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Sammanfattning 
Titel: Underhållande stereotyp eller överdriven parodi? − En mottagarstudie om 

Umeå Energis reklamfilmskoncept Dolf och Järven 

Antal sidor: 35  

 

Medierna påverkar vår världsbild och spelar en stor roll för utformningen och 

spridningen av sociala representationer. I och med mediernas allt större plats i våra liv 

ökar behovet hos både människor och organisationer att sticka ut för att synliggöra sig 

i bruset av alla varumärken som finns.  

 

Umeå Energi lanserade 2013 ett reklamkoncept med karaktärerna Dolf och Järven 

som bor i Lill-Grobban, en fiktiv ort någonstans utanför Umeå. Syftet med denna 

kvalitativa studie är att undersöka hur Umeå Energi använder sig av en stereotyp bild 

av norrlänningar i sitt reklamkoncept Dolf och Järven och hur detta påverkar 

mottagarna, samt i förlängningen även bilden av den stereotypa norrlänningen. 

Teorierna som används är stereotyper, identitet och storytelling. För studien 

genomförs tre fokusgruppintervjuer med studenter, yrkesverksamma respektive 

pensionärer, samt en enskild intervju med marknadsförare på Umeå Energi. 

 

Studien visar att studenter och yrkesverksamma upplever reklamfilmerna om Dolf och 

Järven som underhållande medan pensionärerna är negativt inställda; de anser att det 

är en överdriven och parodisk bild av norrlänningen som förmedlas. Av studien 

framgår även att den norrländska dialekten är en stor del i skapandet av den stereotypa 

norrlänningen. Yrkesverksamma och studenter har en positiv inställning till Umeå 

Energi efter att ha sett reklamfilmerna medan pensionärerna är skeptiska. Överlag 

visar studiens resultat stora skillnader i hur reklamfilmerna om Dolf och Järven 

mottas bland äldre och yngre personer. Studenter och yrkesverksamma anser att 

reklamfilmerna är underhållande, något som inte pensionärerna håller med om då de 

tycker att reklamfilmerna förmedlar en överdriven och negativ bild av norrlänningen. 	   

 

Nyckelord: Umeå Energi, Norrland, norrlänning, stereotyper, identitet, storytelling.  



	  

Abstract 

Title: An amusing stereotype or outrageous parody? – The respondents views of the 

commercial concept Dolf and Järven, by Umeå Energi 

Number of pages: 35 

 

Media affects our views of the world and plays a large part in creation and 

dissemination of social representations. Through media’s increasing importance, 

people and organizations need to work harder to stand out among the large amounts of 

brands that exists today. 

 

In 2013, Umeå Energi launched a commercial concept about Dolf and Järven, two 

characters living in Lill-Grobban, a fictional village outside of Umeå. The aim of this 

qualitative study is to examine how Umeå Energi uses stereotypes in the commercial 

concept Dolf and Järven and how this affects the respondents, and in the long run the 

stereotypification of norrlandians. To achieve this aim the following theories have 

been applied: stereotypes, identity and storytelling. The study was conducted through 

three focus group interviews with students, professionals and senior citizens, plus one 

informant interview with a marketer at Umeå Energi. 

 

The results and analysis of the study shows that students and professionals thinks the 

commercials are entertaining, while senior citizens are of a negative opinion; they 

believe it’s an outrageous and parodic image of locals represented in the commercials. 

The study also shows that the dialect of the northern Sweden is a large part in creating 

the stereotypical local in northern Sweden. Professionals and students have a positive 

image of Umeå Energi after watching the commercials while senior citizens are 

skeptical. Overall, the study's results show large differences in how the commercials 

about Dolf and Järven is being received by the respondents. Students and 

professionals think that the commercials are entertaining, while senior citizens 

disagree. They are of the opinion that the commercials show an exaggerated and 

negative image of norrlandians. 

 

 

Keywords: Umeå Energi, northern Sweden, locals, stereotypes, identity, storytelling.  
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1. Inledning 

Medierna påverkar vår bild av världen och spelar en stor roll för utformningen och 

spridningen av sociala representationer. Massmedia sprider snabbt föreställningar och 

idéer till många människor. Perry Hinton, lektor i psykologi, menar att vi kan studera 

vilka sociala representationer som uttrycks genom exempelvis tidningar och tv på 

samma vis som vi kan studera vilka sociala representationer som uttrycks i ett samtal 

(Hinton, 2003:152). 

 

Idag, när medieutbudet vuxit lavinartat och antalet plattformar för kommunikation 

ökat, har gränserna mellan kommersiell kommunikation och populärkultur kommit att 

suddas ut mer och mer. Reklamfilmer är ofta något som lockar mängder av tittare på 

Internet, snarare än att vara ett störningsmoment under tv-kvällen. Det är vanligt att se 

reklamkampanjer på topplistan över det mest populära materialet på Youtube (Metro, 

2015-02-10). Då medier tar allt större plats i våra liv ökar behovet hos både 

människor och organisationer att uttrycka sin identitet och synliggöra sig i bruset av 

alla varumärken som finns, menar konsthistorikern Lena Holger (Holger et al, 

2002:9). 

 

Umeå Energi lanserade 2013 ett nytt reklamkoncept med karaktärerna Dolf och 

Järven i spetsen. De två bröderna bor i Lill-Grobban, en fiktiv ort någonstans utanför 

Umeå. I reklamfilmerna får tittarna följa Dolf och Järvens vardag ute i skogen, 200 

meter utanför Umeå Energis upptagningsområde. Dolf framställs som en eremit och 

är irriterad på allt Umeå Energi gör och det retar honom att han inte får ta del av deras 

förbättringsarbete med förnyelsebara energikällor. Ju bättre det går för Umeå Energi 

desto argare blir Dolf (Umeå Energi, 2015). Umeå Energis reklamfilmer om Dolf och 

Järven har blivit populära och den första filmen hade på bara några veckor fått 30 000 

visningar på Youtube (www.resume.se A, 2015-02-10). 

 

Uppsatsen skrivs i samråd med Umeå Energi som är intresserade av att få reda på 

mottagarnas upplevelser av reklamfilmerna om Dolf och Järven. I övrigt har 

uppsatsförfattaren formulerat studiens implikationer och syfte. Viss mailkontakt med 

marknadsförare på Umeå Energi har förekommit genom arbetets gång, för att erhålla 

bakgrundsinformation kring reklamkonceptet Dolf och Järven. 
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Journalisten och kulturkritikern Po Tidholm skriver i Norrland – essäer och 

reportage, att Norrland utgör 58 procent av Sverige och är rent geografiskt den del av 

landet som ligger ovanför Dalälven (Tidholm, 2012:13). I enlighet med Tidholms 

resonemang definieras norrlänning i denna uppsats som person boende norr om 

Dalälven. 

 

Denna studie avser undersöka Umeå Energis reklamkoncept Dolf och Järven. 

Eftersom medier spelar en stor roll för våra föreställningar om världen är det 

intressant att undersöka hur Umeå Energi använder sig av en stereotyp bild av 

norrlänningar och vad mottagarna har för inställning till reklamfilmerna om Dolf och 

Järven. Medieforskaren Marie Grusell menar att reklam är en självklar del av vår 

vardag, i och med att reklam förmedlas via medier som vi dagligen möts av (Grusell, 

2008:25). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur Umeå Energi använder sig av en stereotyp bild av 

norrlänningar i sitt reklamkoncept Dolf och Järven, hur detta påverkar mottagarna och 

i förlängningen även hur detta kan påverka bilden av den stereotypa norrlänningen. 

 

Följande frågeställningar utgör studiens utgångspunkt: 

 

1. Hur använder sig Umeå Energi av stereotyper i sitt reklamkoncept om Dolf och 

Järven?  

2. Vilken bild av norrlänningen kommuniceras genom Umeå Energis reklamfilmer? 

3. Vad är mottagarnas inställning till Umeå Energi efter att ha sett reklamfilmerna om 

Dolf och Järven? 

	  

1.2 Avgränsningar 
Umeå Energis reklamkoncept Dolf och Järven innefattar både tv-reklam, radioreklam, 

tidningsannonser och sociala medier. Inom ramen för en C-uppsats berör denna studie 

tv-reklam, alltså inte radioreklam, tidningsannonser eller sociala medier. Studien utgår 

inte från ett sändarperspektiv utan endast från ett mottagarperspektiv. 
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2. Bakgrund	  
I detta avsnitt redogörs bakgrunden till studien, fakta om bolaget Umeå Energi och 

deras reklamkoncept Dolf och Järven. 

 

2.1 Umeå Energi 

Umeå Energi kallar sig Umeåbornas eget energibolag och verkar i Umeå med omnejd. 

Det är ett kommunalt bolag vilket innebär att alla invånare i regionen är ägare, och de 

flesta är även kunder. Bolaget levererar el, värme och bredband. Elen produceras från 

förnyelsebara källor: sol, vind och vatten, vilket påverkar miljön mindre än kärnkraft 

och fossila bränslen. Umeå Energi eftersträvar att Umeåregionen ska vara ”ett 

fantastiskt ställe att bo på inte bara under vår livstid utan under lång, lång tid 

framöver”, enligt deras egen hemsida. Umeå Energis mål är att vara helt 

klimatneutrala år 2018 och inte ha något utsläpp av växthusgaser överhuvudtaget 

(www.umeaenergi.se, 2015-02-10). 

 

2.2 Dolf och Järven i Lill-Grobban 

Umeå Energis reklamsatsning om Dolf och Järven skapades 2013 (www.resume.se, 

2015-02-10). Bakom konceptet ligger reklambyrån ANR BBDO, en svensk 

reklambyrå som grundades 1999 och är baserad i Stockholm (www.anrbbdo.se, 2015-

03-04). Karaktärerna Dolf och Järven är bröder och bor i Lill-Grobban, en fiktiv ort 

någonstans utanför Umeå. De bor tillsammans i en ensligt belägen stuga i skogen, 200 

meter utanför Umeå Energis upptagningsområde. Dolf framställs som en eremit och 

han är irriterad på Umeå Energi och allt de gör; förbättringsarbetet med förnyelsebara 

energikällor från sol, vind och vatten får han inte ta del av vilket retar honom. Han har 

koll på alla Umeå Energis nyheter och erbjudanden och kan ange varje strömavbrott i 

regionen sedan 1978. Han blir arg när det går bra för Umeå Energi och Umeå, hans 

tillvaro är inte lika blomstrande som regionen. I den första reklamfilmen om Dolf och 

Järven presenteras karaktärerna, de efterföljande filmerna är mer specifika och 

handlar bland annat om fjärrvärme eller solenergi (Umeå Energi, 2015). 

Reklamfilmerna om Dolf och Järven har fått stor spridning, idag har de setts fler än 

240 000 gånger på Youtube, vilket kan jämföras med Umeås invånare som är 120 000 

(www.resume.se B, 2015-03-10).  
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I februari 2015 finns åtta reklamfilmer om Dolf och Järven. Dessa är följande. 

