tydligt från denna 

mening att Abraham både ber Sara att ljuga och är beredd att offra henne för att klara sitt eget 

liv. Att Abraham väljer att säga ”går mig väl” och ”jag får leva”, inte ”oss/vi” antyder var hans 

prioriteringar ligger. Turner (2009) påpekar att Faraos anklagande kommentar ”Varför talade du 

inte om för mig att hon var din hustru? Varför sade du att hon var din syster, så att jag tog 

henne till hustru?” (1 Mos 12:18) innehåller en viktig implikation för vår tolkning av Abrahams 

karaktär.51 Enligt Turner är det tydligt att Abrahams lögn till Farao var onödig, för om Farao 

reagerade så skarpt när han insåg att han riskerade att begå äktenskapsbrott med Sara så var 
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risken för att Abraham skulle ha dödats så gott som obefintlig, eftersom även i dåtidens Egypten 

var att döda någon ett värre brott än äktenskapsbrott.  

 När Farao i 1 Mos 12:18 säger ”Vad är det du har gjort mot mig?” så är denna anklagelse 

ett sätt att tala som inte representerar någon med makt över den man talar till. Även om Abraham 

hade behandlats väl och fått gåvor tidigare så menar Westermann (2004) att Herrens hämnd mot 

Farao gör att denne nu agerar som en vanlig människa och ifrågasätter Abrahams beteende, men 

inte från en maktposition utan från ett allmänmänskligt och etiskt perspektiv. Slutsatsen är att 

Abrahams ledarskap ifrågasätts, även om det varit framgångsrikt.52 Abraham valde att ge efter 

för hot om våld och offrade sin familjs heder för att familjen skulle överleva, men räddades 

genom att Herren agerade och lät plågor drabba Farao.  

 Berättaren visar med detta att det finns lösningar som Herren erbjuder men som inte är 

synliga för vanliga människor. Överfört i ett större sammanhang handlar det om utmaningen att 

göra det som är rätt även om det finns hot om negativa konsekvenser. Enligt Westermann finns 

det två underförstådda löften i denna berättelse: att lita på att Herren hjälper den som väljer den 

svåra vägen och står upp för sin tro och sina värderingar och inte räds hot och våld. Men dels 

också att den som, likt Abraham, trots allt faller till föga för detta ändå kan få hjälp trots sina fel 

och brister, men att man samtidigt måste bära skulden för sina handlingar.53 En sammanvägning 

av de indirekta karaktärsbeskrivningarna i denna berättelse är således att Farao är hedervärd 

medan Abrahams moraliska kompass är mer tveksam, eftersom han var beredd att offra sin 

hustru Sara för att klara sig själv. 

 Turner (2009) framhåller en viktig skillnad mellan de två berättelserna: när Abraham är 

hos Farao är Saras roll i Herrens löfte till Abraham inte uttalad, men innan episoden hos kung 

Avimelek har Abraham två gånger (1 Mos 17:16 samt 18:10) fått veta att Sara ska föda honom 

en son trots att hon inte längre är fruktsam.54 Detta gör att även om Abrahams beteende hos 

Farao är moraliskt tveksamt kan det ändå relateras till löftet från Herren i 1 Mos 12:1-3, men i 1 

Mos 20 finns det betydligt större skäl att ifrågasätta Abrahams moral. Båda gångerna har Herren 

ingripit och förhindrat att någons heder har skadats på grund av Abrahams val att ge efter inför 

risken för (outtalade) negativa konsekvenser. I mötet med kung Avimelek säger Abraham 

dessutom själv att han under deras vandringar brukar be Sara att säga hon är hans syster (1 Mos 

20:13). Det kan således antas att episoderna hos Farao och kung Avimelek inte är de enda 

situationerna där Abraham överlämnat Sara till främmande män, oavsett om Abraham och hans 

folk varit i fara eller inte. Abrahams beteende här är därmed i konflikt med Herrens uppmaning 

                                                           

52 Westermann, “Genesis”, sid 104 
53 Westermann, “Genesis”, sid 104-105 
54 Turner, ”Genesis”, sid 88-89 



 

 

20 

till Abraham i 1 Mos 17:1: ”Håll dig alltid till mig och var oförvitlig.”55 I 1 Mos 20:6 får vi veta, 

i ett direkt anförande av Herren, att Avimelek är utan skuld, vilket därmed indirekt anger att 

skulden ligger hos Abraham. Detta visar att Abraham i den här sekvensen knappast representerar 

de rättfärdiga som han argumenterade så starkt för i 1 Mos 18:22-35 eller följer påbudet från 1 

Mos 17:1. Återigen har Herren ingripit och förhindrat att någons heder har skadats på grund av 

Abrahams val att ge efter för risken för (outtalade) negativa konsekvenser.  

 För att fullt förstå betydelsen av att någons heder ifrågasätts är det viktigt att känna till hur 

detta begrepp tolkades på Gamla Testamentets tid, Von Rad (1989) påpekar att det i Gamla 

Testamentet finns en annan syn på synd och skuld, där en individs försyndelser inte bara 

drabbade personen i fråga utan sågs som en kollektiv belastning för hela gruppen.56 Detta, 

tillsammans med den dåtida synen på äktenskapsbrott, kan förklara folkets stora upprördhet i 1 

Mos 20:8. Risken för att Abrahams heder försvagas är således betydande. Kung Avimelek blir 

helt rentvådd av Herren, men Abrahams beteende får aldrig någon riktig upprättelse. Turner 

(2009) kommenterar att det är först i de sista verserna, där Abraham ber för Avimelek (1 Mos 

20:18-19), som det finns anledning för oss att omvärdera Abrahams karaktär.57 Westermann 

(2004) menar att när Abraham berättar att Sara faktiskt är Abrahams halvsyster så är det bara en 

förmildrande omständighet, men det minskar inte Abrahams skuld.58 Slutsatsen är att Abrahams 

karaktär, utifrån de indirekta beskrivningarna, visar sig vara långt från så oförvitlig som Herren 

påbjudit. Att Abraham ändå är utvald av Herren visar att även en människa med dessa svagheter 

kan agera i förbund med Herren och representera ledarskap, eftersom Herren visar stor nåd och 

har fördragsamhet med människans synder och brister. 

 

2.1.1.2 Konflikt och ledarskap 

Med Amits modell för strukturen i en berättelse som utgångspunkt så innehåller båda 

berättelserna ett antal olika konflikter. Till att börja med finns utmaningen för Abraham, som 

familjens ledare, att ta hand om familjen när man på grund av hungersnöd befinner sig i 

främmande land utan skydd eller trygghet. Därtill kommer den moraliska utmaningen om vilka 

mål och medel som är godtagbara att använda för att skydda sig själv: är det så att ändamålet 

helgar medlen? Och sist men inte minst frågan om skuld och straff, både för Abraham utifrån 

hans eventuella osanning, och för Farao respektive kung Avimelek i deras roll som eventuella 

äktenskapsbrytare. För Abrahams del är ledarskapsstilen i båda narrativen inte särskilt tydligt 
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beskrivet, men indirekt kan vi dra slutsatsen att det i första hand handlar om ett auktoritärt 

ledarskap, eftersom vi vet att Abraham uppmanar Sara att säga att hon är hans syster. Auktoritärt 

ledarskap är för övrigt en ledarskapsstil som är vanlig när yttre faror hotar.  

 

2.1.1.3 Maskulinitet 

Konflikterna i dessa båda berättelser representerar utmaningar för Abrahams maskulinitet. Med 

Haddox modell som referens kan man hävda att Abraham å ena sidan visar prov på 

maskulinitetskomponenten Vishet när han löser problemet med att vara underlägsen i främmande 

land och, åtminstone till att börja med, skapar allianser med de som har makt. Å andra sidan är 

hans beteende betydlig mer skadligt om man ser till såväl Heder som Potens. Han väljer (minst) 

två gånger att överlämna sin hustru Sara till främmande män och accepterar därmed att hennes 

heder, och därmed både sin egen Potens och hela familjens heder, skadas. Sett utifrån Haddox 

maskulinitetsperspektiv är dessa båda episoder exempel på situationer där ändamålen helgar 

medlen och Abrahams maskulinitet ifrågasätts. Även om slutresultatet, tack vare Herrens 

ingripande, på det hela taget är gott lämnar Abraham båda situationerna med ett skamfilat rykte 

och där alla tre maskulinitetskomponenterna Heder, Potens och Vishet kan ifrågasättas. 

 

2.1.2 Barnlöshet 

En annan återkommande konflikt är frågan om Abraham kommer att få några barn med sin 

hustru (1 Mos 15:2-6, 16:1-2 och 17:16-19). Varje gång besvaras dock hans farhågor av Herren 

som på olika sätt bekräftar Abrahams roll som patriark och ledare för ett stort folk. Eftersom 

faderskapet enligt Creangâ (2010) var en så viktig komponent i dåtidens maskulinitetsbegrepp 

bör vi betrakta denna konflikt utifrån den tidens begreppsvärld. Att inte kunna få barn med sin 

hustru var för en man ett betydligt värre hot mot mannens maskulinitet på Abrahams tid än vad 

det representerar i dagens samhälle. 

 Redan i inledningen av Abrahamscykeln får vi veta att Sara var ofruktsam och inte hade 

några barn, men första gången frågan om Abrahams eventuella barnlöshet berörs är det Herren 

som bekräftar att Abraham ska bli rikligt belönad med avkommor (1 Mos 15:1-6). Detta är ett av 

flera tillfällen i Abrahamscykeln där Herren ger löften till Abraham som ett led i förbundet 

mellan Herren och Abrahams folk. Westermann (2004) påpekar att temat indirekt har 

introducerats redan i början av Abrahamscykeln i och med löftet som Abraham får i 1 Mos 12:2, 

”jag ska välsigna dig”.59 En viktig aspekt av det hebreiska begreppet för välsignelse, ה׃ ָרָכָֽ  har ,בְּ

med fertilitet att göra.   
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 Den andra gången är det Sara som tar upp frågan, och även föreslår en lösning (1 Mos 

16:1-2). Enligt Westermann (2004) var detta ett vanligt beteende: när hustrun inte kunde få barn 

kunde en av hennes tjänsteflickor gå in i hennes ställe som konkubin.60 När Sara formulerar 

problemet lägger hon skulden på Herren, och komplikationerna utvecklas ytterligare när Hagar 

blir gravid (1 Mos 16:4-6). Detta händelseförlopp blir därmed även ett exempel på de konflikter 

inom familjen som jag behandlar i nästföljande kapitel. Herren ingriper dock via ett sändebud 

och uppmanar Hagar att återvända till familjen samt lovar att hennes avkomma ska bli både 

talrik och framgångsrik. I 1 Mos 16:15 föds sonen och får det symboliska namnet Ismael, 

אל׃ ָֽ ָמע   vilket betyder ”Gud hör”.61 ,ִישְּ

 Det tredje exemplet (1 Mos 17:16-19) blir än mer spektakulärt eftersom både Abraham och 

Sara nu är minst sagt till åren komna. Varken Abraham eller Sara tror, fullt förståeligt, att det är 

möjligt för dem att få barn när båda är över 90 år gamla. Tidigare i samma kapitel (1 Mos 17:1-

8) har Herren uppenbarat sig för Abraham och ännu en gång bekräftat löftet om både Kanaans 

land och ett eget talrikt folk. Turner (2009) påpekar att det finns flera indirekta referenser som 

associerar Abraham till Noa i dessa verser.62 Det hebreiska ordet som används i 1 Mos 17:1 för 

oförvitlig (ָתִמים) är ett exempel på detta, eftersom det är samma ord som används för att beskriva 

Noa i 1 Mos 6:9. Namnbytet från Abram (ָרם ָרָהם) upphöjd/aktad far”) till Abraham” ,ַאבְּ  far” ,ַאבְּ

till många”) i 1 Mos 17:5 har också stort symboliskt värde eftersom det enligt Westermann 

(2004) är analogt med namnbytet vid en kröning.63 Med det nya namnet får Abraham en tydlig 

status som landsfader och anfader till Israel. Båda Abrahams söner får löfte om framgång: Ismael 

ska bli far till tolv hövdingar och leda ett stort folk, men det är med den ännu ofödde Isak som 

förbundet ska upprättas (1 Mos 17:19-21). 

 

2.1.2.1 Karaktärsutveckling 

Alla tre konflikterna i detta avsnitt berättas framför allt i dialogform, dels mellan Abraham och 

Herren och mellan Abraham och Sara. Eftersom varje dialog är kortfattad är det mycket som är 

outtalat men som ändå framgår av sammanhanget och därmed ger underlag för en indirekt 

karakterisering. Turner (2009) påpekar att 1 Mos 15:2 är den första sekvensen där Abraham har 

en direkt dialog med Herren och inte bara tyst mottar Herrens löfte.64 Abraham ifrågasätter nu 

vilka planer Herren egentligen har för honom, eftersom han tydligen ska dö barnlös. Detta gör att 

Abraham framstår som missnöjd och dialogen antyder indirekt att Abraham kanske inte längre 
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helt litar på Herrens löfte. Därmed kan det också finnas anledning för läsaren att ifrågasätta om 

Abraham fortfarande är den utvalde.  

 Utvecklingen som kommer i vers 6, efter det att Abraham fått löftet om en egen avkomma, 

är enligt Turner mycket betydelsefull för Abrahams karaktärsbeskrivning.65 Abraham går här, i 

en enda mening, från ett frustrerat ifrågasättande till en övertygad följare, trots att han bara har 

himlens stjärnor som bevis på Herrens löfte: ”Abram trodde Herren, och därför räknade Herren 

honom som rättfärdig.” Dialogen i de inledande verserna ger en indirekt beskrivning av hur 

Abraham ser på löftet han fått om avkomma och bidrar därmed till vår tolkning av Abrahams 

karaktär, men vers 6 ger en direkt beskrivning av Abrahams karaktär och visar ömsesidigheten i 

relationen mellan Herren och Abraham. Westermann (2004) beskriver vers 6 som den mest 

citerade i hela Abrahamscykeln och den som gett Abraham epitetet ”the father of faith” (d.v.s. 

trons fader).66 Namnbytet från Abram till Abraham är också en markör som visar att förbundet 

med Herren, och därmed Abrahams roll i detta, nu blir tydligt för alla. 

 I 1 Mos 16:1-3 är berättelsen genom dialogen för första gången skriven från Saras 

perspektiv, vilket skiljer sig från läsarens och Abrahams tolkning av komplikationen. Innebörden 

för Sara är i första hand att det är hon som inte kan få barn, medan det är upp till läsaren att göra 

den överförda tolkningen att Abraham riskerar att bli barnlös. Turner påpekar att Abrahams 

acceptans av Saras förslag inte i första hand representerar ett sätt att visa medkänsla med Sara 

utan framför allt en insikt i att frågan om hans avkomma kan lösas.67 Westermann (2004) 

påpekar att dialogen mellan Sara och Abraham i 1 Mos 16:2 innehåller mycket mer än en 

uppmaning till en sexuell relation mellan Abraham och Hagar från Saras sida.68 Det handlar lika 

mycket om att patriarkernas öde ligger i Herrens händer: eftersom Herren gjort Sara ofruktsam 

uppmanar Sara Abraham att i stället utveckla en relation med Hagar för att den vägen indirekt 

bota hennes ofruktsamhet.  

 I 1 Mos 17:16-19 kommer en verklig överraskning för Abraham: den son han fått med 

Hagar är inte den avkomma som ska bli arvtagare till ett stort rike, utan i stället ska Sara bära 

honom en son och det är denna son som ska föra förbundet med Herren vidare. Turner (2009) 

lyfter fram att den här sekvensen är andra gången i samma kapitel som Abraham faller ner med 

sitt ansikte mot marken, men till skillnad från 1 Mos 17:3, där Abraham gör det för att visa sin 

respekt för Herren, är det den här gången i skratt.69 Det finns en inbyggd symbolik i detta 

eftersom Isak på hebreiska (ק ָחָֽ  betyder ”han skrattar”. Turner menar att första gången (ִיצְּ
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Abraham faller ner är det en bekräftelse på Ismaels roll som arvtagare efter tretton år av tystnad 

från Herren; den andra gången kan man se det som att Abraham inte har så lätt att ändra 

ståndpunkt trots allt. Det är också värt att notera skillnaden i utvecklingen och avslut mellan 1 

Mos 15:6: ”Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.” och 1 

Mos 17:22: ”När Gud hade talat med Abraham lämnade han honom och steg upp igen.” Med 

andra ord är det i 1 Mos 17 upp till läsaren att tolka om Abraham lever upp till Herrens påbud 

från 1 Mos 17:1: ”Håll dig alltid till mig och var oförvitlig.”; vi har ingen direkt beskrivning av 

att Abraham faktiskt motsvarar oförvitligheten även om Herren nyss bekräftade löftet till honom. 

