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Abstrakt 
Den här uppsatsen undersöker om karaktärerna i Comviqs populära reklamföljetong om 

kioskägaren Karim utsatts för någon form av reduktion och/eller stereotypisering baserad på 

etnicitet. Med en teoretisk ansats från verk av erkända forskare som studerat stereotyper, 

representation, svensk film och media bland annat, har det empiriska materialet, 

reklamföljetongen, analyserats enligt den semiotiska traditionen. Materialet tolkas och 

diskuterats med stöd i den teoretiska ansatsen, med syfte att avslöja eventuell negativ 

missrepresentation av etniciteter. Uppsatsen avser också att diskutera vad framställningen av 

karaktärerna skulle kunna ha för effekt på diverse etniska grupper i samhället. Resultatet av 

undersökningen landade i att en viss grad av stereotyp framställning försiggår, men att det 

slutgiltiga budskapet som förs fram har en positiv och antirasistisk klang.  

 

Nyckelord: reklam, stereotyp, etnicitet, följetong, ”vi och dem”, semiotik, representation, 

invandrare, svenskar, rasism 

 

  



 

Abstract 
The aim of of this thesis is to consider Comviq’s TV commercial series about Karim and to 

examine if the characters in any way are reduced and/or stereotyped based on their ethnicity. 

Using the thereoretical viewpoint of several prominent researchers that have studied sterotypes, 

representation, Swedish film and media etcetera, the authors of this thesis examined the 

empirical material from a semitotic perspective. With help from this therotical framework the 

material is interpreted and discussed with the goal of expose any negative misrepresentation of 

different ethnicities. The thesis also discusses if the representation of these characters could 

affect different ethnical groups in society. The results show that there is a degree of sterotyping 

in the representation of certain characters, but the final messaged that is delivered has a positive 

anti-racist ring to it. 
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1. Inledning 
Reklamindustrin har länge varit omfattande och infiltrerar våra vardagliga liv i stort sett 

överallt: Fysiska skyltar och tidningsannonser, radio- och TV-reklam, produktplaceringar i 

film, publicitetsevents, utdelning av gratisprover och så vidare. När en industri har ett sådant 

kraftigt inflytande i så många olika aspekter av människors liv har den också oundvikligen 

makten att influera samhället på olika sätt. Få människor skulle idag ifrågasätta filmens 

förmåga att påverka uppfattningar och åsikter, och troligtvis lika få skulle göra detsamma om 

reklamens övertygande makt. Om man brukar simpel addition och slår ihop reklamen och 

filmen borde alltså samma inflytelserikedom gälla för reklamserier med filmiska inslag (i 

denna uppsats också kallad reklamföljetong), inte sant? Om detta okontroversiella påstående 

kan anses någorlunda sanningsenligt kan det hävdas att en reklamföljetong har makten att 

påverka normer och olika definitioner av stereotyper, eller i minsta fall upprätthålla dem. 

 

Den här uppsatsen kommer att undersöka om och i sådana fall hur etnicitetsstereotypisering 

försiggår i en av Sveriges största reklamföljetonger. Sveriges befolkning är idag vad gäller 

etniskt ursprung mycket mer heterogen än tidigare (SCB 2016), så till vida att en rättvis 

framställning av olika etniciteter inte är mer än rätt för att undvika diskriminering.  

1.1 Bakgrund 

Uppsatsen empiriska material består av mobiltelefonsoperatören Comviqs välkända 

reklamserie med butiksägaren Karim från Irak, och den ofta återkommande bikaraktären 

polisen Krister1. Den är mycket relevant att undersöka då den idag har pågått i snart fyra år 

(2012–2016) och når ett stort antal människor via många olika medium, enligt Comviqs 

Brand Manager Benkt Wästlund. Bakom serien står produktionsbyrån Forsman & Bodenfors 

fram till och med andra kvartalet 2016. Regi står Josef Fares för (som tidigare regisserat 

bland annat Jalla! Jalla! (2000)) och manus har han tillsammans med byrån utarbetat. 

Comviq verkar till synes arbeta för att motverka fördomar och uppmuntra öppenhet mellan 

människor, genom att vissa reklamfilmer använder sloganer såsom “Gör världen mindre. 

Prata mer.”, “Uttrycksfrihet”, eller “Ring superbilligt till utlandet” i kombination med 

narrativ som framför likartade budskap. Men kan det kanske samtidigt argumenteras för att 

                                                
1 Krister eller Christer; Comviq är själva inte konsekventa i sin stavning av karaktärens namn. Uppsatsen 

kommer dock att förhålla sig till stavningen “Krister”. 
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de förstärker fördomar genom att porträttera karaktären Karim och Krister på det sätt som de 

gör i reklamserien (Comviqs YouTube-kanal 2016)? Är det möjligt att anklaga Comviq för 

hyckleri i denna aspekt, eller är det ett nödvändigt ont för att rättfärdiga det självklara 

ändamål att stimulera konsumtion av en kunds varor/tjänster som reklam ändå har? Om 

stereotypisering kan anses försiggå, vad kan effekterna tänkas vara? Ifall Comviq har för 

avsikt att uppnå viss förändring vid sidan av sin försäljning med hjälp av eventuell stereotyp 

framställning eller om det endast är ett kommersiellt redskap kommer också tas upp som ett 

mindre sidospår. 

 

Som uppsatsförfattare hoppas vi kunna lyfta fram vikten av en rättvis representation av 

etnicitet och minoritetsgrupper, även inom reklamföljetonger som fenomen i sig. En skicklig 

filmmakare kan åtstadkomma enorm samhällspåverkan med sina alster – Ta Birth Of A 

Nation (1915) som exempel, en film som startade diskussioner om rasism och fick 

civilrättsorganisationen National Association of Colored People att aktivt bekämpa filmens 

rasistiska porträttering av svarta män och kvinnnor. Detta ökade dock intresset för filmen, allt 

fler gick för att se den och hjälpte därmed till att lägga mer bränsle i den eld som redan 

uppstått (Gomery & Pafort-Overduin 1991 s. 52). Reklamföljetonger på TV däremot kan 

sägas ha unika möjligheter att kombinera både reklamens konventioner och spelfilmens 

berättartekniker till något med en mycket auktoritär ställning att förmedla det företaget 

bakom vill säga. TV-reklam når ett stort antal människor vid strategiskt utvalda 

sändningstider och med hjälp av återkommande karaktärer bidrar igenkänningsfaktorn, men 

framförallt den lilla historia som många sådana följetonger berättar, till att det framförda 

budskapet väger tyngre. Det blir helt enkelt inte ett tröttsamt fokus på ständiga uppmaningar 

till köp av produkter, utan en avkopplande liten sketch där tittaren kan njuta av berättandet 

(och samtidigt matas med köpuppmaningar). Själva marknadsföringen liknar istället mer en 

produktplacering såsom den i stora spelfilmer från Hollywood, dock mindre subtil. Balansen 

mellan narrativ och marknadsföringsbudskap skiftar därför, något som i exemplet ICA visat 

sig vara mycket populärt bland kunderna. Förutom att vara mycket lönsam har denna 

följetong ett sådant inflytande att den även kommit att bli ett slags egen mediekanal för 

opinionsbildning och PR (Dunér 2011). Med en sådan makt kan det argumenteras för att ett 

visst samhällsansvar följer, såsom att rättvist representera minoriteter och grupper när dessa 

gestaltas. Just ICA-reklamen har också vid flera tillfällen hamnat i blåsväder på grund av 

vissa reklamfilmer som väckt anstöt (Wisterberg 2016, Thambert 2015), något som i sig är ett 

bevis på vilken genomslagskraft genren har. 
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1.2 Syfte  

I vår uppsats ämnar vi undersöka om och i sådana fall hur olika etniciteter stereotypiseras i 

mobiltelefonoperatören Comviqs långlivade reklamserie om butiksägaren Karim och den ofta 

återkommande birollen polisen Krister. Med uppsatsen kommer vi att försöka utföra följande: 

  

• Undersöka om och i sådana fall hur huvudkaraktären Karim och andra karaktärer 

reduceras eller stereotypiseras efter en påstådd eller antydd etnisk 

tillhörighet/gruppering 

• Diskutera ifall sådana eventuella framställningar inom reklam som denna, kan ha 

positiva eller negativa effekter på människor inom vissa grupper 

 

Vi vill i så stor utsträckning som möjligt utföra dessa uppgifter utifrån analys av vårt 

empiriska material och ställa frågor som hänvisning för vidare forskning. Ämnet är komplext 

och vårt fokus på endast denna följetong som representant för fenomenet som stort är 

nödvändigt för att vi inom uppsatsarbetets tidsram ska ha möjlighet att behandla ämnet över 

huvud taget. Diskussionen kommer att föras med hänsyn till detta. Om reklambranschen 

också har ett socialt ansvar att inte diskriminera med tanke på den enorma publik den når, 

samt om detta kompliceras av det huvudsakliga syftet att sälja produkter, är också en punkt 

som kommer dyka upp under diskussionskapitlet.  

1.3 Avgränsningar 

Eftersom det finns flera versioner av samma reklamfilm i många fall valde vi att fokusera på 

de långa versionerna. Detta beslut togs för att undvika onödig upprepning samt för att de 

nerkortade versionerna ej tillför något nytt till originalnarrativet i fullängdsversionerna. För 

att kunna arbeta med ett konstant material satte vi också en gräns för max antal analysobjekt, 

vid avsnittet Uttrycksfrihet – Glad bajshög när vi började arbetet i slutet av oktober 2016. Vi 

kommer inte att analysera något klipp släppt därefter.  

  

2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom områden som stereotyper, etnicitet, representation och liknande, 

både utanför och inom film, är utbredd och samma sak gäller forskning om reklam. Däremot 

är kombinationen av dessa områden mer outforskad, då särskilt representation i svensk TV-
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reklam. Mycket forskning har utförts inom ras, etnicitet och stereotyper i en amerikansk 

kontext, där undersökningar om hur olika etniciteter har representerats i TV varit vanligt 

förekommande ämnen. Genom bland annat kvantitativa undersökningar har forskare 

analyserat hur ofta och på vilka sätt ras och etnicitet representerats i TV-reklam (Mastro & 

Stern 2003). 

 

Jennifer Jacobs Henderson & Gerald Baldasty såg en brist i representation av ras i TV och 

genomförde då en kvantitativ studie där de undersökte i vilka sorts reklamer olika människor 

med olika etniciter deltog. De utforskade inte bara hur ofta etniciteter representerades utan 

vilka sorters roller dessa hade. Författarna noterade att icke-vita människor med tenderade att 

delta i reklam för billigare produkter eller begränsades till endast ett fåtal reklamämnen, till 

exempel reklam för sportrelaterade produkter. Författarna ifrågasatte detta bruk av 

stereotyper, eftersom de ansåg att det skapar en endimensionell bild av olika etniciteter 

(Jacobs Henderson & Baldasty 2003). Även om artikeln var skriven från ett amerikanskt 

perspektiv kan vi ta vara på några av författarnas poänger. Liknande exempel tas också upp 

av författarna i texten nedan (Wilson II och Gutiérrez 2003). 

 

Clint C. Wilson II och Félix Gutiérrez är två amerikanska forskare som behandlat området 

etnicitetsrepresentation inom reklam, då i en amerikansk kontext. De beskriver hur 

reklambranschen länge diskriminerat minoritetsgrupper i reklam med stereotyper från ett vitt 

perspektiv, främst riktade till den vita majoritetsbefolkningen. Under lång tid har 

organisationer för medborgerliga rättigheter försökt bekämpa denna förminskning och i flera 

fall har de med tiden lyckats driva igenom sina protester och uppnått förbättring (Wilson II & 

Gutiérrez 2003). Artikelns tema ligger måhända väldigt nära denna uppsats, men då 

kontexten är väsentligt annorlunda både vad gäller tidsperiod och land kan inte många 

paralleller dras mellan exemplena till vår svenska kontext.  

 

Carina Tigervalls avhandling Folkhemsk film: med ”invandraren” i rollen som den 

sympatiske Andre (2005) handlar om hur invandrare har representerats i svensk film mellan 

1970–2000. Hennes slutsats var att de filmer hon analyserade både återskapade och utmanade 

de dominanta diskurserna om representation i svensk film. Tigervall tolkade det som att 

invandraren framställdes som sympatisk och därigenom hade filmerna en antirasistisk 

ställning. Samtidigt fastslår Tigervall också att ”invandraren” representeras som drastiskt 
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annorlunda från den “etniske svensken” och därmed diskursåterskapande. Hon tog 

exempelvis upp filmen Jalla! Jalla! (2000) där flera av ”invandrarkaraktärerna” framställs på 

sätt som utmanar diskursen, men att vissa framställdes på ett mer traditionellt sätt. Eftersom 

Tigervalls avhandling berör en svensk kontext kommer den att vara till stor hjälp längre fram 

i uppsatsen då vi kan undersöka om hennes slutsatser om ”invandrare” och svensk film liknar 

våra. 

 

Ylva Brune, doktor i journalistik och masskommunikation har i sin avhandling Nyheter från 

gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld gjort ett 

djupdyk i nyhetsmedias roll i skapandet och underhållandet av strukturell diskriminering. 

Arbetet belyser hur diskurser om skillnader mellan “vi” och “dem”, “svensken” mot 

“invandraren” upprätthålls av nyhetsmedia och hur detta problematiserar närmare granskning 

av rasistiskt våld och asylpolitik från mer humanitära perspektiv (Brune 2004). Brunes teorier 

kring “vi och dem”-diskurser, ”andrande” och texter kring begreppet ”invandrare” och dessas 

framställning i medier är intressanta att ta upp och behandla i samverkan med uppsatsens 

ämne eftersom uttryck för sådana diskurser troligtvis också kan återfinnas i vårt empiriska 

material. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Stereotyper 

Eftersom uppsatsen syfte till stor del handlar om att ta reda på om etniciteter framställs på ett 

stereotypt sätt, är det därför relevant att utgå från ett ramverk som förklarar vad en stereotyp 

är och hur den uppstår. Docenten Perry Hintons arbete inom området kommer att fungera 

som en grund i vår diskussion kring stereotyper och deras uttryck i materialet. Med hjälp av 

hans text kan vi framöver i analys- och diskussionskapitlet förklara varför vi anser att 

stereotypisering har eller inte har skett, med hänvisning till den nedan beskrivna 

stereotypiseringsprocessen. För att göra det så tydligt som möjligt att vi i analysen försöker 

undvika personliga uppfattningar om vad som är stereotypt eller inte, utgår vi till stor del från 

vad olika forskare skrivit inom stereotypforskning så att vi kan förklara hur vi har gått 

tillväga när vi definierat något som stereotypt eller inte.  
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3.1.1 Stereotypbegreppet – Hinton 

Begreppet “stereotyp” myntades av Walter Lippmann i hans bok Public Opinion (1922) och 

definieras av honom som förenklade bilder av människor och händelser. Han menar att på 

grund av människans begränsade kognitiva förmåga bildas perception och sedermera 

‘kunskap’ med hjälp av förenklade bilder av världen. Enligt honom är stereotypens faktiska 

beståndsdelar till största del felaktiga, dess definitioner tydligt utstakade och mycket 

resistenta mot förändring. Det är också ofta den stereotypiserade individens kulturella 

tillhörighet som avgör stereotypens innehåll. Att stereotypisera kan ha som konsekvens att 

personer utsätts för orättvis behandling, både av andra individer eller som strukturell 

diskriminering som ignorerar potentiell variationsrikedom inom olika grupper. Med andra ord 

placeras offer för handlingen i strikt definierade och oföränderliga fack istället för att deras 

individualitet erkänns (Hinton 2000). 

 

En stereotyp består av tre huvudsakliga komponenter: 

1. Först identifieras en grupp människor efter en viss specifik karaktäristika. Dessa kan 

vara många och olika, med exempel som könstillhörighet, nationalitet, yrke, hudfärg, 

tro och så vidare. Helt enkelt vilken karaktäristika som helst som har mening för 

personen som tillskriver den. Denna attribuering låter oss skilja mellan människor och 

placera dem i en viss grupp tillskriven vissa karaktäriserande attribut, vilket i sin tur 

låter oss skilja mellan olika grupper. Exempelvis kan en grupp människor identifieras 

som “engelska”. 

2. Denna grupp tillskrivs sedan ytterligare karaktäristika som anses definierande för alla 

medlemmar av den gruppen. Att just hela gruppen utsätts för samma attribuering är 

något essentiellt för innebörden av begreppet “stereotyp”. Gruppen med engelska 

människor kanske därför tillskrivs attribut såsom “traditionsälskande” eller ”med en 

förkärlek för tedrickande”. 

3. Slutligen identifieras en enskild person som “engelsk”, hen besitter den för gruppen 

definierande karaktäristikan. Fortsättningsvis kan mycket av karaktäristikan som 

förknippades med gruppen attribueras den enskilde individen som identifierades som 

“engelsk”: Hen älskar traditioner och tedrickande eftersom hen är engelsk, eller vice 

versa. 

