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Sammanfattning  
 
Kvinnors kroppar används ofta i reklam som dekorativa föremål. De skildras ofta i 

undergivna roller och framställs vanligen som om deras uppgift är att tillfredsställa 

mannen. Det här gör då att kvinnor i reklam ofta objektifieras eller sexualiseras, och 

den här typen av reklam har ökat sedan 60-talet. Sexualiseringen i reklam ger 

konsekvenser på kvinnors välmående och kan innefatta bland annat 

självobjektifiering, ätstörningar och depression m.fl. Den här studiens syfte är, 

utefter problematiseringen med sexualisering, att förstå konsumenters kunskap och 

attityd mot reklam riktad till män där kvinnor sexualiseras, samt konsekvenserna 

som de innefattar. För att undersöka detta har en kvalitativ metod använts i form av 

en enkätstudie. Sammanlagt 438 studenter vid Högskolan Dalarna har svarat på 

frågor som utgått från ett teoretiskt ramverk inom attityd beträffande känslor, 

beteende och uppfattning. Resultaten visar en hög grad av kunskap och medvetenhet 

kring ämnet. Det framkommer även att majoriteten av konsumenterna har en negativ 

attityd gentemot sexualiserade kvinnor i reklam riktad till män. En skillnad kan dock 

utläsas i hur män och kvinnor uppfattar reklam med sexualisering där kvinnor 

tenderar att ha en mer negativ attityd än män.  

 

Nyckelord: Reklam, sexualisering, objektifiering, marknadsföring, kvinnor, 

attityd, attitydundersökning, sex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Abstract 
 
Women’s bodies are often used in advertising as decorative objects. They are often 

depicted in submissive roles and are usually presented as if their task is to satisfy 

men. This means that women in advertising are often objectified or sexualized, and 

this type of advertising has increased since the 1960s. But this type of advertising 

has consequences. The sexualized ads can affect women's well-being and may imply 

self-objectification, eating disorders and depression, etc. The purpose of this study 

is to understand consumers’ knowledge and attitude toward advertising directed to 

men in which women are sexualized, as well as the consequences they include. To 

study this, a qualitative method has been used in the form of a survey. A total of 438 

students at Högskolan Dalarna have answered questions based on a theoretical 

framework within attitude regarding emotions, behavior and perception. The results 

demonstrate a high level of knowledge and awareness about the subject. It also 

appears that the majority of consumers have a negative attitude towards sexualized 

women in advertising directed to men. However, a difference was observed in how 

men and women perceive advertising with sexualization where women tend to have 

a more negative attitude than men. 	

 

Keywords: Advertisement, sexualization, objectification, marketing, women, 

attitude, sex  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Frågan om kvinnan är nödvändig och om hon sexualiseras är en väldigt 

dålig fråga 

 
Är det inte så att män sexualiseras också? 

 

Du har inte funderat på att undersöka hur män sexualiseras? 

 

Ingen gillar feminister. 

 

 
 
 
 
 
 

(Urval av kommentarer som mottagits under processen)
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1. Inledning  
I uppsatsens inledande kapitel presenteras en överblick av ämnesområdet i form 
av bakgrund och problematisering. Därefter redogörs studiens frågeställningar, 

syfte och följaktligen avgränsningar 

1.1 Bakgrund  
Reklam används ofta för att konstruera och definiera ideal för stereotypiska könsroller och 

olika situationer de befinner sig i, speciellt för hur den ideala kvinnan ska vara och bete sig 

(Bae et al., 2015; Baker, 2005; Thompson, 2000).  

  

Marknadsföring handlar om att identifiera och möta konsumentens mänskliga och sociala 

behov, men marknadsföringens betydelse har under senare tid även fått en betydande roll 

för samhället som helhet (Kotler & Keller, 2012). En väsentlig del i marknadsföringen är 

reklam som betyder ropa högt eller protestera och används för att påverka människor att 

köpa eller nyttja en produkt (Qvarsell & Torell, 2005). Reklam är ett relativt ungt fält som 

uppstått från kommunikation- och marknadsföringsområden och har därför få egna teorier 

(Avant, Kim & Hayes, 2017). Det gör att ämnet ofta kommer i kontakt med ytterligare 

områden såsom psykologi, sociologi, ekonomi och antropologi (Avant et al., 2017). Reklam 

visar attityder och idéer och har kraften att påverka samt ändra värderingar hos människor, 

även gällande betydelsen av kroppen (Thompson, 2000).  