 

2.1.2.2 Konflikt och ledarskap 

Alla tre exemplen representerar korta sekvenser i Abrahamscykeln på bara några verser var, och 

därmed är också sättet som komplikationen beskrivs väldigt korthugget, t.ex. i 1 Mos 15:2: 

”Herre, min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös.” I 1 Mos 16 är det 

dessutom Sara som tar kommandot, både när hon uppmanar Abraham att skaffa barn med Hagar 

och senare när Sara bestraffar Hagar så att hon rymmer. I 1 Mos 17 är i princip hela berättelsen 

byggd som en förkunnelse från Herren om ett löfte om ett förbund, med en uppmaning till 

Abraham att verkställa sin del av förbundet, och att Abraham och Sara ska få barn. Abraham 

ifrågasätter möjligheten att få barn vid sin ålder, men övertygas snabbt och verkställer sedan 

samma dag att alla män i familjen, inklusive slavarna, blir omskurna. Westermann (2004) menar 

att det finns en skillnad i hur Abraham porträtteras i 1 Mos 15:6 och i 1 Mos 17:17, eftersom i 1 

Mos 15 accepterar Abraham utan att tveka att han ska få barn medan han är betydligt mer 

tveksam i 1 Mos 17. Symboliken i 1 Mos 17 handlar i högre grad om lydnad, även när löftet är 

svårt att tro på.70 Det är dock främst den sista av de tre sekvenserna som har någon påverkan på 

Abrahams roll som ledare, men då handlar det inte om barnlöshet utan om hur Abraham som 

Herrens ombud verkställer omskärelsepåbudet. Det är tydligt från berättelsen att Abraham har 

auktoritet i den situationen, även om han fram till dess inte lyckats få barn med sin hustru. 

 

2.1.2.3 Maskulinitet 

Alla tre exemplen berör maskulinitetskomponenten Potens i Haddox modell. Det är svårt att 

tänka sig en barnlös patriark annat än som den siste i en kedja; med Abraham är det tvärtom så 

att kedjan ska börja med honom. Förmågan att alstra barn, och framför allt förmågan att alstra 

söner, är en viktig markör av hegemonisk maskulinitet samt av förmågan att kunna utöva 

ledarskap. Det bör dock tilläggas att det är symboliken som är det viktiga; det är inte den 
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sexuella akten i sig som representerar ledarskap, utan det handlar om Potens i överförd 

betydelse. Förmågan att ge sin hustru söner signalerar enligt Haddox modell också makt och 

färdigheter på slagfältet, medan en barnlös ledare upplevs ha begränsad auktoritet och status.    

 

2.1.3 Konflikter inom familjen 

Ett tredje repeterat komplikationstema handlar om att Abraham visserligen är utpekad av Herren 

som ledare för ett helt folk, men i hemmet verkar det inte vara han som bestämmer. Framför allt 

visar detta sig i episoden när tjänsteflickan Hagar blir den som föder Abrahams första avkomma, 

Ismael. Upprinnelsen är, som tidigare refererats, en överenskommelse mellan Sara, Abraham och 

Hagar, där Sara är den som initierar utvecklingen och uppmanar Abraham att skaffa barn med 

Hagar (1 Mos 16:1-3). När sedan Hagar blir gravid uppstår en konflikt mellan Sara, Hagar och 

Abraham, och då visar Sara åter att det är hon som bestämmer (1 Mos 16:5-6).  

 En liknande komplikation utspelas flera år senare när även Sara fått barn och där Sara blir 

irriterad över att Hagars son Ismael leker med hennes son Isak (1 Mos 21:9-10). Även här får 

Sara sin vilja igenom, även om det nu är med stöd av Herren som bekräftar för Abraham att både 

Isak och Ismael kommer att bli framgångsrika i sina respektive liv (1 Mos 21:12-14). Båda 

berättelserna bygger på ett gemensamt tema där harmonin i familjen avbryts eftersom Sara blir 

irriterad och ställer krav på Abraham och Hagar. Resultatet blir att Sara utsätter den senare för 

faror genom att förvisa henne till öknen, men i båda fallen ingriper Herren och återställer 

balansen.71  

 

2.1.3.1 Karaktärsutveckling 

Dessa texter innehåller två sekvenser där innebörden är att Abrahams karaktär utvecklas åt olika 

håll, främst via indirekta beskrivningar. I den första sekvensen presenteras narrativet utifrån 

Saras perspektiv och Abraham är enbart en passiv medaktör. Det är Sara som föreslår att han ska 

skaffa barn med Hagar, och Abraham samtycker utan några kommentarer. När Sara sedan vill 

straffa Hagar säger han helt lakoniskt: ”Du bestämmer själv över din slavflicka – gör vad du vill 

med henne!” (1 Mos 16:6). Det finns flera irrationella beteenden i denna berättelse: först lyckas 

Abraham få en arvtagare med Hagar, men gör sedan inget för att skydda sin son gentemot Saras 

irritation. Och när Sara blir arg på Hagar efter det att Hagar blivit gravid och anklagar henne för 

att se ner på Sara skyller hon detta på Abraham trots att det var Saras förslag från början. 

Tolkningen av den indirekta karaktärsbeskrivningen blir att Abraham är förvånansvärt passiv och 
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frånvarande, och Sara framstår som en ogin kvinna som inte är snäll mot Hagar. Turner (2009) 

ser detta som en indirekt manifestering av traumat som Saras barnlöshet innebär.72 

 Även i den andra sekvensen är det Sara som bestämmer, men i 1 Mos 21:11 finner vi en av 

få sekvenser där Abraham uttrycker känslor. Berättaren ger en direkt beskrivning av Abrahams 

sinnesstämning: ”Abraham blev mycket illa till mods, det gällde ju hans son.” (1 Mos 21:11). 

Turner (2009) påpekar att epiteten för Isak och Ismael är viktiga för att tolka detaljerna i 

konflikten: Sara är tydlig i att det bara är Isak som är hennes son medan Abraham ser både Isak 

och Ismael som sina söner.73 Däremot är Abrahams oro och ledsamhet begränsad till Ismael; vad 

som händer med sonens mamma verkar han inte bry sig om. Å andra sidan, eftersom Herren i 

verserna efter detta (1 Mos 21:12-13) uppmanar Abraham att följa Saras uppmaning vad gäller 

Ismael och Hagar, och lovar Abraham att det ska gå bra för båda sönerna innebär detta att 

Abrahams beteende är i enlighet med Herrens vilja. En tolkning av sekvensen blir då att även om 

Abraham visar en fullt naturlig oro blir denna begränsad och kortvarig eftersom Herren tar över 

ansvaret för utvecklingen. 

 I båda sekvenserna är berättelsen främst en dialog mellan Abraham och Sara, och senare 

även mellan Abraham och Herren. Förutom den direkta beskrivningen av Abrahams 

sinnesstämning i 1 Mos 21:11 representerar sekvenserna enbart indirekta beskrivningar av 

Abrahams karaktär. Den direkta beskrivningen i kommentaren om att Abraham blev illa till 

mods nyanserar karakteriseringen, liksom det faktum att han direkt sin oro får stöd och 

vägledning av Herren i sitt beteende.  

 

2.1.3.2 Konflikt och ledarskap 

Till skillnad från mötena med Farao och kung Avimelek i kapitel 2.1.1, där Abraham bestämmer 

över familjens öde i situationer med (förmodat) yttre hot, har vi här två situationer med 

konflikter inom familjens krets. I båda sekvenserna är dock Abrahams ledarskap i stort sett 

frånvarande, eller det som Lewis m.fl. benämner laissez-faire-ledarskap, eftersom han 

överlämnar beslutsmakten båda gångerna och i stället följer Saras anvisningar. Således kan man 

göra en distinktion där maktordningen i den innersta kretsen, hemmet, förefaller annorlunda än i 

den större gruppen, i form av Abrahams folk eller stam. I hemmet har Sara en klart starkare 

ställning gentemot Abraham och framstår som ledaren i dessa sekvenser. Om detta var den 

gängse situationen, eller om det främst gäller i dessa (och möjligen liknande) situationer, går 

dock inte att härleda från den begränsade mängd berättelser som finns i Abrahamscykeln om 
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Saras och Abrahams familjeförhållanden. Det är dock värt att notera att enligt Westermann 

(2004) hade mannen den juridiska bestämmanderätten även i familjen.74  

 Man bör också komma ihåg att situationen är annorlunda när Sara utmanar Abraham i 1 

Mos 21 än i 1 Mos 16: eftersom när Hagar har fött Abrahams son i 1 Mos 21 är hon Abrahams 

konkubin, medan i 1 Mos 16 är hon enbart Saras tjänstekvinna. Det är därför viktigt att notera 

skillnaden mellan de båda berättelserna, där Abraham i 1 Mos 21 följer Saras önskemål men 

också får försäkring från Herren att det är så han bör agera och att både Isak och Ismael kommer 

att tas hand om: ”Var inte illa till mods för pojkens och slavinnans skull. Gör som Sara säger, ty 

det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn vidare. Men också slavinnans son skall jag göra 

till ett folk, eftersom han är ditt barn.” (1 Mos 21:12-13) 

 

2.1.3.3 Maskulinitet 

I Haddox modell representerar Saras större inflytande i den innersta familjekretsen en försvagad 

hegemonisk maskulinitet för Abraham på grund av både Feminina associationer (feminint 

ledarskap) och försvagad Visdom, eftersom Abraham inte vågar eller lyckas argumentera med 

Sara. Turner (2009) påpekar också kontrasten och de uppenbara motsättningarna i dessa 

sekvenser, där Abraham å ena sidan har säkerställt att han har en arvinge (vilket bekräftar 

komponenten Potens i Haddox modell) men samtidigt inte verkar villig att försvara sin 

avkomma: ”He not only unquestioningly slips into Hagar’s bed but abandons the woman to her 

fate… Obeying his wife’s command had opened up the possibility of fulfilling the posterity 

promise; giving pregnant Hagar over to her now seriously threatens it. Previously, Abram’s 

cowardice was understandable; here it defies rational explanation.”75 Abrahams beteende här 

påverkar således vår uppfattning negativt av framför allt hans Heder och Visdom, men även hans 

Potens eftersom denna komponent innehåller en tydlig referens till makt- och 

auktoritetsaspekterna i en hegemonisk maskulinitet.  

 

2.1.4 Uppmaning till barnoffer 

Den största konflikten som förekommer i berättelserna om Abraham är frågan om barnaoffer. 

Konflikten har två olika skepnader. Först är det Ismael, Abrahams son med Hagar, som ska 

fördrivas från Abrahams hushåll tillsammans med Hagar (1 Mos 21:11-16), vilket är 

fortsättningen på konflikten mellan Sara och Hagar som beskrivs i avsnitt 2.1.3. Hagar och 

Ismael får lite förnödenheter av Abraham och lämnas sedan att vandra i öknen.  När vattnet tar 
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slut lämnar Hagar Ismael åt sitt öde under en buske. Herrens ängel hör dock pojkens gråt, 

ingriper och visar på vatten samt lovar Ismael en stor framtid och ett stort folk (1 Mos 21:17-20).  

 När denna prövning repeteras i det påföljande kapitlet (1 Mos 22:1-18) eskaleras 

komplikationen markant: redan i första versen sägs att Herren ska sätta Abraham på prov. Nu 

uppmanar Herren Abraham att han ska offra Isak, sin ende son med Sara; en son som han 

tidigare blivit lovad ska ingå förbund med Herren (1 Mos 17:19). När Abraham lyder Herrens 

uppmaning och är beredd att döda Isak ingriper Herrens ängel igen. Ängeln förhindrar att 

Abraham dödar Isak och återgäldar Abrahams hängivenhet med storslagna löften om välgång 

och talrika ättlingar (1 Mos 22:16-18).  

 

2.1.4.1 Karaktärsutveckling  

Händelseutvecklingen i dessa episoder drivs både av berättaren och i form av ett antal dialoger, 

men det finns skillnader i hur karaktärerna beskrivs och agerar i respektive dialog. När Hagar 

och Ismael fördrivs noterar berättaren att först Abraham och sedan Hagar uttrycker sin förtvivlan 

över Ismaels öde: ”Abraham blev mycket illa till mods, det gällde ju hans son.” (1 Mos 21:11) 

samt “’Jag kan inte se på när han dör’, tänkte hon” (1 Mos 21:16). Abraham får visserligen 

Herrens stöd: ”Var inte illa till mods för pojkens och slavinnans skull. Gör som Sara säger” (1 

Mos 21:12), men Niditch (1998) menar att berättelsen främst visar Abraham som frånvarande 

och Sara som nedlåtande, och snarast verkar vara skriven för att lyfta fram Hagars och Ismaels 

perspektiv.76  

 Den andra, och tveklöst mest dramatiska, berättelsen innehåller däremot inga direkta 

beskrivningar av sinnesstämningen. I stället finns det enbart små indirekta antydningar som ger 

oss en uppfattning om vidden av Abrahams utmaning och vad detta innebär för vår uppfattning 

om Abraham, som t.ex. ”Ta din ende son, honom som du älskar” (1 Mos 22:2). Å andra sidan, i 

linje med Heaths och Kahnemans modeller (System 1 / Low-involvement processing) gör just 

detta ”understatement” att vi som mottagare troligen påverkas mer och engagerar oss djupare i 

berättelsen. Om ett påstående blir alltför tydligt finns det risk att vi filtrerar bort och ignorerar 

det, men om sättet som något beskrivs på skapar en känslomässig respons är påverkan större.  

 Turner (2009) påpekar att uppmaningen från Herren till Abraham i 1 Mos 22:2, på 

hebreiska (ֶלְך , ungefär ”gå” eller ”bege dig”), är exakt samma som i 1 Mos 12:1.77 I 1 Mos 12 

representerar uppmaningen ett uppbrott för Abraham från sitt land och sitt folk; nu indikerar det 

specifika ordvalet en händelse av minst samma signifikans för Abraham och för oss läsare. 
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Turners tolkning är att den första instansen representerar Abrahams uppbrott från sin historia; i 1 

Mos 22, med Herrens uppmaning i 22:2 att offra Isak, är det i stället en signal att Abraham nu 

ska lämna över framtiden till Isak. Han menar att skillnaden i Abrahams beteende mellan 1 Mos 

21:11, där han blir illa till mods över risken för sin son, och 1 Mos 22 där Abraham utan att 

tveka följer Herrens uppmaning att offra sin son, är en spegling av Abrahams beteende i 1 Mos 

12. Även där (1 Mos 12:4) följer Abraham Herrens uppmaning utan att ställa några frågor. 

 Westermann (2004) lyfter också fram symboliken i dialogen och menar att dramats 

höjdpunkt utgörs av dialogen mellan far och son. 78 Å ena sidan visar den på relationen mellan 

Abraham och Isak, vilken förstärks genom dialogformen. Å andra sidan visar svaret (på Isaks 

fråga om var djuret som ska offras är någonstans): ”Min son, Gud utser åt sig det får som skall 

offras” (1 Mos 22:8) på en dubbeltydighet: för Isak är det ett öppet svar som han inte vill eller 

vågar ifrågasätta eller fördjupa; för Abraham, och för oss som läsare, representerar det ett 

otvetydigt faktum sedan vi fick veta att Herren uppmanat honom att offra sin son.  

 Det finns även andra intertextuella referenser som ger oss indirekta tecken på hur 

händelsen ska utvecklas. Turner (2009) påminner om att ordvalet är identiskt för inledningen i 1 

Mos 21:14 och 1 Mos 22:3: ”Tidigt nästa morgon …”79 Ännu en gång riskerar Abrahams son 

livet, men eftersom Herren räddade Abrahams son Ismael förra gången så öppnar ordvalet för en 

fråga hos läsaren om ett motsvarande ingripande från Herren kommer att ske även denna gång 

för sonen Isak?  

 Turner diskuterar också vad inledningsorden i 1 Mos 22:1: ”En tid därefter satte Gud 

Abraham på prov.” innebär för vilken typ av prov det handlar om för Abraham.80 En första 

tolkning blir att det är ett test av om Abraham kan/vågar döda sin son, men svaret får vi från 

Herrens ängel i 1 Mos 22:12: ”Nu vet jag att du fruktar Gud”, som tydliggör att testet handlade 

om Abrahams tillit till Herren. Abrahams beteende i tidigare kapitel har inte alltid varit i linje 

med Herrens uppmaning om oförvitlighet i 1 Mos 17:1, men nu menar Turner att vi från Herrens 

sändebud får bekräftat att Abraham till sist har klarat den yttersta karaktärstesten. Abrahams 

karaktärsbeskrivning är till stora delar indirekt i dessa avsnitt, men 1 Mos 22:12 innehåller en 

tydlig direkt karaktärssammanfattning från Herrens ängel. Därmed anser Turner att cirkeln sluts 

och att berättelsen återkopplar till löftet Abraham fick i 1 Mos 12:1-3, där vi fick den första 

direkta beskrivningen av Abrahams karaktär: ”When God first spoke, … (Abraham) had to give 

up his current family in order to become the father of a great nation. On Mt. Moriah, he had to 

                                                           

78 Westermann, “Genesis”, sid 161 
79 Turner, ”Genesis”, sid 96 
80 Turner, ”Genesis”, sid 97-98 



 

 

30 

be willing to give up his only son in order to become the father of a multitude.”81 Med andra ord 

är det tydligt från ängelns bekräftelse i 1 Mos 22:12 att Abraham klarat både den första testen av 

visa sin tillit till Herren, att lämna sin familj och sitt land, och därefter successivt gått vidare till 

att även klara den största testen, att vara beredd att offra sin egen son. 