(Hinton 2000 s. 11–12) 

 

Stereotyper används flitigt inom film, ofta som redskap för att effektivt kunna presentera 
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karaktärer som på grund av fenomenet därför antas besitta vissa egenskaper. Man utnyttjar 

dyrbar tid effektivare. 

  

Ögonblicksbedömningar besparar oss mycket energi- och tidskrävande tankearbete. 

När vi en gång har kategoriserat någon kan vi ”förklara” denna person utifrån en 

stereotyp. Situationskomedier på TV beskriver ofta stereotypa karaktärer – 

dagdrivaren till son, den beskäftiga farmodern och så vidare – och mycket av 

komiken är beroende av att vi drar slutsatser utifrån dessa stereotyper /.../ (Hinton 

2000 s. 83–84)  

3.1.2 Vi och Dem – Hall 

Stuart Hall, Jessica Evans & Sean Nixons inflytelserika bok Representations tar sig an många 

olika frågor om representation av ras, etnicitet, klass, kön och så vidare. I det fjärde kapitlet 

som Hall själv skrivit går han in mer i djupet på hur ”de Andra” uppfattas och framställs 

historiskt sett. Han drar många slutsatser från hur vita behandlade svarta slavar och den 

uppfattning som bildas om dem. Svarta ansågs var mer kopplade till naturen snarare än 

kulturen och därmed primitiva och vilda, jämfört med de civiliserade, kultiverade vita. 

Därigenom bildades en ”binär opposition” där Vi (vita) var särskilda från Dem (svarta) (Hall 

1997 s. 231–233). Genom detta blev svarta inte bara representerade genom sina mest 

essentiella egenskaper, utan blev reducerade ner till sin essens. Hall tar upp exemplet att 

svarta slavar endast blev representerade som slavar och allt de var cirkulerade kring att tjäna 

sina vita mästare. De var låsta i denna betydelse och hade ingen möjlighet att representeras på 

något annat sätt (s. 234, 237).  

 

Det är just denna reduktion som Hall menar är att stereotypisera och blir därför viktigt att ha i 

åtanke i uppsatsen. Om en karaktär har blivit reducerad till endast några få egenskaper är 

personen i fråga troligen en stereotyp. Hall skriver: ”Stereotyping get hold of a few simple, 

vivid, memorable, easily grasped and widely recognized characteristics about a person, 

reduce everything about that person to those traits, exaggerate and simplify them” (s. 247). 

Hall menar också att stereotypisering arbetar genom att fördela det normala och det 

acceptabla och ställa det emot det abnormala och det oacceptabla (s. 247). Det bildas alltså en 

”binär opposition”, ”Vi och Dem”. En annan viktig poäng Hall framhäver är att 

stereotypisering tenderar att framträda där det existerar en grov ojämlikhet i maktrelationerna 

(s. 248 & 250). Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom uppsatsen syfte är att undersöka hur 
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etniciteter framställs i svensk tv-reklam, där det kommer finnas både ”svenskar” och 

”invandrare”. Uppsatsen kommer också använda sig av Halls resonemang för att undersöka 

om Karim, Krister och andra är "förenklade" och reducerade till sin "essens". 

3.1.3 Problematik med stereotypanalys – Shohat & Stam 

Det uppstår en del begränsningar och problem när man tar sig an att analysera stereotyper. I 

texten Stereotype, Realism, and the Struggle over Representation diskuterar Robert Stam och 

Ella Shohat dessa problematiska aspekter och den ansvarsroll som uppstår när olika 

etniciteter ska representeras i film (2011). Genom att endast fokusera på bilder av stereotyper, 

positiva eller negativa, kan det leda till en sorts essentialism2; där man tvingar in fiktiva 

karaktärer i förbestämda kategorier och missar andra aspekter av etniska gruppers 

representation. Det är dock detta som Hall beskriver är exakt vad en stereotyp är (Hall 1997), 

och då målet med uppsatsen är att undersöka stereotyper kommer detta inte orsaka några 

problem. Shohat och Stam menar att tolkningen av stereotyper kan ändras över tid, 

exempelvis att stereotyper från 80-talet inte nödvändigtvis ser likadana ut som de från 2000-

talet. Även i språk kan förändring ske där ord ändrar betydelse över tid; “coon” (i USA) gick 

från att benämna vita människor från landsbygden till att bli ett skällsord för svarta i mitten 

av 1800-talet (Shohat & Stam 2011 s. 809). Trots problem som kan uppstå vid 

stereotypanalys är den viktig för forskningsområdet eftersom: 

 

1. Den avslöjar fördomars förtryckande mönster som till en början kan ha setts som 

slumpmässiga; 

2. Den belyser den psykiska skada negativa stereotyper kan vålla grupperna som blir 

stereotypiserade, vare sig det är igenom stereotyperna själva eller via de effekter de 

har; och 

3. Poängterar den sociala funktion stereotypen har, att de inte är en felaktig syn utan 

snarare en form av social kontroll, det som Alice Walker kallar ”prisons of image” 

(Shohat & Stam 2011 s. 808). 

 

Dessa tre punkter i kombination med Halls och Hintons teorier kommer ligga till grund för 

hur uppsatsen förhåller sig till stereotyper och representation. Då de berör samma ämne på 
                                                
2 Essentialism: inom metafysiken uppfattningen att somliga av objektens egenskaper är essentiella (väsentliga) 

för objekten, medan andra egenskaper är tillfälliga (Nationalencyklopedin 2016). 
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olika sätt kan intressanta slutsatser dras genom att kombinera och jämföra dem i analysen av 

det empiriska materialet.   

3.1.4 Karaktärer i kortfilm – Raskin 

Eftersom reklamfilmer i regel är korta uppstår behovet att förenkla karaktärerna och göra 

dem tydliga, därmed ökar risken att stereotypisera. John Raskins teori om kortfilm diskuterar 

bland annat karaktärernas framställning och hur de bör inneha specifika, tydliga egenskaper 

som identfierar dem, och att de inte bör avika från detta i den korta film de deltar i eftersom 

vi då skulle uppfatta att de bryter karaktär. (Raskin 2002 s. 167–168). Även om 

kortfilmskaraktärer har ett behov att förhålla sig tydligt till sin karaktär betyder det inte att de 

måste vara tråkiga och förutsägbara utan kan ändå överraska. Raskins teori är relevant att ha i 

åtanke då reklamfilmernas längd påkallar behovet att ge karaktärerna specifika drag för att 

man lätt ska kunna identifiera dem och därigenom stereotypisera dem.   

3.2 Etnicitet – Giddens & Sutton 

Giddens och Sutton skriver att etnicitet är ett socialt fenomen som skapas och återskapas över 

tid. För vissa är etnicitet en viktig del av identiteten, för andra inte. Ibland spelar den större 

roll vid vissa tidpunkter som exempelvis lågkonjunktur eller krig, då den kan fungera enande 

när behov av sammanhållning kan kännas större. Skillnaden mellan ras och etnicitet är att ras 

antyder något oföränderligt och biologiskt, medan begreppet etnicitet fullt ut är en social 

konstruktion. Medlemmar av en etnisk grupp kan se sig själva som kulturellt skilda från 

andra grupper och ses i sin tur av andra också som annorlunda. Olika saker kan symbolisera 

etniska skillnader, vanligen är det religion, språk, historia, släktskap eller klädstilar. 

Utövandet av kulturella traditioner, såsom högtider, giftermål eller liknande är något som ofta 

är etniskt kopplat. Exempel kan vara midsommarfirande för de som identifierar sig som 

etniska svenskar eller St Patrick’s Day-firande för de med irländsk bakgrund. 

Etnicitetsbegreppet kan också vara problematiskt om det används i kontrast mot något som 

anses “icke-etniskt”. Giddens exemplifierar detta med hur brittiska medier ofta talar om 

“etniska” saker som skilt från något “inhemskt brittiskt”. Problematiken i detta är att det 

riskerar att producera en “Vi och Dem”-diskurs, som Hall och Brune pratar om (Hall 1997, 

Brune 2004). Inom sociologin brukas ofta begreppet “etniska minoriteter” och syftar på 

människor som känner en viss etnisk tillhörighet och som missgynnats i samhället i 

jämförelse med den dominanta, mer priviligierade gruppen. I praktiken sker tillskrivandet av 
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något som “etniskt” ganska selektivt. Exempelvis kan det i Sverige vara troligare att 

mörkhyade somalier beskrivs som “etniska” snarare än ljushyade, blonda och blåögda 

finländare, även om båda kan ses som etniska minoriteter i landet. 

 

Eftersom etnicitet är ett begrepp som kopplas till en människas identitet kan det vara mycket 

individuellt vad för etnicitet en person anser sig tillhöra. Det kan också handla om andras 

uppfattning om etnisk tillhörighet. Med andra ord kan det som vi uppsatsförfattare anser 

kunna definieras som typiskt för en viss etnicitet skilja sig från vad andra kan tycka om 

samma sak. En person kanske tycker att någon är typiskt svensk eftersom hen beter sig på ett 

visst sätt eller klär sig på ett visst sätt, medan en annan person inte tycker just de 

signalementen är nog för etnifiering, eller helt felaktiga för placering inom den kategorin. Vi 

kommer därför att i denna uppsats försöka vara så tydliga och konsekventa som möjligt om 

vad vi anser vara signifikanta tecken på viss etnisk tillhörighet och varför vi menar så. 

3.3 ”Andrande” och ”invandraren” – Brune 

Doktoranden Ylva Brune har i sin avhandling Nyheter från gränsen – Tre studier i 

journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld (2004) bland annat behandlat hur 

svenska nyhetsmedier konstruerat begreppet ”invandrare”. Hon talar också om hur dessa 

medier utför ett så kallat ”andrande” vilket i grunden består av att ”vi” talar om ”dem”. De 

sistnämnda har marginellt eller inget inflytande i hur ”vi” utsätter ”dem” för gestaltningar och 

teoretiseringar utifrån diskurser som textens ”vi” kan identifiera sig med. ”Deras” av ”oss” 

tillskrivna handlingar, egenskaper och/eller problem är främmande eller oönskade i ”vår” 

egen självbild, eller tolkas som hotfull mot ”oss” och ”vår” identitet. ”De” kontrasteras mot 

en för ”oss” utopisk och ideal självbild (Brune 2004 s. 48–49).  

 

Vidare skriver Brune också om begreppet invandrare, som ursprungligen myntats för att 

beteckna människor födda utanför Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svenskt 

medborgarskap och uppfanns i mitten av 1960-talet som poliskt verktyg för att skapa 

förståelse för dåtidens ”importerade arbetskraft”. Konnotationerna som omger begreppet har 

absolut förändrats från då till nu. Brune menar att i nutida (2004) vardagsspråk har 

”invandrare” laddats med konnotationer som handlar om annorlundaskap och ger exemplet 

att det verkar vara möjligt att tala om ”invandrarkillar” samt ”invandrartjejer” och att 
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implicera mer än att nämndas föräldrar har utländsk härkomst. ”Invandraren” är helt enkelt 

inte som ”vi”. 

 

Brune skriver också om att ”invandrare” typifierats i medierna och att de ofta porträtterats 

ensidigt för att passa in i vissa ”roller”. ”Invandrartjejer” och ”invandrarkvinnor” är ofta 

passiva offer för religion, rasism, våld, patriarkalt förtryck och ståendes mitt i emellan 

kulturkrockar och konflikter. Hon associeras ofta med ”muslimsk kultur”, något som i sig är 

väldigt godtyckligt. Ett fåtal gånger är hon dock stjärnan i sammanhanget, när hon frigjort sig 

från traditioner, integrerats och blivit modern. ”Invandrarkillar” har ofta förknippats med 

brott som de antingen begått eller förväntas begå. Oavsett om en artikel behandlat 

kriminalitet eller inte har detta ofta präglat nyheter om ”invandrarkillar” (Brune 2004 s. 217–

218). Vidare beskriver Brune också hur media skrivit om ”invandrarmännen”, som kan 

innefatta både äldre och yngre män. Hon tar upp flertalet exempel på nyhetshändelser som 

ofta handlar om våldsdåd, kryddat med religion, hederskultur och kvinnoförtryck. Unga 

”invandrarkvinnor” har lite eller ingen makt över sina egna liv, såsom fritid, kärleksliv eller 

spiritualitet. De patriarkala fäderna och bröderna styr med järnhand och begränsar hur deras 

döttrar respektive systrar får leva, i muslimska fall ofta försvarat med egna tolkningar av 

koranen (Brune 2004 s. 259–278). 

3.4 Reklam 

Uppsatsen, som ämnar undersöka effekterna av hur olika etniciteter stereotypiseras i TV-

reklam, kommer behöva en utgångspunkt i vad reklam faktiskt är och vad den innebär. I 

kommersiell bemärkelse syftar begreppet “reklam” allra oftast till det konkurrensmedel som 

företag använder sig av vid marknadsföring av sina tjänster och/eller varor. Den tidiga 

reklamen bestod ofta av affischer, butiksskyltar och reklamblad och senare även 

tidningsannonser, medan den i dagens visningsfönster återfinns i allt från TV, radio, film, på 

Internet, i spel och mycket mer (Nationalencyklopedin 2016).  

 

I den här uppsatsen läggs vikt vid reklamens makt och förmåga att övertyga. Historiskt har 

denna marknadsföringsform bidragit till att kraftigt färga människors åsikter. Exempelvis att 

reklam legat bakom den dominerande kulturen kring diamanter som symboliska ting för 

kärlek och romantik (Jhally 2003 s. 249), eller hur en 30 sekunder lång reklamfilm lyckades 
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vända ett stort antal väljare till George Bushs favör i det amerikanska presidentvalet 1988 

(Jhally 2003 s. 253). 

 

Vanligtvis riktas reklaminslag mot olika målgrupper för att få den potentiella köparen att 

identifiera sig och därmed känna sig manad att köpa produkten eller tjänsten, som reklamen 

menar förbättrar köparens livskvalité på något sätt. Exempel på målgrupper kan vara män 

eller kvinnor, olika etniska grupper, låg- eller höginkomsttagare med flera (Jhally 2003, 

Wilson II & Gutiérrez 2003). Oavsett vad som framförs är reklamens enda syfte att stimulera 

konsumtion av produkten som marknadsförs (Wilson II & Gutiérrez 2003 s. 291). 

 

Som nämnts tidigare i uppsatsens bakgrundskapitel kan reklamföljetongen som fenomen i sig 

sägas besitta en särställning vad gäller förmågan att förmedla övertygande budskap, skilt från 

traditionell TV-reklam. 

 
4. Material och metod 

4.1 Urval av material 

Det empiriska material vi valt att studera är reklamfilmserien från Comviq som handlar om 

butiksägaren Karim. Vi valde att fokusera på en svensk reklamserie eftersom vi iakttagit en 

kunskapslucka vad gäller forskning om etnicitetsrepresentation i svensk TV-reklam. En 

sammanfattning av handlingen i samtliga klipp kan återfinnas i bilagsavsnittet. Vi kommer 

även att ge varje film ett referensnummer för att underlätta läsningen. 

  
Anledningen till att vi förhåller oss till endast denna specifika reklamserie är bland annat att 

den fortfarande är aktuell. Comviq är ett välkänt namn i Sverige och deras logga och 

reklamer är därför något som känns igen av många människor, delvis då följetongen sänds i 

samtliga stora svenska TV-kanaler, enligt företagets Brand Manager Benkt Wästlund. 

Reklamerna med Karim är en långlivad serie som innehåller 49 olika filmer3 (plus en intervju 

med skådespelaren Tariq Alkhizai), där den första filmen visades 7 november 2012 och pågår 

                                                
3 Det finns flera versioner av samma reklam i vissa fall; kortare versioner och längre versioner, samma reklam 

uppladdad flera gånger och dylikt. Antalet är beräknat 2016-11-16. 
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än idag nästan 4 år4 senare. Filmerna visas främst i TV men också i flera andra medier, 

exempelvis som reklaminslag på YouTube-videor, i kvälls- och dagstidningar, diverse 

tidskrifter och som utomhusaffischering. De ligger även uppe på Comviqs egen YouTube-

kanal (Comviqs YouTube-kanal 2016). Serien följer en reklamtrend av följetonger med 

återkommande karaktärer, liksom den mycket populära reklamserien om ICA-handlaren Stig 

och hans kollegor. Den sistnämnda innehar Guinness världsrekord som mest långlivade 

reklamföljetong (Guinness).  

 

Ytterligare en motivering till studier av just reklamserien från Comviq är dess porträttering av 

Karim med flera, som givit upphov till en rad anmälningar till Reklamombudsmannen (RO). 

