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 Abs tra kt  
 
 

Den här studien undersöker hur unga kvinnor i åldrarna 15-30 påverkas av dagens marknadsföring 

innehållande kvinnliga modeller och om den utvalda målgruppen upplever någon skillnad på hur 

kvinnor och män framställs i reklamsammanhang. I flera decennier har framställandet av kvinnan i 

marknadsföringssammanhang varit objekt för debatt, och den är tillsynes lika aktuell idag som för 

30 år sedan. 
 

 
 

Genom att utgå från befintlig teori, som tar upp fakta om kommunikationseffekter, användandet av 

fysiska modeller i reklam, stereotyper, genus och kön har vi konstruerat två kvantitativa enkäter 

som besvarats av vår valda målgrupp. Dessa enkäter behandlar frågor om hur kvinnorna påverkas 

av reklam, innehållande kvinnliga modeller, och om det finns någon skillnad på hur män och 

kvinnor framställs i reklamsammanhang. De tillfrågade i den här studien har även utifrån olika 

reklambilder fått sätta ord på vad dessa bilder framkallar för känslor hos dem. För att nå ut till vår 

valda målgrupp på ett effektivt sätt har vi använt oss av Facebook och andra sociala forum, där våra 

enkäter lagts ut via länkar. 

 
 
Resultatet på enkäterna styrker tidigare forskning som gjorts på ämnet, då de flesta av de tillfrågade 

kvinnorna anser sig påverkas negativt av dagens reklam. Svaren från de tillfrågade pekar på att 

reklam som riktar sig till kvinnor bidrar till en normativ stereotypisk bild av kvinnan som är svår att 

leva upp till och i sin tur leder till störningar vad gäller kroppsuppfattning och ätstörningar. Våra 

undersökningar har också visat att det enligt de tillfrågade kvinnorna är skillnad på hur kvinnor och 

män framställs i reklam. Många av de tillfrågade anser att reklam innehållande kvinnliga modeller 

är mer sexistisk, mer avklädd och att kvinnan objektifieras i större utsträckning än mannen. Vi har 

även genom undersökningen kommit fram till att målgruppen anser att män i reklam ofta målas upp 

som starka och tuffa och kvinnor målas upp som sexiga och mer underlägsna. 

 
 

I en analys har vi sedan jämfört resultaten på enkäterna gentemot den teoretiska referensramen vi 

valt, vilket visat på att det mesta i befintlig teori även stämmer överens med vad målgruppen i den 

här studien anser. 
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 I nledni ng  
 

 
 

Bakgrund och problembeskrivning 
 

Marknadsföring innebär att man för ut varor till en målgrupp där målgruppen förväntas köpa det 

som erbjuds. Detta användes av adelsmän, för att nå ut till marknaden, redan under medeltiden. 

(Gezelius, Wildestam 2007) 

 
 

Kommunikation är en viktig del av ett företags marknadsföring, men det är samtidigt dyrt. Som 

företagare måste man ha klart för sig vem man vill nå med sitt budskap, när budskapet ska 

framföras, samt var och hur det ska kommuniceras ut Om inte den tänkta målgruppen tar till sig 

reklamen har den varit helt bortkastad. En form av återkoppling måste alltså ske, där företagen får ta 

del av mottagarens känslor, behov, värderingar, önskemål och attityder. 

 
 

Ett sänt budskap måste få mottagaren att reagera och för att uppnå detta gärna innehålla 

överraskningar, rörelse, färg, intensitet, storlek och ljudstyrka. Unga människor tar ofta till sig 

reklam med bilder, snabba rörelser och hög musik och därför måste man, om man vill nå ut till den 

målgruppen, anpassa sitt budskap därefter. (Gezelius, Wildenstam 2007) 

 
 

Vi påverkas alla av marknadsföringen i media, så som i tidskrifter, på TV och i annonser på internet. 

Ibland påverkas vi utan att lägga någon större vikt vid det, andra gånger berörs vi mer påtagligt. 

Tidigare forskning gjord av Söderlund och Lange, författare till studien ”Visual Persuasion with 

Physically Attractive Models in Ads” påpekar att bildspråk har en mycket mer innefattad påverkan 

jämfört med verbala budskap. De har även genom sin studie kommit fram till att en visuellt fysiskt 

attraktiv modell, som visar upp den aktuella produkten som företaget vill marknadsföra, sätter igång 

en attraktionsbedömning hos betraktaren som producerar känslor. Dessa känslor påverkar 

betraktarens inställning till annonsen och kan indirekt bidra till en positiv syn av den marknadsförda 

produkten. Enligt Söderlund och Lange kan marknadsförare dra många fördelar med att använda sig 

av visuellt attraktiva modeller i sin reklam. De har genom undersökningen kommit fram till att det 

är lättare att få gensvar från konsumenter genom att använda sig av mänskliga modeller som visar 

upp produkten jämfört med att enbart visa produkten i sig. De har genom sin studie även kommit 

fram till att det är viktigt med samexponering, vilket innebär att det till exempel är viktigt att 

produkten exponeras ihop med rätt modell och miljö. (Söderlund, Lange, 

2006) 
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Modeföretag som vill marknadsföra sina produkter använder sig ofta av mänskliga modeller i sin 

marknadsföring, där både män och kvinnor medverkar i olika reklamsammanhang för företagens 

räkning. Dessa män och kvinnor ska presentera de produkter som företaget säljer på ett tilldragande 

eller lockande sätt. Ibland kan man ifrågasätta vilket budskap företagen vill förmedla med vissa 

reklamfilmer eller bilder, där innehållet framstår som tvivelaktigt ur etisk synvinkel och kan tolkas 

som om det inte har att göra med produkten som erbjuds. Många gånger ser man lättklädda kvinnor 

i reklamsammanhang där de framställs stereotypiskt och frågan är, speciellt hur unga kvinnor som 

oss själva, påverkas av detta. 