 

2.1.4.2 Konflikt och ledarskap  

I de här sekvenserna återkommer således strukturen med att ledarrollen prövas och förstärks 

genom olika konflikter, och ju större komplikation och utmaning desto större blir också 

belöningen och bekräftelsen för Abraham. 1 Mos 22 tillhör Bibelns mest kommenterade texter 

med många olika analyser och tolkningar. Westermann (2004) anför att kommentaren om 

”honom som du älskar” (1 Mos 22:2) är till för att förstärka konflikten för läsaren, men för 

Abraham är den överflödig.82  

 Von Rad (1989) poängterar betydelsen av att det är Herren som utmanar Abraham och att 

utmaningen i den här berättelsen representerar den yttersta testen av Abrahams tro och tillit. Den 

här gången är det inte fråga om att testa Abrahams heder och visdom gentemot andra män eller 

folk, utan det är Herren själv som är utmanaren som riskerar att förgöra Abrahams, och hela hans 

folks, framtid. Frågan om Abraham ska välja att följa Herren, eller säkerställa sin egen avkomma 

och därmed försaka Herren är därmed det ultimata testet.83  

 Konklusionen med belöningen i 1 Mos 22:15-18 är ytterligare ett bevis, och det absolut 

starkaste exemplet, på Abrahams ledarskap och bekräftelsen på Herrens löfte. Vi hör återigen 

Herren själv lova, dessutom genom att svära vid sitt eget namn, att Abraham ska belönas 

synnerligen rikligt. Westermann (2004) menar att de som glorifierar Abraham missar poängen 

med berättelsen, samtidigt som den fortfarande berör oss djupt: ”The point of the narrative is not 

to extol a human being but to praise God, who has seen suffering… What matters, however, is 

the continued vitality of the story.”84 

 

2.1.4.3 Maskulinitet 

Delaney (2000) påpekar en viktig symbolik när Abraham får uppmaningen av Herren att offra 

sin son, en symbolik som hon menar definierar den maskulina hegemonin i berättelsen: ”Varför 
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frågar Gud bara Abraham, och inte båda föräldrarna? Hade Gud frågat båda föräldrarna om Gud 

hade sett Isak som både Abrahams och Saras son?”85  

 Lika naturligt är också att fråga sig varför Abraham inte själv tog upp frågan med Sara. Det 

är rimligt att se frågeställningen i ljuset av dåtidens samhällsordning, men idag skulle den sortens 

beteende, där en förälder i en existerande familjerelation agerar lika självsvåldigt, troligen ses 

som egenmäktigt förfarande. Utmaningen mot personens Heder blir dubbel: det handlar både om 

att riskera sin egen sons liv, och att svika sin hustru i en avgörande förtroendefråga. Delaney 

menar att det finns två troliga orsaker till att den här frågan inte har lyfts fram och analyserats 

tidigare. Till att börja med har det främst varit män som analyserat och tolkat Bibelns texter, och 

dessutom har den patriarkala samhällsstrukturen utgjort normen i samhället i stort. Därmed har 

det inte funnits något externt perspektiv att tolka och ifrågasätta Abrahams beteende från. Det är 

inte förrän de senaste decenniernas utveckling av feministisk tolkning som analysen har breddats 

och det har funnits anledning att ifrågasätta ett beteende som utgår från manlig hegemoni.86 

 Turner (2009) visar dock en möjlig annan tolkning och påpekar att när Abraham i 1 Mos 

22:5 på väg till offerplatsen säger ”Stanna här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för 

att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er.” så antyder det att Abraham redan då verkar 

övertygad om att Isak ska räddas, eftersom han säger ”vi” och inte ”jag”. Eller håller Abraham 

bara god min? Frågeställningen förstärks också i det som Abraham säger i 1 Mos 22:8: ”Gud 

utser åt sig det får som skall offras.” Således menar Turner att, på samma sätt som Ismael räddas 

i den tidigare berättelsen, kan vi som läsare hitta tecken i texten som visar att Abraham kanske 

vet något som inte läsaren vet.87 Utifrån Haddox modell har vi i så fall här ytterligare ett exempel 

på maskulinitetskomponenten Vishet snarare än tecken på försvagad Heder, och därmed också 

ett beteende som kan ses som bekräftelse av Abrahams hegemoniska maskulinitet. 

 

2.1.5 Sammanfattning 

De fyra olika konfliktteman som jag har analyserat har alla upprepats i Abrahamscykeln, och 

några av dem återkommer även tematiskt på andra ställen i Bibeln. De representerar 

komplikationer som alla strävar till att belysa hur Abraham konfronteras med olika prövningar 

där hans ledarskap testas och prövas, och där vi som läsare kan fördjupa vår förståelse för 

Abrahams rollkaraktär.  

 Min analys visar att läsarens förståelse av Abrahams karaktär främst baseras på indirekta 

beskrivningar. Även om läsaren flera gånger direkt från berättaren får veta att Abraham är utvald 
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av Herren finns det samtidigt ett antal situationer där Abrahams beteende gör att hans 

rättrådighet och oförvitlighet kan ifrågasättas. Förutom de upprepade löftena från Herren finns 

det ingen enskild berättelse som innehåller någon uttömmande direkt beskrivning av Abrahams 

karaktär. I stället möjliggör den samlade läsningen av Abrahamscykeln en tolkning där läsaren 

kan skapa en samlad bild av Abrahams karaktär och beteende.  

 Jag har tidigare refererat till Amits gruppering av rollerna som ingår i en berättelse, d.v.s. 

agent, typ och karaktär. Amit kategoriserar Abraham som exempel på en typ-karaktär i 

Genesis.88 Amit menar att Abraham har ganska begränsade karaktärsdrag och lyder, som 

budbärare för en ny religion, nästan utan undantag Herrens uppmaningar. Vad Abraham gör är 

därmed viktigare än hur Abraham är som person. Att Abraham visar sin tillit till Herren och 

Hans löften, och representerar Herrens förbund med det som ska bli Israels folk, är viktigare för 

innebörden än att vi ska få en uppfattning av hur Abraham är som pappa eller make. Abraham 

kritiserar visserligen Herren några gånger, t.ex. för att Sodom ska offras och risken detta innebär 

för de rättrådiga som kan finnas där, men lyder blint uppmaningen att offra sin egen son Isak. 

Amit menar också att de andra patriarkerna i patriarkhistorien representerar andra roller: Isak är 

en agent och Jakob en karaktär, där senare utvecklas från att som yngling vara sin mammas 

skyddsling som lurar sig till fördelar till att mot slutet bli en mogen patriark som drabbas av sin 

sons död.   

 Slutsatsen av min analys blir dock att jag vill lyfta Abraham och menar att även han, på 

liknande sätt som Jakob, utvecklas i texterna och visar mycket av den komplexa personlighet och 

variation i beteende som en karaktär representerar. Abraham är uppenbart inte enbart lojal utan 

kritiserar Herren vid flera tillfällen, och visar också på en förhållandevis stor spännvidd av olika 

beteenden och karaktärsdrag i olika sammanhang. Vi kan hitta allt ifrån list, klokskap och 

rättrådighet, t.ex. när han besegrar fyra kungar i 1 Mos 14, till att vara underlägsen sin hustru 

Sara och följa hennes vilja vid flera tillfällen, och att tumma på sanningen för att få förmåner i 

sina möten med Farao och Avimelek. Den här spännvidden i egenskaper och beteenden tycker 

jag motiverar att klassificera Abraham som betydligt mer av en karaktär än enbart en typ. Det 

förefaller också vara rimligt att Abraham, som den förste patriarken, har en gestaltning med djup 

och spännvidd som gör att vi kan relatera till honom och vill följa utvecklingen av berättelsen 

om Herrens löfte och hur Abraham reagerar på innebörden och de utmaningar som följer med 

detta.  

 Amits modell för att analysera den strukturalistiska narratologin visar att det finns ett antal 

gemensamma moment i samtliga episoder jag analyserat: 

                                                           

88 Amit, ”Reading Biblical Narratives”, sid 72-73 



 

 

33 

1) Komplikationen som inleder konflikten är på flera sätt en utmaning av olika aspekter av 

Abrahams maskulinitet, och därmed också hans roll som patriark och ledare. Att dela sin 

hustru med en främmande man utmanar hegemonin som komponenten Heder representerar 

i Haddox maskulinitetsmodell. Barnlösheten slår mot hegemonin i komponenten Potens, 

och att Abraham inte verkar vara den som bestämmer i familjen är ett hot mot hans 

maskulinitet eftersom det representerar såväl Feminina associationer som försvagad 

Visdom. Uppmaningen att offra sin egen son representerar naturligtvis, om den genomförs, 

en grav försvagning av hegemonin i såväl Heder som Potens. 

2) Förändringen representerar i samtliga fall ett ingripande från Herren. Farao och kung 

Avimelek hindras från ha umgänge med Sara, vilket gör att hennes, och därmed även 

Abrahams, heder vidmakthålls, även om Abrahams anseende försvagas av att han inte 

vågar stå upp och säga sanningen från början. Herren gör så att Abraham och Sara kan få 

barn även när Sara är 90 år och Abraham fyllt 100, och säkerställer även att Hagar, 

tillsammans med sonen Ismael, inte kommer till skada när Sara har kommandot i familjen 

och driver ut Hagar och sonen. När Abraham bevisar sin tillit till Herren och är beredd att 

offra sonen Isak ingriper Herren i sista stund och visar att det bara handlade om en 

prövning.  

3) Utvecklingen för Abraham är inte odelat positiv i någon av episoderna. Han har inte varit 

helt ärlig i sina påståenden gentemot Farao och kung Avimelek, för även om Sara är hans 

halvsyster så är hon ju först och främst hans hustru. Dessutom, även om han blir monetärt 

belönad lämnar han med stukat anseende i båda fallen. Och visserligen bekräftas Abraham 

som anfader för ett blivande folk, men det finns onekligen en viss humor i situationen med 

en hundraårig pappa; t.o.m. Abraham själv skrattar åt det befängda i detta (1 Mos 17:17) 

och även Sara ler åt tanken (1 Mos 18:12). I familjens hägn får han flera gånger stryka på 

foten för Sara, och man kan sannerligen ifrågasätta honom som far när han på eget bevåg 

är beredd att offra sin son. 

 

Samtidigt är det troligen just denna balans som gör att vi som läsare engagerar oss i berättelsen. 

Abraham är visserligen utsedd som ledare och patriark och ingår förbund med Herren, men han 

är ändå en man med fel och brister vilket gör att vi har lättare att relatera till honom än om han 

skulle vara perfekt. Hans hegemoniska maskulinitet utmanas och ifrågasätts flera gånger, men 

bekräftas till sist i narrativet. Berättelserna om Abraham visar hur han utvecklas och över tid 

stärks i sin tillit till Herren; det ligger i berättelsens kärna att utmaningen för Abraham att offra 

sonen Isak rent kronologiskt kommer efter de andra konflikterna i min analys. Herren har flera 

gånger bevisat sin makt innan Abraham kan ställas för den ultimata utmaningen att offra sitt eget 
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kött och blod. Eller för att låna dagens språkbruk: Herren har redan levererat på löftet till 

Abraham flera gånger, och eftersom Abraham i och med den sista utmaningen bevisat löftets 

styrka kan och bör även vi som vanliga människor följa det. 

 

2.2 ICA-Stig  

Reklamkonceptet med ICA-handlaren Stig och hans personal introducerades den 29 november 

2001 och var en succé för ICA redan från början.89 Under 2007 blev serien världens mest 

långlivade reklamkampanj sett till antalet inspelade reklamfilmer och i dagsläget (våren 2015) 

har ICA tillsammans med reklambyrån King producerat över 500 reklamfilmer på detta tema.90 

Reklamidén har uppenbarligen varit framgångsrik både som reklamkoncept91 och för ICAs 

försäljning, eftersom ICA under många år har ökat sina marknadsandelar på den svenska 

marknaden92 och idag är ICA Europas starkaste detaljhandelsvarumärke på sin 

hemmamarknad.93 Sammantaget gör dessa siffror och företagets framgångar att det är särskilt 

intressant att fokusera på just ICA och företagets reklam i min analys, eftersom det både är 

Sveriges största annonsör och en av de mest framgångsrika. 

 Handlaren Stig Ohlsson är chef för butiken och en av ICA-reklamens centrala gestalter. 

Stig (som fram till och med februari 2015 spelades av skådespelaren Hans Mosesson)94 samt den 

yngre medarbetaren Ulf (spelas av Paul Tilly) är de två gestalter som varit med ända från starten, 

även om de inte medverkar i varje enskilt avsnitt. Andra gestalter som varit med en längre tid är 

butiksbiträdena Sebastian och Cindy (även om man bytte skådespelerska för rollen våren 2014), 

samt praktikanten Jerry.  

 De flesta reklamfilmer i serien är 30 sekunder långa (standardformatet för TV-reklam).95 

Nästan alla har samma underliggande struktur och uppbyggnad, vilket motsvarar Amits modell: 

en snabb exponering för att etablera situationen, därefter någon form av komplikation som leder 

till en förändring, och därefter en kort utvecklingssekvens och ett avslut, i vissa fall i form av en 

slutscen men ibland enbart som en textskylt. Filmerna har ofta en lätt humoristisk ton med ett 

                                                           

89 http://www.dagensmedia.se/nyheter/article9115.ece 
90 http://www.dn.se/ekonomi/nar-ica-stig-gor-reklam-flerdubblas-forsaljningen/ 
91 ICAs reklam vann Guldägg 2001, 2002, 2003, 2011, 2012 samt 2014 och har vunnit totalt 475 watt i 100-wattaren 

sedan 2000. ICA vann också pris i 100-wattaren för långsiktig varumärkesvård 2004 och 2011 
92 År 2012 omsatte ICAs svenska detaljhandelsverksamhet 114 miljarder kronor och representerade halva den 

svenska dagligvarumarknaden. Se www.delfi.se/wp-content/uploads/Dagligvarukartan2013.pdf, 

www.dn.se/ekonomi/ica-drar-ifran-coop-i-kampen-om-kunderna/ samt www.svd.se/naringsliv/reklamsapan-ger-

klirr-i-ica-kassan_6463188.svd 
93 http://investors.icagruppen.se/sites/default/files/presentations/3_ica_kmd2013_icasverige.pdf, bild 31 
94 När Hans Mosesson valde att sluta i sin roll som ICA-Stig kommenterades detta på nyhetsplats i de flesta större 

medier, och dokumenterades även med tydliga referenser till Leonardo Da Vincis målning ”Nattvarden”, se t.ex. 

http://www.dn.se/ekonomi/ica-stig-slutar-efter-13-ar/ samt http://www.resume.se/nyheter/reklam/2015/01/22/ica-

stigs-sista-maltid/ 
95 30 sekunder är referensnormen för prissättning, men filmerna kan göras både längre och kortare  
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mått av självironi som framkommer i utvecklingsfasen.  Huvudberättelsen kombineras vanligen 

med att ett antal produkter (normalt fem olika) exponeras i filmen med olika priserbjudanden 

eller förmåner för ICAs kunder. I mitt forskningsarbete har jag tagit del av närmare 100 olika 

reklamfilmer och valt ut 13 av dessa som särskilt relevanta för mitt arbete.  

 En alltmer utvecklad egenskap i ICA-reklamen är dess intertextualitet, d.v.s. hur den 

kommenterar och refererar till företeelser i omvärlden: ”I sann postmodern anda gör serien 

blinkningar till andra populärkulturella fenomen, till exempel tv-serier som Vem vill bli 

miljonär, Robinson, filmer som Full Metal Jacket, man kör lägereldsallsång i butiken med 

Europes gamla dänga Carrie och så vidare.”96 Några gånger finns det också exempel på 

dialogicitet med bibliska företeelser, som till exempel i filmen Gandalf White som anspelar på 

både Jesu uppståndelse och Tolkiens Sagan on Ringen.97  

 Eftersom reklamfilmsformatet begränsar möjligheterna att berätta en lång och komplicerad 

historia med uttömmande karaktärsbeskrivningar är det viktigt för konsumenten att kunna 

relatera till och tolka de medverkande karaktärerna relativt snabbt. Den korta tiden begränsar 

både vad som kan berättas och hur nyanserat respektive karaktär kan gestaltas i varje film. Å 

andra sidan har ICA hittills producerat över 500 reklamfilmer om ICA-Stig och hans kollegor, 

vilket sammanlagt motsvarar över fyra timmar filmberättelser, och därmed går det också att hitta 

både djup och komplexitet i hur Stig gestaltas. Stigs personlighet och karaktär har dessutom 

utvecklats en del under årens lopp, allt eftersom konsumenterna fått en större erfarenhet av ICAs 

reklam och ”lärt känna” Stig och hans medarbetare närmare. Med tanke på hur mycket ICA 

investerar i reklam varje år är det rimligt att anta att Stig har fått den karaktär han har eftersom 

ICA och reklambyrån vill att konsumenterna ska uppfatta honom på ett visst sätt.  