  

I reklamkampanjer objektifieras och sexualiseras ofta kvinnor genom att deras kroppar 

presenteras som dekorativa föremål när de marknadsför produkter (Bae et al., 2015). 

Forskning visar att den här typen av reklam har ökat. Thompson (2000) visar bland annat 

denna ökning i en jämförelse mellan 250 annonser från år 1978 och 250 annonser från år 

1991 att kvinnor oftare var porträtterade som sexuella objekt år 1991. Vidare skildrar 

American Psychological Association (APA, 2007) att sexualiseringen av kvinnor i reklam, 

både i TV, tidningar och andra medier, ökat sedan 60-talet. Dianoux och Linhart (2010) 

beskriver även att andelen sexualiserade kvinnor i annonser ökade från mindre än en 

tredjedel år 1964 till hälften år 2003. Stevens (2018) och Wirtz, Sparks & Zimbres (2018) 

bekräftar även de ökningen på området då de redogör för att erotik och nakenhet fortfarande 

är populärt i den moderna reklamvärlden.   
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Kvinnor i reklam framställs ofta som om deras uppgift är att tillfredsställa mannen, och de 

skildras många gånger som stereotypiska med familj eller i undergivna roller och lägre 

positioner än män (Baker, 2005). Medan fokus på kvinnan ligger på hennes kropp tenderar 

män däremot i högre grad att porträtteras med fokus på huvud och ansikte (Fredrickson & 

Roberts, 1997). Det är många annonser som lyfter fram den idealiska kvinnan som ett 

föremål som existerar för att tillgodose mäns sexuella önskningar (Baker, 2005). Och 

kvinnor i annonser betraktas ofta som kroppar och föremål endast för mäns lust (Bae et al., 

2015). Ju mer hud som visas desto större upphetsning hos män i allmänhet som då 

utvärderas som mer gynnsamt för företag (Dianoux & Linhart, 2010). Men även om kvinnor 

används mer i just reklam riktad till män för att fånga deras uppmärksamhet används även 

kvinnor i annonser riktade till kvinnor på ett sexuellt sätt (Baker, 2005). Det genom att bland 

annat antyda att produkten kommer att öka användarens dragningskraft gentemot män, men 

även för att uppnå attraktivitet och erhålla skönhet via en viss produkt (ibid.). Till skillnad 

mot de annonser riktade till män som kan handla om att gestalta hur männen får till sig en 

sexuellt attraktiv kvinna genom att använda sig utav en produkt (ibid.).  

  

Sexualisering uppstår bland annat när konsumenters intresse gentemot ett varumärke är 

svagt och annonsören måste uppmärksamma annonsen genom att tillhandahålla mer unika 

signaler som konsumenten kommer att vara känslig för, oberoende av varumärket (Dianoux 

& Linhart, 2010). Reklam handlar för företagen då om att locka till sig sin publik och för 

att på bästa sätt göra det behöver företagen känslomässiga inslag för att underhålla och 

motivera konsumenterna (Stevens, 2018). Även Kardes, Haugtvedt och Herr (2008) menar 

att reklam behöver uppmärksamma konsumenternas sinne. En av de mest framträdande 

formerna av känslomässiga och uppmärksamhetsväckande annonser är då erotik, vilket 

skapar den sexualisering som syns i reklam (Dianoux & Linhart, 2010; Stevens, 2018).  

 

Frågan är då hur konsumenter förhåller sig till sex i reklam och vad deras attityd är kring 

sexualiseringen. Sexuell stimuli i reklam genererar antingen ett gynnsamt eller ett 

ogynnsamt inflytande på konsumenters attityder gentemot annonser (Wirtz et al., 2018; 

Wyllie et al., 2014). Konsumenter är medvetet eller omedvetet påverkade av den 

skönhetsstandardisering eller sexuella objektifiering som reklam innehåller (Bae et al., 

2015), samt att konsumenter tycks vara allt mer toleranta av den formen av kommunikation 

(Dianoux & Linhart, 2010).  Studier har visat att sexuell stimuli leder till förbättrade 
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attityder och större avsikt att köpa än icke-sexualiserade annonser (Wyllie et al., 2014). 