 

Dolf och Järven i Lill-Grobban – 45 sekunder 

Dolf och Järven testar ljusterapi – 20 sekunder    

Dolf och Järven skaffar fjärrvärme – 15 sekunder 

Dolf och Järven och motionscykeln – 20 sekunder 

Dolf och Järven vintersäkrar med gaffatejp – 30 sekunder 

Dolf och Järven firar lilla julafton – 23 sekunder 

Dolf och Järven fixar duschen – 20 sekunder 

Solen skiner på Dolf och Järven – 30 sekunder 
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3. Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel beskriver teoretiska utgångspunkter för studien av Umeå Energis 

reklamkoncept Dolf och Järven. Centrala teorier för studien är stereotyper, identitet 

och storytelling. Inledningsvis sammanfattas tidigare forskning som är relevant för 

studien, därefter följer av en presentation av de tillämpbara teorierna. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Madeleine Erikssons avhandling (Re)producing a pheriphery - Popular 

representations of the Swedish north från 2010, syftar till att titta närmare på bilden 

av Norrland och hur den stereotypa bilden av Norrland har kommit till. Fokus ligger 

på hur Norrland representeras, och med Norrland menas den nordligaste delen av 

Sverige, 58 procent av landet. Eriksson, som är kulturgeograf, menar att det är genom 

massmedier, reklam och populärkultur som den stereotypa bilden av Norrland skapas, 

vilket får följder på hur resten av Sverige uppfattar Norrland som landsdel. Erikssons 

forskning visar att det finns olika framställningar om Norrland. Ibland framhävs 

Norrland som något exotiskt å ena sidan, men å den andra sidan betraktas 

norrlänningar som omoderna, fåordiga, arbetslösa och/eller bidragstagare. Det 

moderna Sverige representeras ofta av storstadsregionerna, där människorna framhävs 

som utbildade, toleranta och kultiverade. Det är den urbana bilden av Sverige som 

oftast visas upp, och genom att framställa Norrland som ett periferi leder det till att 

övriga Sverige betraktas som ett modernt samhälle. Eriksson skriver att Stockholm 

befinner sig högst upp i den geografiska hierarkin medan Norrland finns längst ner – 

Norrland blir allt som Stockholm inte är. Eriksson skriver att enligt informanter i 

hennes studie är den stereotypa norrlänningen en person som är tyst, lugn och 

jordnära. Norrlänningen kan även vara omodern, pålitlig och hårt arbetande, något 

som kan vara till norrlänningens fördel exempelvis vid jobb- eller bostadssökande 

söderut i Sverige då många delar den stereotypa uppfattningen om att norrlänningen 

är pålitlig och har hög arbetsmoral. I sin avhandling tar Eriksson upp filmen Jägarna, 

en svensk thriller från 1996 regisserad av Kjell Sundvall. Filmen blev en stor succé 

när den kom, och har blivit något av en filmklassiker tack vare enastående tittarsiffror. 

Den handlar om polisen Erik som lämnar Stockholm för att flytta tillbaka till sin 

hemby i norra Sverige. Filmkritiker är överens om att Jägarna anspelar på stereotyper 

och klichéer. Många norrlänningar har kritiserat filmen, man höll inte med om den 
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uppvisade bilden av norrlänningen. Norrlänningen representeras som sexistisk och 

homofobisk, han är en heterosexuell man som jagar och pratar grov dialekt, tittar på 

pornografi och dricker öl. Miljön är norrländsk landsbygd kantad av berg, skog och 

renar. Samtidigt som många kritiserade Jägarna blev den även hyllad för att man 

tyckte att den var autentisk och trovärdig. 

 

Mart Ots skrev 2010 doktorsavhandlingen Understanding value formation – A study 

of marketing communications practices. Studien har följt Icas 

marknadsföringskommunikationsprocess 2007-2008 och några av de mest centrala 

aktörerna som marknadschefer, redaktion och mediebyråspecialister. Studien 

beskriver deras inblandning i tv-reklamkampanjer, kundtidningen och i inledningen 

av masskundanpassade direktmarknadsföring. Metoden som använts är kvalitativa 

intervjuer och observationer. Ica är det största detalj- och grossistföretaget i Sverige 

och landets största annonsör. Ots har skrivit ett kapitel i avhandlingen som heter The 

case of TV advertising, vilket handlar om just Icas TV-reklam. Sedan början av 2000-

talet har Ica varit ett företag som blivit omtyckt för sitt innovativa varumärkesarbete, 

särskilt genom TV-reklam. Icas reklamkoncept var unikt när det kom, i och med att de 

skapade en enkel historia som ständigt utvecklades, som en serie där publiken lärde 

känna karaktärerna för varje avsnitt. Filmerna underhåller, visar kampanjerbjudanden 

och förmedlar Icas kärnvärden.  

Avhandlingen Att gestalta en region - källornas strategier och mediernas 

föreställningar om Öresund, är skriven av kommunikationsvetaren Jesper Falkheimer 

2004. Den handlar om Öresundsregionaliseringen genom medierna och tittar på hur 

och av vem som Öresundsregionen konstruerats i medierna under tidsperioden 1991-

2001. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur Öresundsregionen som social 

föreställning byggdes upp och gestaltades i dominerande regionala danska och 

svenska dagstidningar under tidsperioden. Falkheimers analys visade att det nationella 

och lokala har större betydelse för massmedierna än det öresundsregionala, samt att 

det förmedlades en positiv bild överlag i de analyserade medierna, men att bilden 

dominerades av nationella stereotyper och format. Det är främst i den kommersiella 

reklamen som nationella stereotyper konstrueras via medierna. 
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Ett delat Norrland – på väg mot regioner är en rapport med Anders Lidström som 

redaktör. Rapporten är ett samlingsverk med femton kapitel skrivna av totalt elva 

författare. Studien undersöker bland annat huruvida det råder enhetlighet bland 

norrlänningarna, exempelvis i form av en gemensam norrländsk identitet, samt vad 

norrlandsidentiteten betyder jämfört med andra identiteter. Rapporten visar att mellan 

70 och 80 procent av personer boende i Sveriges fyra nordligaste län, Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, starkt identifierar sig som norrlänning 

som en beteckning för vad de är. Denna siffra är nästan på samma nivå som 

länsidentiteten, alltså känslan av att vara exempelvis norrbottning eller västerbottning. 

Kerstin Westin, professor i kulturgeografi, skriver att vi kan identifiera oss i olika 

grad med olika platser och regioner, att identitet uttrycker vårt förhållande till var vi 

bor. Westin menar att identitet består av minnen, känslor och mening som är kopplade 

till platsen och regionen, och kan sägas uttrycka hur vi kategoriserar oss i förhållande 

till en geografisk plats, exempelvis att känna sig som en norrlänning. På lokal nivå är 

identitet viktigt för den lokala gemenskapen och att skapa samhörighet med andra. 

Personer som känner för sin ort och identifierar sig med den är ofta motiverade att 

arbeta för att utveckla den. Enligt Westin är identiteten med Norrland hög, människor 

boende i norr identifierar sig med sitt bostadslän och Norrland vilket skapar stark 

lokalpatriotism. Westin konstaterar att det som verkar påverka mest om man 

identifierar sig som norrlänning eller ej är var man är uppvuxen. Den som inte växt 

upp i de fyra nordligaste länen identifierar sig i lägre grad med Norrland. Geografiskt 

är det dock inte endast de fyra nordligaste länen som räknas till Norrland, men i denna 

rapport definieras norrlänning som en person boende i något av de fyra nordligaste 

länen. Det är vanligt att identitet med en region eller plats ökar ju längre boendetiden 

varar, eftersom platsen/regionen fylls med personliga minnen, händelser och 

betydelser som gör dem unika. Lidström och Westin skriver att man ibland hävdar att 

norrlänningen inte finns, utan att den är en myt byggd på missuppfattningar och 

populärkultur. Norrland är stort till ytan, människor kan inte ha en gemensam 

identitet, är ett vanligt argument. Således skulle de som bor i Norrland i första hand 

vara exempelvis norrbottningar eller västerbottningar, inte norrlänningar. 
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Reklam – en objuden gäst är en avhandling skriven medie- och reklamforskaren Marie 

Grusell 2008. Studien syftar till att beskriva allmänhetens uppfattningar om reklam i 

morgonpress och tv. Grusell kommer fram till att de allra flesta tycker att reklam är 

irriterande och det är fler som tycker att annonser i morgonpress är mer informativa 

än tv-reklam. Grusell menar även att vi tror att andra påverkas mer än vi själva. 

Grusell refererar till en undersökning som konstaterar att yngre personer är mer 

positiva till reklam än äldre. Äldre är mer negativa i sin uppfattning om tv-reklamens 

underhållningsvärde än yngre. Vidare menar Grusell att reklam ger oss ett stort flöde 

av texter och bilder som i sin tur skildrar både tidsandan som gäller och de 

människouppfattningar som råder. Således skapar reklam, samtidigt som den är under 

ständig förändring, både förväntningar och igenkänning. Aktuell reklam ger oss en 

anvisning till vad som för tillfället anses gångbart i samhället. Vad gäller reklam och 

underhållning menar Grusell att om reklam upplevs som just underhållande kan detta 

betraktas som en sorts återbetalning för att reklamen tar sig in i våra liv som en 

oinbjuden gäst. Humor är ett sätt för reklamanvändaren att locka till sig allmänhetens 

intresse. Upplever vi reklamen som underhållande är sannolikheten större att vi 

engagerar oss, förutom att nå ut med sitt budskap når reklamanvändaren även in med 

budskapet. Grusell skriver att vår ålder kan ha betydelse för inställningen till reklam. 

Att vara född i en viss tid innebär att vi socialiseras in i samhället utifrån de 

värderingar och normer som råder. Människor födda i en viss åldersgeneration delar 

liknande värderingar och inställningar. Således är det sannolikt att mediers reklam 

uppfattas olika utifrån ett generationsperspektiv och olika socialiseringsprocesser. 

Vidare skriver Grusell att dagens yngre personer kan uppfatta vissa reklamformer 

annorlunda än vad äldre gör, eftersom individens grundläggande värderingar formas 

vid ung ålder. 
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3.2 Teori 

Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier kring stereotyper, identitet och 

storytelling. 

 

3.2.1 Stereotyper 

Med syftet att undersöka hur Umeå Energi använder sig av stereotypa framställningar 

i sina reklamfilmer är det relevant att studera teorier om stereotyper. Perry Hinton, 

lektor i psykologi, skriver att stereotypisering innebär att man bedömer andra 

människor utifrån vilken kategori de tillhör och inte som individer (Hinton, 2003:10).  

Vidare menar Hinton att en stereotyp har tre viktiga element. För det första 

kännetecknas en stereotyp av att den har en egenskap som en grupp människor känns 

igen vid. Det kan vara exempelvis en nationalitet, religion, kön, ålder, hårfärg – vilken 

egenskap som helst som är av betydelse för den som ser den hos andra människor. 