 I teoridelen refererade jag till Heaths beskrivning av metakommunikation, och det är 

tydligt att hur Stig är och hur han agerar har en viktig roll för hur ICA vill uppfattas som 

varumärke. Detta är troligen viktigare för ICAs kommunikation än de olika erbjudanden som 

ingår i varje reklamfilm. Stig representerar och personifierar löftet till konsumenten, i form av 

förtroende för ICA som butik, deras sortiment och erbjudande, genom att paradoxalt nog vara en 

butikschef med en hel del fel och brister. Det ICA vill göra med reklamkonceptet om Stig och 

hans personal i sina filmer är att lyfta fram människorna i butiken, d.v.s. att säkerställa att ICA 

upplevs som personligt och därmed tillgängligt för konsumenten.98 

 I min analys av ICAs reklamfilmer har jag valt att fokusera på några återkommande 

reklamfilmsteman som belyser Stigs ledarskap och maskulinitet, och som därmed är särskilt 

                                                           

96 http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Ica-sapan--varldens-langsta-reklamsapa/ 
97 Filmen analyseras i kapitel 2.2.4 
98 http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/04/18/matvarubossarna-hyllar-sina-reklamkoncept-/ 
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relevanta för jämförelsen mellan Abraham och Stig. Två av dessa teman berör Stig som individ: i 

hans roll som möjlig pappa och hans relationer till kvinnliga medarbetare; ett tema handlar om 

hur Stig blir en talesman för ICA i olika former av etiska/icke-kommersiella frågor och det fjärde 

handlar om olika former av intertextuella referenser. 

 I några av de filmer som producerats förekommer det en speaker som introducerar eller 

kommenterar händelserna, men det finns ingen speaker i filmerna jag analyserat. I samtliga 

filmer är det i stället vad Stig själv säger och gör, på egen hand och i relation till övriga 

medverkande i respektive film, som skapar vår tolkning av Stigs karaktär. Det är vad de olika 

rollkaraktärerna själva säger och gör, och inte minst de små signalerna som skådespelarnas 

gester och minspel innebär, som hjälper oss att skapa en uppfattning om vad respektive 

rollkaraktär står för. Det handlar således i så gott som samtliga fall om indirekta beskrivningar, 

där vi som betraktare får skapa oss en balanserad uppfattning utifrån Stigs agerande och 

interaktioner med såväl övrig personal som andra. Eftersom detta gäller för samtliga filmer har 

jag därför valt att inte göra någon separat analys av hur karaktärsgestaltningen utvecklas i min 

tolkning av filmerna inom respektive huvudtema.  

 

2.2.1  Frågan om Stigs avkomma  

Såvitt vi vet har Stig inga barn, åtminstone inga som hittills förekommit eller refererats till i 

någon enda av de filmer jag studerat. Samtidigt finns det några filmer som anspelar på Stigs 

eventuella fadersroll. Dels när han agerar som ställföreträdande far, och dels i form av 

möjligheten att Stig faktiskt har blivit pappa tidigare i livet. Två exempel på detta tema är: 

”Samtal under soluppgång” och ”Cindys mamma”.99 I den första behandlar Stig Ulf som den 

son han aldrig fått, medan den senare introducerar möjligheten att Cindy faktiskt skulle kunna 

vara Stigs okända dotter. Filmen antyder att Stig känner till detta, men säger det aldrig rent ut 

utan vi tittare får spekulera själva. 

 Stigs relation till Ulf ställs dock återkommande på prov. Under 2007 gjordes ett antal 

filmer där Stig och Ulf fick en närmare relation, men där det samtidigt regelbundet fanns olika 

antydningar om att relationen mellan Stig och Ulf inte alltid var den optimala. Ett exempel på 

detta är ”Ulf går för långt” där Ulf har flyttat in hos Stig, men där Stig till sist tröttnar och 

sparkar ut honom genom att ordna en lägenhet i vad som ser ut som en rivningsfastighet. 

 

                                                           

99 Alla reklamfilmer som analyserats finns beskrivna med handling och dialog i bilaga 1 
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2.2.1.1 Konflikt och ledarskap 

Alla tre filmerna inom denna grupp kan sägas vara typiska för hur ICAs reklamfilmsformat är 

uppbyggt. På kort tid introduceras en komplikation som utvecklas under filmens förlopp, och 

mot slutet av filmen vidtar en förändring som innehåller ett mått av underfundig eller ironisk 

humor som en del av upplösningen. Utvecklingen av komplikationen drivs nästan alltid vidare av 

dialogen mellan de olika gestalterna i filmen.  

 Stigs roll som ledare får dock en blandad utveckling i hur historierna berättas i dessa tre 

filmer. I den första filmen är det tydligt att Ulf inte lyssnar på Stigs melankoliska 

ömhetsbetygelser och Stigs önskan att vara som en far för Ulf. I den andra är det uppenbart att 

ICA vill att vi ska lägga in en annan tolkning i berättelsen än den som Cindy står för, men i båda 

dessa är Stigs ledarskap mera antytt än demonstrerat. I den tredje filmen däremot, visar Stig prov 

på handlingskraft och auktoritet när han skaffar en lägenhet till Ulf. Med tanke på lägenhetens 

skick är det dock tveksamt hur väl Stig egentligen demonstrerar de kvaliteter som en god ledare 

ska representera, men samtidigt så torde det vara uppenbart för betraktaren att även denna film är 

gjord med humor och ironi som underliggande berättarteknik. 

 

2.2.1.2 Maskulinitet 

I den första filmen gestaltas framför allt maskulinitetskomponenten Heder eftersom Stig vill 

agera som en beskyddande och ansvarstagande far för Ulf, men samtidigt ifrågasätts i 

komponenten Vishet eftersom Ulf inte lyssnar på honom. I den andra filmen förstärks 

komponenten Potens för Stig, eftersom det är lätt att inse att han skulle kunna vara far till Cindy. 

Samtidigt försvagas komponenten Heder, eftersom betraktaren tämligen omedelbart ställer sig 

frågan ”varför har han i så fall inte tagit ansvar för sitt faderskap?”. Å andra sidan är det 

uppenbart från reklamfilmen att Cindys mamma och Stig inte setts på länge, men däremot ger 

sättet som relationen dem emellan utspelas möjlighet till flera olika tolkningar: Om nu Stig 

verkligen är pappa till Cindy, hur kommer det sig att de inte har setts på så länge? Är det Stig 

som hållit sig undan, eller är det mamman som valt det? Båda håller god min, men det framgår 

tydligt från deras minspel och kroppsspråk att det finns något dolt i relationen. Frågan är bara 

vad?  

 I den tredje filmen, avslutningsvis, är utvecklingen blandad för såväl Heder och Visdom i 

Stigs maskulinitetsgestaltning. Å ena sidan visar Stig exempel på handlingskraft och 

beslutsamhet när han ordnar en lägenhet till Ulf, men samtidigt är han inte särskilt sympatisk 

eller hedervärd som förvisar Ulf till vad som ser ut som en rivningslägenhet. Å andra sidan 

kanske det är så att Ulfs beteende, där han tar över allt mer av Stigs lägenhet, gör att han faktiskt 
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förtjänar ett straff. Frågan om vad som ingår i hedersbegreppet för Stig är således öppet för olika 

tolkningar även i den här filmen. 

 

2.2.2 Stigs relation till kvinnliga medarbetare 

Under de snart tretton år som ICA använt sig av reklamfilmskonceptet med Stig och hans 

medarbetare har det förekommit ett antal olika kvinnor i reklamfilmerna, både som medarbetare i 

ICA-butiken och i andra roller. Förutom Cindy har t.ex. kvinnliga medarbetare vid namn Kajsa, 

Sonja, Bella, och Sofia jobbat i butiken. Eftersom Stig är butikschef har han en formell ledarroll 

över sin personal, men trots detta är det inte alltid han som bestämmer i butiken eller den som är 

mest kompetent. Framför allt gäller detta i relationen med en del av butikens kvinnliga 

medarbetare.  

 Några exempel på hur Stigs karaktär utmanas i dessa relationer är bl.a. filmerna med 

Sonja, som uppenbarligen är invandrare med latinamerikanskt eller spanskt ursprung. Redan i 

första filmen ”Sonja tar över” där Sonja är helt ny tar hon snabbt kommandot i butiken. I filmen 

”Stigs mamma” är mamman demonstratris i butiken. Det är tydligt att i mammans ögon är Stig 

fortfarande inte vuxen, och hon agerar därefter när Stig råkar spilla det han efter stor tvekan 

provsmakar. En annan episod där Stigs kompetens ifrågasätts är filmen ”Stig vs. Internet”, där 

Cindy förgäves försöker visa Stig hur han ska använda datorn. 

 

2.2.2.1 Konflikt och ledarskap 

Alla dessa filmer visar tydligt hur Stigs ledarroll och kompetens utmanas av sina kvinnliga 

medarbetare respektive av Stigs mamma. Precis som för exemplen i förra avsnittet är det 

dialogen som utvecklar narrativet, men samtidigt är respektive persons minspel och kroppsspråk 

minst lika viktiga som det som sägs för att vi ska kunna tolka vad respektive karaktär 

representerar och hur komplikationen utvecklas. Ett exempel är när Sonja börjar dela ut order i 

butiken i den första filmen. När Stig ska kommentera visar hans kroppsspråk, där han skakar lite 

på huvudet och uppenbarligen inte riktigt hänger med, samtidigt som Sonja är rakryggad och 

bokstavligen pekar med hela handen, att ledarskapet i just den sekvensen ligger hos Sonja. Än 

tydligare är kroppsspråket i dialogen mellan Stig och Cindy, där hon hela tiden har kontroll och 

han bara blir allt mer frustrerad och till sist låter sin ilska och frustration få rent fysiskt utlopp. 

Samtliga tre filmer visar därmed på svagheter i Stigs ledarskap, men eftersom varje komplikation 

utförs med viss ironi skapar berättartekniken en viss sympati för Stig. Som betraktare är det 

uppenbart att Stig har problem, men som Heath (2012) visar tenderar den här typen av 
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kommunikation, rätt utförd, att generera sympati hos mottagaren snarare än negativa 

reaktioner.100 

 

2.2.2.2 Maskulinitet 

När Stig ledarskap utmanas av sina kvinnliga medarbetare påverkar detta i första hand två av 

Haddox maskulinitetkomponenter. Eftersom ledarskap till stor del baseras på erfarenhet innebär 

filmerna att Stigs Visdom utmanas och försvagas. Dessutom finns det en möjlighet att 

kompetenserna och ledarskapet från framför allt Sonja (butiksplanering) och Cindy 

(datakunskap) gör att Stigs maskulinitet kan riskera att försvagas i komponenten Feminint 

beteende/associationer. Risken är troligen mindre här eftersom vare sig butiksplanering eller 

datakunskap rent allmänt kan ses som feminina områden. I stället kan vi anta att ICA vill framstå 

som ett modernt och genusneutralt företag där kunskaper inom olika områden inte är fördelade 

efter könsmönster. 

 

2.2.3 Användningen av Stig i icke-kommersiella budskap 

Även om ICA är en kommersiell aktör som vill öka sin försäljning förekommer det tillfällen där 

kommunikationen har ett annat fokus och där Stig får en annan roll än i de vanliga 

utbudsfilmerna. Stig agerar här i högre grad som representant och talesman för ICA som företag, 

och kommenterar både interna frågor och olika omvärldsfrågor som en sorts rådgivare. I vissa 

fall sker detta inom det gängse formatet med fem produkterbjudanden, men i några fall har den 

här typen av kommunikation fått ett helt eget utförande. Bland de filmer jag studerat kan man 

dela upp den här kategorin i två olika typer av innehåll: 

1) Där ICA har problem med sin egen etik eller sitt beteende  

2) Där ICA vill visa sitt samhällsengagemang  

 

Det första området gäller främst den s.k. köttfärsskandalen i slutet av 2007, när några stora ICA-

butiker ändrade märkningen på köttfärs och sålde den efter det att ”bäste före”-datumet hade gått 

ut. Detta uppmärksammades via TV-programmet ”Uppdrag Granskning” och fick stort 

genomslag i media.101 ICA drog då in sina vanliga reklamfilmer men återkom inom kort med en 

film, ”Köttfärshistorien”, där Ulf föreslår att ICA ska göra en romantisk film för att avleda 

uppmärksamheten. Stig kastar Ulfs manuskript i soptunnan och markerar med både minspel och 

gester att det är precis så man inte bör göra.  

                                                           

100 Heath, ”Seducing the subconscious”, sid 212-213 
101 www.aftonbladet.se/nyheter/article11309566.ab 
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 ICA-Stig framträdde även på andra sätt i samband med köttfärshistorien, men då främst i 

form av personen bakom Stig-rollen, d.v.s. skådespelaren Hans Mosesson. Han intervjuades 

både i Uppdrag Granskning när skandalen avslöjades102 och senare även i övrig media, och 

markerade både sitt avstånd till fusket och sitt förtroende för ICAs hantering. Även om det är 

skådespelaren som intervjuas blir uppfattningen via media att det är ICA-Stig som svarar. 

Aftonbladet väljer t.ex. att använda rubriken ”ICA-Stig: Det är bedrövligt och gnidet.” 103 för en 

intervju med Hans Mosesson om köttfärsskandalen. Den samlade innebörden av intervjun är att 

det är några enskilda handlare som fuskat, inte ICA som företag.  

 ICA har även gjort ett antal kommunikationsinsatser där man kommenterar olika aktuella 

sociala frågor som inte direkt har att göra med ICAs egen verksamhet. I vissa fall handlar det 

också om att ICA vill stödja ett visst beteende eller visa sitt samhällsengagemang med stöd till 

olika ideella organisationer och välgörenhetsinsatser. Ett exempel på ICAs kommentarer i 

sociala frågor är ställningstagandet Stig gjorde med sitt nyårslöfte till hela Sverige 2010, ”ICA-

Stig slutar röka”.   

 En annan film som fick stort genomslag handlar om den nye praktikanten Jerry 

(”Matmånad del 2”). Jerry, som spelas av Mats Melin från Glada Hudik-ensemblen, har Downs 

syndrom. Förutom att Jerry medverkar i ICAs reklamfilmer har ICA haft ett större samarbete 

med olika organisationer för personer med funktionsnedsättning, med syfte att ge dessa 

möjlighet att komma ut i arbetslivet och arbeta i olika ICA-butiker.104   

 Filmen följdes av två filmer där ICA satte Jerry i kontrast mot Ulf. I film nummer två med 

Jerry, ”Matmånad med Jerry del 3”, får Ulf i uppdrag att introducera Jerry i butiken, men 

slutsatsen blir att det verkar vara Jerry som är den klokare och mognare av de två. Även i den 

tredje filmen paras Ulf och Jerry ihop, och återigen är det Jerry som framställs som den smartare 

och klokare personen av de två trots sin uppenbara funktionsnedsättning. 

 Det var troligen första gången som någon med den typen av handikapp har medverkat i en 

kommersiell reklamfilm i Sverige. Filmen är också ett exempel på hur ICA skapar debatt om de 

frågor som behandlas i filmerna (se t.ex. Expressens artikel från 14 oktober 2009: ”Nya 

reklamfilmen väcker debatt: ’Jag tror den kan göra något bra’”105). Jerry är en återkommande 

rollfigur i ICAs reklamfilmer och har blivit en av ICAs populäraste reklampersoner, med över 

400 000 fans på sin Facebook-sida.106   

                                                           

102 www.youtube.com/watch?v=Q6YbWZBUZM4 
103 www.aftonbladet.se/matvin/article11306551.ab 
104 tinyurl.com/n8vetaj 
105 www.expressen.se/nyheter/nya-reklamfilmen-vacker-debatt-jag-tror-den-kan-gora-nagot-bra/ 
106 www.facebook.com/ICAJerryFans 
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 En tredje typ av filmer inom detta område handlar om hur ICA stödjer olika typer av 

välgörenhetsinsatser, främst World Childhood Foundation och cancerforskningen via Rosa 

Bandet. I dessa fall handlar det nästan alltid om att ICA donerar en viss summa till dessa 

organisationer om konsumenterna köper vissa varor. Ett exempel på en sådan film är ”Childhood 

med skrikande barn del 1”, som trots välgörenhetstemat visar att Stig har svårt att hantera barn.  

 

2.2.3.1 Konflikt och ledarskap 

Även om samtliga dessa filmer har inslag av samhällskommentar eller av att lyfta fram 

ideella/välgörenhetsfrågor finns det en tydlig gradskillnad. Ju allvarligare frågan är för ICA, 

desto mer seriös och trovärdig framställs Stig eftersom kommunikationsuppdraget handlar om att 

minska eller undanröja en potentiell kris som skulle kunna få stora negativa effekter för ICA. 