 
 

Kilbourne (2005, sid. 119) föreslår att för att kvinnor ska ses som sexuellt önskvärda måste de vara 

"smala, omsorgsfullt polerade och välvårdade, sminkade, avhårade och väldoftande". Forskning om 

reklam riktad till vuxna visar att de som är medvetna och har sociokulturellt internaliserade budskap 

om utseende är mest benägna att påvisa oro när det gäller exponering av reklamsammanhangens 

smala ideal. (Stephens, Hill, Hanson 1994) 

 
 

Kvinnor är mer känsliga för detaljer i olika reklamsammanhang och de är oftast också mer 

känslomässigt involverade när det gäller reklam. (Myers-Levy, Maheswaren, 1991) 

 
 

”Kvinnan är en ofullständig man” (Thomas av Aquino) 
 

 
 

Tidigare studier visar på att kvinnor i reklamsammanhang ofta är beroende av en man. Man menar 
 

att en kvinna inte kan vistas i en mansdominerad värld utan en man vid hennes sida, och att om hon 

medverkar i en reklam riktad mot män ofta visas upp som ett vackert objekt. (Courtney, Lockeretz 

1971). Det har tidigare påvisats att kvinnan är den ointelligenta konsumenten. Detta på grund av att 

de, som tidigare nämnt, är mer känslomässigt involverade än mannen. Mannen ses som en 

intelligent konsument med ett rationellt tänkande som utstrålar expertis och auktoritet. 

(Furnham, Bitar, 1993) 
 

 
 

Många annonsörer har under åren blivit anklagade för att använda olämpliga och förnedrande 

stereotyper. Hur kvinnor framställs i reklam har varit föremål för diskussion och debatt i över fyra 

decennier. Normen för femininitet tenderar till att centreras kring ett begränsat urval av överdrivna 

karaktärsdrag och kroppstyper.  (Patterson , O´Malley, Story 2009) 

 
 

Reklam är en central faktor när det gäller bildandet av kroppsliga normer (Thompson, Hirschman, 
 

1995) och påvisar alltid fördelarna med att aktivt underhålla sin kropp. (Featherstone 1982) Som 
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kvinna i vårt samhälle ser man ständigt ideala kvinnokroppar inom media och reklam. Det har 

blivit allmänt känt att det bland yngre kvinnor bidragit till störningar om kroppsuppfattningar, 

som i sin tur har lett till olika former av ätstörningar. (O’Malley 2007) 

 
 

Den här uppsatsen bygger på de problem som vi ser i dagens samhälle gällande hur kvinnor 

framställs i reklamsammanhang, att vi uppfattat en negativ trend där unga kvinnor påverkas av 

detta.  Vi ville undersöka om vår uppfattning stämde och vi var nyfikna på om unga kvinnor 

anser att det finns några könsskillnader vad gäller reklambilder. Problembakgrunden och viljan 

att undersöka vidare gav oss inspiration till vårt syfte och frågeställningar. 

 

Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka ur unga kvinnor, i åldrarna 15-30, påverkas av marknadsföring av mode 

för kvinnor och om vår målgrupp uppfattat någon skillnad på hur män och kvinnor framställs i 

reklam. 

 

Frågeställningar 
 

- Hur påverkas unga kvinnor i åldrarna 15-30 av dagens marknadsföring av kvinnligt mode? 
 

- Upplever vår målgrupp någon skillnad på hur kvinnan framställs i jämförelse med mannen i 

reklamsammanhang? 

 

 
 
Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa oss och rikta vår studie mot unga kvinnor i åldrarna 15-30, mycket på grund 

av att just den målgruppen exponeras för reklam dagligen i olika media som riktar sig till dem, via 

Facebook, TV och mobiler. En annan avgränsning vi gjort är att vi, på grund av tidsbrist, använt oss 

av ett fåtal sociala media för att effektivisera processen med att nå ut till och få respons från vår 

valda målgrupp. Vi har fått gensvar från vår valda målgrupp via Facebook, några sociala forum och 

via mailutskick till elever på Borås högskola. 

 
 
Metod 

 

Vi har arbetat deduktivt i den här studien. Ett deduktivt forskningssätt kan sägas följa bevisandets 

väg. Utifrån allmänna principer och redan befintliga teorier har vi dragit slutsatser. För att få fram 

redan befintlig teori använde vi oss av sekundära och primära källor. Dessa redan befintliga teorier 

har sedan empiriskt prövats (Patel, Davidson 2004). Teorierna vi fann låg till grund för den 

information som samlades in i vår empiriska del. 
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Objektiviteten i studien antas kunna stärkas med ett deduktivt arbetssätt eftersom utgångspunkten 

tas fram i redan befintlig teori. Den här metoden kan kritiseras då forskningsprocessen mer eller 

mindre blir påverkad av forskarens uppfattningar. Teorin har en tendens att rikta och påverka 

forskningen åt ett visst håll, (Patel, Davidson 2004) 

 
 

Vår empiriska del innehåller våra undersökningar och även tidigare forskning på ämnet. 

Kvantitativa undersökningar täcker oftast en större andel människor än en kvalitativ. Kvantitativa 

studier präglas av strukturering och standardisering (Holme, Solvang 1997). Vi har använt oss av 

delvis kvantitativa och delvis kvalitativa metoder. 