De flesta anmälarna hävdar att Comviq porträtterar antingen specifika minoritetsgrupper, 

invandrare i allmänhet eller vissa yrken på ett kränkande och/eller nedvärderande sätt. Mellan 

2012 - idag5 anmäldes Comviq till Reklamombudsmannen 11 gånger, varav 8 av dessa 

berörde reklamserien om Karim. Av dessa 8 anmälningar friades samtliga. Oftast 

sammanfattade RO frianden med att karaktären Karim inte porträtterades nedvärderande, 

trots att han i vissa avseenden kunde benämnas stereotyp. De menade att han besatt många 

positiva egenskaper och att hans till viss del stereotypa porträttering inte kunde anses som 

kränkande eller nedvärderande mot invandrare (Reklamombudsmannen 2016). I dagens 

politiska läge är frågor om invandring och nationalitet mycket heta ämnen vilket gör en 

studie om en till synes kontroversiell följetong som denna mycket relevant att undersöka. Just 

att serien om Karim anmälts till RO i denna kvantitet är inte unikt för följetonger i sig, utan 

kan återfinnas i exempelvis fallet ICA-reklamen som även den anmälts flertalet gånger. Det 

som skiljer dessa två åt är dock att fallet Comviq har anmälts som diskriminerande på etniska 

grunder, medan ICA-reklamen varit offer för en multitud av olika anledningar till 

anmälningar.  

4.2 Metod 
För att utföra vår kvalitativa studie av reklamfilmserien från Comviq kommer vi att förhålla 

oss till ett semiotiskt perspektiv. Genom att studera index, ikoner och symboler kan vi 
                                                
4 Uppsatsen empiriska material utgörs av nästan alla klipp (se slutnot nr 3) från och med det första (uppladdat på 

YouTube 2012-11-07) till och med det som i skrivande stund är det senaste (uppladdat på YouTube 2016-10-

19). 
5 2016-12-06 
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komma fram till slutsatser om stereotyper på ett helt annat vis än om vi endast analyserat 

narrativet. Att endast studera narrativet hade begränsat oss till att studera handlingen och hur 

den gestaltas. Genom ett semiotiskt tillvägagångssätt studerar vi vad som sägs, hur det sägs, 

hur karaktärerna ser ut när de säger det, vad som finns runt omkring dem, vad karaktärerna 

klär sig i och så vidare. Vi kommer alltså att förhålla oss till den idiografiska formen av 

semiotik, den som är analyserande och tolkande, traditionen som ser litteratur, film, bildkonst 

och andra medieprodukter som tecken, eller som ser dessa källor som yttrande som innehåller 

tecken (Kjørup 2009 s. 211). Med detta sagt kommer naturligtvis narrativet också att studeras 

då även det är en mycket central del i budskapet en film för fram. 

  
Vi ämnar analysera reklamfilmserien med Karim. Vid analys av det empiriska materialet 

(reklamserien) inleddes arbetet med att först gå igenom alla 49 reklamklipp utan vidare 

analys, för att sedan fortsätta med en närmare analys i mer detalj. Ett trendbrytande klipp som 

ändå kan sägas ingå i kampanjen med Karim är intervjun med Tariq Alkhizai (42). Detta 

klipp är inte en regelrätt reklamfilm som utspelar sig i Karims fiktiva värld, men är onekligen 

värd att analysera då den är en produkt av seriens popularitet. Slutligen när alla klipp 

analyserats 2–3 gånger delades klippen in efter tematik, där ett gemensamt tema oftast var 

vissa klipps gemensamma marknadsföringskampanj.   

4.2.1 Semiotik 

Semiotik är teckenlära och kommer från det grekiska ordet för tecken; semeion (Kjørup 2009 

s. 211). En viktig person inom semiotiken och en av de som lade grunden för den moderna 

semiotiken är Charles Sanders Peirce. Han delade in semiotiken i flera teckenbegrepp men 

det är endast tre av dem som levt vidare i traditionen. Dessa tre begrepp förhåller sig alla 

olika till objekten de betecknar. Indexet är ett tecken som är orsaksbundet till objektet, det har 

en direkt fysisk anknytning till objektet, det kan vara spår efter ett djur, symptom på en 

sjukdom och så vidare. Ikon är ett tecken som på ett eller annat vis liknar objektet, det 

behöver inte bara gälla bilder utan kan också var mimiskt språk eller diagram. En symbol är 

ett tecken som endast har en konventionell anknytning till objektet – Peirce exempel på detta 

är: ”ord, meningar, böcker och hela bibliotek” (Kjørup 2009 s. 218). Att genomföra en 

semiotisk analys är alltså att undersöka "hur" saker och ting representeras, medan diskurser 

hanterar effekterna av denna representation (Hall 1997 s. xxii). Det är viktigt att ha en 

förståelse för att det finns olika sorters tecken innan man tar sig an en analys av den här 

typen. 
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Kjørup skriver också om Peirces olika metoder att dra logiska slutsatser inom semiotiken: 

deduktion, induktion och abduktion. Den första, deduktion, är till skillnad från induktion en 

mer logisk slutledningsform. I den finns en översats som kallas regel, ett enskilt fall, och 

slutligen en slutsats. Ett exempel på detta är “alla bönor från plastsäcken är vita” (regel), 

“våra bönor är från plastsäcken” (det enskilda fallet) och “våra bönor är vita” som är 

slutsatsen. Induktion är den variant som vi kommer att använda oss av i vår analys på grund 

av behovet att generalisera för att få ett påtagligt resultat. Genom induktion gör man en 

omgruppering av deduktionens tre satser. Här jämför man istället det enskilda fallet med 

resultat drar därefter en slutsats om regeln:  

 

Om vi vet att våra bönor är från plastsäcken (det enskilda fallet), och att de är 

vita (resultatet), vågar vi sluta oss till att alla bönorna ifrån säcken är vita 

(regel), alltså även de bönor vi inte sett, vi gör alltså en generalisering på 

grundval av vår kunskap om en delmängd (Kjørup 2009 s. 221). 

 

Då stereotyper i vissa fall är svårdefinierade uppstår behovet av att göra en generalisering för 

att kunna måla upp ett klart svar. Genom att undersöka det vi ser i reklamerna (det enskilda 

fallet) och ser att karaktärerna är på ett visst sätt (resultatet), får vi göra ett antagande om hur 

en stereotyp av dessa kan vara (regel).  

 

Enligt den tredje slutledningsformen, abduktion, drar man slutsatser från regeln och resultat 

till det enskilda fallet. “Vi vet att alla bönor från plastsäcken är vita (regel) och att våra bönor 

är vita (resultat), och så sluter vi oss till att våra bönor måste vara från den säcken (det 

enskilda fallet)” (Kjørup 2009 s. 221). Vi kommer inte att använda oss av denna 

slutlednigsform. 

4.2.2 Denotation och konnotation  

När det kommer till att studera bilder eller tecken finns det enligt Erwin Panofsky tre olika 

nivåer. Den första är en ren beskrivning av vad det är man ser framför sig, till exempel “en 

kvinna med avhugget huvud och ett svärd”. Den andra är den denotativa nivån där bildens 

konkreta ämne är i fokus (vad som händer, vem det är och så vidare), i fallet med kvinnan 

som håller ett huvud vet vi att det är Judit som hon huggit Holofernes huvud. Den tredje 

nivån är den konnotativa, den där tolkningar om bilden och dess budskap görs (Kjørup 2009 
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s. 229). Den här indelningen är viktig att tänka på när vi genomför analyserna och skriver 

uppsatsen. En stereotyp kan inte framträda på en denotativ nivå utan dess mening görs tydlig 

först på den konnotativa. Exempel: En bild föreställandes en grupp människor som väntar på 

bussen vid en busshållplats står med flera meters mellanrum mellan varandra. Detta är 

bildens denotation. En konnotativ betydelse av detta kan åsyfta stereotyp svenskhet och 

föreställningar om svenskar som reserverade, tillbakadragna, måna om sitt personliga 

utrymme. 

4.3 Metodproblem 

När man som forskare tar sig an att skriva om ett ämne gör man det alltid utifrån sin egen 

kulturella bakgrund och sina värdeuppfattningar – total objektivitet är omöjlig att uppnå. 

Detta är naturligtvis inget fel i sig, då det är oundvikligt, men att redogöra för sina subjektiva 

ståndpunkter är fördelaktigt för att tydliggöra utifrån vilka premisser forskningsarbetet byggs 

upp. Vi uppsatsskribenter har valt ämnet utifrån en antirasistisk ståndpunkt då vi är personligt 

engagerade i huruvida etnisk diskriminering skulle kunna försiggå i en så populär 

reklamföljetong som Comviqs serie. Arbetet kommer att innehålla avtryck från våra egna 

subjektiva förutsättningar, så det är viktigt att vi konstaterar vår medvetenhet om att 

kunskapen som utvinns är endast en möjlig tolkning av alla möjliga tolkningar. Att redogöra 

för detta faktum har diskuterats av bland annat Carina Tigervall i hennes avhandling om 

svensk film och dess representation av ”invandraren” (2005 s. 6).  

Det är också viktigt att ha i åtanke att vi som utför denna analys tillhör en viss etnicitet och 

kan därför inneha vinklade idéer om vad som är ”positiv” och ”negativ” stereotypisering, 

olika folkslag kan ha olika uppfattningar om positiv representation (Shohat & Stam 2011 s. 

813) Vi som vita svenskar kan ha en viss uppfattning om hur specifika stereotyper är. Vi kan 

också helt missa vissa stereotyper som berör etniska svenskar, då vi kanske ej betraktar dem 

som stereotyper utifrån våra egna erfarenheter. 

 

Det finns också nackdelar med att generalisera kring stereotyper då det drar alla av samma 

etnicitet över en kam. Shohat och Stam (2011) skriver också om att representationer av 

människor som tillhör den etniskt dominanta gruppen (exempelvis svenskar i Sverige) inte 

kan ses som allegoriska, utan som naturligt varierande, icke generaliserbara. De behöver inte 

bekymra sig över förvrängda bilder eller stereotyper. En korrupt vit politiker ses inte som en 

besvikelse för sin ras (Shohat och Stam 2011 s. 805). Även om alla negativa stereotyper är 
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sårande, har de inte samma inverkan i eller på världen. Vissa stereotypiseringar kanske endast 

gör en grupp obekväm, medan andra kanske aktivt skadar den (Shohat och Stam 2011 s. 

806). 

4.4 Terminologi 

Då etnicitet och stereotyper i sig är svårdefinierade behöver vi klargöra vad vi menar med 

vissa ord kopplade till vår analys och diskussion. Det är svårt att kategorisera människor som 

alla bor i samma land enligt inhemsk och invandrare och det finns alltid en risk att 

generalisera, kränka och/eller reducera. Dessa begrepp förklarade nedan brukas endast för att 

förtydliga och underlätta för att belysa spänningar mellan grupper. Här nedan redogör vi för 

hur vi kommer att förhålla oss till vissa termer, uttryck och ord.  

 

När vi pratar om en karaktär som “svensk” anspelar vi på människor födda i Sverige med 

föräldrar, far- och morföräldrar och så vidare, födda i Sverige flera generationer bakåt i ledet. 

Traditioner och sociala normer som förekommer i Sverige har anammats av dessa, som också 

talar flytande svenska utan utländsk brytning.  

 

När en person benämns som ”invandrare” är denne antingen första eller andra generationens 

invandrare som fortfarande har språkliga och kulturella kopplingar till det land de kom ifrån, 

såsom att denne bryter på ett annat språk och ägnar sig åt kulturella praktiker som har 

ursprung utanför Sverige. Även om personen är född i Sverige och har svenskt 

medborgarskap kommer vi för att i uppsatsen kunna belysa eventuell diskriminering baserad 

på etnicitet, tolka denne som ”invandrare”. 

 

Vid användning av begreppet ”invandrare” för att skilja dessa från ”svenskar” uppstår 

problematik med tanke på att begreppet likväl kan appliceras på människor som till utseendet 

kan vara mycket lika ”svenskar”, såsom personer från många av de närliggande nordiska 

länderna. Ännu otydligare blir begreppet om man tar hänsyn till personer som tidigare 

utvandrat (alltså sagt upp sitt svenska medborgarskap) från Sverige men sedan invandrat 

igen. Dessa torde vara ”svenskar” om de enligt definitionen ovan både talar svenska utan 

brytning och praktiserar kulturella traditioner med ursprung i Sverige. Därför, kan vi utgå 

från att det kan finnas spänningar mellan vissa människor inhemska i ett land, bekanta med 

sina traditioner och språk, och människor från andra länder bekanta med annorlunda 
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traditioner och språk. Följaktligen är det därför inte långsökt att anta att ”återvandrade 

svenskar” och människor från närliggande nordiska länder, kan kännas mer bekanta för vissa 

”inhemska svenskar” än människor från länder längre bort med andra kulturer och språk. Det 

är med tanke på detta som vi försvarar den föreslagna ganska snäva definitionen av 

”invandrare”. Eftersom det finns röster i samhället som gärna inte ser invandrare som något 

utöver denna snäva definition, är det av stor vikt att avslöja förekomster av orättvis 

representation som kan förstärka en negativ bild av ”invandrare” enligt den snäva 

defintionen. 

 

Indelningen ”svenskar och invandrare” gör att vi naturligt faller in i grupperingar av ”vi och 

dem”-karaktär, något som i sig kan vara problematiskt för att sådana strukturer av negativ 

karaktär. Grupperingar som dessa är inte ovanliga och upprepas ständigt i media och 

nyhetsflöden. Genom att vi förtydligar våra avsikter med användningen av dessa etiketter vill 

vi göra klart att syftet är antirasistiskt och har för avsikt att avslöja eventuell orättvis 

representation på ett lättläst och begripligt sätt.  

5. Resultatredovisning/analys 

5.1 Karaktärer 

5.1.1 Karim 

I Comviqs reklamföljetong om butiksägaren Karim är Karim själv huvudpersonen. Han är en 

kortväxt, lite tjock man i cirka 60–70-årsåldern (förutsatt att karaktären är lika gammal som 

skådespelaren) från Irak. Karaktären spelas av skådespelaren Tariq Abdulwahed Alkhizai 

som själv kommer från samma land. Detta verkar också ha influerat hans rollkaraktär, vars 

bakgrund är baserad på Tariqs egen. Karim har svart lite gråsprängt hår och en präktig 

mustasch, är oftast klädd i skjorta, pikétröja eller skjorta och bomullsväst.  

 

Som karaktär framställs han som mycket glad och öppen, trevlig och pratsam. Han är inte 

blyg alls, utan tar snarare alla chanser att småprata lite med människorna i hans närhet. Det 

finns aldrig något problem eller hinder som avskräcker Karim, han kommer alltid fram med 

kreativa lösningar på stället. Som den mycket drivna entreprenör han framställs som, ser han 

möjligheter i nästan allt att göra en bra affär. Detta är inte begränsat till främmande 

människor utan praktiseras också på hans vänner, något som hans vapendragare Krister ofta 
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får erfara, inte sällan som lösningar på hans ständiga kärleksproblem. Tvivel och tvek 

existerar inte för Karim, han är mycket handlingskraftig. Eftersom Comviqs slogan ”Billigt 

billigt billigt!” väldigt ofta förekommer i följetongen med Karim, är detta något som ofta 

uttrycks i hans persona. Hans butik är ofta prydd med handskrivna skyltar överallt som gör 

reklam för otroligt låga priser och fördelaktiga erbjudanden, och han tvekar inte att ge 

spontana muntliga erbjudanden i stunden. Samma sak gäller för de reklamfilmer som 

använder sloganen ”Uttrycksfrihet”, där Karim aldrig verkar vara rädd för att säga fel eller 

för mycket. Detta kan också noteras när han sjunger sånger i några av reklamklippen med 

jultema; texterna han framför känns inte igen som någon välkänd julsång, utan mer låter som 

improvisation till melodin av en sådan. Sloganen ”Gör världen mindre. Prata mer.”, 

personifieras också i hans karaktär mycket tydligt. Inte bara i sekvenserna där han reser 

världen över för att träffa vänner, utan också när han alltid för människor samman genom sin 

varma attityd och charmiga sätt. Han är till synes en stark gestaltning av öppenhet och kärlek. 

 

Karim framställs alltid som en genomgod människa som alltid ser det bästa i sina 

medmänniskor. Trots att han exempelvis blivit utsatt för rån, inbrott eller sluga konkurrenter 

tappar han aldrig humöret själv eller ser ner på någon. Detta återspeglas också i att han alltid 

verkar vara omtyckt av olika gästande karaktärer som kan ses i olika avsnitt. Karim har alltid 

koll på saker och ting, nästan inget verkar göra honom nervös eller handlingsförlamad. Han 

framställs ibland också som lite drömmande, framförallt i hans dagdrömmarklipp i ”Rädda en 

kompis!”-kampanjen (som tas upp längre ned). Trots detta har han alltid stenkoll på vad som 

händer. Även om han oftast framställs som genomgod med lösningar på det mesta, kan hans 

ibland överdrivet positiva attityd också tolkas som ett slags naivitet.   