Denna identifikationsprocess gör att vi skiljer en grupp människor från mängden när 

det kommer till vissa egenskaper. Vi kan skilja en grupp från andra grupper som inte 

besitter samma egenskaper, och genom att exempelvis urskilja rödhåriga människor 

skiljer vi dem från människor som inte har rött hår. För det andra tillskrivs gruppen 

som helhet fler egenskaper. Rödhåriga kan exempelvis betraktas som 

temperamentsfulla, menar Hinton. Ofta är dessa egenskaper personlighetsdrag men 

det behöver inte vara så utan vissa stereotyper innefattar fysiska egenskaper, som att 

äldre personer är gråhåriga och att skandinaver är långa. Utmärkande för en stereotyp 

är att dessa ytterligare egenskaper appliceras på alla som tillhör gruppen. När det 

konstaterats att en person har en egenskap som identifierar en viss grupp, vi upptäcker 

att en person har rött hår, tillskrivs den personen den stereotypa egenskapen. Vi drar 

slutsatsen att den rödhåriga personen är temperamentsfull (Hinton, 2003:11f). 

 

Forskning om stereotyper försöker svara på frågor som varför vi gör dessa 

kategoriserande bedömningar och varför vi antar att en viss person har vissa 

egenskaper på grund av att hen tillhör en viss grupp, istället för att betrakta personen 

som en individ (Hinton, 2003:12f). Filosofen Walter Lippman kom ut med boken 

Public opinion år 1922. Lippman introducerade här begreppet stereotyp och gav 

synpunkter på hur och varför de används. Han menade att de stereotyper vi skapar 

huvudsakligen är falska och var kritisk mot hur de skapas och vad de innehåller 
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(Hinton, 2003:13). Nästan alltid har ordet stereotyp använts om ett skällsord. Men 

Lippman ville inte att den skulle ha en helt och nödvändigtvis nedsättande klang. Han 

hade en viss ironisk distans till sitt ämne men betonar ändå hur nödvändiga, och 

användbara stereotyper är, och talar om dess begränsningar och ideologiska 

implikationer. Lippman talade om stereotyper som en sorteringsprocess, en genväg, 

med hänsyn till världen och att uttrycka våra värderingar och övertygelser. Enligt 

Lippman är stereotyper starkt laddade med känslorna som är fästa vid dem (Dyer, 

1993:11). 

 

Under 1970-talet började man tänka på stereotyper som kognitiva processer som är 

normala och varken felaktiga eller korrekta. Forskare inom psykologi menade att 

stereotyper inte var resultat av ett tankefel som skulle rättas till, utan ett resultat av 

människans kognition och hur den fungerar (Hinton, 2003:25). Tidigare trodde man 

att stereotyper är stela uppfattningar om andra människor som saknar 

verklighetanknytning (Hinton, 2003:15). Nu började man fråga sig om själva 

stereotypiseringen hade betraktas på ett negativt sätt. Kanske hade forskarna 

framställt själva stereotypiseringen på ett alltför stelt sätt då de betraktade stereotyper 

som något dåligt. Vissa forskare menade att vissa testmetoder gjort att stereotyper 

föreföll vara enkla. Deltagare fick exempelvis kryssa i en lista med olika egenskaper 

för att undersöka hur pass överens de var. Många trodde att de metoder och material 

som använts för att studera stereotyper hade gjort att stereotyper konstruerades som 

alltför stela och enkla (Hinton, 2003:25). Dessutom behöver stereotypisering som 

process inte vara en sämre kognitiv sådan. Fransmän anses enligt stereotypen vara 

kulturella och romantiska, så det finns stereotyper som inte uttrycker en syn som är 

negativ (Hinton, 2003:26). 

 

Stereotypisering ger människor ett fåtal, enkla, essentiella karaktärsdrag som 

framställs som fastställda av naturen. Professorn Richard Dyer menar att vi utan 

”typer” skulle ha svårt för att förstå världen. Det skulle till och med kunna vara 

omöjligt. Vi förstår världen genom att referera till föremål, människor eller händelser 

i våra huvuden till klassifikationsscheman i vilket de passar, enligt vår kultur. Han tar 

”bord” som ett exempel. Vi avkodar ett platt föremål på ben som ett ”bord”. Kanske 

har vi aldrig sett den typen av bord innan, men vi har ett allmänt begrepp eller 
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kategori av bord i vår hjärna, dit vissa särskilda föremål som vi stöter på passar in. 

Utifrån ”typ” förstår vi ”det enskilda” (Hall, 1997:257). Dyer menar också att vi alltid 

får en förståelse för saker i termer av bredare kategorier. Vi känner att vi vet något om 

en person genom att tänka på de roller som personen innehar: är personen en förälder, 

ett barn, en chef eller pensionär? Vi tilldelar människor olika grupper, med avseende 

på ålder, kön, nationalitet med mera. Utifrån om människor är glada, allvarliga eller 

aktiva sorterar vi in dem i olika personlighetstyper. Bilden av vem personen ”är” 

byggs upp av en information vi samlar på oss genom att sätta in personen i olika 

kategorier, typer (Hall, 1997:257). 

 

3.2.2 Identitet 

I och med dagens mediebrus blir det allt viktigare för företag att sticka ut för att 

uttrycka sin identitet och synas bland den stora mängd varumärken om finns (Se 

avsnitt 1). Att hitta en målgrupp som kan identifiera sig med det förmedlade 

budskapet är vad reklam i grund och botten handlar om. För att undersöka hur 

respondenterna uppfattar reklamfilmerna om Dolf och Järven är således identitetsteori 

relevant att tillämpa. 

 

Vi hör talas om begreppet identitet i diskussioner om allt från ungdomar och genus till 

konflikter och krig. Det talas om identitetskriser, förlorade identiteter, nya identiteter 

och blandidentiteter. Nils Hammarén, doktor i socialt arbete, och Thomas Johansson, 

professor i pedagogik, menar att identitet inte bara betyder ”det du är” utan är det som 

förenar dig med samhället och ger dig en känsla av vem du är. Identiteten anger även 

vem/vilka som du uppfattar är lik eller olik dig själv. Vår identitet påverkas av olika 

händelser i livet som exempelvis flytt, separationer, arbetslöshet och ålderdom. 

Sådana här händelser påverkar vår upplevelse av oss själva, menar Hammarén och 

Johansson. I forskningen talas det om identitet som en typ av process, något som är 

ständigt pågående och ett sätt att möta livet och utmaningarna som följer. Vi har alltid 

funderat över vår plats i tillvaron, stora frågor som vem man är och vilken roll man 

har på jorden. Just denna förmåga är en specifikt mänsklig egenskap och det faktum 

att vi är medvetna om att vi har ett medvetande, är typiskt mänskligt. Flera forskare 

menar att identiteten är en grundläggande mänskligt behov, att veta vem man är och 

att veta att man är unik och speciell (Hammarén och Johansson, 2007:6,9). 
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Synen på identitet har förändrats med tiden och idag talar ofta forskare om behovet av 

att människor utvecklar så kallade flytande identiteter för att kunna passa in i 

samhället. I samhället vi har idag har traditioner luckrats upp och vi måste kunna 

hantera samtidens krav och valfrihet just genom att kunna anpassa oss och röra oss i 

vår identitet. I och med att samhället också numera är globalt har vi fler faktorer som 

påverkar oss världen över. Vi kan äta mat från Kina, bära en tröja från USA eller 

lyssna på musik från Irland, och samtala med vänner från andra sidan jorden över 

Internet. Vi har idag större möjligheter för identifikation och att skapa en version av 

oss själva (Hammarén och Johansson, 2007:15). 

 

Vår identitet sträcker sig över fem olika förståelsenivåer, beskriver Jonas Stier, lektor 

i sociologi.  

 

1. På den biofysiska nivån kopplas identiteter ihop med ”kroppar”. Ofta ser vi bara 

utsidan av andra människor, deras kroppar. Den inre, så kallade epigenetiska, sidan av 

identiteten har stor betydelse för identiteten. Det kan handla om gener, hormoner, 

begåvning och ärftliga faktorer. Vår upplevelse och relation till andra påverkas om 

kroppen inte är frisk, och sociala relationer har betydelse för vårt fysiska välmående 

(Stier, 2003:21f).  

 

2. Den psykologiska nivån handlar om att vi som människor är tänkande varelser. Vi 

känner känslor och handlar och formar en självbild, självkänsla och självuppfattning. 

När vi talar om identitet på psykologisk nivå har det att göra med individens 

medvetande och är tätt sammanflätat med personens jag och personlighet (Stier, 

2003:22).  

 

3. Med identiteter på grupp- och organisationsnivå menas olika typer av 

gruppidentiteter inom grupper av organisationer eller människor. Dessa slags 

identiteter tar sig uttryck i gemenskap, laganda och samhörighet till exempel. Och 

enskilda personers identiteter påverkas och formas ständigt av grupptillhörigheter och 

sociala relationer (Stier, 2003:22).  
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4. På samhällsnivå är identiteter är resultat av ett samspel mellan individens 

självupplevda identitet och samhällets kultur och struktur. Kort sagt: alla identiteter 

finns i och påverkas av en samhällelig omgivning, samtidigt som kulturer och 

samhällen grundar sig på något slags kollektiv identitet (Stier, 2003:22).  

 

5. Den femte och sista nivån som identiteter sträcker sig över, är miljönivån. 

Identiteter finns i, och förankrar, människor på olika platser. Vår identitet koppas ofta 

ihop med ett ställe, kanske en stad eller by. Förutom kopplingar mellan identitet och 

fysisk miljö kan identitet också kopplas till det sociala och kulturella rummet. 

Förändras miljön leder det ofta till att förutsättningarna för identitetsskapande 

förändras (Stier, 2003:22). 

 

Något som skapar arenor för identitetsskapande är medierna. Några exempel är 

dokusåpor, talkshower och reality-serier. Sådana program utnyttjar ofta människors 

önskan om att få bekräftelse och bli sedda. Vi har idag väldigt stora möjligheter till 

vad vi kan identifiera oss med, bland annat i och med mediernas utveckling och 

globalisering. Förr i tiden hade vi fler stabila gruppidentiteter kopplade till exempelvis 

familjen och gården, men idag är nationalitet, genus, etnicitet, sexualitet, ålder 

uppluckrade tillhörigheter till följd av en stark globalisering och urbanisering. När vi 

har så många identitetskällor som sprids genom flera kanaler kan vi få harmoniska 

identiteter som är välfungerande, men det kan också skapa motsägelsefulla sådana 

som för många kan leda till förvirring (Hammarén och Johansson, 2007:16). 

 

3.2.3 Storytelling  

I dagens överflöd av varumärken måste företagen arbeta för att sticka ut och använda 

sig av effektiva strategier. En framstående strategi gör att företaget har karakteristiska 

skillnader jämfört med konkurrenterna. Storytelling kan vara användbart för nya 

företag som inte har skapat en plats i konsumenternas medvetande. En bra historia kan 

ge företaget en identitet och locka till sin nyfikna som potentiellt blir kunder, menar 

Lena Mossberg, professor i marknadsföring (Mossberg, Lena & Nissen Johansen, 

Erik, 2006:24f). Umeå Energi använder sig av storytelling i sitt reklamkoncept Dolf 

och Järven, således är det av intresse att tillämpa denna teori för att söka svar på 

uppsatsens frågeställningar. 
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Vidare menar Mossberg att storytelling handlar att berätta en historia. Människan har 

alltid fängslats av historier och det finns alltid en grupp som betraktar och lyssnar. 