 
 

Den empiriska delen av metoden har utgjorts av två kvantitativa enkäter, där en utvald målgrupp 

tillfrågats. Vi ville få fram hur de påverkas av dagens reklam och om de ser någon skillnad på hur 

män och kvinnor framställs i reklamsammanhang.  Enkäterna vi använde oss av var datorenkäter. 

Datorenkäter underlättar arbetet med att nå ut till den valda målgruppen och kräver en 

förhållandevis liten arbetsinsats, vilket blev anledningen till vårt val av tillvägagångssätt. En 

datorenkät kan dessutom normalt utföras inom ett stort geografiskt område, där respondenterna i 

lugn och ro kan besvara frågorna. En nackdel med den här typen av tillvägagångssätt kan vara att 

respondenterna inte får någon möjlighet till att ställa följdfrågor, vilket kan leda till missförstånd 

och i sin tur påverka enkätens resultat. (Bertram 2009) 

 
 

Våra datorenkäter lades ut på sociala medier, som Facebook och andra sociala forum, på grund av 

att den valda målgruppen ofta är aktiva användare av dessa. Enkäterna har även skickats via mail 

till elever inom målgruppen på Borås högskola. 

 
 

Vi har använt oss av litteraturstudier, bilder och texter som analyserats, begrundats, behållits eller 

sållats bort. Ett antal bilder valdes ut till vår andra enkät för att komplettera den första. Dessa bilder 

valdes ut ur ett antal olika magasin. Bilderna valdes ut på det sätt att det skulle finnas likvärdiga 

bilder på både kvinnor och män, med både lättklädda och mer påklädda modeller. Vi ville dessutom 

ha en bild med båda könen tillsammans för att se om en sådan bild gav ett annorlunda resultat. Vi 

jämförde dessa olika svar med varandra och drog därefter en slutsats, kopplad till både föregående 

enkät och teori. 

Vi har även använt oss av en analytisk metod där vi har analyserat vår teoretiska och empiriska del 

med varandra för att få fram ett resultat som svarar på våra forskningsfrågor. Detta resultat 

diskuteras vidare i en slutdiskussion. 
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 Teo ri  
 

 
 

Kommunikationseffekter 
 

Ett företag väljer olika kombinationer i sin marknadsföringskommunikation, där man bestämmer vad 

som ska uppnås. Man kallar kombinationerna för en kommunikationsmix. Målet är att generera vinst 

till företaget, men för att nå dit måste man gå igenom fyra så kallade ”boxar” i den viktiga 

makromålkedjan. 

 
 

Först och främst ska målgruppen exponeras för och lägga märke till reklamen som sänds ut. För att 

de ska göra detta krävs att företaget, som ovan beskrivet, anpassar budskapet och platsen det sänds ut 

på. 

 
 

När delar av målgruppen tar budskapet till sig når man det andra steget i makromålkedjan, nämligen 
 

bearbetningen. Det uppmärksammade budskapet bearbetas då av de berörda. 
 

 
 

När de två tidigare stegen uppnåtts är det dags för det tredje, kommunikationseffekterna. Det är först 

nu, när målgruppen både tagit reklamen till sig och bearbetat innehållet, det kan uppstå någon form 

av effekt hos dem. Detta kan ske genom en vilja att köpa produkten eller tjänsten som kommunicerats 

ut till dem. 

 

Det sista steget är målgruppsrespons. Det är i det steget man hoppas på att få målgruppen att köpa, 

för att ledas till vinst eller i alla fall en minskad förlust. (Gezelius, Wildenstam 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exponering Bearbetning Kommunika- 

tionseffekter 

Målgrupps 

-respons 

 
 
 
 

VINST 
 
 

 
Fig. 1. Makromålkedjan. Egenritad tolkning utifrån Gezelius och Wildenstams modell. (Gezelius, 

Wildenstam 2011, s.277) 
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Användandet av fysiska modeller 
 

En retorisk figur är en konstnärlig avvikelse, som i förhållande till publikens förväntan utgör en 

mall, som är oberoende av detaljerna vid ett givet tillfälle. (McQuairre och Mick 1996) Enligt 

McQuarie och Mick är visuella element, det vill säga bilder, en viktig komponent i annonsering. De 

menar att detta tillsammans med text inverkar på konsumenternas respons. De menar dessutom att 

om en retorisk figur samtidigt förkroppsligas visuellt bidrar det till två primära effekter, där en av 

dem är en högre grad av tillfredställelse. (McQuarrie, Mick 1999) 

 
 

Ett objekt har inga egna intressen, känslor eller önskningar. Objektets uppgift är istället att fånga 

betraktarens intresse, känslor och önskningar. Det finns fyra olika sätt att framställa kvinnan på 

inom marknadsföring: 

(a) Som en symbol för ett objekt och där hon är lika utbytbar som objektet 
 

(a) Som ett splittrat objekt uppbyggt av separata komponenter, icke sammanbundna till varandra, 

vilket medför avsaknad av personlighet 

(b) Som ett objekt att betrakta 
 

(c) Som ett objekt att utnyttja 
 

(Jhally, 1989) 
 

 
 

Genus och kön 
 

”Genom sexualitetens utveckling… skapades denna föreställning om könet” (Foucault) 
 

 
 

”Vi  bör  betrakta  kvinnornas  karaktär  såsom  lidande  av  en  naturlig  ofullkomlighet” 

(Aristoteles) 

 
 
Simone de Beauvoir är skribenten bakom boken ”Det andra könet”. Enligt henne ses kvinnan som 

en ”hona” med en livmoder och äggstockar, och Simone menar att själva ordet ”hona” är tillräckligt 

för att beskriva kvinnan. Ordet ”hona” klingar som en förolämpning, medan ordet ”hane” klingar av 

stolthet. Ordet ”hona” är inte nedsättande eller kränkande för att det sammanbinder kvinnan med 

naturen, utan för att det begränsar henne till hennes kön. 