 

Karim talar alltid svenska i reklamserien, med några få undantag då han sjunger ramsor på 

arabiska. Ofta har hans talade svenska rätt kraftig brytning och är sällan 100% grammatiskt 

korrekt, men det går nästan alltid att förstå vad han säger – utom i några enstaka fall. Om 

man utgår från kortfilmen om hans liv (som är baserad på Tariq Alkhizais eget liv), är det 

dock inte särskilt uppseendeväckande att en man i 60–70-årsåldern från Irak har kraftig 

brytning på ett för honom främmande språk. Genom seriens gång blir Karims svenska något 

bättre. Om detta beror på att Tariqs svenska blivit bättre och att han kan hantera mer 

komplicerade repliker, eller att manusskribenterna helt enkelt bara skrivit annorlunda är 

oklart. 



 20 

5.1.2 Krister 

En av de oftast återkommande bikaraktärerna i följetongen är polisen Krister, spelad av 

Christer Engström. Han är en relativt lång man, i alla fall jämfört med Karim. Hårfärgen är 

mörkbrun. Han ser ut att kunna vara i 30–40-årsåldern, men det har aldrig bekräftats. Krister 

är lite knubbig i första avsnittet och blir gradvis större genom seriens gång. Eftersom han 

jobbar som polis är han oftast klädd i sin polisuniform – men det är dock oklart vilket 

ansvarsområde han innehar inom myndigheten eftersom han oftast verkar spendera sin 

arbetstid hos Karim i butiken. Den enda gången han faktiskt verkar utföra sitt yrke i 

följetongen är i avsnittet Magjämförelse, där han använder sig av sin polisradio, till synes 

som vit lögn för att undslippa situationen. Annars är Krister vanligtvis klädd i vardagliga 

kläder som skjorta.  

 

Beteendemässigt är Krister ofta lite av Karims motsats på många sätt. Från det allra första 

avsnittet är det Krister som är osäker, reserverad, och Karim han söker stöd hos. Det är aldrig 

tvärtom att det är Karim som söker stöd hos Krister, inte uttryckligen. Många gånger hjälper 

Krister till i butiken, men eftersom det aldrig sker på Karims förfrågan framstår det snarare 

som något frivilligt från Kristers sida. Ett genomgående inslag i Kristers karaktär är hans 

ständigt återkommande kärleksproblem. Ofta går handlingen i reklamklippen ut på att Krister 

har träffat eller håller på att dejta en kvinna, till synes en ny varje gång. Han framställs som 

osäker på vad han bör skriva, säga eller exempelvis köpa för slags present till den han vid 

tillfället träffar, och Karim finns alltid där för att bistå med rådgivning och stöd. Som nämnt 

tidigare präglas Karim nästan alltid av sitt starka entreprenörskap och det gör också hans råd 

till Krister – Som inte sällan innebär att han bör köpa något Karim erbjuder, gärna något från 

Comviq. Något som framträder om man följer hela reklamserien är att Krister verkar vara en 

rätt ensam person. Inte bara med tanke på hans konstanta försök att träffa någon, utan också 

för att han verkar spendera en stor del av sin fritid (och arbetstid?) med Karim, i och utanför 

hans butik. Det är naturligtvis inte underligt att han i egenskap av att vara en god vän umgås 

ofta med Karim, heller inte att han ibland hjälper honom i butiken, men det faktum att Krister 

aldrig uttrycks vara anställd av Karim antyder att han hjälper till av egen god vilja. Detta 

kanske beror på hans notoriska oförmåga att tacka nej, i kombination med hans tydliga rädsla 

för att ta konflikter, eller att han kanske inte har något bättre för sig? Ett exempel som gör 

den påstådda ensamheten tydligare är i avsnittet Charlotte Perrelli – Sång, där Krister ser ut 

att uttrycka avundsjuka mot Charlotte Perrelli och den uppmärksamhet Karim ger henne. Ett 
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annat påtagligt karaktärsdrag är att han framställs som lite korkad, ofta ställt mot Karim som 

gärna framställs som den smartare.  

 

Krister pratar svenska med lite Stockholmsdialekt genom hela följetongen. Ofta är hans tal 

väldigt välartikulerat och välformulerat, nästan lite präktigt ibland. Värt att notera är hans 

språkbruk som sällan inkluderar ord och uttryck från andra språk, heller ej trenduttryck. Han 

framställs ofta som lite ”lill-gammal”. 

5.1.3 Dyr-Karim och Dyr-Krister 

Från och med avsnittet Se upp för dyra kopior – Intro introduceras två namnlösa karaktärer 

som vi i uppsatsen valt att kalla ”Dyr-Karim” och ”Dyr-Krister”. Den förstnämnda deltar 

endast i fem avsnitt totalt, samt indirekt omnämns i ett sjätte, medan den sistnämnde deltar i 

tre. Karaktärernas funktion är att förstärka att Karim och hans butik (som symboliserar 

Comviq) är bäst och har de billigaste priserna. Dyr-Karim spelas av samma skådespelare som 

Karim och är till utseendet precis vad segmentet ”Se upp för dyra kopior!” vill förmedla, en 

dyr kopia. Samma sak gäller Dyr-Krister som spelas av samma skådespelare som Krister. 

Dyr-Karim har guldbrunt lockigt hår som med tanke på att han också spelas av Tariq 

Alkhizai får honom att se oäkta och utklädd ut – En ”dyr kopia” så att säga. Dyr-Krister är 

klädd i väktaruniform med en basker och mustasch, istället för Kristers vanliga polisuniform. 

Dubbel-Karim driver en egen butik som liknar Karims, men den framställs som ett mycket 

mer ogästvänligare ställe, med kall lysrörsbelysning, kalare möblering, sämre priser – Helt 

enkelt ett sämre val, i jämförelse med Karims. 

 

I de avsnitt de deltar framställs kopiorna som Karims och Kristers motsatser. De ägnar sig 

ofta åt att spionera på Karims butik för att kunna sätta priserna i sin egen butik snäppet högre. 

Dyr-Karim är inte en sympatisk karaktär då han beter sig otrevligt och ohederligt. Han klär 

sig grått och kallt, med slips och slipsnål – det sistnämna troligtvis för att etablera honom 

som en ’dyr kopia’ av Karim. Dyr-Krister framställs precis som i Kristers fall som en 

hantlangare, en sidekick, och inte som ledaren i gänget. Han är kaxig och har alltid en 

otrevlig uppsyn. Ibland deltar dock kopiorna i avsnitt på ett helt odramatiskt och vardagligt 

sätt, även om de oftast upprätthåller karaktär. 
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5.1.4 Övriga karaktärer 

Sara är Karims dotter och är med i två filmer. Hon porträtteras som en typisk tonårstjej som 

stör sig lite på sin pappa. Hon talar perfekt svenska om än med lite dialekt som skulle kunna 

härstamma från en Stockholmsförort.  

 

I avsnittet Prutningen introduceras en vän till Karim, Jan. Han är en äldre man som Karim, 

gissningsvis ungefär i Karims ålder, eller lite yngre. Hans syfte är att introducera ett nytt 

extra billigt abonnemang, vars pris introduceras genom att Jan prutar ner originalpriset när 

Krister sköter kassan i butiken. Jan presenteras lite som Karim: Social, handlingskraftig, 

positiv, inte rädd för att uttrycka sig, har pondus. Han talar med ganska kraftig brytning och 

ibland är hans svenska något bruten, lite som Karims fast aningen mer korrekt. Han etnifieras 

också som ”invandraren” precis som Karim till stor del på grund av just hur han talar.  

 

Charlotte Perrelli deltar i två reklamfilmer: Gold (38) och Charlotte Perrelli – Sång (39). 

Hon har ett välkänt namn samt utseende och som Melodifestivalvinnare är det många i 

Sverige som känner igen henne – hon blir därför något av en symbol för det ”svenska”. Hon 

är klädd på ett extravagant vis som ytterligare bidrar till bilden av henne som 

schlagerdrottning. Då Karim använder sig av hennes förnamn i (39) kan vi också dra 

slutsatsen att hon spelar sig själv i filmen snarare än karaktär. 
 

I de två senaste filmerna Uttrycksfsrihet – Grodor och lite pang-pang och Uttrycksfrihet – 

Glad Bajshög introduceras medarbetaren Nadja. Tekniskt sett är hon med i tre men den första 

presenterar henne inte riktigt. Hon är en tjej som vet sin sak och har inga problem att uttrycka 

sig eller säga det hon vill och är positiv, glad, vänlig, och kanske lite stöddig när hon 

förklarar hur saker fungerar. Hon har heller inga problem att ta plats, inleda en dialog, har 

pondus och har ett självsäkert beteende utåt. Hon ställs i kontrast mot Krister som inte har 

någon koll alls hur man kommunicerar på ett “modernt” sätt, något Nadja har stenkoll på. 

Hon kan verka lite stöddig när Krister frågar om hur någonting fungerar på mobilen och hon 

svarar med “LOL” istället för att svara på frågan.  

5.2 Tematisk indelning 

För att mer effektivt analysera alla 49 filmer kommer vi att dela in de olika reklamerna i 

tematiska grupper som till stor del följer Comviqs egna kampanjer. Detta görs för att 
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begränsa upprepningar och för att lyfta fram de viktigare poängerna i de olika reklamerna. 

Under rubriken ”Bilagor” kan en skriftlig sammanfattning av samtliga filmer finnas. 

 

5.2.1 De inledande filmerna 
De första 12 reklamerna (förutom (4) och (5), som faller in under jultemat) följer inget 

speciellt tema utan är mest etablerande dels för karaktärerna och Comviqs reklam. I dessa 12 

filmer presenteras Karims och Kristers karaktärer samt Comviqs budskap att deras tjänster 

ska var så billiga som möjligt - därav av deras slogan “Billigt. Billigt. Billigt.” i slutet av 

reklamerna.  

 

I Frysen (1) som är den första reklamfilmen med Karim, där också Krister är med, 

introduceras radarparet som i många avsnitt framöver kommer att synas tillsammans i den 

trånga, dunkelt belysta hörnbutiken. Här får vi för ovanlighetens skull se miljön utanför 

butiken, något som sällan upprepas i de efterkommande filmerna. Miljön utanför är väldigt 

anonym, med gamla funkislägenhetshus, bänkar, parkerade bilar och asfalt. Den skulle kunna 

tillhöra vilket bostadsområde som helst i vilken svensk stad som helst. Det enda som ger 

någon ledtråd om var den befinner sig är Kristers dialekt vilken låter som den skulle kunna 

komma från någonstans kring Stockholmsområdet, vilket i sig inte säger så mycket. I 

inledningen anländer Karim till sin butik med ett leende på läpparna och hälsar glatt på 

Krister. De båda verkar vara mycket goda vänner, då Karim direkt frågar hur Kristers 

kärleksliv går. Detta kan antyda att Krister ofta har problem med att hitta någon, som om det 

vore ett återkommande ämne. Karim tar tag i saken direkt och föreslår Krister en frysbox som 

en lösning på problemen. Krister förstår inte vad han menar, men Karim verkar helt 

övertygad om lösningen. Något i Karims blick när han säger ”Jajajaja!” verkar antyda att han 

har något ytterligare i tanken med frysen än vad Krister verkar förstå. Det går att tolka hur 

Karim skakar på frysen i slutet, som att han menar att Krister kan ha sex på frysboxen. 

Naturligtvis kan det också bara vara en gest menad att tillföra komik i situationen för att 

förstärka intrycket av Karim som en driven försäljare, det är upp till betraktaren att avgöra. 

Karim talar rätt bra svenska i avsnittet, trots kraftig brytning och stundvis något märkliga 

formuleringar, men i regel ganska bra i jämförelse med andra avsnitt. Kristers tal introduceras 

som informellt med lite dialekt (Stockholm), samt med uttrycket ”Nu är jag inte riktigt med 

på noterna” som svar på Karims förslag om frysen – ett ordspråk med en ganska svensk 

klang. 
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I Karim tipsar om billiga priser (2) förstärks bilden av Karim som en driven entreprenör som 

tar varje chans att göra bra klipp. En kostymklädd kund i behov av toalett skyndar in i 

butiken. Karim nekar honom dock vänligt att låna butikens egen, med argumentet att den 

bara är för kunder – ett smart sätt att utnyttja någon att köpa något, särskilt då han inte riktigt 

har så många val i stunden. När kunden sitter på toaletten passar Karim på att mata honom 

med reklambudskap genom sitt högtalarsystem som även låter därinne. Detta verkar besvära 

honom, till synes mest på grund av för hög volym. Det verkar nästan som att han 

improviserar fram extrapriser för den gyllene möjligheten när han har en kund som inte 

riktigt kan undvika att höra. Karims svenska är sämre än i det föregående avsnittet, med ett 

uttal som inte alltid gör det tydligt vad han precis sagt. Kunden verkar ha svårt att säga emot 

och slutar upp med famnen full av varor. Det är oklart om det är Karims karisma och 

extrapriser, eller kundens oförmåga att säga nej som bidrog till resultatet.  

 

I Karim PT (3) befästs Karim fortsättningsvis som den drivna entreprenören, denna gång 

genom att han får idén om att erbjuda egen personlig träning, för ett billigare pris än det 

kunden som berättade om det erbjöd. Kvinnan som kommer in i butiken bär träningskläder, 

är på gott humör och pratglad. Dialogen som följer är intressant att analysera: 

”Du är stark!”, berömmer Karim kvinnnan.  

”Aa jag försöker! Du vet, jobbet.”, svarar hon. 

”Vad du jobbet?” 

”PT. Personlig tränare.” 

”Jag också PT!” 

”Du PT?”, svarar kvinnan något misstroende. 

”Titta, titta. PT! PT, PT PT!” 

Även fast konversationen är småprat i all välmening, kan den tolkas som att kvinnan anpassar 

sitt språk, nästan förenklar det, på ett sätt som hon kanske tror är lättare för Karim att förstå. 

Korta, enkla meningar och sedan repliken ”Du PT?” i en följd utan paus mellan orden, vilket 

är bruten svenska, trots att kvinnan inte framställs ha utomsvenskt ursprung. Hon verkar dock 

förstå strax därefter att han skojar med henne. Detta är den enda gången i följetongen som en 

karaktär verkar anpassa sitt språk efter Karim. 

 

I Karim tipsar om kärlek (6) återvänder handlingen till Kristers kärleksbekymmer. Den här 

gången tipsar Karim om att skickandet av videoklipp med mobiltelefoner är ett viktigt knep 

för att lyckas med kärleken. Han spelar in en film där han i sin tur ber sin fru om en film 
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tillbaka. Hon svarar stressat ”Karim! Jag kan inte göra en film så fort du har kunder, jag 

hinner inte! Puss.”, vilket Karim tar som bevis på att hans tips fungerar. Avsnittets syfte är att 

göra reklam för Comviqs Fastpris 245 kr/mån, med sloganen ”Allt ingår.”. En implikation av 

detta är såklart att abonnemanget tillåter skickandet av videoklipp utan att generera för höga 

räkningar. Därför kanske Karims kärlekstips mer reflekterar över hans konsekventa 

entreprenörstänk, att han alltså demonstrerar produkten han säljer? Detta styrks av svaret 

hans fru ger, som antyder att detta inte var första gången han bad om videoklipp. Eller så är 

det kanske bara Karims tanke att kärlek är så enkelt? Krister ifrågasätter metoden med tanke 

på tonen i videosvaret, vilket Karim bara skakar bort. Språkligt sett kan det noteras att Karim 

alltid verkar förstå vad som sägs, oavsett vem som säger det. Vad gäller hans agerande 

baserat på vad som sägs kan dock diskuteras om det är entreprenörsmässig slughet, 

vänskaplig välvilja eller något emellan. 

 

I Karims dotter hälsar på i kiosken (7) introduceras Karims dotter Sara, som tar med sig 

vännen Jonas till butiken för att få lite mat. Karim med sin entreprenörskänsla tar genast 

tillfället i akt och frågar om Jonas vill hjälpa till i gengäld för maten. Han får marknadsföra 

Comviq i butikshögtalarna en kort stund, något dottern inte verkar uppskatta lika mycket – är 

hon trött på att Karim ofta gör såhär? Jonas klagar inte utan gör snällt som han blir tillfrågad, 

varpå Karim berömmer honom när de lämnar butiken. Jonas verkar vara lite blyg. I avsnittet 

talar både Sara och Jonas svenska utan problem, även om Sara kan sägas ha dialekt. Karim 

talar bruten svenska som han brukar göra, med rätt kraftig brytning. Jonas är blond och kort, 

Sara mörkbrunett och rätt lång i jämförelse med Jonas.  