Reklam handlar om att fånga människors uppmärksamhet, och konsumenterna tenderar att 

ge mer uppmärksamhet åt och minnas annonser med sexuell stimuli bättre jämfört med de 

annonser som inte har någon nakenhet (Kardes et al., 2008; Stevens, 2018). Den här sortens 

reklam kan alltså leda till mer positiva reaktioner bland konsumenterna (Stevens, 2018).  

  

Wyllies et al. (2014) undersökning visar att sexuell stimuli som finns i en annons har en 

faktisk påverkan på bland annat attityder hos både kvinnliga och manliga konsumenter. Bae 

et al. (2015) presenterar resultat med konsumenter som beskriver icke-sexuella bilder som 

vackra, eleganta, perfekta och fantastiska, medans bilder som var sexuella beskrevs mer 

negativt med återkommande ord som hemskt, objektifierande, patriarkaliskt, pornografiskt, 

sex och nakenhet. Män och kvinnor reagerar dock olika på sexuell stimuli i reklam, där män 

har en tendens att reagera mer positivt än kvinnor (Black & Morton, 2017). Kvinnor har en 

större motsträvighet ju högre nivå av sexuell stimuli som används och rapporterar betydligt 

mer negativa attityder gentemot dessa typer av annonser (Black & Morton, 2017; Wyllie et 

al.,2014). Kvinnor antar dessutom mer negativa attityder mot annonser som använder sexiga 

kvinnliga modeller än manliga (sett utifrån ett heterosexuellt perspektiv) (Dianoux & 

Linhart, 2010). Omvänt däremot rapporterar manliga konsumenter positiva reaktioner för 

annonser som visar uttrycklig sexuell stimuli och forskning visar att män föredrar en högre 

nivå av nakenhet (Black & Morton, 2017; Wyllie et al.,2014). I undersökningar har forskare 

även kommit fram till att manliga konsumenter genererar en högre sinnesrörelse gentemot 

användningen av sexuell stimuli, både i hög och låg nivå, och i det stora hela kan det antas 

att så länge det finns en attraktiv kvinna i en annons kommer män troligen att reagera mer 

positivt (Black & Morton, 2017; Wyllie et al., 2014). 

 

Vad finns då för konsekvenser av att kvinnor sexualiseras och objektifieras?  

Ett problem med sexuellt objektifierade kvinnor är bland annat att de påverkar kvinnors 

hälsa och välmående (APA, 2007). Sexualiseringen kan ha en negativ påverkan i form av 

kvinnors kroppsmissnöje och kan ge ångest angående utseendefixering (APA, 2007), fysisk 

hälsa, attityder samt sexualitet där bilder som är sexualiserade ger negativa konsekvenser 

för hur flickor utvecklar sin hälsosamma sexualitet (APA, 2007; Fredrickson & Roberts, 

1997). Dessutom kan det påverka män och pojkar i den aspekten att de ges en skev bild av 

hur den ideala kvinnan ska se ut och bete sig. Gällande den mentala hälsan är konsekvenser 
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som uppkommer ätstörningar, sänkt självkänsla samt depression (APA, 2007; Fredrickson 

& Roberts, 1997). Men något som flera forskare beskriver är den självobjektifiering som 

kan uppstå (APA, 2007; Fredrickson & Roberts, 1997). Självobjektifiering innebär att 

kvinnor till en viss nivå ser sig själva som ett objekt eller en “sevärdhet” för att bli 

uppskattad av andra (Fredrickson & Roberts, 1997). Resultatet blir att kvinnor kan känna 

den negativa känslan av skam som uppstår när människor utvärderar sig själva relaterat till 

ideal (APA, 2007; Fredrickson & Roberts, 1997). Även om konsekvenserna är många är det 

dock viktigt att poängtera att allt inte kan appliceras på alla kvinnor då alla inte blir 

påverkade eller blir påverkade på olika sätt (Fredrickson & Roberts, 1997). 

 

1.2    Problemdiskussion 
Forskningen presenterad ovan konstaterar alltså att kvinnor blir sexuellt objektifierade i 

reklam och att användningen av kvinnor på det här sättet har stora konsekvenser på kvinnors 

hälsa och välmående. Forskningen påvisar även konsumenters generella attityd kring 

objektifiering och sexualisering av kvinnor i reklam som är blandad. Trots konsekvenserna 

till sexualiseringen fortsätter dock företag att använda sig av sexuell stimuli i reklam. 