 
 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” (de Beauvoir) 
 

 
 

Hanar och honor skiljer sig åt som individer inom en art, när det gäller reproduktion, och kan enbart 

kopplas samman för att se dess förhållande till varandra. Uppdelningen av två kön av samma art är 

dock inte alltid självklar, då det finns en hel del encelliga organismer som inte har någon sexualitet. 



10 av 25  

Det psykoanalytiska perspektivet påvisar dock, gentemot det psykofysiologiska perspektivet, att det 

inte är kroppen som ett objekt som konkret existerar utan subjektet av den levda kroppen. Det innebär 

till exempel att kvinnan är en hona i den grad som hon uppfattar sig som en hona. Det finns biologiskt 

givna omständigheter, som är just biologiskt väsentliga, men som inte behöver vara betydande i 

kvinnans livssituation. Detta betyder att kvinnan inte definieras av naturen, utan att kvinnan definierar 

sig själv genom att förena naturen med sitt känsloliv. (de Beauvoir 2002) 

 
 

Judith Butler, professor i retorik och jämförande litteraturvetenskap, diskuterar genus och kön som 

två olika saker. Könet är något som tillhör kroppen medan genus är kulturellt konstruerat. Kvinnor 

behöver inte enbart vara en tolkning av en kvinnokropp och män behöver inte enbart fästas vid 

manskroppar. Genus blir fritt flytande om konstruktionen av genus antas vara oberoende av könet. I 

och med detta kan en kvinna beskrivas som maskulin och en man som feminin. Det går dock inte att 

koppla genus med det kulturella lika djupt som könet är kopplat till naturen. (Butler 2007) 

 
 
Stereotyper 

 

”stereoty´p, inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande 

egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man 

själv ingår.” (Nationalencyklopedin 2014) 

 
 

Enligt Perry Hinton, lektor i psykologi, blir människor ofta betraktade på ett stereotypt sätt, vilket 

sker i både ens omgivning och i media. Hinton säger även att stereotyper i många fall kan leda till att 

människor blir orättvist behandlade. 

 
 

Stereotypering innebär inte att man bedömer människor utifrån dess individ utan att man kategoriserar 

människor. En stereotyp består av tre grundläggande delar. Den första delen behandlar hur människor 

kan kategoriseras med hjälp av olika egenskaper. Detta kan tillexempel vara kön, nationalitet eller 

religion. Genom dessa olika egenskaper skiljer man en grupp människor från mängden. I den andra 

delen tilläggs fler egenskaper hos den kategoriserade gruppen. Många av dessa ytterligare egenskaper 

är ofta personlighetsdrag, men inte alltid. Alla människor i den kategoriserade gruppen antas ha dessa 

ytterligare egenskaper. I den tredje delen dras slutsatsen för stereotypen. När en människa konstaterats 

ha en viss egenskap som identifierats hos en viss grupp tilldelar vi denna människa den stereotypa 

egenskapen, vi drar tillexempel slutsatsen att en rödhårig kvinna har ett hetsigt temperament, liksom 

alla andra rödhåriga kvinnor. (Hinton 2003) 
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 Empi ri  
 

 
 

Tidigare forskning: Undersökning utförd av Sveriges kvinnolobby 
 

Under perioden maj-augusti 2013, genomförde Sveriges kvinnolobby en undersökning om hur 

kvinnor framställs i marknadsföringssammanhang gentemot män. Den visade på att kvinnor är mer 

passiva än män, de är oftast mer avklädda, framställs ofta som svagare än män och de sexualiseras 

oftare i reklamsammanhang, i jämförelse med män. I undersökningen tillfrågade man 1000 unga 

män och kvinnor i åldrarna 13-30. Av de som svarande var 87% kvinnor och 17% män. Enligt 

undersökningen var unga kvinnor eniga om att reklam som riktar sig till kvinnor är utformad på ett 

annorlunda sätt gentemot den reklam som riktar sig till män. Kvinnliga svaranden upplevde dock 

tydligare skillnader än manliga svaranden, men det samlade resultatet visade ändå att svaranden 

hade uppfattningen om att reklam skiljer sig åt beroende på om den riktar sig till män eller kvinnor. 

 

 
 

I samma enkät, gjord av Sveriges kvinnolobby, fick de tillfrågade även svara på om de någon gång 

upplevt att reklam fått de att må dåligt över sitt utseende och/eller vikt. Nio av tio av de kvinnliga 

respondenterna svarade här ”ja”. Var tredje kvinnlig respondent i undersökningen påverkades 

negativt någon gång varje vecka och var femte kvinnlig respondent påverkades varje dag. Enligt de 

tillfrågade kunde även reklam leda till andra faktorer, som dåligt självförtroende och viljan att ändra 

olika delar på sin kropp, (Sveriges kvinnolobby 2013). 

 
Egna enkätundersökningar: Undersökning 1 

 

Vår första undersökning hade 100 tillfrågade och 100 svarande. De som svarade var mellan 15-30 

år gamla. Undersökningen behandlade frågor som hur målgruppen påverkas av reklam och om det 

är någon skillnad på hur kvinnor och män framställs i reklamsammanhang. Undersökningen var en 

enkät bestående av 6 frågor och gick att besvaras på Facebook, olika forum och även via en länk 

som skickats ut till elever inom den valda målgruppen på Borås högskola. Av de som svarade var 

88% mellan 21-30 år gamla. 
 