 

I Karim skickar kärleks-SMS (8) är Krister tillbaka och återigen söker han stöd hos Karim för 

sina kärleksproblem. De sitter och fikar och Krister är osäker hur han bör formulera sitt 

meddelande till en kvinna han träffar och ber honom därför om råd. Osäkerheten i honom 

lyser starkt, när han exempelvis frågar om han borde ha mössan på eller inte. Han framställs 

som motsatsen till handlingskraftig, medan Karim utan tvivel ger svaren han tror sig behöva. 

Det är dock inte helt tydligt vad Karim vill ha sagt när han yttrar orden ”Krister! Mer 

romantik, romantiiik!” varpå Krister frågar om han menar i kroppspråket eller i språket. 

Karim svarar ”Båda.”, men Krister verkar inte bli klokare av det. Det kan tvivlas på om 

Karim verkligen vet vad han talar om och om det inte egentligen mest är ett uttryck för hans 

starka självförtroende. 
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I Karim ger surflektioner (9) visar Krister upp en ny sida som inte framträtt så tydligt i de 

tidigare avsnitten. När det sitter så många människor intryckta i Karims lilla kiosk och Krister 

verkar vara den enda i sällskapet som inte riktigt hänger med i lektionen, börjar han ljuga om 

hur han följer med, trots att han tydligt inte lyckas så väl. Han försöker till synes undvika att 

förnedring genom att påstå att hans egen mobil är trasig, vilket Karim genast verkar 

genomskåda och Krister sedan får hjälp med av kvinnan bredvid. Trots hjälpen misslyckas 

han ändå och när han får frågan om hur det går ljuger han att han lyckas. Detta visar upp en 

sida av Krister som överdrivet rädd för förödmjukelse. Istället för att erkänna sina brister och 

bjuda på sig själv hittar han på ursäkter. Kanske han känner extra press på sig att prestera då 

en stor del av eleverna är äldre, en grupp som fördomsfullt ofta antas vara mindre kapabla att 

hantera modern teknik än yngre människor. Karim däremot, står med sin vanliga karisma och 

pondus på en stol framför eleverna. Han verkar trivas i lärarrollen. Det verkar dock som att 

han blir en aning irriterad när Krister stannar upp lektionen med sin inkompetens. Att tala väl 

om Comviq är något Karim alltid verkar göra med glädje. Kanske för att det är en av hans 

populäraste produkter och att han ser lektionen som en möjlighet att göra affärer? Värt att 

notera är också att ingen av deltagarna på surflektionen verkar till utseendet vara 

”invandrare”, det ser ut att vara en ganska homogen grupp av ”svenskar”. 

 

I Restaurangen (10) är Kristers kärleksliv i fokus, dock denna gång utspelar sig handlingen 

på en restaurang istället för i Karims kiosk. Krister är där för en dejt och det framstår tydlig 

att Karim följt med för att undvika stelhet under träffen. När dejten Lena anländer börjar 

Krister genast ljuga för att skydda sig själv, denna gång genom att påstå att Karim ”bara kom 

förbi” istället för att han själv bjudit med honom. Detta kan få det i Lenas öron att låta både 

som att Krister inte har pondus nog att säga nej till Karim, eller att Karim är den skyldige 

som ”bara bjöd in sig själv” till deras dejt. Stämningen under träffen är till en början stel, 

vilket kan bero på ömsesidig nervositet både Krister och Lena emellan, eftersom de är två 

människor på vad som antagligen är den första dejten. När Krister hamnar utanför i 

konversationen lägger han ljudligt ner besticken för att signalera att han också är där, samt 

genom att försöka hoppa in i konversationen med ”Jag jobbar ju som polis!”, på vilket Lena 

reagerar svalt, trots att Karim backar upp honom. Ännu ett avsnitt där Karim stjäl showen och 

Krister blir comic relief. Karim har i det här avsnittet långt färre repliker än Lena, som pratar 

på nästan från början till slut. Han bistår mest med skratt och korta enkla meningar. Krister 

har en finare skjorta på sig, Karim är klädd i kavaj och slips och Lena har en ljusblå skjorta 

med en gul kofta ovanpå. Hon ser rätt ung ut, har långt blont hår och verkar vara glad och 
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social. Hennes kundtjänstjobb tillsammans med färgerna i hennes klädsel, är möjligtvis ett 

sätt för skaparna att etablera karaktären som en väldigt vanlig ”svensk" ung tjej. Kristers brist 

på självförtroende och blinda tillit till Karim slutar än en gång inte riktigt som han tänkt sig. 

 

I Skylten (11) demonstrerar Krister återigen sin oförmåga att säga ifrån, när Karim försöker få 

honom att agera reklamskyltbärare utanför kiosken. Krister uttrycker tydligt, men indirekt, att 

han inte vill göra reklam som vandrande skylt – han verkar tycka det är generande. Ett 

argument han använder är att det är hans lediga dag och att han kan hjälpa till veckan efter 

istället, något som återigen väcker frågan om vad Krister egentligen gör som polis. Är hans 

arbete så pass händelselöst att han har mer tid att hjälpa Karim under arbetstid? När ingen av 

hans undflykter verkar fungera på Karim låtsas han som att en vän ringer i telefonen och att 

han blir tvungen att åka iväg. Karim som genast genomskådar detta skickar bestämt ut honom 

på gatan för att han ska sätta igång med marknadsföringen. En något mer långsökt tolkning 

kan vara att Karim förstår att Krister luras eftersom han vet att han är rätt ensam. Detta 

avsnitt är ett av de få där Krister inte verkar hjälpa till frivilligt utan snarare tvärtom, att 

Karim förutsätter det och utnyttjar honom. I och med att Karim genom hela reklamserien 

passionerat marknadsför Comviqs abonnemang som sin främsta vara, är detta ett steg längre 

då han kan anses utnyttja Kristers konflikträdsla för sin egen vinning. Han verkar mer 

fokuserad på arbetet och mindre lättsam än vanligt i detta avsnitt. 

 

I Karim & Christer1 sjunger (12) försöker Karim lära Krister en sång på arabiska, som har 

lite svårt att följa med i texten. Krister verkar uppriktigt vilja lära sig trots att hans lärares 

tålamod inte verkar vara särskilt bra, eftersom han sjunger vidare i snabb takt utan att stanna 

så mycket för att låta Krister ta in allt. Texten som sjungs är på arabiska och betyder ungefär 

att Krister är en mycket god vän. Avsnittet är speciellt på det sätt att Karim inte verkar ha 

någon entreprenörsmässig baktanke med sånglektionen. Det är också första gången Karim 

talar arabiska i följetongen. 

5.2.2 Dyra mobilräkningar 

Därefter följer tre reklamer som alla berör samma tema. Karim tipsar om raggmunk (13), 

Panta burkar (14) och Rånet (15) handlar alla om hur en bikaraktär hanterar sina dyra 

mobilabonnemang. Alla tre av dessa bikaraktärer är till synes svenskar och försöker alla att 

lösa problemen på olika onödiga och komplicerade vis, men Karim vidhåller att de borde 

byta abonnemang istället (till Comviq) och att han skall hjälpa dem med det.  
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Andreas i Karim tipsar om raggmunk (13) försöker spara pengar genom att endast köpa 

potatis, kvinnan i Panta burkar (14) har med sig flera stora säckar med pant som hon ska 

lämna in för att få lite extra pengar och Thomas i Rånet (15) försöker bestjäla Karim som 

dock känner igenom Thomas genom rånarluvan. Alla filmerna utspelar sig i Karims butik 

med den vanliga dunkla belysningen som inger en hemtrevlig känsla.  
 

Krister lyser med sin frånvaro och ger då plats åt andra karaktärer att interagera med Karim 

och skapa nya situationer. Vi får genom detta se att Karim är samma person med andra 

människor, inte bara sina kompisar. Han är genom dessa filmer väldigt förstående och ytterst 

hjälpsam och vill göra sitt bästa för att underlätta sina kunder/vänners ekonomi. Svenskarna 

är lite osäkra och ganska bekymrade över sin situation och blir lättade när Karim erbjuder sin 

hjälp.  
 

Andreas är en ganska vanlig svensk kille, lite virrig eller disträ, men kan till skillnad från 

Krister tacka nej till Karims försök att sälja honom mer, men han har ju dock en anledning till 

det. Är det stereotypt med svenskar och potatis som nödmat? Kvinnan och Thomas verkar 

porträtteras som lite virriga och osäkra då kvinna till exempel försöker panta en kattmatsburk 

och får sedan hjälp av Karim med resten av burkarna. Karim säger att han ska ringa till 

Thomas mamma om han inte slutar försöka råna Karim, istället för att bli arg. Karim vill 

hellre prata om situationen och bjuder Thomas på en kaffe (fika), till synes för att prata med 

och uppmuntra honom och fika är ju något som kan tolkas som typiskt svenskt. Thomas tar i 

sin tur emot Karims komplimanger med ett ”tycker du det?” och verkar lite som ett barn då 

Karim agerar som en pappa eller lärare till Thomas. I vilket fall skiner Karims välvilja 

igenom och hans passion för att göra andra människors liv bättre märks tydligt.  

5.2.3 Rädda en kompis 

Tre reklamer i kampanjen “Rädda en kompis” följer temat att Krister är i knipa och att Karim 

är räddaren i nöden. Alla filmerna har magnifika miljöet, visar vackra eller exotiska platser 

och ser påkostade ut. Det är dock bara Karim som dagdrömmer, som det visar sig i slutet när 

någon väcker honom. Karim, fortfarande kvar i sinnesstämningen från sina dagdrömmar, vill 

fortsätta att “rädda” sina kompisar.  
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I Karim räddar Krister från hajen (17) ligger Krister och njuter på en badmadrass mitt ute på 

havet helt ensam och man kan ställa frågan varför han tyckte det var en bra idé på havet utan 

land i sikte. När hajen närmar sig har Krister dock tur då från ingenstans kommer Karim 

åkandes på en liten motorbåt. Karim ter sig nästan som en superhjälte när han på ett 

onaturligt smidigt sätt tar på sig badmössan och dyker ner i vattnet för att orädd avskräcka 

hajen. Efter hajen flytt tar sig Karim upp till ytan för att krama om Krister, som verkar 

otroligt lättad och glad över att Karim räddade honom. Mitt i omfamningen väcks Karim ur 

sin dröm av Krister.  
 

I Karim räddar Krister från träsket (18) har Krister fastnat i kvicksand mitt i djungeln men 

Karim kommer till undsättning. Med en machete i handen tar sig Karim fram genom 

buskarna fram till kvicksanden, han är klädd i typiska äventyrarkläder med en röd bandana på 

huvudet som får en att tänka på Rambo - i kombination med djungelmiljön. Karim slänger ut 

sitt bälte till Krister och får efter en förvånansvärd liten ansträngning upp Krister ur 

kvicksanden, något som får en att tro att Krister inte var i någon större fara egentligen utan 

bara handlingsförlamad. Krister är i alla så lättad att han ser ut som han nästan ska brista ut i 

tårar av glädje. Återigen blir Karim väckt ur sin dröm mitt under omfamningen. Den här 

gången är det en kund som vill köpa en banan (något som kan anspela tillbaka till djungeln) 

vilken Karim bjuder på, något som ytterligare stärker bilden av Karim som vänlig, 

omtänksam och givmild. Karim plockar upp mobilen, troligen för att smsa eller ringa en 

kompis, möjligen Krister - för att kanske fortsätta att rädda sin vän? 

 

I Karim räddar Krister från bålet (19) har Krister blivit tillfångatagen och ska bli bränd på 

bål av till synes en grupp vikingar, vilka ger starka konnotationer till Sverige och resten av 

norden, men inga ledtrådar ges till varför Krister är i denna situation. När Karim klädd som 

en riddare kommer ridandes på en stor häst dras direkt paralleller till en ”räddare i nöden”. 

Karim ter sig mycket kapabel och räddar Krister genom att kasta en yxa på repen som håller 

den senare fastspänd, en mycket skicklig bedrift som kanske inte förväntas av Karim. 

Vikingarna verkar rädda eller försiktiga då de inte rör en muskel för att stoppa Karim eller 

Krister när de rider bort från bålet.  
 

Det är möjligt att tolka Karims dagdrömmar som att han har hybris och att han ser sig att bara 

han kan rädda sina vänner, dock stärker detta hans personlighet som hjälpsam människa som 

gör vad som helst för sina vänner. I drömmarna ser han sig själv som mycket mångfacetterad, 
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kapabel och extraordinär då han orädd tacklar farliga situationer där han riskerar sitt liv för 

att undsätta Krister. Karims svenska har blivit mindre bruten än vad den var i början av 

serien. Krister är i sin tur fortfarande en passiv, osäker individ som väntar på att blir räddad 

av Karim. Krister litar dock fullt ut på Karim och uppskattar hans vänskap och hjälp djupt. 

5.2.4 Se upp för dyra kopior 

Sex reklamer följer kampanjen “Se upp för dyra kopior” och inbegriper att Karim och Krister 

möter sina dubbelgångare. De är sluga och vill tjäna pengar, därför säljer de samma varor 

som Karim till dyrare priser. Dubbelgångarna (Dyr-Karim och Dyr-Krister) gestaltas som 

osympatiska och otrevliga. 

 

I Se upp för dyra kopior - Intro (20) presenteras de nya karaktärerna som vi valt att kalla Dyr-

Karim och Dyr-Krister. De båda paren ställer sig mitt emot varandra och ger känslan av att de 

tittar i en spegel, till exempel när Krister kliar sig på kinden gör Dyr-Krister samma sak. De 

båda dubbelgångarna ser ut som stelare, dyrare versioner av originalen, därvid av kampanjens 

namn. Det verkar som Dyr-Karim undersöker sina konkurrenter då han håller ett 

anteckningsblock och en penna i händerna och intensivt tittar på sin like. Dubbelgångarna ter 

sig också otrevliga och ohederliga då de förolämpar Karim och Krister och stjäl en låda med 

klubbor innan de lämnar Karims butik. När originalparet besöker dubbelgångarnas butik 

visas en mycket kalare, stelare och allmänt otrevlig miljö med lappar som “Ta 5st, betala för 

10st”, “Ganska billigt” och “nästan fastpris, ganska billi…”  Samma sorts butik fast med 

dyrare priser, som vi kommer att förstå senare i kampanjen.  

 

I den andra filmen i kampanjen, Spionen (21), fortsätter dubbelgångarna med sitt ohederliga 

beteende genom att spionera på Karims butik. Dyr-Krister agerar fältagent medan Dyr-Karim 

sitter bakom en datorskärm och kollar på Karims butik via en kameralänk. När Dyr-Krister 

undersöker hur mycket lakritspiporna kostar upprepar han Karims svar, vilket får Krister att 

fråga om Dyr-Krister hör dåligt som Dyr-Krister svarar med ett “Nej, gör du?” Krister har lite 

mer pondus än vanligt och är inte lika osäker, vilket kan bero på att han är obekväm och 

spänd i sin dubbelgångares närvaro då de stirrar bistert på varandra i tystnad. Eller så är det 

hans rättframma personlighet som lyser igenom, när kopian är uppenbart ohederlig. Dyr-

Karims proklamerar sedan i sin butik att de nu också skall sälja lakritspipor, till ett dyrare pris 

än Karim. Skrattandes gottar sig de båda dubbelgångarna över vad de verkar tycka är en 

lysande plan.  
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I Kraschen (22) håller Karim precis på att hjälpa en kund när de båda hör ett ljudligt brak. De 

går runt några hyllor och finner Dyr-Karim liggandes i massa bråte, klädd som en spion från 

en film eller ett spel. Dubbelgångaren har möjligen försökt stjäla någonting eller fortsatt sitt 

spionerande från föregående film. Han verkar dock inte särskilt bra på det och försöker lämna 

butiken den väg han kom, med vissa svårigheter. Dyr-Karim ter sig verkligen som Karims 

motsats, ohederlig och inkompetent. 

 

I Dyra kopior - Kärleksråd (23) återvänder vi ännu en gång till Kristers kärleksproblem. Den 

här gången är Dyr-Karim också där, inte bara Karim. Medan Karim fortsätter att ge positiva, 

bra råd motarbetar Dyr-Karim detta genom att ge ett motsatt råd. Under konversationen blir 

Krister obekväm och utan att välja sida bestämmer han sig för att ringa sin dejt. Han tar råd 

på måfå av de båda butiksägarna, Karim säger att Krister ska var snäll medan Dyr-Karim 

tycker att han ska vara hård. Vilket leder att Krister försäger sig med: “Jag känner mig hård” 

vilket konnoterar något helt annat som kanske inte är det bästa att säga till någon man precis 

träffat och leder till att tjejen lägger på luren. Kristers osäkerhet och velande är tydligare än 

någonsin och börjar även förneka situationen när han tror att tjejen “ringer nog tillbaks sen”. I 

detta avsnitt sysslar Karim inte med något gällande sin affärsverksamhet, han och Dyr-Karim 

sitter bara och hjälper Krister med hans problem. 