Forskningen studerar också attityder kring sexualisering i reklam generellt, men det saknas 

studier om attityder kring sexualisering av kvinnor i reklam som specifikt är riktad till män. 

Det här trots att forskarna påstår att kvinnor sexualiseras mest i reklam riktad till män. 

Forskning kring ämnet saknas på svenska konsumenter, och dessutom saknas 

undersökningar kring hur problemet med sexualiseringen ska kunna åtgärdas. 

Uppfattningen är att om undersökningar görs av hur attityden och framförallt kunskapen är 

kring sexualisering av kvinnor i reklam och resultaten visar en negativ syn, kan 

konsumenter kanske genom att få en större medvetenhet få en kontroll som gör att de inte 

blir påverkade på samma sätt, men även för att ta ställning och vidta åtgärder. De här 

åtgärderna kan i sin tur resultera i att företagen minskar sexualiseringen i deras 

reklamkampanjer. Bedömningen är att finns medvetenheten och förståelsen för att det här 

sker kan det bli lättare att se tydligt vad som behöver göras för att få en förändring. Därav 

ämnar den här studien undersöka attityder till och kunskapen kring reklam som är riktad till 

män och där kvinnor sexualiseras. Att undersöka konsumenters attityd och förståelse till 

den här typen av reklam kan alltså vara till hjälp för konsumenterna själva, men även för 

vidare forskning för att konstatera mer konkret vad som krävs för att få en förändring. I 

föreliggande studie anses det även viktigt att belysa alla köns perspektiv på sexualisering i 
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reklam, även om studien ämnar undersöka reklam riktad till män, eftersom 

problematiseringen med sexualisering är ett samhällsproblem och inte ett genusproblem.  

 

Uppsatsens ämnesområde och problematisering resulteras, av ovanstående 

problemdiskussion, i följande frågeställningar som studien ämnar besvara:  

• Hur uppfattar konsumenter reklam riktad till män där kvinnor sexualiseras? 

• Hur medvetna är konsumenter om de konsekvenser som sexualiseringen medför? 

• Är konsumenter benägna att ta ställning för att vidta åtgärder för reklam med 

sexualisering? 

1.3    Syfte  
Studiens syfte är att förstå konsumenters kunskap och attityd mot reklam riktad till män där 

kvinnor sexualiseras, samt dess konsekvenser. Därutöver avser en jämförelse mellan kön- 

och ålderskategorier utföras, för att utläsa om attityderna skiljer sig åt.  

1.4   Avgränsningar 
Den här studien kommer fokusera på hur kvinnor framställs som sexuella objekt i reklam 

riktad till män och det kommer därför inte att föras någon diskussion om huruvida män 

sexualiseras eller objektifieras. Det av den anledningen att kvinnor sexualiseras i större grad 

än män. Dessutom kommer reklam att avgränsas till reklam i bildformat och studien 

kommer då inte behandla videoreklam. När ordet reklam fortsättningsvis används i den här 

studien kommer det alltså att syfta till reklam som är i bildformat, med undantag för delen 

Teori där reklam presenteras som ett generellt begrepp. En vidare avgränsning har valts 

angående population konsumenter, där urvalet kommer att vara studenter. Motivering till 

det är att en undersökning om alla konsumenter blir för komplex för den här studiens storlek, 

dessutom finnes inte tillräckligt med tid för en studie av den omfattningen. Avgränsningarna 

beror också på att datamaterialet inte ska bli för komplext att sammanställa. 
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2. Teori 
I följande avsnitt presenteras de tre huvuddelar som uppsatsen är uppbyggd av. 

Delarna är reklam, objektifiering & sexualisering samt attityder. Kapitlet avslutas 
med att lyfta de delar i teorin som kommer att användas genom undersökningen 

 

2.1 Ett grundläggande perspektiv till reklam  
Det första beviset på att ordet reklam använts kommer från 1868, men ordet har med stor 

sannolikhet även använts innan (Qvarsell & Torell, 2005). Ordet annons används ofta 

synonymt med reklam men skillnaden kan sägas vara att en annons är ett betalt utrymme i 

en till exempel tidning (Qvarsell & Torell, 2005). I reklam är tanken att företagen ska 

framhäva de positiva aspekterna med produkten som säljs, men en reklamkampanj fungerar 

bäst om den kopplas till konsumenters attityder och känslor som redan finns och som är 

lätta att plocka fram (Qvarsell & Torell, 2005).  Reklam handlar om att informera och 

kommunicera med sin målgrupp på olika sätt och kommunikationen har under de senaste 

seklet kommit att förändrats radikalt (Dahlqvist & Linde, 2009). Den största förändringen 

påbörjades när internet fick sitt genombrott på 90-talet (Dahlqvist & Linde, 2009) och idag 

sker den mesta kommunikationen via just den plattformen vilket har gjort det enklare för 

företag att nå sin målgrupp, men samtidigt har det ökat konkurrensen (Kotler & Keller, 

2017).  