 
 

Utifrån vår undersökning kan man utläsa att mer än en tredjedel av de svarande oftare påverkas 

negativt än positivt när det gäller dagens marknadsföring av kvinnokläder. 
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- Alltid positivt: 3,03% 
 

- Alltid negativt: 6,06% 
 

- Oftare positivt än negativt: 27,27% 
 

- Oftare negativt än positivt: 38,38% 
 

- Jag har inte reflekterat över det: 25,25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I den här frågan fick de svarande möjligheten att kommentera och förklara sitt svar, dock enbart om 

man svarat att man alltid påverkas negativt eller om man oftare påverkas negativt än positivt. Här 

följer några av de svarandes kommentarer: 

 
 

”Det är sådan enorm press på oss kvinnor att vi ska se ut på ett visst sätt. Jag tycker absolut 

att man märker av när man skiljer sig från normen, eftersom att i stort sätt all 

marknadsföring innehåller den här normen. Det påverkar tjejer i tidig ålder och fortsätter 

hela livet.” 

 
 

”Pga att reklambranschen bjuder på en så snäv variation av modeller och kroppstyper vilket 

leder till stereotyp/normativ skönhetsbild. Påverkas negativt pga konsumtionshets, pga 

ohållbar konsumtion. Påverkas negativt pga direkt eller indirekt sexism. Påverkas negativt 

pga kvinnor är passiva objekt.” 

 
 

”Majoriteten av reklam om kvinnokläder är nr 1. sexistisk 2. Den uppmuntrar till ett ideal 

som inte överensstämmer hur kvinnokroppen i flesta fall ser ut.” 

 
 

Utifrån vår undersökning kan man även utläsa att de svarande inte är lika negativt inställda när det 

gäller dagens marknadsföring av kläder för män, här svarade ungefär var tionde att de oftare 

påverkas negativt än positivt när det gäller marknadsföring av manskläder och nästan var tredje av 
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de svarande påverkas istället positivt snarare än negativt. Mer än hälften svarade att de inte 

reflekterat över detta och det kan eventuellt bero på att vi enbart frågat kvinnor och att de inte 

reflekterat över reklam för män eftersom den inte riktar sig till vår svarande målgrupp. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Alltid positivt: 6% 

 

- Alltid negativt: 1% 
 

- Oftare positivt än negativt: 30% 
 

- Oftare negativt än positivt: 11% 
 

- Jag har inte reflekterat över det: 52% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De svarande fick även på den här frågan möjlighet att kommentera sina svar, förutsatt att de svarat 

att de alltid påverkas negativt eller oftare påverkas negativt än positivt. Här följer några av de 

svarandes kommentarer: 

 
 

”Det är en norm som skall följas vad gäller män också. Men absolut inte lika stark som för 

kvinnor. Det är hemskt att allt ska delas upp i manligt och kvinnligt. Marknadsföringen som 

den är nu förstärker dessa roller och får män som inte passar i ramen för normen, att känna 

sig utanför.” 

 
 

”Bitterhet över hur manliga modeller ofta är mer självsäkrare än kvinnliga modeller. 

Påverkas även här negativt pga konsumtionshets. Män i reklam är oftare påklädd men ser 

nästan alltid likadan ut, bidrar till normativ maskulinitet.” 

 
 

”För att det räcker för de att mest bara se naturliga ut, gärna med en jag-bryr-mig-inte-om- 

något-attityd.” 

 
 
Utifrån den fjärde frågan i enkäten kan man utläsa att de svarande anser att det är stor skillnad på hur 

män och kvinnor framställs i reklamsammanhang. Svaranden fick här välja på tolv olika påståenden 

om hur män och kvinnor framställs i reklam utifrån deras egna uppfattningar och de fick möjligheten 
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att svara mer än ett alternativ. Nästan 80% svarade att kvinnor framställs mer sexistiskt än män och 

nästan 70% svarade att kvinnor oftast har mindre kläder på sig än män. Skillnaden på svaren är mycket 

stor, då exempelvis enbart 3% svarade att män framställs mer sexistiskt än kvinnor i 

reklamsammanhang och enbart 2% svarade att män oftast har mindre kläder på sig än kvinnor. 

Dessutom tyckte bara 5% av de svarande att det är jämställt. 

 
 
 
 

- Kvinnor framställs mer sexistiskt än 

män: 79% 

- Kvinnor framställs mer objektivt än 

män:46% 

- Kvinnor framställs i stor utsträckning 

som mer underlägsna än män: 49% 

- Kvinnor har oftast mindre kläder på 
 

sig än män: 69% 
 

- Kvinnliga modeller har större 

skönhetskrav i 

marknadsföringssammanhang 

gentemot manliga: 37% 

- Män framställs mer sexistiskt än 

kvinnor: 3% 

- Män framställs mer objektivt än 

kvinnor: 7% 

- Män framställs i stor utsträckning 

som mer underlägsna än kvinnor: 2% 

- Män har oftast mindre kläder på sig 

än kvinnor:2% 

- Manliga modeller har större 

skönhetskrav på sig gentemot 

kvinnliga: 3% 

- Jag tycker det är jämställt: 5% 
 

- Jag har inte reflekterat över det: 7% 
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På den femte frågan fick de tillfrågade besvara om de påverkas av reklam, som använder sig av 

kvinnomodeller, när det gäller deras egen vikt. Här svarade mer än hälften att de påverkas på så vis 

att de vill gå ner i vikt. 