Komplikationen är således inte något som i första hand handlar om Stigs ledarskap eller 

rollkaraktär i den fiktiva butiken, utan om en högst verklig, eller åtminstone upplevd, 

komplikation för ICA som företag. Även filmen där Stig slutar röka håller en mycket seriös ton, 

men här kan man även ställa sig frågan ”Om ICA inte tycker att det är bra med rökning, varför 

fortsätter man i så fall att sälja cigarretter i sina butiker?”. Vi kan bara spekulera om motivet för 

ICA att lyfta fram frågan, men ämnet behandlas inte i ICAs reklam mer än under några veckor. I 

båda dessa filmer stärks dock vår uppfattning om Stig som en pålitlig och ansvarsfull ledare 

genom sättet han tar avstånd från såväl Ulfs förslag till reklamfilm i köttfärsfrågan som sina egna 

karaktärsbrister som rökare. Gentemot Ulf framstår Stig i köttfärsskandalen som en demokratisk 

ledare, men betraktaren ser djupare kvaliteter i Stigs ledarskap. 

 I filmerna med Jerry, liksom i de som behandlar ICAs engagemang för insamlingar till 

välgörande ändamål, har filmerna samma typ av tonalitet och ironisk humor som i de ”vanliga” 

utbudsfilmerna. Det förefaller naturligt att så ska vara fallet, eftersom filmerna i första hand vill 

skapa positiv uppmärksamhet för ICA. De innehåller dessutom de vanliga veckoerbjudandena 

och ska både direkt och indirekt bidra till ICAs försäljning. När Jerry med sin 

funktionsnedsättning gjorde entré skapade detta diskussioner i media. Resultat var dock nästan 

enbart positiva kommentarer för ICAs del, och därmed bör filmerna även ha bidragit till att 

skapa positiva associationer till Stig som ledare. 

 

2.2.3.2 Maskulinitet 

Det finns visserligen en humoristisk underton i filmen om köttfärsskandalen, men det är framför 

allt maskulinitetskomponenterna Heder och Visdom som Stig representerar i filmerna som 

kommenterar köttfärshistorien och när Stig ska sluta att röka. Även om butikerna som märkte om 
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köttfärsen senare åtalades gör Stigs beteende i filmen att hans Heder snarast stärks av skandalen 

eftersom han så tydligt och auktoritativt markerar sitt avståndstagande. Sättet som ICA använde 

Stig som talesman, som både kunde kritisera de enskilda handlarna och samtidigt markera 

förtroende för ICA som företag, gav också resultat. Undersökningar visar att Stigs Heder 

överfördes till ICA och bidrog till att konsumenternas förtroende för ICA återställdes inom bara 

någon månad.107  

 Filmerna med Jerry innehöll däremot en högre grad av komiska undertoner, och för Stigs 

del skapar filmerna därmed också blandade effekter för hur vi uppfattar hans hegemoniska 

maskulinitet. Att anställa Jerry och behandla honom som en ”vanlig” medarbetare, och ibland 

t.o.m. som den smartaste och klokaste i personalen, visar på Stigs Visdom och Heder. Att Stig 

har lite svårt att hantera småbarn kan tolkas på flera sätt. Haddox visar att Feminina 

associationer försvagar hegemonisk maskulinitet, så frågan är då om vi idag anser att förmågan 

att hantera och ta hand om mindre barn är en universell kompetens, eller om vi har kvar den 

historiska normen som menade att barnen var kvinnans ansvar. Stigs bristande kompentens inom 

detta område kan också tolkas som en utmaning mot hans Potens, eftersom han inte verkar ha 

någon egen erfarenhet av hantera barn. Sist men inte minst, att Stig inte har den kompetens som 

behövs bör också innebära försvagad Visdom. 

 

2.2.4 Bibliska referenser och övrig extern intertextualitet 

Jag har inte hittat några exempel på direkta referenser till berättelserna i Genesis i min 

genomgång av ICAs reklamfilmer. Det finns heller inte många exempel i ICAs reklam där man 

vare sig explicit eller implicit refererar till andra delar av Bibeln eller där man på annat sätt 

använder kristna symboler. När dessa används är det främst i filmer som visas i anslutning till de 

stora kristna högtiderna jul och påsk, vilka också är viktiga försäljningsperioder för ICA. Ett 

exempel på det senare är filmen ”Påsk med präst”, där personalen diskuterar varför man 

egentligen firar påsk och till sist kallar Stig in en präst för att få svaret. Jag har dock i första hand 

tagit med filmen i min analys för hur den visar och utvecklar Stigs ledarskaps- och 

maskulinitetsegenskaper, och inte främst p.g.a. dess bibliska referenser. 

 Samtidigt finns det några filmer där man använder olika externa referenser för att 

manifestera Stigs karaktär och på olika sätt gestalta hans ledarskap. I dessa filmer kan man tolka 

in både bibliska och mer populärkulturella förebilder. I filmen ”Gandalf White” har Stig sedan 

tidigare lämnat butiken, men återkommer i en gestaltning med tydliga referenser till såväl Jesus 

som trollkarlen Gandalf i J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen. 

                                                           

107 www.gp.se/ekonomi/1.159636-kottfarsskandal-har-enat-ica 
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2.2.4.1 Konflikt och ledarskap 

Konflikten i den första filmen handlar i första han om en utmaning om vem som har rätt mellan 

Stig och Sebastian, d.v.s. vems auktoritet som rankas högst. Stig visar då prov på demokratiskt 

ledarskap när han undviker att själv ta ställning eller markera sin auktoritet utan i stället kan 

hänvisa till prästen som händelsevis råkar befinna sig utanför personalrummet. I den andra 

filmen är Stig bara delaktig som en del av lösningen, eftersom konflikten handlar om hur den nya 

butiksledningen behandlar sin personal. Implicit ligger dock ett budskap om att Stig är den gode 

ledaren som ska göra livet bättre för medarbetarna i butiken. 

 

2.2.4.2 Maskulinitet 

Båda filmerna här lyfter fram i stort sett samma karaktärsdrag för Stig som de jag analyserade i 

förra avsnittet, d.v.s. i första hand om bekräfta Stigs hegemoniska maskulinitet via 

komponenterna Heder och Visdom. Sebastian och Stig har båda rätt om varför vi firar påsk, och i 

Stigs återkomst handlar det om att fira Stig som den sanne ledaren med högsta attribut för både 

Heder och Visdom. 

 

2.2.5 Sammanfattning 

De fyra olika teman som jag har analyserat har alla förekommit i olika former under årens lopp i 

ICAs reklam, men då handlar det mer om olika varianter på ett konflikttema än att repetera exakt 

samma komplikation. Med över 500 producerade reklamfilmer under tretton års tid är det också 

naturligt att både återkomma till samma frågor och att göra olika varianter och berättelser på ett 

gemensamt underliggande konflikttema. Gemensamt för majoriteten av ICAs reklamfilmer är att 

de fokuserar på att berätta en historia om Stig och hans personal i ICA-butiken, snarare än att 

enbart lyfta fram enskilda varor och erbjudanden. Även om det förekommer priserbjudanden på 

veckans varor i de flesta reklamfilmer, så är dessa nästan alltid undertryckta och underställda 

komplikationerna som finns mellan Stig, övrig personal, kunderna i butiken och ibland även 

andra personer. Det är inte alltid Stig som är i fokus för dessa komplikationer, och ibland finns 

Stig inte ens med i filmen, men när Stig har en huvudroll handlar det oftast om komplikationer 

som på olika sätt belyser Stigs styrkor och svagheter som ledare för butiken och för sin personal. 

Stigs karaktär utvecklas genom vad han och medarbetarna säger och gör, och inte minst genom 

de små signalerna som kommer från aspekter som kroppsspråk och minspel. Samtliga dessa är 

exempel på indirekta karaktärsbeskrivningar som, inte minst tack vare mängden filmer, ger 

betraktaren möjlighet till en nyanserad sammanvägning.  
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 Jag har tidigare refererat till Amits gruppering av rollerna som ingår i en berättelse, d.v.s. 

agent, typ och karaktär. Frågan är då vilken roll som Stig har i ICAs reklamberättelser? Med 

över 500 filmer under drygt tretton år är det naturligt att Stigs roll och egenskaper har utvecklats 

i takt med att vi lär har känna honom. Men han visar också upp en spännvidd av olika 

egenskaper i de filmer jag analyserat, och detta även om man bara ser till filmer från de senaste 

årens produktion. I vissa fall är Stig seriös och lågmäld, framför allt när det handlar om 

komplikationer som berör ICA som företag, ibland ifrågasätts hans ledarskap av personalen, och 

i andra fall är det han som visar vem som är ledaren. Sammantaget gör detta att även Stig bör ses 

som en karaktär i Amits gruppering, vilket också innebär att utvecklingen av Stigs personlighet 

utgör en del av ICAs reklamberättelse.  

 Med Amits modell för berättelsens uppbyggnad som grund finns det ett antal gemensamma 

moment i samtliga filmer som jag analyserat: 

1) Komplikationen som inleder konflikten innebär nästan alltid en utmaning av olika aspekter 

av Stigs kompetens och auktoritet som ledare, och ofta även med ett inslag av 

ifrågasättande av någon eller några komponenter som annars bekräftar Stigs hegemoniska 

maskulinitet. Det gäller oavsett om frågan är om Stig har fått barn, kan använda en dator, 

har förmågan att spela in reklamfilm med barn eller vet varför vi firar påsk. Det finns dock 

undantag i mitt urval, t.ex. Stigs återkomst, där komplikationen i första hand gäller för 

personalen.  

2) Förändringen visar prov på ett stort antal olika lösningar och alternativa sätt att utveckla 

berättelsen. Eftersom de flesta av ICAs reklamfilmer har en humoristisk touch är det också 

naturligt att det handlar om oväntade lösningar, eftersom det också är ett sätt för ICA att 

fånga/behålla TV-tittarens intresse. Att Cindys mamma är närmare bekant med Stig än vad 

Cindy förstår, att Sonja tar över auktoriteten nästan med en gång hon har börjat i butiken, 

eller att Stig har en präst som väntar utanför personalrummet är några sådana exempel på 

hur ICA skapar en oväntad utveckling i berättelsen.  

3) Utvecklingen för Stig i filmerna är blandad. I vissa filmer är det Stig som är ”offret” för 

humorn, men oftare är det någon av personalen, framför allt Ulf, som är den vi kan le åt. 

När vi ler åt Stig blir konsekvensen att vi uppfattar Stigs ledarskap som mindre formellt 

och auktoritärt och därmed försvagat. Nästa vecka kan det i stället vara Stig som ler 

överseende åt bristerna hos någon medarbetare, vilket då förstärker Stigs ledarskap. Alla 

filmer bygger dock inte på humor, utan i flera fall har Stig fått en allvarligare framtoning 

där syftet i första hand handlar om att skapa förtroende för ICA. Detta gäller framför allt 

när frågan i sig är allvarlig, som t.ex. i köttfärsskandalen och i sluta röka-filmen. I dessa 

filmer får Stig också en tydligare patriarkroll, åtminstone om vi använder den kvalificerade 
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definitionen av ”patriark” i form av någon som påverkar människor utanför sin direkta 

grupp i positiv riktning genom sitt sätt att vara och agera. 

 

Samtidigt är det troligen just denna balans mellan att visa såväl Stigs svaga som starka sidor som 

gör att vi som läsare under så lång tid har engagerat oss i berättelsen och upplever ICA som 

sympatiska och förtroendegivande. Heath (2012) visar med ett annat exempel från 

detaljhandelsbranschen, brittiska Tesco, hur framgångsrikt det är för en annonsör att våga vara 

självironisk i sin reklam. Att visa egna svagheter skapar högre förtroende för annonsören i vårt 

undermedvetna (via det som Heath benämner Low-level processing) än om man enbart berättar 

hur bra man är.108 Självironi och distans skapar sympati, men att tala i egen sak om hur duktig 

man är gör snarare mottagaren misstänksam. Att Stig har fått en gestaltning där hans ledarroll 

och maskulinitet ifrågasätts har därmed gjort honom mer sympatisk för oss konsumenter. Detta 

har troligen bidragit till ICAs kommersiella framgångar på ett bättre sätt än om Stig skulle ha 

varit mer dynamisk och pådrivande som den hegemoniska maskulinitetens främsta representant.  

 

 

  

                                                           

108 Heath, “Seducing the Subconscious”, sid 210-213 
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3 Jämförelse  

Att jämföra anfadern för den folkgrupp som ska bli Israels folk, och tillika en av 

centralgestalterna i tre olika världsreligioner, med en kommersiell reklamkaraktär för en 

butikskedja tillhör inte vanligheterna inom exegetiken. Å andra sidan så går det inte att bortse 

från att, som Edwards anförde i citatet jag refererade till i inledningen, båda gestalterna 

representerar företeelser som åtminstone indirekt påverkar människor i deras dagliga liv och har 

ett stort inflytande på hur vi uppfattar saker i vardagen. Abraham som central gestalt i såväl 

Bibeln som Koranen, och därmed inspiratör och vägledare för många människor över hela 

världen, och Stig som förtroendeskapare för att underlätta valet av en viss butik för våra dagliga 

förnödenheter. Båda i berättelser med en förmåga att attrahera oss människor under en 

osedvanligt lång tid inom sina respektive områden. Två välkända män, med många likheter men 

även en del skillnader, både i hur de utövar sitt ledarskap och vilken/vilka typ(er) av maskulinitet 

de representerar. 

 

3.1 Narrativ struktur - karaktärsutveckling 

Både Abraham och ICA-Stig är karaktärer vars beteende många gånger förvånar oss, framför allt 

om man jämför mellan olika enskilda berättelser och situationer. Abraham är både en lojal 

Herrens tjänare som utan att tveka verkar beredd att offra såväl sin ene son för Herren som båda 

sönernas mödrar för egen del. Och samtidigt en person som både ifrågasätter Herrens agerande 

när det gäller både sin egen barnlöshet och risken att några rättfärdiga i Sodom ska drabbas när 

Herren vill straffa stadens invånare. Han har fått Herrens påbud att vara oförvitlig, men ber sin 

hustru att ljuga för främmande kungar och dela säng med dem för att rädda sitt eget skinn. Med 

få undantag visar han några synliga känslor i alla utmaningar och komplikationer han ställs inför.  

 Stig är nästan lika ombytlig mellan de filmer jag analyserat. I några fall representerar han 

auktoritet och klokskap och fördömer såväl köttfärsfusk som rökning; i andra visar han en naiv 

inkompetens och kan varken hantera en dator eller relatera till småbarn. Samtidigt är denna 

blandning av beteenden och ombytlighet som gör båda berättelserna, och respektive 

huvudrollsinnehavare, spännande och intressanta för oss. Eftersom vi inte helt kan förutsäga hur 

Abraham eller Stig kommer att agera finns det också ett intresse att följa narrativets utveckling 

och lära känna respektive person närmare. Utifrån Amits modell för att beskriva rollerna i en 

berättelse menar jag således att både Abraham och Stig representerar karaktärer, d.v.s. personer 

med en tämlig rik flora av olika egenskaper och beteenden, vilket gör att vi som betraktare kan 

relatera till dem som individer, och inte bara som någon som ska föra handlingen vidare. 
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 Innan jag går djupare in på Abrahams och Stigs egenskaper vill jag belysa hur respektive 

berättelse är uppbyggd och på vilket sätt Abrahams och Stigs karaktärer blir tydliga för oss. En 

viktig skillnad mellan Abrahams och Stigs karaktärsutveckling är att även om mycket av vår 

tolkning av Abrahams karaktär sker indirekt så finns det också några få, men mycket 

signifikanta, passager där vi får direkta kommentarer om Abrahams karaktär. Eftersom ingen av 

de analyserade filmerna med Stig har någon berättare blir vår tolkning av Stig enbart en analys 

av indirekt karakterisering. Vår uppfattning om Stig baseras på det han och övriga medverkande 

säger, gör och vilket kroppsspråk de har. Sekvenserna jag syftar på för Abrahams 

karaktärsgestaltning är de upprepade löftena från Herren till Abraham om ett förbund, samt  

– 1 Mos 15:6: ”Därför räknade Herren honom som rättfärdig”, vilket representerar en 

bekräftelse på från Herren på Abrahams beteende och karaktär 

– 1 Mos 20:7: ”Han är en profet och kan be för dig.”, vilket är den enda sekvens där Herren 

direkt beskriver Abrahams karaktär för andra  

– 1 Mos 22:12: ”Nu vet jag att du fruktar Gud”, vilket också utgör en bekräftelse från Herren 

 

En viktig komponent i vår balanserade tolkning av både Abraham och Stig skapas av vad de 

säger och hur de agerar i de konflikter som finns i varje berättelse och de förändringar som en 

sådan konflikt medför. Varje sådan förändring utvecklar därför såväl dramat i berättelsen som 

vår bild av de olika karaktärerna, och ger dessutom förutsättningar för respektive person att 

hantera nästa komplikation. En skillnad mellan tolkningen av Abraham och Stig är i att varje 

film med Stig som jag analyserat talar Stig själv, däremot finns det flera berättelser med 

Abraham där vi enbart kan tolka hans karaktär från berättarens beskrivning av vad som sker utan 

att Abraham säger något. De dialoger som Abraham har med Herren bidrar till en indirekt 

karakterisering av Abrahams karaktär. I vissa fall, som t.ex. 1 Mos 15:2-3, 1 Mos 17:18 och 1 

Mos 22:1 (och 22:11) är det tydligt att Abraham är underställd Herren, men perspektivet i 1 Mos 

18:23-33 är snarare att det är två jämbördiga parter som diskuterar med varandra. För Stigs del 

möjliggör dialogen och filmmediet en sammanvägning av indirekta uppgifter. Eftersom vi 

dessutom ser Stigs minspel och ansiktsuttryck kan vi också tolka hans sinnesstämning i relation 

till det som sker i respektive film.  