Storytelling är ett unikt och kraftfullt redskap i mänskliga relationer och i 

marknadsföring - det innefattar berättelser, fabler och myter och dessa kan vara 

muntliga, skriftliga eller bildliga, eller en kombination. I dagens stora mediebrus 

satsas det flera miljarder på reklam varje år, företag kämpar för att göra sig hörda och 

fånga människors uppmärksamhet. Historier kan vara ett utmärkt verktyg för att fånga 

intresse och det har många tagit till sig. Icas reklamfilmer är ett exempel på en historia 

som visas i avsnitt, där får tittarna följa livet i en Icabutik och huvudpersonernas 

upptåg. Det här episodformatet hjälper oss att uppleva historien som autentisk och gör 

att vi lättare tar till oss karaktärerna (Mossberg, Lena och Nissen Johansen, Erik, 

2006:7,12).  

 

Historier talar till mänskliga behov och involverar oss känslomässigt, underhåller, 

stimulerar fantasin, kommunicerar budskap och ger uppmärksamhet. Historier bygger 

även broar mellan kunder och företaget och mellan kunderna. Genom våra liv är 

berättelser viktiga, det är genom berättelser som våra värderingar och principer har 

följt med mellan generationer. Berättelser berättar vår bakgrund och historia och 

genom dessa får vi även veta hur generationer före oss har löst problem. Därför får 

berättelser oss att dela olika erfarenheter och känna gemenskap med andra, fångar 

våra känslor. Historier är något som involverar oss känslomässigt. Vi konstruerar 

livets mening utifrån fantasi, drömmar och romantik eftersom prylar i sig inte kan 

tillgodose vår längtan efter mening med livet. Allt mer kommer företagen behöva ett 

mer meningsfullt budskap för att övertyga sina konsumenter, det är det som kommer 

särskilja företagen åt: meningen och värderingarna som kan kommuniceras till 

marknaden. Konsumenten köper produkter utifrån det känslomässiga behovet snarare 

än det materialistiska. Konsumenten vill tillfredsställa sina känslomässiga behov med 

det produkten ger uttryck för som livsstil, upplevelse, känsla och historien (Mossberg, 

Lena och Nissen Johansen, Erik, 2006:21f).  
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4. Material och metod 

I detta kapitel presenteras det empiriska material och urval som väljs till studien. 

Vidare beskrivs de kvalitativa metoder som används i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. 

 

4.1 Material och avgränsning 

Umeå Energis reklamfilmskoncept Dolf och Järven innefattar förutom tv-reklam även 

radioreklam, annonser och sociala medier. Denna studie fokuserar på tv-reklam av 

den anledningen att tv-tittande är vanligt i Sverige och tv-reklam når många 

människor snabbt. Dessutom önskar Umeå Energi själva att få reda på hur 

reklamfilmerna mottagits. Vid dags datum, februari 2015, finns åtta tv-reklamfilmer 

om Dolf och Järven. Metoden som valts för studien är kvalitativa intervjuer: 

fokusgrupper samt enskild intervju med Umeå Energi. I uppsatsen refereras även till 

dokumentation som uppsatsförfattaren har fått tillgång till av Umeå Energi. 

 

Under fokusgruppintervjuerna visades de åtta reklamfilmerna upp för respondenterna. 

Alla intervjuer transkriberades och intervjusvaren analyserades. Först gjordes en 

sammanfattning av intervjusvaren varpå resultaten delades upp i olika avsnitt 

motsvarande de teman som utläses i det empiriska materialet. Forskarna Jörgen Eksell 

och Åsa Thelander menar att den som undersöker något hittar tematiska fält i 

helhetsresonemang eller så att säga mellan raderna (2014:191). I detta fall läste 

uppsatsförfattaren ut vad som var utmärkande i intervjuerna och formade resultatet 

utefter det, med studiens frågeställningar i åtanke. 

 

4.2 Metod	  

Metodvalet ska ske kopplat till valet av teoretiskt perspektiv och den aktuella 

frågeställningen (Trost, 2010:33). Då studiens syfte är att undersöka hur Umeå Energi 

använder sig av stereotyper i sitt reklamkoncept om Dolf och Järven, och hur 

mottagarnas upplevelser är, anses en kvalitativ metod vara lämpligast. En kvalitativ 

studie är tillämpbar när målet är att försöka förstå människors sätt att resonera eller 

reagera, eller att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster (Trost, 2010:32). 
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För studien genomfördes tre fokusgruppintervjuer, med studenter, yrkesverksamma 

respektive pensionärer. Fokusgrupper kan tänkas skapa mer diskussion och väcka fler 

olika åsikter än vad enskilda intervjuer skulle kunna göra. Det var relevant att 

intervjua personer bosatta i Umeåregionen. De behövde inte nödvändigtvis vara 

kunder då det är intressant att undersöka hur utomstående personer uppfattar 

reklamfilmerna om Dolf och Järven och hur det bidrar till deras bild av Umeå Energi. 

Eftersom Umeå Energi både vill behålla gamla kunder och fånga upp potentiella 

kunder är det relevant att fånga upp både kunder och icke-kunder. Utöver 

fokusgruppintervjuer genomfördes även en enskild intervju med Umeå Energi, som 

komplement till studien. Både fokusgruppintervjuerna och enskild intervju med Umeå 

Energi var semistrukturerade; de ordnades med förutbestämda frågor som är öppet 

formulerade, vilket gav utrymme för uttömmande svar och möjlighet till följdfrågor 

(Trost, 2010:42). Den enskilda intervjun genomfördes med marknadsförare på Umeå 

Energi, pågick cirka en timme och utgick från en förutbestämd intervjuguide (se 

bilaga 2). Intervjun transkriberades och analyserades i relation till 

fokusgruppsrespondenternas svar och de teman som utläses i de transkriberade 

fokusgruppintervjuerna. Under arbetets gång har uppsatsförfattaren haft mailkontakt 

med Umeå Energi för att erhålla bakgrundsinformation kring reklamkonceptet Dolf 

och Järven. 

 

4.2.1 Vetenskaplig ansats 

Forskare behöver alltid besluta sig för om studien ska anta en induktiv eller deduktiv 

ansats. En induktiv ansats innebär att forskaren drar generella slutsatser utefter ett 

flertal enskilda fall. Forskaren kommer fram till en slutsats genom dennes erfarenheter 

och observationer. Forskaren försöker få fram allmängiltiga påståenden om fenomenet 

som studeras, en allmän sanning. Den deduktiva ansatsen utgår däremot från en 

allmän sanning. Forskaren skapar en hypotes utifrån en allmän sanning eller teori, och 

undersöker om denna stämmer i ett eller flertalet enskilda fall (Fejes och Thornberg, 

2015:23f). Denna studie antar en induktiv ansats, där ett antal fall studeras varpå 

författarens observationer och analys leder fram till en slutsats. 
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4.2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna studie utgår från det hermeneutiska förhållningssättet där läran om tolkning är 

central. Enligt professorn Annika Lantz har hermeneutiken sitt ursprung i teologin, i 

betydelsen tolkning av bibliska texter. Texter kan beskrivas som pappersblad fyllda 

med olika punkter och tecken, och hermeneutiken har alltså sitt ursprung i tolkning av 

dessa. Alla kan hålla med om att en bok är en bok och redogöra för den fysiska 

företeelsen, men när det kommer till att beskriva dess innehåll eller betydelse går 

uppfattningarna isär. Hela vår värld är fylld av betydelse och inom hermeneutisk 

forskning är det just denna som söks. Meningen som ett fenomen får är bundet av tid, 

kultur och person. Det är inte bara språket som är föremål för tolkning utan alltså hela 

vår värld (Lantz, 2013:53f). 

 

4.2.3 Fokusgruppintervjuer 

Fokusgruppintervjuer är en metod som ofta används inom marknadsforskning och 

marknadsundersökningar, i syfte att undersöka attityder och konsumentbeteenden 

(Eksell & Thelander, 2014:43). Fokusgruppintervju innebär att forskaren eller 

studenten samlar ihop ett antal personer som intervjuas i grupp eller får i uppdrag att 

diskutera ett ämne. Syftet med denna metod är att ta fram ett kvalitativt empiriskt 

material utifrån en gruppintervju styrd av forskaren och som är strukturerad kring ett 

tema eller flera teman, som bestämts på förhand. Till skillnad från den enskilda 

intervjun är inte syftet med fokusgrupp att gå på djupet när det gäller svaren, utan det 

viktiga är gruppens dialog och interaktion. Vissa forskare menar att en fokusgrupp 

inte ska förväxlas med gruppintervju utan ska snarare ses som en gruppdiskussion. 

Den kan sägas ligga någonstans mitt emellan intervju och observation, skriver Lise 

Justesen och Nanna Mik-Meyer, kvalitativa metodforskare (2011:65f). Fokusgrupper 

som metod används för att få djupare förståelse av människors tolkning av ett 

problemområde, skriver Wibeck (2010:147). Antalet intervjupersoner i en 

fokusgruppsintervju kan vara allt från tre till tolv personer. En större grupp kan leda 

till att det blir svårare att hålla fokus och att gruppen splittras i mindre undergrupper. 

En alltför stor grupp kan göra analysarbetet svårare eftersom materialet kan bli 

komplext och svårt att strukturera. Men om syftet med fokusgruppen är att ta reda på 

så många olika åsikter som möjligt kan det vara bra att ha många gruppdeltagare 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010:69f). Sex personer i varje grupp anses vara lämpligt vid 
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denna studie, då det kan tänkas bidra till variation bland åsikter och samtidigt att 

respondenterna känner sig trygga. Vid denna studie ställdes inga krav på att det skulle 

vara lika många kvinnor och män i fokusgrupperna, eftersom genusperspektiv inte tas 

i beaktande. Att det inte är lika många kvinnor och män i fokusgrupperna kan dock 

påverka resultatet vilket uppsatsförfattaren är medveten om. Pensionärsgruppen 

bestod endast av kvinnor vilket betyder att generaliserbarheten minskar. Det enda 

kriteriet på respondenterna var att de skulle vara bosatta i Umeå.  

 

Professorn Jan Trost beskriver att kvalitativa studier oftast syftar till att få en så stor 

variation som möjligt och inte ett antal likartade (Trost, 2005:117). Genom 

fokusgruppintervjuer kan man få fram ett antal olika perspektiv och tankesätt inom 

samma ämne genom målgruppens egna ord. Metoden använder sig av 

gruppinteraktioner som forskningsdata och skiljer sig därmed från gruppintervjuer. I 

en fokusgruppintervju byggs ny kunskap upp genom samspelet mellan deltagarna. Det 

är det kollektiva perspektivet snarare än individuella som betonas, detta eftersom en 

fokusgruppintervju innebär utbyte av erfarenheter. Metoden ska försöka involvera 

deltagarna genom att skapa engagemang så att personerna delar med sig av sina 

erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2011:71ff). 