 

Kommunikation kan innebära en mäng olika saker och är därför svår att definiera. Det kan 

beskrivas som att överföra budskap eller information mellan människor, men även som ett 

utbyte av tankar och idéer för att uppnå en förståelse (Dahlqvist & Linde, 2009). Det finns 

även olika sätt att kommunicera på där bland annat ord, teckenspråk, flaggsignaler eller 

olika ljudsignaler kan användas, kommunikation behöver därför nödvändigtvis inte vara 

verbal utan kan även vara visuell (Dahlqvist & Linde, 2009). Till den visuella 

kommunikationen hör bland annat färg, bild och former, som även de är en viktig 

kommunikation vid i marknadsföring, för att fånga konsumenters uppmärksamhet (Hultén, 

Broweus & Dijk, 2011). I reklam anses den visuella kommunikationen som mer viktig för 

att fånga uppmärksamhet och få ut den nödvändiga informationen (Hultén et al., 2011). 

Kommunikationsprocessen kan således bli följande: en sändare skickar ett meddelande via 

en kanal till en mottagare som i sin tur tolkar och reagerar på det (Dahlqvist & Linde, 2009). 
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Det är dock inte alltid det går felfritt vid kommunikationen mellan företag och konsumenter 

då så kallat brus kan uppkomma. Ett tekniskt brus innebär att det till exempel brusar i radion 

eller att internetuppkopplingen har en störning så att meddelandet inte kan levereras på det 

sätt det är tänkt. Semantiskt brus innebär hur noggrant sändaren uttrycker budskapet och om 

mottagen faktiskt förstår vad som vill sägas (Dahlqvist & Linde, 2009). Det sista bruset 

kallas för kognitivt brus och innefattar de begränsningar som finns i hjärnan, alltså vilka 

och hur många olika signaler som konsumenterna har förmåga att ta emot (Dahlqvist & 

Linde, 2009).  

  

Om reklam till stor del handlar om att informera så handlar det till lika stor del om att de 

som tar emot informationen ska kunna bearbeta den (Kardes et al., 2008). I samma process 

gör konsumenterna en bedömning som kan uppkomma i olika stadier (Kardes et al., 2008). 

Informationsbearbetning:  

• Uppmärksamhet  

Människor ger varierande grader av uppmärksamhet till olika aspekter i informationen de 

får. (Kardes et al., 2008) 

• Kodning och förståelse  

Människor tolkar enskilda bitar av informationen utefter tidigare erfarenheter och 

upplevelser. (ibid.) 

• Slutledning  

Det är vanligt att människor utgår från sannolikheter om ett påstående är sant eller inte eller 

hur ofta en viss händelse har inträffat. De tror även att ett föremål kan utvärderas som 

antingen gynnsamt eller ogynnsamt. (ibid.) 

• Responsprocess  

När människor omvandlar deras subjektiva dom till ett öppet svar eller ett beteendebeslut. 

(ibid.) 

  

I och med den rådande ökningen av reklam har det etiska perspektivet kommit att bli ett 

samtalsämne och lagar och regler har behövt tillkomma för att få en mer ansvarsfull 

marknadskommunikation. Reklamombudsmannen (RO) är bland annat en stiftelse som 

prövar reklam genom att följa Internationella Handelskammarens regler för reklam och 

marknadskommunikation (ICC) (Reklamombudsmannen [RO], 2018). Reklam får till 

exempel enligt Internationella Handelskammarens regler inte vara diskriminerande när det 
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gäller bland annat kön (RO, 2018). En reklam anses vara könsdiskriminerande om den 

framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt utan någon koppling till det som ska 

marknadsföras och kan därigenom anses som kränkande, dvs sexistisk reklam (RO, 2018). 