 

I Dyra kopior - Tunnan (24) har Krister av någon anledning varit i dubbelgångarnas butik och 

tankat mobilen. Det kostade så mycket att han blev av med allt han hade på sig och var 

tvungen att köpa en tunna för att skyla sig. Karim blir ledsen och nästan besviken över att 

Krister lät sig luras på så mycket. Man kan fråga sig varför Krister, som annars är så trogen 

Karim, skulle handla hos den andra butiken, den som han vet är dyrare. Kan detta ytterligare 

styrka Kristers naivitet och dumhet? Är Krister verkligen en så pass oduglig polis att han blir 

av med tjänstevapnet för ett mobilabonnemang utan att säga ifrån? 

 

Den sista filmen i kampanjen, Dyra kopior - Musikalen (25), är annorlunda i att karaktärerna 

sjunger. I början spionerar Dyr-Karim som vanligt på Karim som kommer på sin 

dubbelgångare där denne gömmer sig mellan apelsinerna. Karim frågar “Kompis! Du kan 

inte göra hela tiden så här?” vilket stärker Karims varma vänliga personlighet att han trots sin 

dubbelgångares ohederliga beteende behandlar honom väl. När Karim brister ut i sång om att 

det ska vara “Billigt, billigt, billigt” och att alla ska ha råd, står Dyr-Karim stumt och kollar 
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på. Av någon anledning står Dyr-Krister brevid Karim och Kirster när det sjunger, har Dyr-

Krister övergivit Dyr-Karim? När dansarna kommer in kan vi se flera olika etniciteter och 

kön vilket ytterligare stärker sångens ord “alla ska ha råd”. Dyr-Karim får slutligen nog och 

flyr Karims butik, som ropar hejdå efter honom och sedan ger nöjt tummen upp till kameran. 

5.2.5 Jultema 

Comviq har sju reklamfilmer med Karim som har utspelar sig under jultider och har därför 

samma tematik. Dessa ligger av naturliga skäl på lite olika ställen i filmsammanfattningen 

men listas nedan eftersom de alla behandlar jul.  

 

I Karim sjunger julsång (4) klär Karim en liten julgran på kassadisken i butiken. Julsången 

han sjunger låter inte som någon speciell julsång utan mest som något han improviserar fram. 

På huvudet sitter en liten tomteluva och julpynt av olika slag kan ses runt om i butiken. 

Karim sjunger för sig själv, ingen annan är närvarande. Eftersom han har ursprung i Irak, där 

kristendomen är en ytterst liten minoritet (CIA 2016), är det sannolikt att han har muslimsk 

bakgrund. Julpyntar Karim då för att han uppskattar kulturen kring jul i Sverige, eller om det 

är ett affärsknep för att få kunder att känna sig mer hemma? Att han sjunger och bär 

tomteluva när butiken till synes är stängd kan betyda flera saker, en förklaring skulle kunna 

vara att han uppskattar att leva sig in i svenska traditioner för att inte ställa sig utanför 

majoriteten. Eller att han ägnat sig åt detta även tidigare i Irak. 

 

I Karim firar jul med Krister (5) behandlas Karims och Kristers vänskap med varandra. 

Krister, som är klädd i polisuniform, verkar trivas vid det lilla julbordet som står uppdukat 

mitt i Karims julpyntade lilla kiosk. Det faktum att han är klädd i polisuniform implicerar att 

han arbetar på julafton och att han firar med Karim att han kanske inte har så många att fira 

med. Naturligtvis skulle det också kunna betyda en eventuell familj att fira med bor långt 

bort, att han haft otur med schemaläggning och/eller att hans arbetsområde sammanfaller med 

Karims butik, som då underlättar en mer informell julmiddag, men den tydligaste konnotation 

av hans klädsel, val av plats och tema för avsnittet talar starkt för det förstnämnda. Att det 

dricks vad som ser ut att vara juice istället för någon alkoholhaltig dryck kan också implicera 

att Krister inte bör dricka under tjänst, samt att Karim kanske inte dricker alkohol ifall han är 

troende muslim. De båda vännerna ger varandra gåvor, men det är Krister som verkar mer 

berörd av gesten och stämningen än Karim, som uppträder rätt lugnt och sansat. Krister, som 

verkar rörd av både gåvan och julstämningen, uttrycker sig passionerat, meddragen av 
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stämningen. Karim däremot, verkar mest tycka att situationen är trevlig utan samma passion 

som Krister. Kanske ett tecken på att han har muslimsk bakgrund och inte känner lika starkt 

för jultraditioner som Krister. 

 

I Christer1 panikköper en julklapp på Pressbyrån (16) kretsar handlingen ovanligt nog kring 

Krister och en kvinna han träffar. När han pinsamt nog inser att han inte kan ge en egen 

julklapp använder han en vit lögn för att springa över till Karim för hjälp. Detta följer temat 

att Krister inte riktigt klarar sig själv utan ständigt söker sig till Karim för stöd, som lika 

driftigt som vanligt löser problemet i princip direkt. I dörren när Karim öppnar har han rufsigt 

hår, är klädd i pyjamas och morgonrock, men verkar inte särskilt trött. Klockan i Kristers 

telefon avslöjar tiden som 21:03, så kanske han var på väg att lägga sig tidigt för att öppna 

butiken morgonen därpå? När Krister sedan ger julklappen till kvinnan blir hon imponerad 

och kramar honom som tack, försöker han också passa på att pussa henne i smyg direkt efter 

kramen. Kvinnan är inte bekväm med detta utan drar sig tyst tillbaka med en något förvånad 

blick. Stämningen känns stelare direkt efteråt. Krister verkar inte så bra på att bedöma 

situationerna och avgöra rätt timing för sådana saker, vilket också hans tidigare 

kärleksproblem vittnar om. 

 

I Karim och Christer1 packar in paket 1 (26) arbetar både Karim och Krister flitigt med att 

slå in paket i papper och snöre. Båda ser fokuserade och glada ut i den arbetskedja de bildar. 

Filmen är en tydlig hyllning till den klassiska tecknade filmen Tomtens verkstad (1932), 

något som utan tvivel är riktat mot den svenska traditionen att se på Kalle Anka på julafton. 

Båda är klädda i kläder med julmotiv. Krister blir föga förvånande avsnittets comic relief, när 

han svarar i telefon trots att Karim fortsätter att slänga paket till honom, varav några träffar 

honom i huvudet. I allt julklappstumult lyckas han också tappa bort sin egen telefon, varpå 

det antyds att de båda har råkat slå in denna i ett av alla hundratals paket. 

 

I Mina bilder (27) fortsätter handlingen från avsnitt 26 och vi ser Karim och Krister, till synes 

helt utmattade, vila mot julklappsberget. Kristers mobil är fortfarande borta och Krister 

utlovar tittarna (genom att bryta fjärde väggen) en brakfest som belöning mot att de hittar 

hans mobil. Han uttrycker oro över att bli av med alla sina bilder han har i telefonen. Karim 

verkar alldeles för trött för att höra vad han säger och håller bara med. Eller så bryr han sig 

inte riktigt.  
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I Date Maria (28) letar Karim och Krister vidare efter den borttappade telefonen. Genom att 

bryta fjärde väggen för andra gången försöker han via tittarna skicka ett meddelande att den 

som får hem hans telefon i sin tur ska skicka ett meddelande till en kvinna som han ska på 

dejt med. Krister verkar inte ha några andra möjligheter att kontakta denna Maria utan förlitar 

sig på tittarna för att lösa hans problem. I bakgrunden ses Karim ta upp paket efter paket i 

jakten på telefonen, utan större entusiasm. Han verkar dock rätt trött. 

 

I Hittelön (29) ser vi den sista installationen av julfilmer om Kristers och Karims 

julklappsverkstad. Ännu är inte telefonen upphittad, och den här gången tar Krister sig 

friheten att erbjuda tittarna läsk och annat från Karims kiosk som hittelön. Karim som sover i 

bakgrunden, vaknar hastigt och ropar ”Jajaja!”, trots att det verkar som att han inte riktigt 

hörde. Dessa fyra reklamfilmer som alla utspelar sig i deras julklappsverkstad och är ganska 

korta, har en genomgående handling och anspelar på teman från tidigare reklamfilmer. 

Krister träffar ständigt nya kvinnor och verkar nervös över att telefonen är borttappad, då han 

verkar tro att detta ska äventyra hans dejt. Karim behöver antagligen hjälp av Krister med den 

stora mängden julklappar, som troligtvis ska säljas i kiosken. De båda ställer alltså upp för 

varandra här, med Krister som hjälpreda och Karim som sedan assisterar i sökande efter 

telefonen. Den enda skillnaden de två emellan är att Karim verkar bli tröttare för varje 

avsnitt. Detta skulle dock kunna förklaras med hans mycket högre ålder. 

5.2.6 Dubbel bugg 

Temat ”Dubbel bugg” består av tre filmer varav en av dem är en instruktionsvideo och de två 

andra är en dansuppvisning där Karim, Krister och Helene dansar dubbelbugg. Temat 

används för att illustrera att det blir ”dubbelt så roligt” när Comviq erbjuder dubbelt så 

mycket månatlig data i sina abonnemang.  

5.2.7 Under hundringen 

Nästa stora kampanj involverar sex filmer som håller sig till temat “Under hundringen”. Alla 

filmerna handlar om att Comviqs nya abonnemang ”Fastpris mini” är billigt och så pass 

prisvärt att det kan spontanköpas utan vidare eftertanke.  

 

I Prutningen (34) presenteras för första gången karaktären Jan. Han har ett utländskt utseende 

och talar med dialekt eller brytning, men hans svenska är något mindre bruten än Karims. När 

Jan får hjälp med sitt abonnemang tycker han att det är för dyrt och prutar ner priset, något 
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som inte är så vanligt i Sverige (men kanske därifrån Jan kommer), vilket gör Krister osäker. 

Han skrattar nervöst och fast han försöker säga nej vågar han inte riktigt sätta ner foten och 

Jan lyckas med att betala mindre för sitt abonnemang, vilket får några andra kunder att också 

fråga efter samma pris. Krister, istället för att säga som det är, låtsas som det var meningen 

att sänka priset och säljer abonnemangen till de andra kunderna också. Detta stärker Kristers 

bild som osäker och konflikträdd. 

 

I Prutningen Del 2, kort version (35) fortsätter handlingen från föregående film, Karim har 

kommit upp från förrådet och Krister måste erkänna att han sålt abonnemang för billigare 

pris. Han försöker ursäkta sig och ger olika anledningar till varför det hände, rädd för att 

Karim ska bli arg på honom. Karim tittar först på Krister men omfamnar sedan honom och 

säger att det var jättefint gjort av honom. Den konflikträdde Krister backar först ett steg när 

Karim närmar sig men när han får kramen lugnar han ner sig. Det är en trevlig omväxling att 

Kristers felsteg löser sig i slutändan och att det faktiskt blev något bra utav det.  

 

I Pizzan (37) kretsar handlingen kring jämförelsen av det billiga mobilabonnemanget Comviq 

Mini och oxfilépizza, som enligt avsnittet kostar ungefär lika mycket. Pizza är en ganska 

vanlig maträtt i Sverige vilket gör det lätt för de allra flesta att relatera till denna jämförelse. 

Jans beslut att välja abonnemang gör Karim nöjd. Karim och Jan verkar dock väldigt 

engagerad när de räknar upp ingrediensern på pizzan för att sedan båda hålla med om att 

abonnemang är bättre. Eftersom det är vanligt förekommande att pizzerior drivs av 

människor med utländskt påbrå (SvD 2013) kan Karims och Jans konversation kanske 

uppfattas som stereotyp. 

 

I Gold (38) kommer Charlotte Perrelli in i butiken för att köpa ett abonnemang. Krister 

vanliga osäkerhet träder fram när han i sin nervositet inte riktigt kommer ihåg vad de erbjuder 

i butiken. Det krävs som vanligt att Karim kommer in och rättar Krister för att det ska bli rätt. 

Krister skrattar osäkert åt sitt misstag och stör sig på att Karim kommer och tar Perrellis 

uppmärksamhet då han till synes väldigt gärna ville ta hand om situationen själv. Hans tama 

försök att fixa en dejt med Perrelli verkar också misslyckas då hon inte noterar honom när 

han påpekar han han skrev sitt nummer på pappret hon fick av honom. Karim skrattar lite åt 

Krister, som till synes irriterat går in i rummet bakom kassan.  
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I Charlotte Perrelli - Sång (39) lär Karim ut samma låt som han lärde Krister i Karim & 

Christer sjunger till Charlotte Perrelli. Hon verkar ha mycket lättare att både lära sig den 

samt sjunga den rätt än vad Krister hade. Karim beter sig ganska annorlunda och utfrysande 

mot Krister och verkar vilja få honom att gå: Han säger att det finns kaffe som Krister kan 

dricka hämta. Perrelli ställer sig dock på Krister sida och tycker han ska vara kvar då hon 

säger att han sjunger fint, något hon kanske inte menar utan vill bara vara snäll mot Krister. 

Karim godkänner det men knuffar undan Krister och sätter sig mellan honom och Perrelli. 

Det här är första gången vi på riktigt ser Karim bete sig något otrevligt mot Krister, vilket 

avviker från hans vanliga beteende. Krister står dock upp för sig lite mer än han brukar göra 

och ger inte med sig. De två männen fortsätter att tävla om Perrellis uppmärksamhet.  

 

I Presenten - Lampan (40) och Presenten - Gurka (41) söker Krister Karims råd angående en 

present till en tjej som kostar mindre än hundra kronor. Karim föreslår genast Comviq vilket 

Krister nekar till då han vill ha något annat. I båda filmerna föreslår Karim något extravagant 

(lampan) eller konstigt (en stor burk med inlagd gurka), vilket gör att Krister accepterar 

Karims första förslag angående Comviq. Detta är återigen ett tecken på Karim 

entreprenöriska anda då han lyckades övertyga Krister om att köpa Comviq-abonnemang 

istället för något annat fint. Karim är övertygad om att tjejen blir glad för en sådan gåva och 

att “kärlek kommer”, vet Karim verkligen vad han pratar om eller försöker han bara sälja 

saker?  

 

5.2.8 Från Bagdad till kiosken 

I Från Bagdad till kiosken – Nour (42) tas Karims bakgrund upp för första gången. Filmen är 

en kraftigt nerkortad version av kortfilmen Från Bagdad till kiosken (43), troligen anpassad 

för att visas som TV-reklam. I avsnittet är det Krister som ber Karim återberätta historien om 

hans första kärlek, Nour. Han verkar mycket intresserad då han frågar leendes. Kärlek 

framställs som en stor längtan hos Krister, som nästan känns lite desperat. Han lyckas inte 

särskilt bra själv, men ämnet engagerar honom verkligen. Karim berättar gladeligen, med stor 

inlevelse och Krister idel öra. 

 

I Från Bagdad till kiosken (43) berättar Karim om hans liv i stora drag. Det är minst sagt ett 

händelserikt ett. Eftersom filmen är baserad på den sanna historien om skådespelaren Tariq 
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Alkhizais liv, kommer den här analysen att jämföra den fiktiva filmen med vad Tariq faktiskt 

berättar i intervjufilmen om hans eget liv (som återfinns på Comviqs YouTube-kanal).  

 

Karim visas vara på flykt från beväpnade män, som antas vara irakiska regimtrogna soldater. 

I många scener är hans utseende i stort sett detsamma som i följetongen i butiken, även om 

stora delar av filmens tillbakablickar utspelar sig för många år sedan. Att han jagas för att ha 

kritiserat regimen, förföljts och sedermera blivit flykting skulle kunna tolkas som ett 

stereotypt attribut för ”invandrare”, även om det i sig inte är något negativt. Karims korta 

romans med flickan Nour, där flickans pappa inte velat stå bakom en relation mellan de två 

på grund av att Karim ”var för fattig”, skulle kunna ses som något negativt som bidrar till 

stereotyper om konservativa begränsande familjepatriarker som Brune talar om. Denna bit av 

kortfilmen behandlades aldrig i intervjun med Tariq utan är en dramatisering av 

filmskaparna. När han senare berättar om hans korta romans med den svenska kvinnan Anna, 

något som också är en dramatisering, återkommer temat om kontrollerande familjefäder när 

Karims far inte vill att han gifter sig i Sverige. Eftersom även detta är påhittat kan frågan 

uppstå, om varför filmskaparna väljer att framställa Karims relationer på detta sätt. I 

sekvensen om hans tid som soldat, får vi se de empatiska karaktärsdragen vi känner igen i 

den moderna Karim. Detta tar sig uttryck i att han lägger ner sitt vapen i en fredsgest, trots att 

han överraskat en fientlig soldat. Kortfilmen Från Bagdad till kiosken framställer Karim som 

en väldigt talangfull, engagerade och empatisk människa. Själva historien berättas över en 

fika mellan Krister och Karim i kiosken. Krister verkar vara mycket intresserad och ställer 

flera frågor.  