 

4.2.4 Genomförande  

Fokusgruppintervjuerna med studenter och yrkesverksamma ägde rum i ett grupprum 

vid Universitetsbiblioteket och fokusgruppintervjun med pensionärer genomfördes på 

äldreboendet Hemgården i Umeå. Intervjuerna transkriberades och utgjorde studiens 

empiriska material. Materialet samlades in mellan den 19 februari och 2 mars 2015. 

På förhand skapades en intervjuguide (se bilaga 1) som uppsatsförfattaren utgick från 

vid fokusgruppintervjuerna. Varje intervju inleddes med välkomnande och 

presentation samt inledande frågor, varpå reklamfilmerna visades och intervjun 

fortsatte. Målet var sex personer i varje fokusgrupp men på grund av bortfall bestod 

gruppen med yrkesverksamma och pensionärer av fem personer vardera. 

Studentgruppen hade sex deltagare. Tanken var att ha både män och kvinnor i alla 

fokusgrupper men på grund av omständigheter bestod gruppen pensionärer endast av 

kvinnor. Detta är något som måste tas i beaktande då det kan ha betydelse för studiens 

resultat, men genusperspektiv är inget som tas i åtanke för studien. 
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Datainsamling- och analys var parallella processer. När material samlades in från 

första gruppen började alltså analysen av fokusgruppsdata. Forskaren Victoria Wibeck 

menar att det här finns en risk för uppsatsförfattaren att bli påverkad av de redan 

genomförda analyserna, (Wibeck, 2010:100) men i detta fall drog uppsatsförfattaren 

nytta av tidigare erfarenheter vid senare gruppintervjuer.  

 

Analys av fokusgruppsdata handlar om att koda material, dela upp i enheter och söka 

efter mönster. Efter att materialet transkriberats kan uppsatsförfattaren sammanfatta 

varje diskussion för sig, där det framgår vad deltagarna talar om och i vilken ordning. 

Därefter kan uppsatsförfattare dela in det som sägs i enheter beroende på var skiften 

mellan olika ämnesaspekter äger rum. Sedan kan de olika aspekterna som kommer 

fram förses med koder, etiketter. Därefter kan etiketterna sammanställas på nytt för att 

finna trender och tendenser i materialet. Det är detta tillvägagångssätt som anvädes 

vid denna studie. Etiketterna kan även föras ihop till mer övergripande och abstrakta 

teman (Wibeck, 2010:100f). Uppsatsförfattaren utläste i detta fall ut ett antal teman 

som resultatet delades in efter. Wibeck nämner frågor som kan ställas och som 

uppsatsförfattaren har tagit fasta på. Dessa handlar om vad som antogs och sedan 

bekräftades eller utmanades, vad som var nytt och oförutsett samt vilka implikationer 

resultatet kan föra med sig (Wibeck, 2010:108). 
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4.3 Metodkritik 

I detta avsnitt problematiseras studiens metod och urval. Vidare berörs begreppen 

reliabilitet och validitet. 

 

4.3.1 Metoddiskussion 

Kvalitativa studier syftar ofta till att få en så stor variation som möjligt och inte ett 

antal likartade (Trost, 2005:117). Därför anses fokusgruppintervjuer vara en lämplig 

metod vid denna studie, för att få så stor variation som möjligt och så många åsikter 

som möjligt. Som tidigare nämnts genomfördes tre fokusgruppintervjuer vid denna 

studie. Grupperna består av sex personer per grupp. Det finns olika 

rekommendationer kring antalet deltagare i fokusgruppintervjuer. En vanlig sådan är 

sex till tolv deltagare per grupp, och vissa forskare menar att den ideala 

gruppstorleken är fyra till åtta personer, och annan forskning visar att sex deltagare är 

tillräckligt och underlättar för alla att delta i diskussionen (Ahrne & Svensson, 

2011:78f). Sex personer kan anses som ett lämpligt antal för att göra möjliggöra så 

stor variation som möjligt på åsikter och tankar. När det gäller denna studie bestod 

första gruppen av studenter vid Umeå universitet, i andra gruppen ingick 

yrkesverksamma personer och den tredje utgjordes av pensionärer. Eftersom Umeå 

Energis målgrupp är bred, ”Vår målgrupp är allt från unga till gamla” (Intervju med 

Umeå Energi, 2015-02-26), är det relevant att intervjua personer i olika stadier i livet, 

för att få bredd på intervjusvaren.  

 

En nackdel med fokusgruppintervjuer är att det är lättare att övertolka det som sägs i 

intervjudata än resultat som grundas på experiment och siffror. För att öka kvaliteten 

på intervjun kan uppsatsförfattaren arbeta med intervjuns innehåll och uppläggning. 

Förberedelsearbetet är viktigt. Forskning tyder på att erfarna intervjuare förbereder sig 

sämre än nybörjare, och har en övertro till sin intervjuförmåga (Lantz, 2013:14). 

Intervjuerna spelas in och här finns en nackdel att det tar tid att lyssna på 

inspelningarna och transkribera intervjuerna, men å andra sidan är det möjligt att 

lyssna till ordval och tonfall flera gånger efteråt, skriva ut intervjun och läsa vad som 

sagts ordagrant. Som intervjuare går det att lära av misstag genom att lyssna till sin 

egen röst, och lära sig vad man gjorde bra och mindre bra. Intervjuaren behöver inte 

göra anteckningar utan kan koncentrera sig på samtalet (Trost, 2005:53f). En nackdel 
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med gruppintervjuer är att det lätt blir så att de pratsamma dominerar helt och att de 

mer tystlåtna kommer åt sidan. Dessutom kan dokumentationen bli problematisk, det 

kan bli svårt att som intervjuare hålla reda på vad som sägs och av vem, registrera 

kroppsspråk och så vidare (Trost, 2005:25f). För att undvika detta transkriberas 

intervjuerna så snabbt som möjligt efter att intervjuerna ägt rum. 

 

4.3.2 Bekvämlighetsurval  

Bekvämlighetsurval är en enkel och bekväm urvalsmetod som går ut på att man väljer 

de personer som finns tillgängliga och inom räckhåll. Exempelvis går det att välja 

personer ur sitt eget kontaktnät eller fånga upp folk på gatan. Vanligt är också att 

annonsera och be intresserade att ta kontakt (Hartman, 1998:209ff). Snöbollsurval är 

en sorts bekvämlighetsurval och fungerar på så sätt att någon eller några personer 

väljs ut som sedan förmedlar kontakter vidare. De kan exempelvis be sina vänner 

kontakta den som ska göra undersökningen (Hartman, 1998:209ff). I fallet med denna 

studie annonserar uppsatsförfattaren via Facebook samt kontaktar bekanta som i sin 

tur fångar upp personer i deras kontaktnät som kan tänkas delta i fokusgruppintervju. 

Urvalsmetoden vid denna studie kan sägas vara en kombination av bekvämlighets- 

och snöbollsurval. Respondenterna får inte känna uppsatsförfattaren personligen men 

det är inget hinder att respondenterna eventuellt känner varandra. Enligt Justesen och 

Mik-Meyer är det inte en väsentlig regel att gruppintervjuns deltagare inte får känna 

varandra sedan innan, utan det kan ibland vara positivt (2010:68). Fördelarna med 

bekvämlighetsurval är att det är enkelt och användbart vid begränsade resurser, både 

tids- och ekonomimässigt. En nackdel med urvalsmetoden är risken att urvalet inte 

blir representativt. Det kan bli så att respondenterna har många gemensamma drag, 

som inte påträffas hos hela befolkningen. Helt enkelt finns det för dålig kontroll över 

urvalet för att veta något om det (Hartman, 1998:209ff). Men å andra sidan är inte 

syftet med en fokusgruppsstudie att dra generella slutsatser om hela grupper, utan för 

ett sådant syfte skulle en kvantitativ datainsamlingsmetod varit lämplig, som 

bearbetas statistiskt. Syftet med fokusgrupper är att få en djupare förståelse för 

människors tolkning av ett problemområde (Wibeck, 2010:147). 
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4.3.3 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas traditionellt att en mätning är stabil, inte utsatt för exempelvis 

slumphändelser och att situationen ska vara samma för alla. En mätning vid en viss tid 

ska ge samma resultat vid en ny undersökning, menar man ofta. Begreppet validitet 

talar traditionellt om att undersökningen ska mäta det den är avsedd för. Begreppen 

reliabilitet och validitet har sitt ursprung i den kvantitativa metodologin och blir 

således lite annorlunda i samband med kvalitativa studier, men självklart ska ändå 

datainsamlingen vid kvalitativa ansatser ändå ske så att data blir trovärdig. Ett 

problem med kvalitativa studier är just trovärdigheten, forskaren måste bevisa att data 

och analyser är trovärdiga, och visa att data är insamlat på ett sätt att de är relevanta 

för problemställningen. Reflektion av etiska aspekter i samband med datainsamling är 

ett sätt att stärka trovärdigheten (Trost, 2005:111,113f).  En aspekt att ha i åtanke vid 

denna studie är huruvida det var positivt att nämna ”stereotyper” vid början av 

fokusgruppintervjuerna, då risken är att uppsatsförfattaren styrde respondenterna mot 

just tankar om stereotyper istället för att dessa tankar skulle komma spontant. Men 

enligt Wibeck är hög kvalitet i forskningen beroende av att undersökningens syfte 

uttrycks tydligt (Wibeck, 2010:142). 
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5. Resultat och analys 

Här presenteras de resultat som studien åskådliggjort. Resultaten delas upp i olika 

avsnitt motsvarande de teman som har utlästs i det empiriska materialet – 

transkriberade fokusgruppintervjuer, enskild intervju med marknadsförare på Umeå 

Energi, samt skriftlig dokumentation från Umeå Energi. 

 

5.1 Dolf – underhållande eller överdriven 

Vad som kan utläsas av fokusgruppintervjuerna är att studenter och yrkesverksamma 

tycker att reklamfilmerna är humoristiska, medan pensionärerna inte uppskattar dem. 

Endast en av sex studenter menar att reklamfilmerna är lite missvisande just för att de 

anspelar på stereotyper: ”De är väl roliga men jag vet inte, irriterande tycker jag, vet 

inte riktigt varför. Men det känns lite att de ska vara stereotypiska. Spela på några 

slags inlandsgrabbar med keps och pratar brett…”  

 

Att använda sig av humor är en riskfaktor, vilket framkommer i intervjun med 

marknadsförare på Umeå Energi. ”Det är ju alltid en risk när man går på ett roligt 

spår. Det fordrar att folk tycker att det är roligt, annars faller hela konceptet”. 

(Intervju med Umeå Energi 2015-02-26). Att reklamfilmerna är underhållande är som 

ovan nämnts något som både yrkesverksamma och studenter tycker. ”Man kan skratta 

åt det, det är kul, det är vi” säger en yrkesverksam. Både yrkesverksamma och 

studenter drar paralleller till tv-serien Pistvakt och filmen Jägarna. En av de 

yrkesverksamma menar att det finns likheter med reklamfilmen Norrlands guld. 