Enligt RO är könsdiskriminering den vanligaste prövningsgrunden som under bland annat 

år 2017 täckte 38 procent av alla beslut. Men även om det är den vanligaste 

prövningsgrunden menar RO att andelen beslut gällande könsdiskriminering minskat under 

de senaste åren (RO, 2018).  

I följande cirkeldiagram nedan kan det utläsas att inom detaljhandeln står kläder och 

skönhetsprodukter för de största antalet fällda reklamer mellan 2013 till 2018, till skillnad 

från till exempel tjänster. (RO, 2018) 

Figur 1: Fälld reklam inom olika branscher 

   

 

2.2 Objektifiering och Sexualisering  
Objektifiering uppstår när en persons kropp eller kroppsdel, alternativt sexuella funktion, 

separeras från personen (Fredrickson & Roberts, 1997). En sexuell objektifiering, med 

andra ord sexualisering, betyder att personen objektifieras på ett sexuellt sätt där personens 

kropp är till för att tillfredsställa andra (Fredrickson & Roberts, 1997). Sexualisering kan 

uppkomma i olika former och innefattar allt från sexuellt våld till sexuell granskning 

(Fredrickson & Roberts, 1997). En av de vanligaste formerna av sexualisering är den som 

ges genom blickar eller via en visuell inspektion av kroppen (ibid.). De sexuellt 

objektifierade blickarna kan utspela sig i tre olika områden, (Fredrickson & Roberts, 1997). 

•  Sexuellt objektifierande blickar inom fysiska möten.  

Kvinnor blir mer tittade på, upplevs som mer tittade på och män har en tendens att faktisk 

se på kvinnor på en objektifierande sätt, m.fl. (ibid.) 

• Sexuellt objektifierande blickar uppstår i visuell media där personliga och sociala möten 

skildras.  
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Analyser säger att män i reklam har en högre rankning av att titta direkt på sin kvinnliga 

partner än tvärtom. Kvinnor däremot tenderar att titta bort och se drömmande ut. (ibid.) 

• Sexuellt objektifierande blickar skildras i människors möten med visuell media som 

belyser kroppsdelar och som skamlöst inbjuder till en indirekt sexuell granskning.  

Det här sker i både TV, tidningar, musikvideos och magasin etc. där kvinnors kroppar blir 

måltavla för sexuell objektifiering mer ofta än män. (ibid.) 

 

Allt det här påverkar kvinnor på någon nivå men eftersom de blickar som ges inte är under 

kvinnors kontroll kan få kvinnor faktiskt undvika den här sorten av sexualisering 

(Fredrickson & Roberts, 1997).  

2.2.1 Sex i reklam  
Sexuell stimuli, dvs nakenhet, är i reklam övertygande och därför integreras i det 

övergripande meddelandet. Sexuell information definieras då som: någon representation 

som visar eller innebär sexuellt intresse, beteende eller motivation, och återfinns ofta i form 

av bilder, verbala element eller både och (Reichert & Lambiase, 2003). Reklam kan till 

exempel innehålla bilder av människor klädda i avslöjande eller tight sittande kläder eller 

verbala sexuellt suggestiva ord och fraser (Reichert & Lambiase, 2003). Typer av sexuell 

information i reklam är följande:  

 

• Nakenhet  

Med detta menas andelen och stilen av kläder som modellen har på sig. Exempel: inkluderar 

avslöjande delar av kroppen från tight sittande kläder till underkläder till nakenhet. (ibid.) 

• Sexuellt beteende  

Individuellt sexuellt beteende. Inkluderar flirting, ögonkontakt eller rörelser såsom 

kroppsspråk samt icke verbal och verbal kommunikation. Sexuell interaktion mellan två 

eller flera personer innehåller typiskt kramar, kyssar och mer intima former av sexuellt 

beteende. (ibid.) 

• Fysisk attraktion  

Generell nivå av modellens fysiska skönhet. Handlar ofta om ansiktets skönhet, hy eller 

fysik. (ibid.) 

• Sexuella preferenser 
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Referenser till objekt och händelser som har sexuell mening. Inkluderar också faktorer som 

förbättrar eller bidrar till sexuell mening, såsom inställning, musik, belysning, kamerateknik 

och redigering. (ibid.) 

• Sexuella insatser  

Innehåller den undermedvetna sexuella nivån. Inkluderar ord som sex, sexuella handlingar 

och små bilder av könsorgan, kroppsdelar eller människor. (ibid.) 