 
 
 
 
 
 

- Jag vill gå ner i vikt: 52% 
 

- Jag vill gå upp i vikt: 1% 
 

- Jag jämför mig inte med modellerna: 45% 
 

- Jag har inte reflekterat över det: 2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På den sjätte och sista frågan fick de tillfrågade besvara om de påverkas av reklam som använder sig 

av kvinnomodeller när det gäller deras eget utseende. Här svarade lite mer än en tredjedel att de 

påverkas på så vis att de vill ändra på sitt eget utseende. 

 
 
 
 
 
 

- Jag vill ändra mitt eget mitt utseende: 35% 
 

- Jag blir inspirerad av att köpa produkterna: 22% 
 

- Jag jämför mig inte med modellerna: 34% 
 

- Jag har inte reflekterat över det: 9% 
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Egna enkätundersökningar: Undersökning 2 
 

I vår andra undersökning valde vi ut fem bilder från olika magasin där de svarande ur samma 

målgrupp fick skriva ner max tre ord om varje bild, som skulle beskriva vad bilden förmedlade, 

enligt dem själva. Vi fick ihop 20 svar. 

 
 

Vår första bild föreställande en man iklädd vinterjacka fick bland annat 

dessa ord kopplade till sig: aktiv, cool, självsäker, skidresa, lyx, sport, 

manligt, styrka, obryddhet, äventyr, tuff, sexig, välbärgad, flörtig, 

hockey, skägg, ytlighet 

Svar som förekom flera gånger var sport, tuff och cool. 
 
 
 
 

Kvinnan i bikini fick bland annat dessa kommentarer: sexig, passiv, 

självsäker, sex, semester, sommar, yta, obekvämt, rätt bikinikropp, 

uppmärksamhet, bikini, sund, hälsosam, ekonomiskt oberoende av äldre 

man, sensuell, ideal, objekt 

Nästan alla svarade sex eller sexig. Ideal förekom fler än en gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden på mannen i kalsonger förmedlade enligt några av våra svaranden: 

självsäker, sexig, tuff, nyvaken, manlighet, sex, nöjd, tillfredställd, nonchalant, 

snäll, kalsonger, singel, sund, muskler, kaxig 

Varav sexig/sex, kaxig och manlighet förekom flera gånger. 
 
 
 
 
 
 
 

Den blonda kvinnan i blommiga kläder gav 

dessa reaktioner till några av de svarande: 

illamående, smärta, sjuk, mode, elegant, fin, docka, söt, klänning, 

vacker, slank, elegant, vacker, stark, intetsägande, dum, tillgjord, 

modell, sommar 

Mode, söt och sommar förekom flera gånger. 
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Bilden föreställande både en man och en kvinna 

resulterade bland annat i dessa ord: beskyddande, 

klisterlapp, rädsla, lyx, förhållande, sex, yta, spel, 

makt, beroende, mystik, spänning, kärlek, åtrå, 

smycken, okänslosamma, friska, snygga, passion, 

heteronormen, misstänksamhet 

Inga likadana ord här, men mycket likvärdiga svar, 

med betydelsen att det är spänning och mystik den här 

bilden förmedlar. 
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 Ana ly s  
 

Utifrån svaren på vår första enkät kan man dra slutsatsen att de flesta i den utvalda målgruppen 

påverkas negativt av dagens marknadsföring av kvinnligt mode. Anledningen till varför vår valda 

målgrupp påverkas negativt kan man se i deras kommentarer, då många svarat att det är en enorm 

press på kvinnors skönhetsideal och att marknadsföringen i dagens samhälle följer vissa normer. 

Enligt nationalencyklopedin står ordet ”norm” för det ”normala” eller godtagna beteendet i 

exempelvis en social grupp (Nationalencyklopedin 2014). Många av de unga kvinnorna som 

medverkat i våra undersökningar anser att reklambilder bidrar till normativa skönhetsideal, och då 

kan man dra slutsatsen att det inom reklam finns bidragande faktorer till den ”normala” bilden av 

kvinnan. 

 
 

Det är även flera av de tillfrågade som har svarat att de påverkas negativt av dagens marknadsföring 

av kvinnligt mode på grund av att det bidrar till en stereotyp skönhetsbild av kvinnan. Enligt teorin 

innebär stereotypering att man kategoriserar människor i olika steg, ett exempel på steg 1 kan här 

exempelvis vara kön (kvinna), steg 2 kan då vara utseende (kvinna: avhårad, smal, väldoftande) och 

i steg tre tilldelas människan den stereotypa egenskapen, slutsatsen dras att en kvinna ska vara smal, 

avhårad och väldoftande, precis som alla andra kvinnor. Många av de tillfrågade har även svarat att 

marknadsföringen som den ser ut idag uppmuntrar till ett ideal som inte överensstämmer med hur en 

kvinnokropp i vanliga fall ser ut och det är dessa ideal som genom reklamen bidrar till ”normen” och 

den stereotypiskt beskrivna kvinnan. 

 
 

Gällande påverkan av kvinnliga modeller i reklam och vikt svarade över hälften av de tillfrågade att 

de ville gå ner i vikt. När det gäller utseendet var inte siffran lika hög, men över en tredjedel 

svarade att de ville ändra sitt eget utseende. Precis som O´Malley påvisat har kroppsidealen i media 

stört unga kvinnors kroppsuppfattning, vilket i sin tur kan leda till ätstörningar. Den höga siffran i 

vår enkät tyder på att detta stämmer. 