Pensionärerna tycks uppröras av reklamfilmerna. ”Det är överdrivet” säger en av 

respondenterna. ”Lite parodi på oss norrlänningar” säger en annan. En respondent 

säger ”Man blir förbaskad när de ska nertrampa norrlänningar”. Endast en av 

pensionärerna säger att hon tycker att reklamfilmerna är roliga att se på. I övrigt är 

respondenterna enade om att de blir upprörda av reklamfilmerna. Detta kan kopplas 

till Marie Grusells resonemang kring svenskarnas inställning till reklam (se avsnitt 

3.1). Hon hänvisar till en undersökning där slutsatsen blev att yngre var mer positiva 

till reklam än äldre. Med tiden har svenskarna i allmänhet blivit mer negativt inställda 

till tv-reklam. Kanske kan detta vara en anledning till att humor används i 

reklamfilmer. 
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Pensionärerna är upprörda över Dolfs språk och tycker att det är olämpligt. 

”Svordomar tyder på dåligt ordförråd” säger en respondent och möts av medhåll.  

Umeå Energi tycks vara medvetna om risken att den äldre generationen skulle kunna 

tycka att språket är opassande. ”Vi har varit lite oroliga för att Dolf är ganska grov i 

munnen emellanåt. Vår målgrupp är allt från unga till gamla så vi har haft lite 

betänkligheter kring hur han uttrycker sig. Ibland har vi fått styra i det där och tonat 

ner det lite.” (Intervju med Umeå Energi, 2015-02-26). Att äldre inte upplever 

reklamfilmerna som underhållande går i linje med Grusells konstaterande att äldre är 

mer negativa i sin uppfattning om tv-reklamens underhållningsvärde än yngre (se 

avsnitt 3.1). 

 

5.2 Igenkänningshumor 
Ett genomgående drag som kunde utläsas genom fokusgruppintervjuerna är att både 

studenter och yrkesverksamma är av uppfattningen att Umeå Energi använder sig av 

igenkänning i reklamfilmerna om Dolf och Järven. ”Man känner igen sig” säger en av 

de yrkesverksamma. ”Det är igenkänningshumor” menar en av studenterna.  ”Jag kan 

känna att det är lite problematiskt på något vis, att det är en stereotyp som de för 

vidare men samtidigt är det lite igenkänning” menar en annan respondent. Detta är 

liknande reaktioner som Eriksson beskriver kring filmen Jägarna, (se avsnitt 3.1).  

Det var många som kritiserade den filmen på grund av dess stereotypa framställningar 

men samtidigt många som hyllade den och menade att filmen var trovärdig och 

autentisk. I fallet med reklamfilmerna om Dolf och Järven tycks respondenterna 

kunna se en viss problematik med att det är stereotyper som framställs, samtidigt som 

de känner igen sig. Intressant i sammanhanget är att pensionärer inte alls känner igen 

sig i filmerna, utan tycker att karaktärerna är överdriva. ”Det är annorlunda i 

verkligheten” säger en av respondenterna och får medhåll. Detta kan kopplas till 

Marie Grusells tankar kring hur reklam skildrar den gällande tidsandan (se avsnitt 

3.1). Eftersom pensionärerna är äldre och inte har samma inställning till reklam kan 

tänkas att de inte förväntar sig samma saker eller känner igen sig på samma sätt som 

yngre personer. Bland studenterna tycks det vara igenkänningsfaktorn som gör att 

reklamfilmerna upplevs som underhållande. ”Det kanske blir den här 

igenkänningsgrejen som gör att det är roligt” säger en av studenterna och får medhåll.  

Att pensionärerna inte känner igen sig skulle kunna kopplas till Kerstin Westins 
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resonemang kring identitet (se avsnitt 3.1), att det är vanligt att identitet med en 

region ökar med ökad boendetid. Således kan tänkas att pensionärerna upplever en 

starkare identitet som norrlänning och därför tar illa vid sig då de upplever Dolf och 

Järven som överdrivna. De ser inte reklamfilmerna med glimten i ögat som 

yrkesverksamma och studenter gör. 

 

5.3 Den norrländska dialekten 
Att karaktärerna, främst Dolf, pratar grov norrländska, är något som väcker diskussion 

bland alla fokusgrupper, och tycks spela en avgörande roll för skapandet av den 

stereotypa norrlänningen. En av studenterna menar att hon ibland ”brer på” sin 

dialekt, och hade till och med börjat tala med grövre dialekt efter flytt till Umeå. ”En 

identitetsgrej”, menar respondenten. Detta kan kopplas till Hammaréns och 

Johanssons resonemang kring identitet som något som påverkas av olika händelser i 

livet, såsom exempelvis flytt, att det påverkar vår upplevelse av oss själva (se avsnitt 

3.2.2). Det kan tänkas att respondenten efter flytten kände ett större behov av att 

uttrycka sin identitet och därav omedvetet började prata mer dialekt. 

Den norrländska dialekten uppfattas av studenterna som en slags machodialekt. Det 

tycks finnas något manligt över norrländskan. Det här är även något som framgår i 

intervjun med yrkesverksamma, respondenterna konstaterar att det är vanligare att 

höra män som pratar grov norrländsk dialekt, än kvinnor. Både yrkesverksamma och 

studenter konstaterar att Dolf och Järven pratar en mer allmän norrländsk dialekt, och 

artikulerar tydligt, med syfte att så många som möjligt ska höra och förstå. Umeå 

Energi vill helt enkelt nå ut till så många som möjligt. Detta kan gå i linje med tanken 

om stereotyper som resultat av vår kognition (se avsnitt 3.2.1), att vi förstår dialekten 

och kopplar den till norrlänningen. Genom att använda en generellt norrländsk dialekt 

är det fler som förstår och identifierar sig med reklamfilmerna. Att använda sig av den 

norrländska dialekten blir ett sätt att ge karaktärerna identiteter och blir något vi 

känner igen oss i. Det blir ett sätt för oss att förstå reklamfilmerna. Precis som Dyer 

beskriver (se avsnitt 3.2.1) skulle vi ha svårt att förstå världen om vi inte kunde 

kategorisera människor, föremål och händelser. 
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5.4 Den tysta och arbetsamma norrlänningen 

Vid fokusgruppintervjuerna ställdes frågan hur respondenterna tycker att den 

stereotypa norrlänningen är. Överlag finns en bild av norrlänningen som blyg och 

fåordig. Däremot menar en av studenterna menar att det finns två bilder av 

norrlänningen, att ”antingen pratar de jättemycket eller så pratar de bara om de 

måste”. Gruppen om yrkesverksamma är överens om att den stereotypa norrlänningen 

är fåordig. ”Säger inte så mycket i onödan” menar en av respondenterna. En pensionär 

menar att ”norrlänningen är känd för att vara… inte pratsam” och möts av medhåll. 

En intressant aspekt som tas upp bland de yrkesverksamma är att Dolf och Järven är 

ganska olika varandra, vilket påminner om ovan nämnda kommentar där det talas om 

två bilder av norrlänningen. En av de yrkesverksamma respondenterna menar: 

”Järven är ju väldigt tystlåten och tillbakadragen. Man ser nästan att det är en mur 

byggd runt hans personliga område, medan Dolf på något sätt är motsatsen till det och 

har väldigt mycket åsikter. Han vet hur det ska vara”. Yrkesverksamma tycks vara 

överens om att bilden av norrlänningen som tyst inte stämmer överens med 

verkligheten. Men gemensamt för de tre fokusgrupperna är att alla tycks ha en bild av 

norrlänningen som rejäl och stabil, en person som klarar sig själv.  Pensionärerna 

tycker inte att den stereotypa norrlänningen är som Dolf och Järven. ”Inte är man som 

den där gubben” säger en respondent. ”Då är man rejäl, arbetssam och duktig”. Detta 

rimmar bra med Erikssons konstateranden i hennes avhandling (se avsnitt 3.1). 

Informanter i hennes studie menar också att den stereotypa norrlänningen är tyst, lugn 

och jordnära. Norrlänningen kunde även vara hårt arbetande. Detta är något Eriksson 

skriver i sin avhandling (se avsnitt 3.1), att bilden av norrlänningen ofta kan vara till 

norrlänningens fördel, exempelvis när norrlänningen söker jobb eller bostad söderut.  

Stereotypering som process behöver alltså inte vara en sämre kognitiv process (se 

avsnitt 3.2.1), utan kan även uttrycka positiva egenskaper. 
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5.5 Machonorrlänningen som klarar sig själv 

Förutom att det finns en bild av norrlänningen som fåordig och arbetsam framkommer 

en bild av norrlänningen som macho. Studentgruppen diskuterar begreppet macho och 

menar att det finns ett machoideal kring norrlänningen, att norrlänningen ska vara tuff 

och klara sig själv. ”Jag tänker att om en norrlänning gör illa sig typ på sågen eller 

någonting så lindar han en handduk och så fortsätter han jobba” säger en av 

respondenterna. Dolf i Umeå Energis reklamfilmer skildras just som en norrlänning 

som vill klara sig själv. Han är arg på Umeå Energi då han inte kan ta del av deras 

förbättringsarbete, och försöker göra sin egen fjärrvärme och tätar stugan med 

gaffatejp. Liknande tankar finns hos gruppen yrkesverksamma. Här menar 

respondenterna att det finns en bestämdhet och en slags tjurighet hos norrlänningen. 

Detta är intressant då det finns en bild av norrlänningen som blyg och tyst. Som 

tidigare nämndes (se avsnitt 5.4) berättar en av studenterna om att hon upplever att det 

finns två bilder av norrlänningen, antingen att de ”pratar jättemycket eller bara om de 

måste”. Det tycks vara dessa två karaktärsdrag Umeå Energi applicerar på Dolf och 

Järven, vilket framgår hos yrkesverksamma som betonar att Dolf och Järven är 

varandras motsatser (se avsnitt 5.4). Dolf blir machonorrlänningen medan Järven blir 

den tystlåtna norrlänningen. 
 

5.6 Umeå Energi – ett seriöst och lokalt företag 

Gemensamt för de tre fokusgrupperna är att respondenterna vid inledningen av 

intervjuerna inte har någon speciell uppfattning om Umeå Energi som företag. De vet 

inte så mycket om bolaget och en av studenterna svarar exempelvis ”Jag vet inte ens 

om jag har Umeå Energi som elleverantör. En pensionär säger ”Man har som inget att 

göra med Umeå Energi”. Alla fokusgrupper menade som sagt att de har liten eller 

ingen uppfattning om Umeå Energi, men gemensamt för fokusgruppen med 

yrkesverksamma är ändå att de är överens om att Umeå Energi känns ”trygga och 

seriösa”. 