 

2.3 Attityder 
Attityd betyder kort definierat att ha en inställning till något (Svenska akademien, 2018). 

En annan definition beskriver attityd som en bestående, allmän utvärdering av människor, 

objekt, annonser eller problem (Solomon, 2013). Det finns många definitioner vilket gör 

det svårt att ha en enda som fångar in allt (Albarracin, Johnson och Zanna, 2005). Men 

Albarracin et al. (2005) finner ändå en definition bättre än andra vilken lyder “attityd är en 

psykologisk tendens som uttrycks genom att utvärdera en viss enhet med viss grad av favör 

eller missnöje”.  Den definitionen stämmer även överens med hur Kardes et al. (2008) 

beskriver attityd då de menar att det är en tendens att reagera på ett objekt med viss grad av 

positivitet eller negativitet. Attityder förenklar tillvaron och kan fungera som en karta som 

används av individer för att på ett snabbare sätt kunna ta ställning och veta hur de ska handla 

(Solomon, 2013). En attityd kan vara bestående, eftersom en kortvarig händelse i längden 

kan skapa en positiv eller negativ attityd gentemot objektet (Solomon, 2013). Konsumenter 

har attityder mot ett brett spektrum av attitydobjekt, från mycket produktspecifika 

beteenden, till mer generella konsumentrelaterade beteenden (Solomon, 2013). Attityder 

kan dessutom skiljas från affektiva reaktioner eftersom dessa inte nödvändigtvis behöver 

vara knutna till en viss enhet, men däremot kan den affektiva reaktionen vara en del av 

attityden som skapas (Albarracin et al., 2005). Förutom det hjälper attityder konsumenter 

att bestämma vilket produkt de ska köpa, vem de ska dejta och vilket musik de ska lyssna 

på etc. (Solomon, 2013) och de som har för intresse att mäta attityder är bland annat 

socialpsykologer, politiska forskare, sociologer, ekonomer och andra akademiker 

(Albarracin et al., 2005) 
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2.3.1 ABC-modellen  
För att kunna mäta attityder har en modell som kallas för ABC-modellen tagits fram. Det är 

en modell som förklarar tre komponenter som betecknar en attityd (Solomon, 2013). Alla 

tre komponenter har en inverkan på attityden och det går inte att identifiera en attityd genom 

att endast veta en eller två av komponenterna (Solomon, 2013). Modellen betonar samspelet 

mellan att veta, känna och göra, så det går alltså inte att bestämma konsumenters attityd 

gentemot ett objekt om bara övertygelser identifieras (Solomon, 2013). De tre 

komponenterna är på dess originalspråk affect, behavior och cognition (Solomon, 2013).  

Den affektiva komponenten handlar om det emotionella och beskriver en konsuments 

känslor relaterat till ett attitydobjekt (Mintoni, Cornwell & Kahle, 2016; Solomon, 2013). 

Ex: Jag är rädd för spindlar. Den här komponenten är därefter vald att översätta till känslor. 

Den andra komponenten hänvisar till konsumentens avsikter att vidta åtgärder (Solomon, 

2013). Komponenten behavior beskriver handlingar generellt såväl som 

beteendeintentioner (Mintoni et al., 2016). Ex: Jag undviker spindlar och skriker om jag ser 

en. Utifrån de förklaringarna är de valt att översätta komponenten till beteende. Den sista 

komponenten innebär konsumentens kunskap och övertygelser om ett attitydobjekt som kan 

vara mer eller mindre sant (Mintoni et al. 2016), den handlar även om hur konsumenten 

uppfattar attitydobjektet (Solomon, 2013). Ex: Jag tror att spindlar är farliga. Men denna 

utgångspunkt har cognition då valts att översättas till uppfattning.  

 

Med hänsyn till ABC-modellens grundkomponenter kommer modellen fortsättningsvis i 

den här undersökningen att behandla de svenska översättningarna som gjorts i form av 

Känslor, Beteende och Uppfattning.  

 

2.3.2 Reklamvärdesmodellen  
En annan modell som används är en som förklara attityder som konsumenter har gentemot 

reklam och är skapad av Ducoffe. Den kallas reklamvärdesmodellen (fritt översatt), på 

originalspråk kallad Advertising Value, och identifierar tre faktorer som antas forma hur 

konsumenter tar emot och upplever värdet av reklaminnehållet (Ducoffe, 1995).  Modellen 

redogör en koppling mellan de olika faktorerna underhållning, information och irritation 

samt hur de influerar och påverkar konsumenternas uppfattning kring reklam (Ducoffe, 

1995). Det upplevda värdet i sin tur har ett positivt samband med konsumenternas attityd 
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eftersom en konsument antas uppfatta en reklam som mer positiv om konsumenten upplever 

att den har ett högre värde (Ducoffe, 1995).  