 Det finns bara några få tillfällen i de texter jag analyserat där vi får någon typ av 

beskrivning av Abrahams känslor i samband med händelseförloppet:  

– frustration/irritation (indirekt) i 1 Mos 15:2: ”Herre, min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag 

går ju bort barnlös” 

– oro (direkt) i 1 Mos 21:11: ”Abraham blev mycket illa till mods, det gällde ju hans son” 
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– lågmäld glädje (indirekt via beskrivning av hans ansiktsuttryck) i 1 Mos 17:17: ”Då föll 

Abraham ner på sitt ansikte, men han log och tänkte …” 

 För Abrahams del finner vi elva större berättelser i Genesis som utvecklar vår bild av hans 

karaktär. Som jag visat i min genomgång utgör berättelserna i flera fall en repetition på några 

återkommande teman. Eftersom samma tema repeteras kan vi ta del av hur Abraham, Sara och 

de andra familjemedlemmarna hanterar dessa konflikter i olika situationer, vilket gör att vi 

kommer allt närmare Abraham och hans familj för varje berättelse.  

 Det är samma sak med Stig och hans personal i sin ICA-butik. Tidsperspektivet och 

konsekvenserna av de komplikationer som uppstår är naturligtvis olika för Stig jämfört med 

Abraham, men nästan varje reklamfilm är uppbyggd enligt samma universella narrativa struktur 

med stegen komplikation – förändring - utveckling. Vår bild av Stig växer för varje gång vi 

möter honom i en ny reklamfilm och ser hur han hanterar olika typer av komplikationer och 

utmaningar, vare sig de handlar om honom själv eller någon av hans medarbetare. Därmed är 

också volymen av material en viktig skillnad för vår tolkning av Stig jämfört med Abraham.  

Med över 500 reklamfilmer på samma tema har ICA större möjligheter att utveckla Stigs 

karaktär över tid och gör att betraktaren kan skapa en balanserad tolkning. Å andra sidan finns 

det också en naturlig tematisk begränsning eftersom majoriteten av filmerna fokuserar på 

relationerna i butiken och de mer vardagsnära frågorna runt veckans erbjudande.  

 En viktig distinktion är mediet som används: det är stora skillnader mellan de möjligheter 

en skriven berättelse representerar jämfört med filmmediet. I en film kan vi själva se vad 

personerna i berättelsen gör och säger, men också hur de agerar, inklusive alla små subtila 

nyanser som visas i t.ex. kroppsspråk och ansiktsuttryck. Enligt Kahneman och Heath är det 

denna lågmälda metakommunikation som främst påverkar oss (System 1 / Low-level processing) 

snarare än rationella fakta. I en skriven text är det svårare att se nyanserna i form av tonläge, 

mimik och liknande om inte detta presenteras för oss i texten. I den skrivna berättelsen får 

därmed berättaren nästan per automatik en betydligt viktigare roll för att beskriva och förklara de 

olika gestalternas personligheter och karaktärer. 

 

3.2  Narrativ struktur – komplikation och konflikt  

Det finns naturligtvis många skillnader mellan en berättelse som ska överföra ett löfte till ett folk 

från Herren, och en berättelse som vill få oss att handla i en viss butik. En underliggande tes i 

Amits femstegsmodell är att sättet som författaren strukturerar sin berättelse är avhängigt av 

vilket syfte man har med sin berättelse.109 När det gäller Bibelns texter påpekar Edwards (2012) 

                                                           

109 Amit, “Reading Biblical Narratives”, sid 47 
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att vi idag naturligtvis aldrig kan etablera något formellt eller ursprungligt konkret ”syfte” med 

en biblisk text utan enbart diskutera dess nuvarande tolkning och innebörd.110 Abrahamscykeln 

innehåller berättelser med stora och allvarliga utmaningar: att behöva överlämna sin hustru till en 

annan man för att skona familjen, att inte kunna få barn men ändå få löftet att bli anfader, eller 

att behöva offra sitt eget barn som bevis på sin tillit, är naturligtvis större och mer dramatiska 

utmaningar än frågan om vem som vet bäst på vilken hylla kycklingen ska skyltas i butiken eller 

hur man bäst handskas med butikens dator. Samtidigt bör vi sätta respektive komplikation i sitt 

sammanhang. Med Amits femstegsmodell som referens finns det en tydlig struktur för narrativet 

i hela Abrahamscykeln: komplikationer uppstår med risk för allvarliga konsekvenser, och som 

därefter leder till en förändring där Herren på olika sätt ingriper. I ICAs fall är, med några få 

undantag, komplikationerna mer vardagsnära, vilket också är naturligt eftersom att påverka en 

konsument var man handlar sin mat knappast är en livsåskådningsfråga. Å andra sidan är sättet 

som ICA berättar sin reklamhistoria något som uppenbart påverkar våra dagliga liv, åtminstone i 

så motto att vi enligt försäljningsstatistiken i allt högre grad väljer att köpa våra livsmedel där.  

 Att berättelserna om Abraham respektive ICA-Stig behandlar helt olika konflikter är 

naturligtvis förväntat, eftersom de ska påverka olika aspekter av våra liv. Men även andra 

egenskaper påverkar respektive berättelses utformning. Till exempel behöver reklamfilmen 

attrahera sina mottagare av egen kraft, eftersom nästan inga konsumenter ser på TV för att i 

första hand ta del av reklaminslagen. När det ordinarie TV-programmet bryts måste 

reklamfilmen först påkalla tittarens intresse innan annonsörens budskap/löfte kan förmedlas. 

Situationen är annorlunda för Bibelns texter, oavsett om de blir lästa individuellt i tysthet som en 

textsekvens eller reciterade i t.ex. en gudstjänst: i båda fallen förmedlas innehållet och budskapet 

i en situation där mottagaren redan gjort ett aktivt val att läsa/lyssna till texten. Således kan mer 

av innehållet i en skriven text användas till att förmedla narrativet jämfört med en reklamfilm, 

och en mindre del behöver användas som ”infångare” för att dra in mottagaren i berättelsen. 

Båda formerna måste dock, som i all berättarkonst, behålla mottagarens intresse och 

engagemang under berättelsens olika faser så att en samlad tolkning blir möjlig för mottagaren.  

 

3.3 Ledarskap 

Båda gestalterna är äldre män med tydliga ledarroller. Det gäller både formellt i sina respektive 

sammanhang (för sitt folk respektive för personalen i butiken) och hur de agerar i dessa 

situationer. Men de är för den skull inte helt konsekventa i sina ledarroller, utan ändrar sitt 
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beteende och sin ledarskapsstil beroende på situationen. Även om berättelserna om de båda 

karaktärerna har helt olika ursprung är det tydligt att författarna bakom respektive narrativ inser 

styrkan och förtroendekapitalet som kan skapas om ledargestalten även har fel och brister som 

kommer till ytan i olika situationer, inte minst där ledarskapet ställs på prov. Med de tre 

ledarskapstyperna från Lewis m.fl. som referens ser jag således både likheter och skillnader i 

Abrahams och Stigs ledarskap. 

 Varken Abraham eller Stig är karaktärer som bara ”pekar med hela handen” utan båda 

visar ofta exempel på det som Lewis m.fl. definierar som demokratiskt ledarskap. De första 

berättelserna om Abraham (1 Mos 12) antyder ett tämligen kraftfullt och auktoritärt ledarskap, 

vilket är naturligt när Abraham i första hand agerar på Herrens uppmaning, men inte lika 

självklart när det gäller att få Sara att utge sig för Abrahams syster i mötet med Farao. Frågan i 

den situationen handlar om i vilken fara Abraham och Sara befann sig i? Abrahams beteende här 

kan också ses som ett exempel på det som Connell klassificerar som hegemonisk maskulinitet, 

där Abraham tar kommando för att både visa sin auktoritet inom sin grupp och säkerställa att 

hans status respekteras även av de män han möter hos Farao. I 1 Mos 13 är det dock en mer 

demokratisk ledare som framträder när Abraham kommer överens med Lot om att de ska gå 

skilda vägar. Och längre fram i texten, framför allt när det gäller konflikter inom familjen, visar 

Abraham också att han ibland helt abdikerar från den styrande ledarrollen och övergår till det 

som Lewin m.fl. benämner ”laissez-faire”-ledarskap, t.ex. i 1 Mos 16:6. Sammantaget visar de 

exempel jag analyserat att ju mer det handlar om att utöva ett ledarskap där Abraham agerar för 

att utföra en uppmaning han fått från Herren, ju mer bestämd och auktoritär förefaller han vara. 

Och på samma sätt, ju mer det handlar om vardagsfrågor inom familjen, desto mindre auktoritär 

är Abraham och ju mer demokratiskt blir hans ledarskap. Inom familjen är det ju t.o.m. ibland 

Sara som är den som bestämmer.   

 Det finns få exempel där Stig agerar auktoritärt, och där dessa förekommer är de ofta 

framställda på ett ironiskt sätt. Ett exempel på detta är filmen ”Ulf tar över”, där Stig helt sonika 

förvisar Ulf till en egen lägenhet. I stället är det betydligt vanligare att Stig utövar demokratiskt 

och inkluderande ledarskap. Han verkar acceptera, om än något resignerat, att Sonja tar 

kommandot i butiken, och är också beredd att fråga Cindy om råd om hur han ska använda 

datorn. En intressant detalj är att Stigs ledarskap även bekräftas när han är frånvarande. Filmen 

”Gandalf White” är kulmen i en sekvens av flera filmer som visar på problemen som kan uppstå 

när Stig är frånvarande och butiken är utan hans ledarskap. Detta är ett tema som återkommer 

flera gånger i ICAs reklamfilmer, även om jag bara har med ett exempel på detta i min analys. 

 Jag ser också en viss skillnad i Stigs ledarskapsbeteende i filmerna som handlar om ICAs 

anseende och samhällsengagemang. Här har Stig generellt sett en mer seriös framtoning, och 
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därmed också ett tydligare ledarskap utan att för den skull framställas som renodlat auktoritär. 

När Jerry kommer till butiken som praktikant är det för att Stig har lovat personalen att få 

förstärkning när de har så mycket att göra. Stig lyssnar på Ulfs idéer om hur ICA ska hanterar 

köttfärsskandalen, och även om han sedan avvisar Ulfs förslag är båda dessa filmer exempel på 

ett demokratiskt ledarskapsbeteende snarare än ett auktoritärt. En övergripande slutsats är därför 

att ju mer ledarskapet handlar om ett ”högre” syfte (när Abraham agerar på uppmaningar från 

Herren, respektive när Stig agerar för att stärka ICAs övergripande anseende och förtroende) 

desto mer auktoritärt och mindre inkluderande blir både Abrahams och Stigs ledarskap. 

 

3.4 Maskulinitet 

Varken Abraham eller Stig representerar en komplett gestaltning av hegemonisk maskulinitet, 

utifrån en samlad bedömning av alla fyra komponenterna i Haddox modell. Både Abraham och 

Stig har sina styrkor inom komponenterna Heder och Visdom, samtidigt som båda 

återkommande visar sig i situationer där deras auktoritet och ledarskap utmanas. Även om Heder 

och Visdom är både Abrahams och Stigs mest framträdande maskulinitetskomponenter så är 

dessa inte heller helt entydiga. Båda karaktärerna visar exempel på beteende där deras hegemoni 

inom dessa komponenter ifrågasätts, t.ex. när det gäller att presentera Sara som Abrahams syster 

eller – i än högre grad – när Abraham är beredd att offra sin egen son. Att Stig inte kan hantera 

internet eller eventuellt har haft en kärleksaffär med Cindys mamma representerar kanske inte 

lika viktiga livsåskådningsfrågor, men båda är högst relevanta samtidsreferenser som påverkar 

vår syn på Stigs Heder och Visdom. 

 Framför allt Abraham utsätts vid olika tillfällen för utmaningar i sina familjeförhållanden, 

eftersom han på olika sätt och i olika sammanhang prioriterar sina uppdrag framför sin familj. 

Delaney (2000) ifrågasätter också om Abraham med sitt beteende egentligen är någon bra 

förebild alls och vill belysa att det finns alternativ att reflektera över: hur hade vårt samhälle sett 

ut idag om Abrahams utmaning och bevis på tillit till Herren hade handlat om att försvara sitt 

barn, i stället för att offra det?111 Under sin livstid är Abraham gift två gånger och har barn med 

tre olika kvinnor, där två söner riskerar att dö som resultat av Abrahams agerande. Utifrån 

Haddox modell uppvisar Abrahams maskulinitet ändå en högre grad av komponenten Potens än 

Stig. Abraham är far till flera barn, har i olika situationer visat sitt välstånd i form av guld, 

boskap och land och har också framgångsrikt agerat i strid. Stig verkar vara barnlös, även om 

filmen med Cindys mamma visar att det kan finns frågetecken, och visar sällan några tecken på 

vare sig materiellt välstånd eller fysisk styrka. Stig som potentiell härförare är således knappast 
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något som skulle avskräcka fienden. Filmen ”Gandalf White” ger visserligen tydliga auktoritets- 

och ledarskapsassociationer, men då i första hand i form av komponenten Visdom snarare än 

Potens. Dessutom är det betydligt vanligare att Stigs maskulinitet ifrågasätts och att Stig hamnar 

i situationer som associeras med Feminint beteende än vad som gäller för Abraham.   

 Delaney (2000) menar också att Abrahamscykeln demonstrerar och manifesterar hur det 

manliga könet är viktigare än det kvinnliga på flera plan, inklusive i fortplantningshänseende.112 

Förutom det rent språkliga i att ordet ”Herren” anger manligt kön menar hon att det i 1 Mos finns 

ett stort fokus på mannens säd, mannens roll i familjen och mannens avkommor (men enbart 

sönerna), där kvinnan främst ses som marken där mannens säd ska växa. Hon lyfter särskilt fram 

berättelsen där Abraham är beredd att offra sin ende son för att visa sin tro som en central 

sekvens ur ett genusperspektiv. Hennes kärnfråga handlar om varför det är mannens rätt att 

bestämma om sonen ska offras: var finns Sara, Isaks mor, i berättelsen, och vad säger detta om 

patriarkatets ställning? I den ultimata frågan om liv och död är det till sist patriarken Abraham 

som bestämmer, även om Sara har bestämt över Abraham vid andra tillfällen.113 Enligt Delaney 

riskerar moderna bibeltolkare som försöker lägga in ett könsneutralt gudsbegrepp att missa 

innebörden av fokuseringen på det manliga könets roll och betydelse i 1 Mos. Hon 

sammanfattar: ”Genesis is preoccupied with the interrelated notions of seed, paternity and 

patrilinity: who begat whom. Only men produce seed and only men have the power to transmit 

the line.”114  

 ICAs reklam innehåller flera filmer där könsroller och genusperspektiv ifrågasätts, ofta på 

ett sätt som raljerar med den egna personalens beteenden och åsikter. Detta är i linje med Heaths 

tes om styrkan i att våga vara självkritisk och -ironisk, och ICA verkar i högre grad beredda att 

experimentera med genusfrågor än många andra annonsörer. Det borde därför vara tämligen 

riskfritt för ICA att testa lite mer utmanande vinklingar, eftersom ICAs reklamfilm bara visas 

under någon veckas tid i TV. Om en film skapar negativ publicitet går det snabbt att stoppa den 

för att minska problemen och återkomma nästa vecka med en ny reklamfilm.115 
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4 Konklusion 

 

Frågorna jag ställde inledningsvis berörde två frågeområden. Det första handlade om hur 

Abraham och ICA-Stig gestaltas som ledare, och hur deras ledarskap ifrågasätts och utvecklas. 

Det andra frågeområdet handlade om de båda karaktärernas maskuliniteter, och vilka likheter 

och skillnader det finns mellan de båda karaktärerna. Slutsatserna av min analys kan 

sammanfattas med dessa punkter: 

1) Abraham och Stig är två ledare med många gemensamma drag. Båda männen utsätts för 

komplikationer där deras lojalitet med sin uppdragsgivare och sina närmaste prövas och utmanas. 

Båda genomgår situationer där de visar svaghet och där deras ledarskap ifrågasätts eller övertas 

av andra i handlingen, en förändringsprocess som forskningen visar är viktig för att vi ska ta till 

oss och sympatisera med karaktärerna. Båda visar också samtidigt prov på klokskap när de 

hanterar sina utmaningar. Abrahamscykeln har en inbyggd eskalering där Abraham får allt större 

utmaningar från Herren och inte alltid är så oförvitlig som Herren har uppmanat honom att vara. 