5.2.9 Uttrycksfrihet 

Därefter följer sex filmer som håller sig till temat ”uttryckfrihet”. De första fyra filmerna har 

en speciell stil som simulerar ett snap chat-liknande utseende med vertikal kamera och filter. 

De två sista är mer traditionella filmer som presenterar Nadja som den nya medarbetaren. 

Hon kan de mesta om hur man uttrycker sig modernt via sms och dylikt och agerar som 

rådgivare till Krister när han har problem med att skriva till tjejer.  

 

I Face Swap (44), Uttrycksfrihet - Regnbågsspya (45), Uttrycksfrihet - Peruk (46) och 

Uttrycksfrihet - Arg hund (47) håller sig filmerna alla till samma estetiska tema. Det ser till 

synes ut som karaktärerna använder sig av olika filter på appen Snapchat. I Face Swap 

använder Karim och Krister just face swap-funktionen, där Karims ansikte hamnar på Krister 
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och vise versa. Även fast effekten används för komik kan man dock tolka det som något 

djupare; möjligen är det en kommentar på hur vi uppfattar andra efter hur de ser ut och att vi 

egentligen bör lära känna personen istället. Regnbågspya visar Karim använda ett filter där 

han öppnar munnen och “spyr” ut en regnbåge. I Peruk fånar sig Krister med ett filter som 

placerar en peruk på hans huvud. Han åmar sig och låtsas att han är av kunglighet. Möjliga 

tolkningar av detta skulle kunna vara att det är okej för en man att klä sig som en kvinna, 

eller ha långt, tillgjort hår. Arg hund avslutar det här temat med Karim och Nadja, den senare 

visar Karim hund-filtret som förvandlas till en arg, elak hund om man öppnar munnen. Enligt 

Comviq själva (i beskrivningen av filmerna) hävdar de att man ska kunna prata hur man vill. 

Med det i åtanke kan de här filmerna tolkas som att man har rätten att säga och kommunicera 

på det sätt som är bäst för dig, och att du inte ska behöva anpassa dig efter andra människors 

normer.  

 

I Uttrycksfrihet - Grodor och lite pang-pang (48) presenteras den nya karaktären Nadja. Hon 

vet verkligen vad hon vill och tar tillfället i akt som ny medhjälpare. Hon har ordentlig koll 

på hur man smsar och kommunicerar via mobil på ett modernt sätt och läxar nästan upp den 

förvirrade Krister. Hon säger hur det ska vara så snabbt att Krister inte riktigt hänger med och 

står som ett frågetecken när Nadja lämnar butiken. I kampanjens anda följer filmen temat om 

uttryckfrihet, något som Nadja är väldigt mån om. Nadja föreslår att Krister ska skicka en 

groda och lite pang-pang, något som kan tolkas som “hoppas på pang-pang”, det är inte första 

gången som serien haft sexuellt konnoterade innuendos. Kristers osäkerhet kring vilken bild 

han vill skicka på sig själv skulle också kunna tolkas som fåfänga.  

 

Slutligen, i Uttrycksfrihet - Glad bajshög (49) fortsätter Nadja att lära Krister hur man 

kommunicerar via sms. Hans tendens att klaga på “hur folk skriver nuförtiden” skapar en bild 

av honom som lillgammal. Han beter sig inte som en modern människa utan har ett litet 

gammalt sätt och tänk kring sig medan Nadja vet exakt hur man skriver och att det är okej att 

skriva och prata lite hur man vill. Det är helt klart det nya mot det gamla och Krister hänger 

inte riktigt med. Nadja pratar dock som om det är det naturligaste som finns och dumförklarar 

nästan Kristers förvirring. Karim som tidigare hjälpt Krister med dennes kärleksproblem 

verkar nu lite störd av Kristers klagomål och är helt bekväm med att lämna över ansvaret till 

Nadja. 
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5.2.10 Övriga reklamfilmer 

I Karim har hela världen i sina händer (33) visas ett flertal bilder på människor från flera 

länder och platser i världen. Ett flertal olika etnicteter representeras också till 

ackompanjemang av en trallvänlig låt som handlar om hur Karim ”har hela världen i sina 

händer”. Med undantag för några få typiska föremål eller klädesplagg (till exempel en 

hvudsjal, turban, vattenpipa och dylikt) undviks stereotypisering nästan helt i den här filmen. 

Den starkaste stereotypen kan påstås vara barberaren som ger starka konnotationer till 

Frankrike men annars finns det inga större etniska eller kulturella stereotyper. Han har sin 

präktiga muschtash, en välvårdad frisyr och är klädd i den typiska barberarklädseln. I nästan 

alla fall kan man direkt förstå var i världen bilderna är ifrån pågrund av miljön, eller hur 

människorna är klädda. Karim framställs som vanligt som en ytterst tolerant och god 

människa som inte dömer någon utefter hur de ser ut eller hur de väljer att vara. 

 

Magjämförelse (36) är en film som inte direkt gör reklam för något. Den ser mer ut som en 

film som gjordes för att underhålla publiken och befästa karaktärerna. Krister står som 

medlare mellan Jan och Karim om vem som har störst mage som båda passionerat vill vinna 

den titeln. Den konflikträdde Krister har svårt att ta sitt beslut och blir avskräckt när Jan och 

Karim börjar låtsasslåss genom att knuffa på varandra med magarna. Krister drar en till synes 

vit lögn att han får ett meddelande via sin polisradio och flyr sedan scenen, den enda gången 

han faktiskt verkar utföra sitt yrke som polis. Det verkar som Jan och Karim har spelat 

Krister en spratt för han går omfamnar de varandra och skrattar gott åt honom.  

 

6. Diskussion 

För att återvända till uppsatsens syfte, att undersöka om reducering eller stereotypisering av 

påstådd eller antydd etnisk tillhörighet sker, kommer vi att diskutera hur återkommande 

karaktärer framställs och återkoppla detta till vår teoretiska ansats. Eftersom Karim och 

Krister är de två oftast återkommande karaktärerna kommer de av naturliga skäl diskuteras 

mest. Eftersom reklamföljetongen drivs av kommersiella syften kommer vi diskutera 

huruvida företaget bakom, Comviq, kan ha saker att vinna på en viss framställning. I 

bakgrundskapitlet ställdes frågan om det kan anses att ett visst samhällsansvar medföljer när 

en reklamföljetong som denna vunnit stor popularitet. Att den i alla fall på ett rättvist och 
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icke diskriminerande sätt gestaltar människor, då särskilt mer utsatta minoriteter som kanske 

saknar opinionsformande makt som Comviq besitter. 

6.1 Något annat än förväntat 

I begynnelsen av uppsatsarbetet misstänkte vi att huvudpersonen Karim härbärgade ett saftigt 

utbud av diverse stereotypa egenskaper tillhörande ”invandrare”, såsom Brune (2004) skriver 

om dem. Vi inledde analysarbetet med förväntningar att finna bevis på att följetongen och 

Comviq gjorde sig skyldiga till en grovt stereotyp missrepresentation av människor med 

utländsk härkomst, såsom ”invandrarbegreppet” ofta tenderat att bidra till. Eftersom vi i 

egenskap av att vara människor har förutfattade meningar om hur saker och ting är, förutsatte 

vi att Karim som med sin till synes utländska härkomst reducerades till en fåsidig stereotyp. 

Särskilt bredvid Krister som verkade auktoritär i sin polisuniform (med emblem som kan 

konnotera Sverige och staten), symboliserande en ojämlik maktrelation (Hall 1997) som ”den 

utländske kioskägaren” mot ”den auktoritära rättframme polisen”. Det vi funnit efter slutförd 

analys har dock oftare pekat i motsatt riktning. Mer ofta än sällan är Karim en mycket 

mångfacetterad individ som inte förminskas efter någon klassisk stereotyp av en 

”invandrare”, han är framställd som en människa som råkar komma från Irak och av naturliga 

skäl ser ut på ett visst sätt och talar på ett visst sätt. Ingenstans i hela reklamföljetongen 

stämplas Karim med några direkt negativa attribut som kan kopplas till en 

”invandrarstereotyp”. Flera av de stereotypa mediebilder av ”invandrare” som Brune talar om 

(2004) går inte alls att återfinna i Karim. Ingenstans är han en patriarkal familjefader som styr 

sin familj med järnhand. Ingenstans är han strikt religiös eller kriminell. Vissa kontrasteringar 

förekommer, som karaktären Jan i Prutningen (34), och hans oblyga förmåga att pruta ner ett 

redan fast pris, vilket gör Krister obekväm. Eftersom prutning inte är särskilt vanligt 

förekommande i Sverige kan detta, och till exempel Karims mycket aktiva och påträngande 

sätt att göra affärer på, bilda oppositioner mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Detta 

beteende är dock aldrig negativt betonat, särskilt då Karim i Prutningen Del 2, kort version 

berömmer Krister för hans passiva agerande. Karims icke-reducerade, positiva bild stärks av 

den biografiska kortfilmen Från Bagdad till Kiosken (43) som berättar Karims historia. Den 

förklarar många av de karaktärsdrag han besitter, som hur han har lätt för att tala, är social, 

något dramatisk och godhjärtad. Det går absolut att argumentera för att släppet av kortfilmen 

delvis hade som syfte att motverka vissa åskådares eventuella uppfattning av Karim som 

stereotyp ”invandrare”, genom att ge honom en färggrann bakgrund med en hjärtvärmande 
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historia att sympatisera med. Oavsett syftet befäster filmen Karim som karaktär i publikens 

tankar genom att ge honom ett djup som motverkar att han blir medioker och glöms bort. 

6.2 Att vända på steken 

Om någon form av stereotyp framställning baserad i etnicitet försiggår i följetongen är det 

framförallt Krister som utsätts för den. Han besitter flertalet karaktärsdrag som många skulle 

tolka som ”stereotypt svenska”. Som beskrivet i 5.1.2 är Krister ofta ”comic relief” i 

avsnitten, där hans ”svenskhet” humoriseras och ofta är centralt för avsnittets handling. 

Vanliga teman kan vara hans oförmåga att säga ifrån och att ständigt vara till lags för andra, 

hans osäkerhet i kärleksfrågor och även ibland hans konnoterade ensamhet. Eftersom han 

alltid är på det här viset kan det påstås att han har reducerats till sin essens, på det vis Hall 

diskuterar (1997). Detta ställs i kontrast mot Karim och majoriteten av de andra karaktärerna, 

som ofta maler på och ibland utnyttjar Kristers passivitet, även om det till synes ej sker med 

onda avsikter. Som tidigare tagits upp har flera avsnitt i reklamserien anmälts till 

Reklamombudsmannen på grund av anklagelser om diskriminering mot ”invandrargrupper” 

(Reklamombudsmannen 2016). Flera av dessa anmälningar är mycket subjektivt laddade och 

drar utan vidare förklaring så kallade ”invandrargrupper” över en stor kam och anser dem 

diskriminerade, ofta med hänvisning till Karims brutna svenska. De tar inte alls hänsyn till 

hans varma porträttering och framställda auktoritet i förhållande till Krister. Senare i Gold 

(38) träder också Charlotte Perrelli in, i rollen som sig själv. Som den mycket framgångsrika 

schlagersångerska hon är, kan hon (i och med den svenska besattheten av Melodifestivalen) 

ses som en symbol för det ”svenska”. Om man utgår från dessa tankegångar kan detta vara ett 

försök att förena de båda grupperna ”invandrare” och ”svenskar” trots antagna olikheter, 

något som blir ännu tydligare i det efterföljande avsnittet Charlotte Perrelli - Sång (39). Alla 

tre sitter tillsammans och försöker lära sig samma ramsa som Karim och Krister övade på i 

Karim & Christer1 sjunger (12). Som exemplifieras här, använder sig seriens skapare ofta av 

vad som kan te sig som binära oppositioner á la Hall (1997): Två grupper som till synes 

verkar främmande för varandra, för att sedan visa att de fungerar ihop utan problem. Om 

Karim kan anses utgöra ”invandraren” och Krister ”svensken” i sammanhanget, är humorn 

därför ofta baserad i vad som skulle kunna kallas kulturkrockar mellan den ”svenska 

passiviteten” och den ”icke-svenska” motsatsen till detta. Framställningen av Krister kan 

hävdas vara mer negativt betonad än Karims då den tar ifrån honom positivt ansedda 

egenskaper som handlingskraft, självsäkerhet med mera och tilldelar honom andra attribut 
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som dumhet, naivitet, ensamhet. Det ”andrande” som Brune (2004) talar om framträder 

snarare mot ”svensken” Krister, och den ”utopiska självbild” som då skulle återfinnas i 

textens ”vi” (i det här fallet huvudkaraktären) projiceras istället på ”invandraren” Karim, 

vilket bildligt uttryckt är att ”vända på steken”. Karim är Comviqs ”posterboy” så det är inte 

underligt att han ställs i ett positivare ljus. Det kan spekuleras i valet att gestalta 

huvudkaraktärerna på detta sätt. Varför valdes Karim som maskot, med Krister vid sin sida? 

Om Karim ska föreställa ”invandraren” och Krister ”svensken”, är det så att Comviq vill rikta 

in sig på ”invandrare” som målgrupp för sina produkter eller finns det andra avsikter? Det 

kan vid första anblick te sig underligt att ställa en grupp mot en annan på detta sätt som 

beskrivs ovan, men är detta en rättvis analys? Nej, det finns fler lager att undersöka och vid 

en närmare titt kan det hävdas att narrativet i Comviqs reklamserie har ett djupare budskap än 

så. 

6.3 ”Gör världen mindre. Prata mer.” 

I Folkhemsk film: med ”invandraren” i rollen som den sympatiske Andre (2005) tar Carina 

Tigervall bland annat upp Jalla! Jalla! (2000) som både diskursåterskapande och -utmanande 

vad gäller framställningen av ”invandrare”, och landar i att filmen har en antirastisk ställning. 

Detta kan även återfinnas i Comviqs reklamföljetong, men med vad vi skulle vilja hävda en 

mindre betoning på det diskursåterskapande. På många sätt kan man iaktta vad som på ytan 

ser ut att vara en klassisk vi-och-dem-framställning á la Hall (1997) och Brune (2004), 

mellan Karim (”invandraren”) och Krister (”svensken”), med tanke på hur deras karaktärer 

uttrycks. Analysarbetet har däremot tenderat att föra de båda samman som en ”vi”-grupp 

ställt mot andra karaktärer, såtillvida att de lämnar en förväntad ”binär opposition” som Hall 

(1997) diskuterar. De båda är en lika naturlig kombination som Karim och Jan, trots att den 

sistnämnde och Krister är mycket annorlunda personlighetsmässigt och ytligt sett tillhörande 

två olika grupper (”svenskar” och ”invandrare”). Denna framställning som då verkar sända 

ett budskap om att vi alla är människor och att vi trots olika ursprung, olikheter och skillnader 

kan fungera ihop utan problem. Något som ytterligare stärker denna hypotes är att seriens 

regisserats och delvis skrivits av Josef Fares, samma man bakom Jalla! Jalla! (2000). 

Självklart kan det påstås vara problematiskt att uttrycka ett sådant budskap genom att ”andra” 

en grupp för att lyfta upp en annan, även om det i detta fall lyfter en annars ofta 

marginaliserad minoritet (”invandrare”). Själva grupperandet, ”invandrare” och ”svenskar”, 

som vi använder oss av i denna uppsats är dock något vi själva endast brukar oss av i syfte att 
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belysa poänger och förtydliga vilka vi åsyftar, och varför. Följetongen i sig är mycket befriad 

från etniska markörer och annat som uttryckligen utmärker karakaktärers grupptillhörighet. 

De framställs oftast som individuella människor, inte som gruppmedlemmar. Allt som kan 

tyckas konnotera antingen ”invandrare” eller ”svenskar” är mycket godtyckliga tecken som vi 

i vår semiotiskt baserade analys ansträngt oss för att finna. Med detta sagt ter det sig 

onekligen som att Comviq och Josef Fares har för avsikt att vid sidan om sina uppenbara 

kommersiella mål, bekämpa fördomar och segregerande föreställningar, med budskapet att vi 

alla är olika men att vi kan vara vänner lika väl för det.  

7. Slutsatser 

För att komma till kontentan av detta återvänder vi än en gång till syftet med denna text: Är 

karaktärerna i Comviqs reklamföljetong utsatta för reducerande eller stereotyp 

representation? Det går absolut att fastslå att en del karaktärer i serien porträtteras på ett 

förutsägbart sätt som till en viss del reducerar den grupp de kan ses som representater för. 