 
 

Vidare kan man också dra slutsatsen att företagen som förmedlar dessa reklambilder med 

kvinnomodeller, och som till mycket stor del riktar sig till den målgruppen som är utvald i den här 

studien, inte riktigt har lyckats med sin kommunikation. Detta styrks i vår undersökning där endast 

en femtedel av de tillfrågade blev inspirerade till att köpa produkterna som marknadsförs. Detta kan 

man även tydligt se i svarsrutorna, där majoriteten av de svarande ser negativt på marknadsföringen 

av kvinnokläder. I sin tur borde det tendera i en mer negativ syn på just det företaget där bilderna 

uppenbaras. 
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Söderlund och Lange har i sin studie kommit fram till att fysiskt attraktiva modeller kan bidra till en 

positiv bild av produkten eller företaget. McQuirre och Mick har kommit fram till en liknande 

slutsats, där en visuell retorisk figur kan leda till en högre tillfredställelse hos konsumenten. I den 

här studien har vi dock till viss del kommit fram till det motsatta, då det i den första enkäten visar 

på att många av de tillfrågade unga kvinnorna påverkas negativt av reklamen. Den tänkta 

målgruppen har inte tagit åt sig av det budskap på det sätt som det från början var planerat. Om man 

tittar på makromålkedjan så har de flesta i vår målgrupp exponerats för reklamen, men i 

bearbetningsfasen har de flesta i målgruppen inte tagit till sig det som var meningen med reklamen. 

Detta framkommer bland annat i form av upprörda kommentarer i den första undersökningen och 

innebär att det blir svårare för företaget att uppnå vinst på grund av att kommunikationseffekterna 

och målgruppsresponsen uteblir i stor utsträckning. 

 
 

Enligt de svarande är det stor skillnad på hur män och kvinnor framställs i reklamsammanhang. 

Undersökning 1 styrker den tidigare forskning som Sveriges kvinnolobby har genomfört, där det 

framgår att kvinnor framställs som mer underlägsna än män, på ett mer sexistiskt sätt och med 

mindre kläder på sig. Samtidigt menar några i vår undersökning att även män har ett ideal eller 

diverse normer vilandes över sig, men inte i samma utsträckning som kvinnor. Det blir väldigt 

tydligt att de flesta av de unga kvinnor som medverkade i vår första undersökning upplever 

marknadsföringen av kvinnor som negativ i större utsträckning än den för män. Tre stora siffror 

talade för att kvinnor framställs mer sexistiskt, mer avklätt och mer objektivt än män, vilket visar att 

den utvalda målgruppen upplever en skillnad i framställandet av kvinnor gentemot män. 

 
 

Om man studerar bilderna föreställande den blonda kvinnan och kvinnan i bikini lägger man märke 

till att dessa båda kvinnor visar upp en sensuell sida. Studerar man samtidigt männens hållning och 

attityd ser man en skillnad i hur dem målas upp gentemot kvinnorna. Det finns mer styrka bakom 

männens sätt att posera. Detta framkommer även i undersökningen, då många av de svarande har 

förklarat bilderna på männen med ord som ”tuff”, ”cool”, ”kaxig” och ”styrka”, medan några av 

svaren från bilderna på kvinnomodellerna är ord som ”sensuell”, ”dum” och ”tillintetgjord”. Detta 

kan kopplas till hur de Beauvoir beskriver skillnaden mellan man och kvinna, där” hona” klingar 

förnedrande och ”hane” av stolthet. En intressant kommentar på kvinnans bild är där svaranden 

menar på att kvinnan är ekonomiskt oberoende av en äldre man. Detta styrker den teori, som 

Courtney och Lockeretz har, om att kvinnor i reklamsammanhang är beroende av en man. 

 
 

Båda våra undersökningar påvisade att kvinnor framställs mer objektivt än män, där det var 

tydligast i den första undersökningens fjärde fråga. I den andra undersökningen förekom bland 
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annat ordet ”objekt” som en beskrivning på vad bilden med kvinnan i bikini förmedlade till den 

utvalda målgruppen. Detta ger kraft åt Jhallys teori om att kvinnan i reklamsammanhang är ett 

objekt, vilket kan framställas på olika sätt. Kvinnan i bikini kan i och med den här teorin beskrivas 

som ett objekt att betrakta eller ett objekt att utnyttja. Den blonda kvinnan kan däremot beskrivas 

som en symbol för ett objekt, då ord som ”klänning” och ”docka” förekommer i de tillfrågades 

beskrivningar om bilden. 

 
 

Bilden som visar både en man och en kvinna förmedlar mycket mystik och spänning enligt de 

svarande. ”Beskyddande” och ”rädsla” kan uppfattas som att mannen beskyddar kvinnan från 

någonting. ”Beroende” och ”makt” är också två beskrivningar av bilden som kan skilja de två 

karaktärerna åt. Kvinnan är beroende av sin man, mannen har makt över sin kvinna. Som Courtney 

och Lockeretz beskriver det kan inte en kvinna vistas i en mansdominerad värld utan en man vid sin 

sida, och att hon ofta visas upp som ett vackert objekt. I bilden med mannen och kvinnan verkade 

några av de svarande ha uppfattat att kvinnan måste beskyddas av mannen. 

 

 

Enligt de Beauvoir är det förnedrande att vara kvinna eftersom det begränsar henne till hennes kön. 

Man kan även genom undersökningarna dra slutsatsen att många av de tillfrågade anser att det finns 

normer och stereotypiska drag för hur en människa av kvinnligt kön ska vara och se ut. I teorin 

menar Judith Butler att ordet ”kön” är något som tillhör kroppen och är djupt förankrat i naturen. I 

och med detta kan det framstå som svårt att förändra den normativa och stereotypiska bilden av det 

kvinnliga könet som finns idag, eftersom vi föds som kvinna eller man. Å andra sidan menar Butler 

att genus inte är förankrat till könet utan att det är kulturellt konstruerat, där kvinnor inte enbart 

behöver vara en tolkning av en kvinnokropp och män inte behöver fästas vid enbart manskroppar. I 

och med detta blir genus fritt flytande och oberoende av könet. 