Samtidigt visar Abraham sin tillit i allt högre grad, vilket också bekräftas av Herrens 

återkommande löften och omdömen, och där kulmen naturligtvis är uppmaningen till Abraham 

att offra sin son.  

 För Stigs del är det inte fråga om att graden av utmaningar av ledarskapet ökar över tid. I 

stället handlar det främst om en sekvens av dagliga utmaningar. Däremot ger den stora mängden 

av reklamfilmer möjlighet för ICA att utveckla Stigs karaktär över tid och vi blir allt mer bekanta 

med honom och övrig personal. Att jämföra uppmaningen att offra sin son med hur man ska 

agera när bäst-före-datumet på köttfärsen har ändrats kan möjligen uppfattas som långsökt. Men 

även om situationerna är radikalt annorlunda och inte kan jämföras innehållsmässigt har 

hanteringen av skandalen med den ommärkta köttfärsen haft en motsvarande betydelse för ICAs 

och Stigs anseende som Abrahams agerade när han ombads att offra sin son. Båda representerar 

utmaningar som ställer heder, anseende och förtroende på spel, och både Stig och Abraham 

kommer ut ur dessa båda utmaningar med ökat förtroende och stärkt auktoritet.  

 Rent berättartekniskt finns det stora skillnader mellan text och rörlig bild, men 

utvecklingen av såväl Abrahams som ICA-Stigs karaktärer i respektive berättelse gör att vi 

mottagare kan relatera till såväl Abraham som Stig och föreställa oss dessa som två fysiska 

individer. De blir exempel på konkreta förebilder och ledargestalter; båda är dedikerade och 

lojala till sina uppdrag, även om deras roller ifrågasätts och utmanas. Abraham visar tillit till 

Herren och den auktoritet som detta innebär, och drivs av målet att etablera ett nytt land och en 

ny framtid för sitt folk. Abrahams tillit till Herrens förmåga att leverera det han blivit lovad styr 
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hans ledarskap, och speglar också av sig på oss som läser texten så att även vi kan tro på 

motsvarande löften. Samtidigt gör detta att Abraham främst har rollen som budbärare: det är 

egentligen inte Abraham vi som läsare ska intressera oss för, utan för budskapet om förbundet 

med Herren som han förmedlar och representerar. 

 För ICA-Stig, och dagens samhällssyn där auktoriteter och maktstrukturer allt mer 

ifrågasätts, skapar en öppen och mer lågmäld attityd större trovärdighet och attraktionskraft i 

ICAs löfte till sina kunder. Här blir löftet i stället tydligt och trovärdigt genom att ICA som 

företag får en fysisk talesman som ger ICA en personlig närvaro och visar på öppenhet och 

frånvaron av auktoritativa normer. Så är fallet även om Stig är en rollkaraktär i form av en 

reklamfigur och inte en ”verklig person”, 

 Att Abraham är en patriark tas här för givet, eftersom Abrahamscykeln är den första delen 

av det som länge har benämnts som patriarkhistorien. Delaney (2000) påminner om att i ett 

historiskt perspektiv så har faderskapsrollen varit den dominerande rollen i vår civilisation, vilket 

gör att en patriark inte bara är far för sina barn utan den dominerande ledaren för alla.116 

Innebörden av Abrahams patriarkroll handlar naturligtvis först och främst om att vara en ledare 

som respekteras av och påverkar människor långt utanför sin familj eller sociala grupp. I min 

analys har jag visat hur Delaney ifrågasätter Abrahams beteende som förebild utifrån både 

feministiska och humanistiska principer. Amit (2001) menar att Abrahams roll i narrativet är 

som typ, d.v.s. att vara budbärare och förmedla ett budskap snarare än att vara en gestaltning som 

utvecklas och fördjupas. Min analys pekar dock på att Abraham, med sina olika styrkor och 

svagheter och skilda beteenden i olika situationer, hellre bör ses som en karaktär. Således, att 

Abraham är budbärare av löftet om förbundet med Herren, att Abrahams tillit till Herren 

representerar en grundläggande förebild inom både kristendomen och judendomen, samt att 

Abraham var anfadern för den folkgrupp som senare blir Israels folk är alla tre odiskutabla 

egenskaper hos Abraham. Det gör honom till patriark för Israels folk och gör att Abrahams 

berättelse inleder patriarkhistorien. Men detta är per automatik inte liktydigt med att han 

fungerar som en etisk och moralisk förebild som vi kan vända oss till när vi behöver råd av 

någon vis, omdömesgill och erfaren ledare. Detta är en högst relevant frågeställning och ämne 

för en fördjupad diskussion, men ämnet ligger dock utanför denna uppsats. 

 Stig uppfyller SAOLs definition av att vara patriark, d.v.s. en äldre en manlig ledare. Men, 

inte minst med tanke på det genomslag som ICA har med sin kommunikation i Sverige och hur 

ICA flera gånger lyft fram och använt Stig som talesman för ICAs syn i samhälls- och etikfrågor, 

finns det fog för att även kalla Stig för patriark i kvalificerad mening?  
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 Mitt resultat, utifrån det urval och den analys jag gjort, kan sammanfattas i ett ord: 

”Ibland”. Det finns flera exempel där Stigs agerande gått långt utanför det kortsiktiga 

kommersiella syfte, d.v.s. att generera besök i butikerna och sälja varor, som ICA kan antas ha 

med sin reklam. I hanteringen av köttfärsskandalen, men även t.ex. i filmerna med Jerry, 

personifierar Stig en bild av ICA som ett medvetet och ansvarstagande företag som jag förmodar 

att ICA vill förmedla till sina konsumenter. Här representerar Stig inte rollen som ”säljaren/ 

handlaren” eller ”butikschefen” utan i mycket högre grad något som man kan benämna ”den 

vise”. I analysen och jämförelsen framgår det också att Stigs beteende i dessa filmer bekräftar 

och utvecklar maskulinitetskomponenterna Visdom och Heder för Stig. Som jag belyste i 

jämförelsen: ju mer ICAs budskap handlar om etik och/eller hot mot företagets anseende, desto 

mer ”patriarkalt” agerar Stig. Med det menar jag att ICA, via Stig, i dessa sammanhang 

fokuserar på att kommunicera ett etisk/moraliskt budskap med hög grad av emotionell laddning, 

snarare än rationella kommersiella erbjudanden.  

 En annan viktig komponent i bedömningen om huruvida ICA-Stig kan anses vara en 

modern patriark har mindre att göra med Stig som karaktär och mer med kombinationen av ICAs 

kännedom och företagets reklaminvesteringar. Få svenska varumärken är så etablerade som ICA: 

nästan alla svenskar känner till företaget och de allra flesta av oss handlar där, åtminstone ibland. 

Heath (2012) visar att relationen med ett varumärke påverkar vår uppfattning om det: vi tenderar 

att tycka om det vi använder, även om det är omedvetna preferenser.117 Eftersom ICA dessutom 

investerar mer i reklam än något annat företag i Sverige finns förutsättningarna att både ”nå ut” 

(d.v.s. investera tillräckligt i kommunikation för att synas) till konsumenterna med en patriarkal 

ICA-Stig, och att ”nå in” (d.v.s. vara trovärdig) med Stig i den rollen. Men märk väl, det är bara i 

vissa sammanhang som ICA-Stig kan ha en roll som vis, omdömesgill och erfaren ledare. 

2) Både Abraham och ICA-Stig ger uttryck för hegemonisk maskulinitet i första hand via 

maskulinitetskomponenterna Visdom och Heder. Även om både Abraham och Stig i flera fall 

visar sig underlägsna sina kvinnliga motparter har Abraham fler exempel från texterna som lyfter 

fram Potens och hans auktoritet ifrågasätts heller inte lika ofta när det gäller Feminint 

beteende/feminina associationer.  

 En slutsats av min jämförelse är därför att Abraham sammantaget påvisar en bredare och 

mer mångsidig form av maskulinitet, med styrkor i fler av Haddox fyra 

maskulinitetskomponenter, än Stig. Utifrån Connells definition av hegemonisk maskulinitet från 

teoriavsnittet så utgör Abraham en mer komplett gestaltning av hegemonisk maskulinitet än 
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ICA-Stig. Connell (2008) relaterar även institutionell makt med maskulinitet.118 Med den 

definitionen som bas, och med Abrahams förbund med Herren som exempel på institutionell, 

men samtidigt implicit, makt så representerar Abraham en tämligen stark och ohotad 

maskulinitet. Inte minst om man jämför med Stig, som har en betydligt mer begränsad 

institutionell maktposition. Det verkar visserligen vara Sara som har ledarrollen i flera frågor 

inom Abrahams närmaste familj, och det finns tillfällen där Abraham väljer att undvika 

konfrontation när han möter andra ledare, men Stigs auktoritet och maskulinitetskomponenter 

ifrågasätts betydligt mer återkommande i filmerna. I vissa fall handlar utvecklingsdelen i 

narrativet i ICAs reklamfilmer om att Stig återtar och bekräftar den/de 

maskulinitetskomponent(er) som har ifrågasatts i komplikationsfasen (t.ex. när Stig tröttnar på 

att ha Ulf som inneboende). Det finns dock flera exempel där reklambyrån och ICA löper hela 

linan ut, så att reklamfilmen slutar med att Stigs ledarskap upplevs som försvagat (t.ex. när Sonja 

som nyanställd tar kommandot i butiken).  

 Connell är också tydlig med att hegemonin för maskuliniteter förändras över tid. Vår 

tolkning av Bibelns texter har förändrats de senaste decennierna, inte minst eftersom det är allt 

vanligare att tillämpa ett mer feministiskt perspektiv i analysen. Våra värderingar av vad som 

konstituerar det som Connell i teoriavsnittet definierade som ”det accepterade patriarkatets 

legitimitet” kan mycket väl förändras på ett motsvarande sätt. Därför kan även den inbördes 

relationen mellan Abrahams och ICA-Stigs maskuliniteter komma att förändras över tid. 

 

4.1 Diskussion 

 De senaste decennierna har ett antal intressanta studier och vetenskapliga modeller 

presenterats som ökar förståelsen för hur vi människor tar till oss berättelser, och några av dessa 

har jag refererat till i mitt arbete. Med denna utgångspunkt blir det särskilt intressant att studera 

hur två så diametralt väsensskilda berättelser trots allt har så många gemensamma egenskaper. 

När jag studerat dessa båda män i ledarposition ser jag parallella drag i både deras karaktärer och 

i sättet att strukturera berättelserna, men dialogen mellan de båda berättelserna skapar också nya 

spännande tankar hos mig: Hur skulle Stig sett ut om han levt samtidigt med Abraham? Går det 

att tänka sig Abraham i dagens samhälle? Hur skulle Abrahamscykeln berättas om den utspelade 

sig idag – vad skulle vara annorlunda och hur skulle vårt moderna samhälle ta till sig en sådan 

berättelse jämfört med den som finns i Bibeln idag? Finns det kanske rent av redan sådana 

berättelser, men som vi bara inte har upptäckt? Delaneys kritik av Abraham är också intressant 

att reflektera vidare över: äger denne patriark relevans för vårt nutida samhälle, eller utgör 
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gestalten primärt en angelägenhet för de religiösa samfunden? Det är inte svårt att föreställa sig 

vilken uppståndelse det skulle bli i dagens samhälle om en respekterad auktoritet skulle få för sig 

att ta med sig sin son upp på ett berg för att offra honom där som bevis på sin religiösa 

övertygelse. Våra referensramar idag gör att tankarna då troligen skulle gå till företeelser som 

terrorism och sekteristisk fundamentalism. Å andra sidan är det just i den motsättningen som 

dramat och symboliken kan leva kvar än i våra dagar; barnoffer har inte under någon tidsperiod 

varit acceptabelt och utmaningen för Abraham är minst lika tydlig för oss idag som den var då. 

 I min analys visar jag att Abraham tydligare gestaltar hegemonisk maskulinitet än ICA-

Stig. Enligt Connells definition av ”det accepterade patriarkatets legitimitet” representerar 

Abraham därmed högre auktoritet och makt än ICA-Stig. Eftersom auktoritet och makt även kan 

anses representera status borde Abraham följaktligen också ha högre status än ICA-Stig. Status 

är dock något som utgår från ett samhälles normer och värderingar, och det finns skäl att fundera 

över vilken typ av maskulinitet som värderas högst idag. Här öppnas en helt ny frågeställning: är 

ICA-Stigs maskulinitet alltid underställd Abrahams, eller finns det t.ex. grupper i samhället där 

ICA-Stigs maskulinitet, utifrån gruppens normer och värderingar, i högre grad än Abraham 

representerar önskvärt beteende och därmed ger högre status? I dagens samhälle, med ökad 

jämställdhet mellan könen, mindre auktoritetstilltro, högre grad av feministisk analys etc. – 

åtminstone inom vissa grupper/delar av samhället – är det ett inte orimligt antagande. Detta är en 

analys som bör fördjupas, men som då ligger utanför frågeställningen för denna uppsats. 

 En annan reflektion ligger i linje med hur Katie Edwards ser på sitt arbete,119 och var även 

en av insikterna som låg till grund för mitt ämnesval. Det är först på senare tid som teologisk och 

exegetisk forskning börjat fokusera på berättelser som via populärkulturen når ut i dagens 

samhälle, och där dessa berättelser analyseras på motsvarande sätt som man analyserar Bibelns 

berättelser från historiska, litterära eller sociologiska perspektiv. Detta är en glädjande 

utveckling, men Edwards ifrågasätter hur olika ämnesområden värderas inom den akademiska 

världen, och jag hoppas att mitt arbete kan bidra till att utveckla förståelsen och intresset inom 

såväl akademin som exegetiken för den berättarförmåga och samtida betydelse som kommersiell 

kommunikation representerar. Även om Bibelns berättelser och symbolik kan spåras i många 

populärkulturella företeelser bör de senare tolkas med respekt för den verkshöjd, kvaliteter och 

inflytande de representerar.   

 Jag har också kommit till insikt om hermeneutikens roll för att analysera en karaktär. I 

analysen av Bibelns texter ligger fokus ofta på att tolka enskilda berättelser eller kapitel. På 

samma sätt är det med reklam: vi möts av en enskild annons eller reklamfilm som vill förmedla 

                                                           

119 Edwards, ”Admen and Eve”, sid viii-ix 
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ett budskap. Men det är först när vi tar ett steg bakåt och kan betrakta en hel sekvens av 

berättelser som vi får överblick och kan göra en mer balanserad tolkning. Episoderna med såväl 

Abraham som ICA-Stig framstår i ny dager när man kan sätta dem i ett större sammanhang. För 

mig har detta arbete påmint en hel del om när man besöker ett konstmuseum och har förmånen 

att gå med på en guidad visning: med guidens berättelser om konstnärens tankar och verksamhet 

som bakgrund framstår varje enskilt verk i ny dager och möjliggör en djupare tolkning. Att 

Abraham har analyserats och tolkats på detta sätt är inget nyhet, men att göra motsvarande 

analys av en reklamgestalt har varit minst lika givande för mig. 

 Jag började mitt arbete med ansatsen att jämföra två män i ledarroller, en från Bibeln och 

en från den populärkultur som reklamvärlden utgör, utifrån deras maskulinitet och ledarskap. 

Abraham som patriark var en utgångspunkt för mitt arbete, men min analys har visat att det finns 

sprickor i hans maskulinitet. ICA-Stig uppfyller färre kriterier för hegemonisk maskulinitet än 

Abraham, men samtidigt kan Stigs gestalt och beteende tveklöst ha stor genomslagskraft i vissa 

situationer i dagens samhälle. En slutsats av sättet som ICA använde Stig i köttfärsskandalen, 

och den auktoritet Stig då representerade, är att Stig i vissa sammanhang kan motsvara rollen av 

en nutida patriarkkaraktär. Det är också troligt att med de värderingar som råder i samhället idag 

så finns det aspekter av komponenterna i Haddox modell som vissa grupper tolkar och värderar 

annorlunda. För dessa grupper kan därmed Stig representera minst lika hög status, i form av 

makt och auktoritet, som Abraham. Samtidigt finns det många tillfällen och många reklamfilmer 

där Stigs ledarskap och maskulinitet ifrågasätts, så det är ingen entydig patriarkgestalt vi möter i 

Stig. Men det är kanske just dessa svagheter som, utifrån Heaths och Kahnemans modeller för 

budskapsöverföring, gör honom tilldragande och skapar förtroende, eftersom detta bidrar till vår 

förmåga att ta till oss Stig och relatera till honom. 