Framställningen har dock inte präglats av den negativa klang som vi trodde oss kunna finna i 

arbetets begynnelse. Josef Fares som själv har utomsvenskt ursprung i Libanon (IMDb 2016) 

och tidigare gjort filmer som behandlar multi-etniska möten i vardagen, har satt sin prägel på 

följetongen på ett sätt som uppmuntrar öppenhet, gemenskap och vänskapsband mellan till 

synes skilda grupper. Karaktären Karim fungerar som bron mellan alla dessa olikheter och 

binder dem samman med ett leende på läpparna. Han är den osannolike hjälten som står för 

en öppenhet och acceptans som vissa krafter i dagens politiska läge verkar vilja motarbeta. 

Krister kan sägas stå för den osäkerhet och passivitet men ändå starka moral och rättvisa hos 

många svenskar (denna gång utan citationstecken, inkluderande alla svenskar mot rasism). 

Klädd i varm humor och lättsamma kulturkrockar, tar både Josef Fares och Comviq upp ett 

mycket viktigt och aktuellt ämne som bidrar till att motverka trångsynthet och 

diskriminering. Att leverera allvarliga frågor med humor är en mycket effektiv teknik som 

inte bara skänker glädje utan också utbildar för en ljusare framtid. Det kan tolkas som ett 

problem att karaktären Krister laddas med flera ofta oönskade egenskaper och karaktäristika i 

jämförelse med Karim och andra. Är det möjligt att en sådan framställning kan ge vind i 

seglen för rasistiska rörelser som syftar att stärka dikotomier mellan ”invandrare” och 

”svenskar”? Det kan dock sammanfattningsvis påstås att följetongen använder sig av 

stereotyper av påstådda eller antydda etniska tillhörigheter/grupperingar, men endast till viss 

del och inte på ett negativt reducerande vis, även om Kristers framställning kan ifrågasättas. 
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Gissningsvis ser den genomsnittlige åskådaren av reklamserien inte alla avsnitt och särskilt 

inte i kronologisk ordning, men budskapet om gemenskap och öppenhet framträder ändå även 

om man bara ser några få klipp. Formatet som följetong är ett effektivt sätt att gömma ett 

sådant här budskap i då det med sina igenkännbara karaktärer uppmuntrar till att följa det lilla 

narrativ som förs genom serien.  

 

Som förslag för vidare forskning skulle vi vilja föreslå närmare utforskning av fenomenet 

reklamföljetonger, med hänvisning till tidigare nämnda säregenskaper hos dessa, skilt från 

traditionell reklamfilm. Forskning som denna skulle kunna utreda etnicitetsrepresentation i 

andra serier, men också utforska dessa ur ett genusperspektiv. Eftersom vi ständigt matas 

med reklambudskap från alla håll och kanter är det viktigt att också utreda hur reklamen 

representerar minoriteter. Kommersiella företag bör inte vara befriade från ansvar gentemot 

samhället, därför bör det ständigt undersökas hur dessa går tillväga för att marknadsföra sina 

produkter/tjänster, så att ingen far illa i processen.  

 

8. Sammanfattning 

Den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka ifall det försiggår någon form av 

reducering eller stereotypisering efter etnicitet av karaktärerna i Comviqs reklamfilmserie om 

kioskägaren Karim. Utöver detta har den också haft som mål att diskutera ifall resultaten 

skulle kunna ha något slags negativ effekt på de representerade i serien. Vi uppsatsförfattare 

iakttog en lucka vad gäller forskning kring etnicitetsrepresentation i svensk reklamfilm. 

Mycket hade skrivits om detta utanför reklamfilmskontexten och bristen på sådana arbeten ur 

ett svenskt perspektiv var markant. Den teoretiska ansatsen bestod bland annat av texter om 

stereotyper (Hinton 2000/2003), rasrepresentation (Hall 1997), ”invandrare” i svensk film 

(Tigervall 2005) och framställning av ”invandrare” i media (Brune 2004). Med hjälp av dessa 

forskares insikter har vi analyserat Comviqs reklamföljetong ur ett semiotiskt perspektiv. Vi 

har sökt efter tecken och symbolik, både i hur saker har framställts, hur repliker sagts med 

mera. Detta har tolkats med hjälp av den teoretiska bakgrunden och sammanställts efter 

tematisk indelning av klippens handling. För att förtydliga uppsatsen mål att avslöja eventuell 

orättvis och negativ representation av etnicitet förtydligade vi hur känsliga begrepp som 

”invandrare” och ”svensk” skulle användas i uppsatsen, under ett terminologiavsnitt. Efter 

analysen pekade resultaten i en annan riktning än vad vi först räknat med i arbetets 
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begynnelse. Vår förväntan var att finna bevis på en negativt reducerande och stereotyp 

framställning av huvudkaraktären Karim, baserad på hans antydda ursprung som 

”invandrare”. Dock visade undersökningarna något annat, som snarare talade för att 

filmskaparna och Comviq tvärtom framställer denne med stor värme och för ett positivt 

antirasistiskt budskap om öppenhet och gemenskap.  
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¥Bilagor 
 

1. Frysen – Karim öppnar sin butik för dagen. När Krister kommer frågar Karim honom hur det går med 

kärleken och Krister uttrycker sina problem. Karim säger att han ska hjälpa honom och erbjuder honom en 

billig frys och en tvål, vilket Krister inte riktigt förstår men som han till slut går med på. 

2. Karim tipsar om billiga priser – En kund ber att få låna kundtoaletten, Karim har ett högtalarsystem 

installerat vilket han genast kopplar in för att basunera ut sina billiga priser. Ljudet går ut även på toaletten. 

Kunden köper därefter mycket varor trots att han säger sig inte behöva dem. 

3. Karim PT – En kvinna kommer in i butiken och köper en Comviqprodukt. Karim påpekar att hon är stark, 

hon svarar att hon är PT. Karim påstår att han också är PT och frågar hur mycket hon tar för det. Hon 

svarar att hon tar 600 i timmen. När hon har gått sätter Karim upp en lapp i fönstret där det står ”Personlig 

träning, PT 199kr”. 

4. Karim sjunger julsång – Karim står och klär en julgran medan han sjunger glatt. Sången är inte en riktig 

julsång utan något Karim hittar på. 

5. Karim firar jul med Krister – Karim och Krister sitter vid ett bord Det utbyter julklappar och sjunger lite. 

Karim sjunger fel, antingen med flit eller så kan han inte texten. De skålar och önskar varandra en god jul. 

6. Karim tipsar om kärlek – Krister uttrycker sina kärleksproblem och Karim föreslår sedan att skicka filmer 

via mobilen. Han visar genom att skicka en film till sin fru och får sedan svar. Karim vidhåller att det 

funkar, medan Krister tvivlar. 

7. Karims dotter hälsar på i kiosken – Karim sitter och pratar i högtalarsystemet när Karims dotter Sara och 

hennes vän Jonas kommer på besök. De vill ha mat och medan Sara plockar på sig varor hjälper Jonas 

Karim att prata i högtalarsystemet. När barnen går ropar Karim att Jonas har talang. 

8. Karim skickar kärleks-SMS – Karim och Krister sitter vid ett bord och fikar. Karim ger Krister råd om hur 

Krister ska vara i sina SMS (MMS). När Krister ger upp tar Karims hans mobil och skickar ett MMS där 

Karim uttrycker hur bra Krister är. 

9. Karim ger surflektioner – Karim står framför en grupp äldre människor samt Krister och förklarar hur man 

ska surfa med mobilen. Krister har problem med sin mobil och får hjälp av en kvinna bredvid. Trots det 

funkar det inte för honom och han låtsas att han är klar. 

10. Restaurangen – Karim och Krister sitter och väntar på Kristers dejt Lena. När hon kommer presenterar 

Krister Karim. När maten kommer frågar Lena Karim vad han jobbar med och när han nämner Comviq 

påbörjar de en intensiv diskussion och Krister hamnar utanför. Trots hans försök att ta sig in i samtalet blir 

det tydligt att Krister inte är lika intressant som Karim. 

11. Skylten – Krister har en reklamskylt hängandes över axlarna och Karim skriver på den. Krister försöker 

komma undan att ha den på sig och låtsas att någon ringer honom. Karim avslöjar hans bluff och skickar ut 

honom på gatan med skylten, Krister vågar inte säga nej. 

12. Karim och Christer1 sjunger – Karim lär Krister att sjunga en låt på en arabisk dialekt. Låten betyder 

förenklat att Karim tycker mycket om Krister. 
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13. Karim tipsar om raggmunk – Andreas kommer till kassan med famnen full av potatis. När Karim tipsar om 

andra produkter nekar Andreas på grund av att fick ”världens mobilräkning”. Karim säger att Andreas 

måste byta abonnemang. 

14. Panta burkar – En kvinna kommer in i butiken med stora kassar med pant. Karim erbjuder att hjälpa till. 

Kvinnan klagar på sin enorma mobilräkning och Karim anser att hon måste byta abonnemang och erbjuder 

sig att hjälpa henne. 

15. Rånet – Tomas kommer in i butiken med en rånarluva och beär pengar. Karim känner igen honom och ber 

honom sluta. Han frågar vad som är fel och Tomas berättar att han fick en dyr mobilräkning. Karim säger 

att hna borde byta abonnemang och bjuder sedan på kaffe. 

16. Christer1 panikköper en julklapp på Pressbyrån – Krister och en kvinna han träffar sitter i en soffa. Hon 

överlämnar en julkapp. Krister får panik då han glömt att skaffa en egen och springer över till Karim, som 

bor dörren bredvid i trapphuset, för hjälp. Karim beställer en gåva via Kristers mobil som Krister hämtar ut 

på Pressbyrån. Krister kommer hem och överlämnar presenten. Krister och dejten kramas och Krister 

försöker pussa henne direkt efter, men nekas tyst. 

17. Karim räddar Krister från hajen – Krister ligger och flyter mitt ute i havet när en haj närmar sig. Karim 

kommer till undsättning och kör bort hajen genom att slå den på nosen. Karim och Krister kramar varandra. 

Det visar sig sedan att det var en dagdröm när Krister väcker Karim. 

18. Karim räddar Krister från träsket – Krister sitter fast i kvicksand när Karim kommer och hjälper honom. 

Karim drar upp Krister och de kramas. Det visar sig sedan att det var en dagdröm när en kund väcker 

Karim. 

19. Karim räddar Krister från bålet – Ett gäng krigare (till synses vikingar) ska bränna Krister på bål, men 

Karim kommer ridande till undsättning. Han kastar en yxa som skläpper ner Krister och sedan rider de 

iväg. Det visar sig sedan att det var en dagdröm. 

20. Se upp för dyra kopior – Intro – Karim och Kristers dubbelgångare kommer in i butiken. De står och stirrar 

på varandra ett tag innan dubbelgångarna lämnar butiken. Karim och Krister besöker sedan deras dyrare, 

kalare och kallare butik. 

21. Spionen – Dyr-Krister är på besök i butiken och frågar där hur mycket laktritspipan kostar. Dyr-Karim 

spionerar genom en övervakningskamera. När Dyr-Krister gör honom sällskap proklamerar de sin nya, 

dyrare lakritspipa. 

22. Kraschen – Karim och en kund står i kassan när de hör ett förskräckligt brak. De går runt hyllan och ser 

Dyr-Karim liggandes på glvet med en massa bråte runt sig. Han har en lina som går upp i taket. Han 

försöker ta sig upp igen medan Karim och kunden tittar på. 

23. Dyra kopior – Kärleksråd – Karim och hans dubbelgågare sitter på varsin sida om Krister och ger motsatta 

råd angående vad Krister ska smsa till en tjej. När han ringer henne istället sabbar Dyr-Karim tips samtalet. 

När Krister besviket går iväg sitter Karim och dubbelgångaren fortfarande kvar och säger emot varandra. 

24. Dyra kopior – Tunnan – Krister kommer in i butiken med en stor tunna runt sig. När Karim frågar varför 

han har den berättar Krister att när han skulle tanka mobilen i dubbegångarnas butik kostade det 



 3 

jättemycket, vilket ledde till att han blev av med allt. Krister köpte tunnan som kostade ännu mer. Karim är 

besviken på Krister och går sin väg. 

25. Dyra kopior – Musikalen – Karim sjunger en sång för sin dubbelgångare om att det måste vara billigt. Det 

är ett riktigt musikalnummer med många statister. Dubbelgångaren får nog och spinger ut ur butiken. 

26. Karim och Christer1 packar paket 1 – Till Tomtens julverkstad-musiken slår Karim och Krister in paket. 

När de är färdiga visar det sig att de råkat slå in Kristers mobil i ett av paketen. 

27. Mina bilder – Karim och Krister ligger på pakethögen. Krister tilltalar kameran att om någon hittar hans 

mobil kommer de att ställa till med brakfest. 

28. Date Maria – Krister tilltalar kameran och ber att om någon hittar hans mobil ska de hålla ögonen öpona 

efter någon som heter Maria. Krister säger att om hon ringer kan Krister träffa henne ”nästa vecka utom på 

onsdag”. 

29. Hittelön – Krister berättar att om någon hittar hans mobil kommer de att få hittelön bestående av läsk från 

butiken. 

30. Dubbel bugg – Karim, Krister och Helen visar hur man dansar dubbelbugg. 

31. Dubbel bugg dansuppvisningen 1 – Karim, Krister och en kvinna har en dansuppvisning. 

32. Dubbel bugg dansuppvisningen 2 – En annan del av dansuppvisningen. 

33. Karim har hela världen i sina händer – Ett flertal olika bilder på Karim från olika platser i världen. Krister 

reser ensam någonstans. I slutet är Karim i butiken när Krister ringer på mobilen. 

34. Prutningen, lång version – Jan kommer in i butiken när Krister står i kassan. Jan tycker att priset för 

abonnemang är för högt och prutar ner det från 130kr till 95kr. Krister vågar inte riktigt sätta ner foten och 

när Jan gått kommer två tjejer och frågar om de kan får abonnemanget för 95kr, Krister ger med sig och 

säger ja. 

35. Prutningen Del 2, kort version – Karim och Krister står bakom kassan. Krister ursäktar sig för att han sålde 

abonnemangen för 95kr. Karim tycker att Krister är jättefin som gjorde så och ger honom en kram. 

36. Magjämförelse – Krister agerar som domare angående vems mage som är störst mellan Karim och Jan. När 

engagemanget från Jan och Karim blir för stort ursäktar sig Krister och flyr. 

37. Pizzan – Karim frågar Jan om han skulle välja mellan en oxfilépizza eller Comviqs Mini-abonnemang för 

95kr. Jan väljer abonnemang. 

38. Gold – Lång version – Charlotte Perrelli kommer in i butiken och vill ha ett abonnemang. Krister föreslår 

Gold men det är inte det Charlotte menar. Karim berättar för Krister att det är Mini hon vill ha. Krister 

lämnar över abonnemanget och Charlotte lämnar butiken. 

39. Charlotte Perrelli – Sång – Karim lär Charlotte samma låt som han lärde Krister. Karim tycker Krister 

lägger sig i för mycket och sätter sig emellan Kriser och Charlotte. 

40. Presenten – Lampan – Krister ber Karim om en present under hundringen. Karim föreslår Comviq men 

Krister vill ha något annat. Karim föreslår då en flådig lampa men Krister ger upp och går med på Comviq 

istället. 
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41. Presenten – Gurka – Krister ber Karim om en present under hundringen. Karim föreslår Comviq men 

Krister vill ha något annat. Karim föreslår en choklad, och senare en stor burk med gurka, men Krister ger 

upp och går med på Comviq istället. Karim vidhåller att ”kärlek kommer”.  

42. Från Badgad till kiosken – Nour – Karim berättar för Krister om sin första kärlek och om att hennes pappa 

inte ville att de skulle vara tillsammans. 

43. Från Badgad till kiosken – Ej reklam. Kortfilm om Karim där han berättar om sitt liv för Krister och hur 

han kom till Sverige. 

44. Face Swap – Karim och Krister använder (snapchats?) face swap. De har roligt tillsammans och skrattar 

gott. 

45. Uttrycksfrihet – Regnbågspya – Karim använder snapchats regnbågsspya-funktion. Karim skrattar åt det 

han ser. 

46. Uttrycksfrihet – Peruk – Krister står och fånar sig med snapchat. Han använder perukfiltret. 

47. Uttrycksfrihet – Arg hund – Karim använder snapchat tillsammans med en tjej som använder hundfiltret. 

48. Uttrycksfrihet – Grodor och lite pang-pang – Karim hjälper Krister med att ta en bild när Nadja kommer in 

och söker jobb. Hon hjälper även Krister ta bilden ordentligt och skickar den till tjejen har träffar.  

49. Uttrycksfrihet – Glad bajshög – Krister kommer in i butiken och frågar Karim varför tjejen han träffar 

skickat de hon gjort på sms. Nadja hjälper honom förstå. 