 
 

de Beauvoir hänvisar även till det psykoanalytiska perspektivet som påvisar att det inte är kroppen 

som ett objekt som konkret existerar, utan subjektet av den levda kroppen.  Hon menar i och med 

denna teori att kvinnan exempelvis är en hona i den grad som hon uppfattar sig som en hona. Det 

finns biologiskt givna omständigheter som är just biologiskt väsentliga, men som inte behöver vara 

betydande i kvinnans livssituation. Detta betyder att kvinnan inte definieras av naturen, utan att 

kvinnan definierar sig själv genom att förena naturen med sitt känsloliv.  I och med den här teorin 

kan man säga att det är kvinnan (personen) själv som styr över sitt kön och för hur normen ska 

följas och se ut. Det är kvinnan själv som bestämmer hur väl hon vill stämma in på normen för en 

kvinna. 
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Slutdiskussion 
 

Vi har genom våra enkäter fått tillfredställande svar på våra forskningsfrågor.  Det framgår tydligt, 

som svar på våra frågeställningar och vårt syfte, att de flesta de unga kvinnorna i vår målgrupp 

påverkas negativt av dagens reklam av kvinnligt mode. Detta på grund av skönhetsideal som bidrar 

till vikthets och viljan att ändra på sitt utseende. Även skillnaden på hur mannen och kvinnan 

framställs påverkar målgruppen negativt, då de nämner kvinnans passivitet och extrema 

skönhetskrav till skillnad från mannen. Att det är stor skillnad på hur mannen och kvinnan 

framställs i reklamsammanhang är det inget tvivel om enligt vår målgrupp. 

 
 

I den här studien framkom det att modeföretag som vill kommunicera ut olika budskap, genom 

reklambilder innehållande fysiska modeller, inte alltid når fram till den tänkta målgruppen. 

Målgruppen som valdes ut är en grupp i vårt samhälle som konsumerar en hel del och är aktiva 

inom olika sociala medier, vilket medför att de exponeras för reklam ofta. I den andra 

undersökningen, innehållande bilder på fysiska modeller, fick vi en del liknande svar men det fanns 

även oeniga uppfattningar. Som ett exempel förmedlade den blonda kvinnan ”dum” 

och ”illamående”, samt ”sjuk”. Dessa ord tyder på dålig kommunikation från företagets sida. Bilden 

i sig är hämtad från ett magasin innehållande reklam för diverse mode, riktad till den målgrupp som 

varit intressant för den här studien. Man kan ana att ord som tyder på att kvinnan är sjuk eller dum 

inte var det som företaget ville förmedla med bilden. Det har med andra ord funnits störningar i 

kommunikationen, kanske i form av modellens sätt att posera eller i retuscheringen, som gjort att 

delar av målgruppen inte har kunnat ta den till sig. Samtidigt fick vi svar som kändes relevanta för 

bilden och dess tänkta budskap, där ”mode” var ett ord som upprepade sig. Företaget har delvis 

lyckats och delvis misslyckats med sin kommunikation. Som redan nämnt i analysen, var det dock 

bara en femtedel som blev inspirerade av att köpa en vara, istället för till exempel att jämföra sig 

med modellen. Detta resultat kunde dock ha blivit annorlunda om vi formulerat frågan i 

undersökningen på ett annat sätt. Frågan i sig berörde i det här fallet hur de tillfrågade påverkas av 

reklam som använder sig av kvinnomodeller när det gäller deras eget utseende, där ett av 

svarsalternativen var att de blev inspirerade att köpa produkterna. Om vi istället hade formulerat 

frågan på så vis att det inte hade med svarandens eget utseende att göra, utan enbart om de blev 

inspirerade att köpa produkterna hade vi fått ett mer rättvist resultat, som en reflektion på hur man 

hade kunnat göra istället. Svaren angående hur många som blir inspirerade att köpa produkterna är 

trots detta en intressant infallsvinkel i den här studien anser vi. 

 
 

Teorin om att konsumenter påverkas positivt inför attraktiva visuella retoriska figurer säger emot 

vad den här studien kommit fram till. Den är visserligen begränsad till att svaranden ska vara av 
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kvinnligt kön och det är troligt att resultatet hade blivit annorlunda om männen fått en chans att 

medverka. Det kan vara intressant inför framtida studier, för fler infallsvinklar och en tydligare bild 

av hur samhället reagerar i stort, att göra något liknande riktat till män istället för kvinnor. Studien 

som Sveriges kvinnolobby genomfört gav inte heller en helt rättvis bild könen emellan, då 

majoriteten var kvinnliga svaranden. 

 
 

I teorin har det framkommit att kvinnor är mer känsliga än män när det gäller påverkan av reklam. 

Känsligheten för reklam och oron av social påverkan kan vara anledningen till att kvinnor påverkas 

negativt och fortsätter göra det. Modeföretagen vet om detta och ser möjligheten till att tjäna pengar 

på känsligheten och oron hos kvinnan. Detta kan även vara en av anledningarna till att normen för 

hur en kvinna ska se ut fortfarande lever kvar. Som tidigare sagt i denna studies inledning har 

problemet med hur kvinnor framställs i reklam har varit föremål för diskussion och debatt i över 

fyra decennier. Vår undersökning visar dock på unga kvinnors medvetenhet. Att så många påverkas 

negativt av dagens reklam av kvinnligt mode kan möjligtvis bidra till förändrade normer, 

skönhetsideal och stereotyper då marknadsföringen i framtiden kan tvingas lägga fokus på något 

annat än just detta. 
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