 

Bland yrkesverksamma finns det en respondent som säger ”Jag känner att det är ett 

lokalt företag, man har den känslan att de finns här och har koll på Umeå” och får 

medhåll av de andra respondenterna. En annan respondent bland de yrkesverksamma 

uppger att hon har haft Umeå Energi som elleverantör sedan 1997 och är jättenöjd, 
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känner att Umeå Energi känns som ett ”säkert kort”. I slutet av 

fokusgruppintervjuerna, och efter att ha sett reklamfilmerna, uppger både studenter 

och yrkesverksamma att de upplever Umeå Energi som ett lokalt företag som värnar 

om miljön. En av studenterna säger ”Jag är positivt inställd till UE efter att ha sett 

filmerna och tänkt efter lite”, och fortsätter ”men man tänker ju sällan efter när man 

ser på tv alltså, stänger av ljudet och tänker att jag hatar reklam”. Yrkesverksamma 

menar också att de får känslan av att Umeå Energi står för ”långsiktighet och 

förnyelsebart”. Studenterna betonar att de tycker att reklamfilmerna är humoristiska 

och välgjorda. De menar att Umeå Energi känns seriösa fastän de har sin roliga 

reklam. En av respondenterna menar att reklamfilmerna stärker Umeå Energis image. 

”De vill bygga upp att de är ett seriöst företag”. Även yrkesverksamma är positiva till 

humoraspekten och tycks vara överens om att det är bra att använda sig av humor i 

reklamsammanhang. ”Om du säljer in någonting med humor känns det lite mer som 

att det är schysta personer” säger en respondent. ”De försöker inte lura mig”, håller en 

annan med. Detta kan återkopplas till Marie Grusells resonemang om reklam som 

underhållning (se avsnitt 3.1). De flesta av respondenterna i denna studie upplever 

reklamfilmerna om Dolf och Järven som underhållande, så chansen är större att Umeå 

Energi når ut med sitt budskap.  
 

Att respondenterna överlag har en positiv inställning till Umeå Energi som bolag efter 

att ha sett reklamfilmerna rimmar även bra med Mossbergs tankar kring historier och 

storytelling, att historier är något som underhåller oss och fångar vår uppmärksamhet 

(Se avsnitt 3.2.3) Det kan tänkas att tillämpningen av storytelling i reklamfilmerna om 

Dolf och Järven bidrar till respondenternas positiva bild av Umeå Energi. 

Bland pensionärerna är rösterna inte lika positiva. En av respondenterna säger att hon 

inte uppfattar reklamfilmerna som reklam för Umeå Energi. En annan menar att 

uppfattningen om Umeå Energi inte blir till det bättre efter att ha sett reklamfilmerna.  

Ytterligare en annan menar att den enda uppfattningen hon får är att Umeå Energi är 

för dyra.  
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5.7 Att vara norrlänning – en identitet 

Mellan 70 och 80 procent av boende i norra Sverige ser sig själva som norrlänningar 

(se avsnitt 3.1), och att vara norrlänning är en stark identitet. Bland studenterna och de 

yrkesverksamma tycks igenkänningsfaktorn kopplas till känslan av identitet. En av 

studenterna menar att norrlänningen blir en identitet att leva upp till och att hon 

känner flera som lever som Dolf och Järven. ”Jag tror att jag kan peka ut flera som 

lever upp till det där. Det kanske är något du väljer att leva upp till”. Detta går i linje 

med Jonas Stiers resonemang kring identitet på miljönivå (se avsnitt 3.2.3). Stier 

menar att identiteter finns i, och förankrar, människor på olika platser. Vår identitet 

koppas ofta ihop med ett ställe, kanske en stad eller by. Känner man en stark koppling 

till Norrland kan det vara så att man upplever en identitet som ”norrlänning”. Det kan 

tänkas att pensionärerna som deltog vid denna studie identifierar sig så pass starkt 

med att vara norrlänning att de på grund av detta inte uppskattar reklamfilmerna och 

kan se dem med glimten i ögat. De blir istället upprörda över filmerna och tänker ”Så 

är inte jag”. Pensionärerna kan tänkas ha en annan upplevelse av livet på landet och 

inflyttning till storstäder, en annan upplevelse av det rurala samhället. Att se 

reklamfilmer som stereotyperar norrlänningen och Norrland kan tänkas träffa dem 

själva närmare än yngre personer. 

 

5.8 Dolfs och Järvens relation 

Något som kommer på tal spontant av respondenterna vid första fokusgruppintervjun, 

studenter, är Dolfs och Järvens relation med varandra. En av respondenterna uppger 

att hon tycker att reklamfilmerna är normbrytande då hon antar att Dolf och Järven 

lever ihop som ett par. ”Det är en positiv bild med tanke på all annan skit som finns. 

Det är ju väldigt normbrytande utifrån norrländska stereotyper, norrlänningen är inte 

homosexuell”, menar respondenten. ”Det går inte för sig” håller en annan med om. 

Studenterna uppfattar Dolf och Järvens relation olika, någon menar att de lever ihop 

och har en närmare kompisrelation, en annan har inte tänkt på vad de har för relation. 

Att Dolf och Järven är bröder kunde ingen av fokusgrupperna gissa. Tankar kommer 

om att de kan vara nära vänner eller far och son. En av pensionärerna menar att 

”syskon kan de inte vara, då slåss man inte sådär”.  Bland yrkesverksamma finns 

liknande tankar om att det finns en bild av norrlänningen som manlig och 

heterosexuell. En av respondenterna berättar att hon av en skåning fått kommentaren 
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”Vilken norrländska du pratar, pratar man sådär som tjej?”. Här möts respondenten av 

medhåll och kommentarer som ”Det är nog lite mer manligt det där med dialekten”. 

En annan respondent berättar ”Jag var i ett sammanhang där flera reagerade starkt på 

att en man pratade grovt pitemål, och han var homosexuell. Det är som att grov 

norrländska ska vara så manligt”. Tankeväckande är att gruppen konstaterar att det 

finns väldigt få kända personer i medier som är kvinnor och pratar norrländsk dialekt. 

”Det är jättefå kvinnor jag kan tänka på som pratar norrländsk dialekt, men väldigt 

många män”, säger en av respondenterna. Detta kan kopplas till Erikssons 

resonemang kring filmen Jägarna (se avsnitt 3.1). Många menar att Jägarna anspelar 

på stereotyper och klichéer och i filmen framställs norrlänningen som en man som 

jagar och pratar grov dialekt. Anmärkningsvärt är också att en av de yrkesverksamma 

respondenterna nämnde Lennart Jähkel som en skådespelare med norrländsk dialekt 

som spelar ”hård och karg”. Lennart Jähkel spelade en roll i Jägarna. 
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6. Slutdiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka hur Umeå Energi använder sig av en 

stereotyp bild av norrlänningar i sitt reklamkoncept om Dolf och Järven, hur detta 

påverkar mottagarna, och i förlängningen även hur detta kan påverka bilden av den 

stereotypiska norrlänningen. Studien har genomförts med hjälp av tre 

fokusgruppintervjuer och en intervju med marknadsförare på Umeå Energi. Resultatet 

diskuteras nedan i en avslutande diskussion. 

 

Stereotyper och bilden av den stereotypa norrlänningen är något som väcker starka 

känslor och mycket diskussion bland alla tre fokusgrupper. I uppsatsens genomförda 

analys framkommer att respondenterna uppfattar reklamfilmerna om Dolf och Järven 

som stereotyperande, vilket tycks gå hem hos studenter och yrkesverksamma men inte 

hos pensionärer. I fokusgruppsintervjuerna syns ett mönster som pekar på att den 

yngre generationen upplever reklamfilmerna som humoristiska medan den äldre 

generationen tycker att reklamfilmerna är överdrivna och inte alls underhållande. 

 

Uppsatsens första frågeställning handlade om hur Umeå Energi använder sig av 

stereotyper i sitt reklamkoncept Dolf och Järven. Enligt fokusgruppintervjuerna 

anspelar Umeå Energi på den norrländska stereotypen i sina reklamfilmer om Dolf 

och Järven. Dolf och Järven är vad respondenterna kallar klassiska stereotyper av 

norrlänningen, och paralleller dras till både Jägarna, Norrlands Guld och Pistvakt. Att 

norrlänningen är en arbetsam person som klarar sig själv är en genomgående åsikt 

bland respondenterna. Reklamfilmerna om Dolf och Järven bygger på humor och 

ironi vilket är något som inte uppskattas av pensionärerna. Pensionärerna är upprörda 

och menar att bilden av norrlänningen som förmedlas i reklamfilmerna inte stämmer 

överens med verkligheten. Studenter och yrkesverksamma ser däremot 

reklamfilmerna med glimten i ögat och kan skratta åt dem. Vidare finns en 

uppfattning att den stereotypa norrlänningen är tystlåten men också att den bilden inte 

alltid stämmer överens med verkligheten. 

 

Uppsatsens andra frågeställning handlade om vilken bild av norrlänningen som 

kommuniceras genom Umeå Energis reklamfilmer. Stereotypen av norrlänningen 

överlag är ett ämne som väcker mycket känslor hos alla tre fokusgrupper, vilket har 
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gjort avtryck på studiens resultat. Studenterna menar att Umeå Energi anspelar på en 

klassisk stereotyp, och drar paralleller till Pistvakt. Det finns en klassisk bild av 

norrlänningen som en ”lantis” menar en av respondenterna. Yrkesverksamma menar 

att det förmedlas en bild av norrlänningen som gammaldags och lite negativ, en 

person som inte gillar nymodigheter, samtidigt som det finns en bild av att 

norrlänningen klarar sig själv. Pensionärerna är av åsikten att det är en överdriven bild 

av norrlänningen som förmedlas i reklamfilmerna, lite av en parodi på norrlänningen.  

 

Uppsatsens tredje och sista frågeställning handlade om hur respondenternas 

uppfattningar om Umeå Energi är efter att ha sett reklamfilmerna om Dolf och Järven. 

Studien tyder på att uppfattningarna om Umeå Energi skiljer sig nämnvärt. Bland 

yrkesverksamma och studenter finns en övervägande positiv inställning till Umeå 

Energi, medan pensionärerna är skeptiska. Studenter och yrkesverksamma uppfattar 

Umeå Energi som ett seriöst och lokalt bolag som värnar om miljön och umeborna. 

Att Umeå Energi använder sig av humor i reklamkonceptet kan vara en bidragande 

orsak till den positiva bilden av bolaget. Pensionärerna däremot, uppger att de inte får 

någon positiv bild av Umeå Energi, kanske eftersom de inte uppskattar 

reklamfilmerna. Pensionärerna menar även att det inte är så lätt att koppla 

reklamfilmerna till Umeå Energi.  