 Nu, efter slutfört arbete där jag har fått många nya och värdefulla insikter, är det också 

tydligt att detta är ett forskningsområde där mycket fortfarande är ogjort och där det finns många 

frågeställningar att utveckla. Inte minst belyses min analys och jämförelse för mig själv varje 

gång jag ser en ny reklamfilm för ICA i TV-rutan. Dialogen mellan de två berättelserna har 

skapat en länk mellan hjältarna i min egen sinnevärld.  
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Bilaga 1  Sammanställning av analyserade reklamfilmer för ICA 

 

Samtliga länkar till reklamfilmerna är besökta senast 2014-12-14 

 

1) ”Samtal under soluppgång”, v25 2013  

www.youtube.com/watch?v=g7UT5PLzL2o  

I filmen sitter Stig och Ulf på en brygga och firar midsommar. Det är uppenbarligen sent på 

natten/tidigt på morgonen och Stig filosoferar delvis för sig själv, delvis till Ulf: ”Jag fick ju 

aldrig några egna barn. Men vi har ju kommit varandra nära. Även om jag fått slita mitt hår 

många gånger för din skull.” Han fortsätter sin betraktelse: ”Du är den son som jag aldrig 

fick…”, pausar lite och fortsätter därefter lite tystare och uppenbart rörd: ”Jag älskar dig.” Ulf 

bryter dock den sentimentala känslan när han svarar ”Wow Stig, klockan är nästan tre. Jag har 

aldrig varit uppe så här sent – det är liksom rekord!”  Filmer slutar med en textruta: ”Glad 

midsommar!” 

 

2) ”Cindys mamma”, v42 2014 

www.youtube.com/watch?v=euAcwiBJ7Cw   

I en av de senaste filmerna kommer Cindys mamma på besök i butiken. När hon får syn på Stig 

stelnar hon till och säger: ”Stig, är det du?” Cindy presenterar då Stig som sin chef och undrar 

om mamman känner honom. Hon svarar: ”Nja, vi har träffats förr, kan man säga…”, varpå Stig 

hälsar ”Hej, det var inte i förrgår!” Cindys mamma fortsätter: ”Det var Orust, midsommaren 

’98...” Cindy bryter in och säger: ”Men det var ju då du träffade min pappa. Han som var ICA-

handlare, och som skröt om sin fina butik hela tiden.” innan hon avslutar: ”Men vänta, då är ju 

du… (lång paus) … en som har träffat min pappa!” Stig skrattar och skakar av det hela och 

avslutar med ett öppet och ofullständigt: ”Jaha, det är jag nog”, innan han avviker för att lägga 

upp veckans erbjudande på hyllorna. Han är dock uppenbarligen påverkad av mötet eftersom han 

krockar med sin varuvagn när han lämnar Cindy och hennes mamma. Filmen avslutas med att 

Cindy kommenterar: ”Tänk, två ICA-handlare på samma midsommarfirande!” 

 

3) ”Ulf går för långt”, v30 2007  

www.youtube.com/watch?v=yJrAC0Gp428 

I filmen beklagar sig Stig till Sebastian i butiken: ”Jag vet inte vad jag ska göra, men jag håller 

på att bli galen av att Ulf bor hemma hos mig. Jag måste ordna det på något sätt.” Ulf dyker 

upp och säger: ”Stig, Stig, där är du ju! Jag tänkte ikväll: charader eller karaoke?” Stig noterar 
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Ulfs klädsel och kommenterar irriterat: ”Har du mina kläder på dig?” varpå Ulf svarar ”Dina 

kläder, mina kläder – våra kläder Stig! Vi ses hemma sen!” Konversationen fortsätter i nästa 

sekvens av reklamfilmen, vilken tydligen utspelar sig senare samma dag i personalrummet, där 

Ulf säger till Stig: ”Sen tänkte jag i hallen, att vi målar en stor svart dödskalle där. Det såg jag i 

ett TV-program och det var faktiskt riktigt schysst.” Stig svarar inte utan säger i stället: ”Ulf, jag 

har ordnat en lägenhet till dig.” varpå Ulf svarar ”Jaha, var ligger den?” Just då bryter filmen 

abrupt till en dörr täckt med graffititext och med en polisavspärrning framför. Någon sätter i en 

nyckel i dörren varpå dörren ramlar in. I nästa sekvens är vi som betraktare inuti lägenheten och 

ser Ulf som förvånad och skrämd står vid dörrkarmen och tittar in i lägenheten. Känslan av 

vandalism och förstörelse förstärks av ett ljus som påminner om det på en polisbil och av miljön 

med graffiti, lösa elsladdar och hundskall i bakgrunden. 

 

4) ”Sonja tar över”, avsnitt 38, 2002 

www.youtube.com/watch?v=G7dxxIR-j3s 

Filmerna med Sonja, som uppenbarligen är invandrare med latinamerikanskt eller spanskt 

ursprung, finns med tidigt i ICAs reklamberättelse. I en av de första reklamfilmerna med henne 

visar hon ganska omgående att hon har pondus och kan bestämma på egen hand. Filmen börjar 

med att Stig introducerar henne till affären med ett faderligt tilltal: ”Var inte rädd om du inte 

förstår allting med en gång. Och kassan den lär du dig så småningom. Frukten…” (”Päron, 

gott” säger Roger) ”… pasta…” (”Det är också gott” hör man från Ulf) ”… och här borta har 

vi kyckling.” Stig fortsätter ”Och här har vi köttbullar, och så går vi till mej-” innan Sonja 

avbryter honom mitt i ordet mejeri och därefter tar kommandot direkt: ”Nej, kyckling ska vara 

där, så att den syns. Frukten är OK, men pasta ska byta med dricka.” Roger frågar: ”Ska pastan 

byta med drickan?”, men hinner knappt säga frågan färdigt innan Sonja tar över igen: ”Du, vad 

heter du? Rodrigo?” Roger stammar fram ett försynt svar: ”Nej, R-r-roger…” innan Sonja än en 

gång tar kommandot: ”Jajaja, fixa det här nu! Några problem?” varpå Stig svarar försynt 

”Nej”, och sedan fortsätter när Sonja svarat ”Bra” och gått vidare i butiken, med ett försök att 

återfå sin pondus: ”Jaha, då är det bara att sätta igång då!” 

 

5) ”Stigs mamma”, avsnitt 102, 2004 

www.youtube.com/watch?v=hYr6j7hYIF8 

I filmen möter vi en äldre kvinnlig demonstratris som lagar mat i butiken och bjuder besökarna 

på detta. Stig står i bakgrunden och är uppenbart avvaktande till det hela, vilket får sin förklaring 

i slutet av filmen när demonstratrisen visar sig vara Stigs mamma. Innan detta avslöjas tycker 

dock Ulf att Stig också ska komma fram och smaka och säger: ”Kom och smaka Stig, stå inte 
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och löjla dig.” Stig ger med sig och tar en tugga, men lyckas samtidigt få mat på hakan. Stigs 

mamma ser detta, rycker in och torkar av honom samtidigt som hon säger: ”Men kom hit, du bär 

dig ju år som en liten gris.” Stig klagar: ”Men sluta nu”, men mamman tittar på Stig och säger: 

”Och långhårig har du blivit, du ser ju ut som en liten tjej”.  

 

6) ”Stig vs. Internet”, v3 2011  

www.youtube.com/watch?v=YP6AvIPgeDM 

I den här filmen är det Cindy som försöker visa Stig hur han ska använda datorn: ”Här har du 

billiga veckan-sidan. Och där nere har du våra smarta veckomenyer som gör att allt det du 

köper kommer till användning. Om du klickar där…” varpå Stig frågar ”Var?” När Cindy då 

svarar ”Där” visar det sig att Stig trycker på strömbrytaren, varpå Cindy kommenterar: ”Oj, nu 

stängde du ju ner hela sidan.” Stig svarar: ”Nej, vi tar det igen då… ICA…” Cindy fyller i: 

”punkt S-E” och Stig fortsätter alltmer irriterat: ”Ja, det vet jag väl.” Cindy lämnar rummet 

samtidigt som hon säger ”Så är det bara att skriva ut, och det fixar ju du!” Stig svarar uppgivet 

”Hur gör man det nu då?” varpå Jerry dyker upp i bakgrunden och säger ”Kontroll P!” vilket 

Stig upprepar. Det lyckas dock inte för Stig utan han slår allt mer irriterat med fingrarna på 

tangentbordet, och till sist slår han så hårt att skrivbordet går sönder och Jerry skakar på huvudet 

åt det hela. Avslutningsvis ser vi Stig via en övervakningskamera på lagret där han går löst på sin 

dator med först ett basebollträ, sen en gaffeltruck och till sist försöker elda upp den innan vi hör 

Stig säga: ”Ja, så kan det gå…” Allt slutar med en textskylt: ”Lugn. Billiga veckans menyer 

finns även i butiken.” 

 

7) ”Köttfärshistorien”, v51 2007 

www.youtube.com/watch?v=4ZpBYXIy6Eo 

Efter köttfärsskandalen drog ICA in sina vanliga reklamfilmer men återkom inom kort med en 

film, där Ulf kommer med förslag på hur ICA borde hantera detta problem.  Filmen börjar med 

att Ulf kommer till Stig i butiken med ett papper i handen och säger: ”Stig, nu har jag det, nu vet 

jag hur vi ska få folk att glömma den här köttfärshistorien. Vi gör en mysig och romantisk och 

förtroendeingivande musikvideo med Sebastian.” (Klipp till ett antal scener med Sebastian i 

olika romantiska poser och med smäktande kärleksmusik i bakgrunden.) ”Och så kanske man 

glömmer lite av den här tråkiga historien.” Stig funderar en del och säger sen: ”Jaha, ja det är 

en utmärkt idé Ulf. Jag lägger den bland dina andra förslag här i förslagslådan.” samtidigt som 

han öppnar en soptunna och lägger Ulfs manuskript i den, och med både minspel och gester 

markerar att det är precis så man inte bör göra.  
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8) ”ICA-Stig slutar röka”, v52 2010 

www.youtube.com/watch?v=bvyVuaayXJA  

Filmen börjar som en ”vanlig” utbudsfilm där Stig säger till Ulf: ”Jo Ulf, jag går bara ut och tar 

emot lite varor.” Väl utanför butiken hostar Stig och tänder en cigarrett. Så småningom tittar 

Stig allvarligt in i kameran och säger: ”Att röka är nog det dummaste man kan göra. Jag har 

rökt i 40 år. Så fort kameran är av så tar jag ett bloss.” (tar ett bloss på en cigarrett) ”Men nu 

får det vara nog. Mitt nyårslöfte det blir att fimpa för gott. Och är du rökare så hoppas jag att 

det blir ditt nyårslöfte också. Gott Nytt År!” Filmen slutar med en textskylt: ”Sluta röka med 

ICA-Stig. www.facebook.com/ICA” 

 

9) ”Matmånad del 2”, v42 2009 

www.youtube.com/watch?v=FyLKpjjg0jM 

En film som fick stort genomslag var när det kom en ny praktikant vid namn Jerry till ICA-

butiken. Jerry, som spelas av Mats Melin från Glada Hudik-ensemblen, har Downs syndrom. I 

filmen klagar Ulf, Cindy och Sebastian på hur mycket de har att göra med att packa upp varor. 

Till sist säger Cindy: ”Det här är ju helt sjukt. Stig hade ju lovat att vi skulle få förstärkning.” 

varpå Stig kliver in i bilden och säger: ”Jo hör ni, jag hade ju lovat att jag skulle skaffa 

förstärkning. Här är den – säg hej till vår nya praktikant Jerry.” Ulf, Cindy och Sebastian stirrar 

på Jerry med allt mer undrande och ifrågasättande miner, varpå Jerry svarar: ”Vad glor ni på? 

Har ni aldrig sett en praktikant förut?” och därefter syns texten ”Fortsättning följer…” 

 

10) ”Matmånad med Jerry del 3”, v43 2009 

www.youtube.com/watch?v=JL1doVXoDpE 

Den första filmen med Jerry följdes av två ytterligare filmer under veckorna direkt efter där ICA 

satte Jerry i kontrast mot Ulf. I film nummer två med Jerry ger Stig Ulf i uppdrag att introducera 

Jerry till butiken och hur man arbetar med den svenska matmånaden. Ulf hanterar Jerry som en 

mindre vetande person och säger bland annat: ”Just nu har vi rot-frukts-vecka” med betoning på 

varje enskild stavelse, som om man pratar med ett litet barn eller med någon som är 

förståndshandikappad. Ulf visar också flera gånger med överdriven tydlighet när en textad skylt 

är vänd upp och ner, vilket gör att Jerry ser alltmer fundersam ut. Till sist går Jerry till Stig och 

säger: ”Du Stig, Ulf – han mår inte riktigt bra, va?” och gör samtidigt tecknet med att snurra 

handen mot tinningen som antyder att någon är psykiskt störd, varpå Stig svarar lakoniskt: ”Nej, 

tyvärr…” 
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11) ”Childhood med skrikande barn del 1”, v48 2010 

www.youtube.com/watch?v=mZBqr1ZOEXg 

Filmen börjar med att Stig sitter i en stol i affären med en liten flicka i knät och ska spela in 

ICAs reklamfilm. Stig säger ”Köp någon av ICAs egna varor, så går 1 % till Childhood”. 

Flickan petar sig hela tiden i näsan, så Stig förmanar henne: ”Du ska inte peta näsan”. I nästa 

scen hör vi Stig säga: ”Childhood hjälper utsatta barn och unga mödrar… Aj!” och ser att det 

nu är en liten pojke som sitter i knät, och som har en leksakhammare i handen som han 

uppenbart har använt på Stig. I nästa klipp hör vi ett barn som skriker och Stig säger: ”Nu får du 

faktiskt vara tyst här.” samtidigt som vi ser en ny liten pojke som gråter i Stigs knä.  Stig 

fortsätter med barngråten i bakgrunden: ”Jo, Childhood hjälper utsatta barn och unga mödrar… 

(paus) ...Jaja, nej detta gäller samtliga ICAs egna varor”. När kameran panorerar in igen ser vi 

att det nu är en liten flicka som gråter i Stigs knä. I nästa klipp är det dock tyst i bakgrunden och 

Stig säger: ”Genom att köpa någon av ICAs egna varor så går 1 % till Childhood. För här på 

ICA älskar vi barn”. När kameran panorerar ut ser vi att Stig nu sitter med ett foto av en pojke i 

knät, och förstår att det är därför som det äntligen var lugnt och tyst runt Stig.  

 

12) ”Påsk med präst”, avsnitt 274, påsken 2009 

www.youtube.com/watch?v=JGefzzSmH4c 

Detta är en film med tydliga bibliska referenser. När filmen börjar sitter personalen i fikarummet 

och diskuterar varför man firar påsk. Ulf har först ställt frågan om varför vi firar påsk och då 

svarar Sebastian: ”Därför att Jesus dog”. Stig håller inte med: ”Nej, därför att han 

återuppstod.” Sebastian står på sig: ”Han dog!” Stig argumenterar: ”Man firar väl inte någon 

som dör heller. Nej, Jesus han återuppstod.” Cindy undrar då: ”Men finns det ingen som vet 

nånting?” Sebastian svarar lite irriterat: ”Jag kan säga att jag vet en hel del, och jag känner 

massor av präster.” varpå Stig säger ”Nu råkar det faktiskt vara så att jag har en präst här” och 

går och öppnar dörren till personalrummet. Mycket riktigt står det en präst utanför som Stig tar 

med in. Prästen säger då: ”Ja, bakgrunden till påsken är ju en riktigt lång historia… (kort paus) 

… så jag har faktiskt sparat ner den åt er på ett USB-minne.” Sebastian är inte nöjd: ”Men 

herregud, vad overkligt: en präst som bara står där. Vem är det som hittar på de här 

reklamfilmerna egentligen?” Slutbilden i filmen säger sedan ”Läs mer om olika påsktraditioner 

på ica.se”. 
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13) ”Gandalf White”, v47 2007  

www.youtube.com/watch?v=K1mzXUI7-u4 

Några veckor innan den här filmen sänds har Stig lämnat butiken. I stället är det en ny chef som 

styr, där det finns tydliga referenser till både maffian och filmen Gudfadern. Den nye chefen 

berättar för sin kostymklädde unge son: ”En dag kommer allt detta att vara ditt.” samtidigt som 

de båda hunsar den övriga personalen som packar varor på lagret. Allting förändras dock när 

lagerportarna öppnas och ett starkt ljussken strålar in samtidigt som vi hör mäktig musik. Alla 

blir förskräckta och ryggar baklänges tills vi ser en gestalt som kommer fram ur ljuset. Det är en 

person med långt grått hår, skägg och vandringsstav, och därmed med tydliga referenser till såväl 

Jesus som trollkarlen Gandalf i J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen, som kliver fram. Vi ser nu att 

det är Stig som återvänder. Maffiachefen och hans son flyr, samtidigt som personalen (Ulf, Sofia 

och Sebastian) står i motljus med vinden som blåser genom håret. Det senare är en scen som 

återfinns i många filmer där temat är besök från utomjordingar, t.ex. ”Närkontakt av tredje 

graden”, men skulle också kunna vara en scen från Bibeln där t.ex. den Helige Ande eller en 

ängel uppenbarar sig. Ulf, Sebastian och Sofia säger alla ”Stig? Stig!” varpå Ulf fyller på: ”Jag 

visste att du skulle komma tillbaka!” och alla omfamnar varandra i filmens slut. 

 