 

Det är intressant att fundera kring hur reklamfilmerna om Dolf och Järven bidrar till 

Umeå Energis varumärkesidentitet. Bland studenter och yrkesverksamma finns 

uppfattningen att Umeå Energi är ett lokalt och miljövänligt företag som värnar om 

naturen, vilket rimmar bra med vad marknadsförare på Umeå Energi berättar. ”Vi gör 

kontinuerliga varumärkesundersökningar och där framgår ganska tydligt bland våra 

kunder att vi är ett lokalt bolag som gör mycket för regionen.” (Intervju med Umeå 

Energi 2015-02-26). Pensionärer däremot får snarare en negativ bild av Umeå Energi 

efter att ha sett reklamfilmerna. Kanske är detta på grund av äldres mer negativa 

inställning till reklam (Se avsnitt 3.1). Det tycks framgå bland studenter och 

yrkesverksamma att Umeå Energi är ett lokalt och framåtsträvande företag men det är 

inte det i huvudsak som är utmärkande vid denna studie, utan det är tankar kring det 

norrländska och stereotypiska som framkommer. Det är intressant att Umeå Energi 

vill framstå som moderna och nytänkande när de visar en mer rural snarare än urban 
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bild av Norrland och norrlänningen. Precis som Eriksson skriver (se avsnitt 3.1) är det 

oftast den urbana bilden av Sverige vi vill visa, och genom att framställa Norrland 

som ett periferi leder det till att övriga Sverige ses som ett modernt samhälle. Det är 

inte en urban bild av Norrland och norrlänningen som förmedlas i Umeå Energis 

reklamfilmer om Dolf och Järven, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att Umeå 

inte kännetecknas av det stereotypiskt norrländska överlag. Utifrån detta är det 

intressant att Umeå Energi skojar med sin egen målgrupp. Det är inte i första hand en 

ensam norrlänning i skogen vi ser framför oss när vi tänker på Umeå. Umeå är en 

modern stad med många studenter och nära till det mesta. Kanske är det inte 

karaktären Dolf vi i första hand identifierar oss med, de flesta umebor bor inte på 

landet. Detta är intressant utifrån det faktum att Umeå är en framåtsträvande stad med 

stadig tillväxt, vilket inte går i linje med den bild Umeå Energi visar i sina 

reklamfilmer. 

 

Likt Jesper Falkheimers resonemang (se avsnitt 3.1) bidrar urbanisering till 

storregioner där medier är en stor och viktig aktör. Umeå är också på väg mot en 

storregion och reklamfilmerna om Dolf och Järven visar tydligt skillnaderna mellan 

de som befinner sig i och utanför regionen. Bilderna som förmedlas i medier har stor 

vikt för våra föreställningar om världen. En intressant fråga att ställa är huruvida Dolf 

och Järven-konceptet hade fungerat i exempelvis Skåne, som generellt sett inte är 

stereotyperat på samma vis som Norrland. Ett konstaterande som görs vid denna 

studie är hur viktigt det är med målgruppsanpassade budskap, och det faktum att 

dagens reklam gränsar mellan kommersiell kommunikation och populärkultur kan 

vara en orsak till att pensionärer inte uppskattar konceptet likt yngre generationer. 

Umeå Energi har en bred målgrupp och utifrån denna studies resultat går det att 

generalisera att studenter och yrkesverksamma träffas av Umeå Energis budskap men 

inte pensionärerna. 

 

Mart Ots avhandling handlar om Ica, som framgångsrikt använder sig av storytelling. 

Det är just detta som reklamfilmerna om Dolf och Järven också bygger på, 

igenkänning skapas genom flera olika på varandra följande reklamfilmer. Precis som 

det framgår i skriftlig dokumentation från Umeå Energi bygger konceptet på att flera 

filmer görs regelbundet, så att tittarna hinner lära känna karaktärerna (Umeå Energi, 
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2015). Ica kan ses som en föregångare till Umeå Energi och många andra företag som 

använder sig av storytelling, även om det inte är i samma omfattning som Ica bygger 

de på följetongskonceptet. Marknadsförare på Umeå Energi berättar i intervjun att 

Dolf och Järven-konceptet är ett befriande tillvägagångssätt för att nå ut med sina 

budskap. ”Vi som företag är lite mer begränsade till hur vi kan uttrycka oss, vi vill ha 

rätt tonalitet och sådär. Med Dolf och Järven kan vi vara lite friare.” (Intervju med 

Umeå Energi 2015-02-26). Att just presentera reklamfilmer som avsnitt i en följetong 

kan vara en orsak till att främst yngre personer uppskattar reklamfilmerna om Dolf 

och Järven. 

 

Det finns många företag utöver Umeå Energi som anspelar på det stereotypiskt 

norrländska i sin marknadsföring. Norrlands Guld och Norrmejerier är två exempel på 

aktörer som förmedlar en lite exotisk bild av Norrland. Norrlands Guld har sin slogan 

”När du vill vara dig själv för en stund” och Norrmejerier ”Vi gör gott för Norrland”. 

Respondenterna i denna studie nämner filmerna Pistvakt och Jägarna som båda kan 

sägas förmedla en stereotyp bild av norrlänningen. Även om vi blir underhållna av 

dessa historier kan det vara relevant att fundera över varför det är denna stereotypa 

bild av norrlänningen som visas. Respondenterna i denna studie tycks överlag känna 

igen sig i reklamfilmerna samtidigt som de menar att det är lite problematiskt att det 

är en stereotyp bild av norrlänningen som förmedlas. 

 

Umeå Energi är ett norrländskt bolag som skojar med sin egen målgrupp på ett 

ironiskt och humoristiskt sätt. Stereotyper skapar en samhörighet hos mottagarna, som 

generellt sett anses vara väldigt lokalpatriotiska och måna om sin landsände. Detta går 

i linje med Erikssons resonemang (se avsnitt 3.1), om Norrland som periferi vilket ger 

upphov till norrlänningar att ”klara sig själva”, som också exemplifieras på ett 

humoristiskt sätt i reklamfilmerna om Dolf och Järven. Det hade antagligen varit 

annorlunda om stockholmare skojade om norrlänningar. Då hade konceptet kanske 

uppfattats som nedlåtande. Men flera respondenter att det skulle vara intressant att se 

hur reklamfilmerna skulle tas emot i södra Sverige. Umeå Energi berättar att det är en 

spännande tanke att börja sända reklamfilmerna i södra Sverige, då de upplever att 

filmerna är så pass bra. Och kanske skulle reklamfilmerna få ett positivt mottagande 

även söderut med tanke på den stora andelen utflyttade norrlänningar i södra Sverige. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka mottagarnas inställning till hela Dolf och 

Järven-konceptet, det vill säga inkludera både tv-reklam, radioreklam, 

tidningsannonser och sociala medier. Det skulle även kunna göras en jämförelse 

mellan mottagandet och Umeå Energis syfte med reklamfilmerna. Som framgår av 

denna studie är begreppen Norrland och norrlänning något som väcker känslor, även 

stereotypisering i stort. Vidare forskning kring begreppen Norrland och norrlänning 

kan vara relevant att genomföra, undersöka hur olika grupper använder dessa begrepp 

och vad det har för betydelse. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide inför fokusgruppintervjuer 

 

Hej! 

Stort tack för att ni har tagit er tid att komma hit idag! Karin Lundström heter jag och 

läser sista terminen på programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Umeå universitet. Jag skriver nu min kandidatuppsats där jag tittar närmare på Umeå 

Energis reklamfilmer med karaktärerna Dolf och Järven som bor i Lill-Grobban. 

Syftet med studien är att undersöka hur Umeå Energi använder sig av stereotyper i 

sina reklamfilmer och hur mottagarnas attityder till Umeå Energi konstrueras genom 

filmerna. De metoder jag använder mig av är fokusgruppintervjuer samt enskild 

intervju med kommunikationsansvarig på Umeå Energi, samt en kompletterande 

dokumentstudie. 

 

Vi sitter här idag för att jag vill ta reda på er uppfattning om Umeå Energis 

reklamfilmer och era inställningar till Umeå Energi. Era tankar och åsikter är väldigt 

värdefulla och en stor del i mitt arbete mot en färdig C-uppsats. För att jag ska kunna 

återge intervjun så riktigt som möjligt undrar jag om det är okej att jag spelar in 

samtalet? Givetvis är ni anonyma och ni får själv hitta på alias. Inspelningen kommer 

endast användas i studiesyfte och avlyssnas bara av mig. Efter att uppsatsen är färdig 

kommer även inspelningen att raderas. 

 

Ni kan närsomhelst avbryta intervjun om ni känner för det, eftersom ni är här helt på 

frivillig basis. Skulle ni vilja ta del av uppsatsen när den är klar mailar jag gärna den 

till er, den kommer vara klar i slutet på mars. 

 

Har ni några frågor innan vi kör igång? 
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1. Vad har ni för uppfattning om Umeå Energi som företag? 

 

2. Har ni sett Umeå Energis reklamfilmer om Dolf och Järven? 

 

(Reklamfilmerna visas upp). 

 

3. Vad känner ni efter att ha sett filmerna? 

 

4. Vilken bild av norrlänningen tycker ni förmedlas via reklamfilmerna? 

 

5. Hur är en stereotypisk norrlänning enligt er? (Ev. följdfråga - Hur upplever ni att ni 

blivit bemötta med ett stereotypiskt synsätt?) 

 

6. Hur ser er egen bild ut av norrlänningen jämfört med den stereotypa bilden? 

 

7. Hur upplever ni att ni påverkas av reklamfilmerna? 

 

8. Vad får ni för bild av Umeå Energi efter att ha sett reklamfilmerna om Dolf och 

Järven? 
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Bilaga 2: Intervjuguide inför informantintervju 

 

 

Respondent: Marknadsförare på Umeå Energi 

 

Tema: Reklamfilmskonceptet Dolf och Järven 

 

Syfte: Klargöra bakgrunden till lanseringen av reklamfilmskonceptet Dolf och Järven 

 

 

1. Vad var tanken bakom reklamkonceptet med Dolf och Järven?  

 

2. Vad är målet/syftet med kampanjen? 

 

3. Vad har ni fått för respons? 

 

4. Har ni stött på några problem? Oväntad respons? 

 

5. Vad har ni för tankar kring storytelling? 

 

6. Hur ser marknaden ut? 

 

7. Hur tänker ni kring mediemixar? (Att reklamfilmerna till exempel gått runt i olika 

forum, Youtube, Facebook m.m). 

 

8. Vad kostade reklamen att göra? 

 

9. Hur tas konceptet emot inom företaget? 
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Bilaga 3: Fokusgrupper och respondenter 

 

Grupp 1 − Studenter 

 

Respondent 1:1: Kvinna, 25 år 

Respondent 1:2: Kvinna, 24 år 

Respondent 1:3: Kvinna, 22 år 

Respondent 1:4: Man, 22 år 

Respondent 1:5: Man, 20 år 

Respondent 1:6: Man, 23 år 

 

 

Grupp 2 − Pensionärer 

 

Respondent 2:1: Kvinna, 93 år 

Respondent 2:2: Kvinna, 84 år 

Respondent 2:3: Kvinna, 76 år 

Respondent 2:4: Kvinna, 92 år 

Respondent 2:5: Kvinna, 93 år 

 

 

Grupp 3 − Yrkesverksamma 

 

Respondent 3:1: Kvinna, 34 år 

Respondent 3:2: Kvinna, 24 år 

Respondent 3:3: Kvinna, 22 år 

Respondent 3:4: Man, 22 år 

Respondent 3:5: Man, 40 år 

 

 

Alla respondenter är bosatta i Umeå. 