Nedan följer en kortare förklaring kring de tre faktorerna.  

• Underhållning 

I den här faktorn upplever konsumenterna att reklamen är underhållande, trevlig eller 

behaglig. Hur väl en reklam tillfredsställer åskådarens behov av bland annat 

verklighetsflykt, estetisk njutning eller emotionell frigörelse speglar reklamens förmåga att 

underhålla. När det kommer till underhållning blir påverkan av reklamens värde positiv då 

konsumenter utvärderar den som värdefull om de uppfattar den som underhållande och 

tilltalande. Det kan vidare generera en positiv attityd gentemot reklam och innebär att 

underhållning kan ha en direkt påverkan på attityden till reklam. (Ducoffe, 1995) 

• Information  

Informationsfaktorn betyder att reklam bidrar med information om produkten eller tjänsten 

när konsumenterna behöver den, samt att de förser dem med den rätta informationen. 

Konsumenter behöver information och studier visar att konsumenter anser reklam vara 

acceptabelt just på grund av dess förmåga att informera. Om konsumenterna anser att en 

reklam ger de användbar information som de behöver är det större chans att konsumenten 

upplever reklamen som värdefull. När reklamen upplevs som informativ ger den vidare en 

positiv påverkan på dess värde som i sin tur ger en mer positiv attityd. (Ducoffe, 1995) 

• Irritation  

När en reklam anses skapa irritation kan den upplevas stötande, förolämpande eller vara 

manipulativ och då kommer konsumenter med största sannolikhet att uppfatta den som 

oönskad och därav skapa irritation som sänker det upplevda värdet. Irritation kan ha en 

negativ påverkan på reklamens värde som i sin tur påverkar attityden gentemot reklam 

negativt. (Ducoffe, 1995) 

2.4 Teoretisk summering – Sälja grej med tjej  
Enligt de teorier ovan handlar alltså reklam om att företag ska kommunicera med sin 

målgrupp genom att få dem uppmärksamma och ge dem information. Men det handlar till 

lika stor del om hur konsumenterna mottar informationen och hur de tolkar den. Den 

viktigaste aspekten här är att konsumenterna tolkar informationen på det sätt som företaget 

avser för att det inte ska uppstå misstolkningar eller så kallade brus. Sexualisering av 

kvinnor används för att det är ett sätt att uppmärksamma konsumenter och det kan ske på 
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många olika vis. Förutom att kvinnor ofta är lättklädda och att de presenteras på ett sexuellt 

sätt, handlar sexualiseringen till stor del om att kvinnor blir granskade i olika sammanhang. 

Den här granskningen som sker är då något som kvinnor inte kan påverka eller kontrollera, 

vilket då kan ge en förklaring till varför reklamen i sig blir kränkande och 

könsdiskriminerande. Sexualiseringen i reklam kan speglas genom, till största del, sexuell 

stimuli som kan uppenbaras på många olika sätt i reklam.  

 

Attityd betyder att människor har en inställning till något och den kan mätas genom att 

kombinera tre komponenter som består av känslor, beteende och uppfattning. Attityd till 

specifikt reklam däremot kan undersökas genom att se om konsumenter anser att reklam 

har något värde, vilket görs genom att studera om konsumenterna anser att reklamen är 

underhållande, ger information eller upplevs som irriterande. Attityd är den största och det 

mest väsentliga som studeras i den här uppsatsen. Därav kommer de teorier och modeller 

som presenterats där ligga till grund för undersökningen. De valda teorierna anses vara 

användbara eftersom de inte är allt för specifika och lämnar utrymme för tydning. Eftersom 

de tre komponenterna i ABC-modellen även är ord som kan förklaras och uppfattas på olika 

sätt beroende på individ anses den även ge rum åt tolkningar, vilket betraktas som 

fördelaktigt för den här studien.    
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3. Metod  
I uppsatsens metoddel presenteras och motiveras valet av ansats och metod. 

Därefter redogörs samtliga tillvägagångssätt som använts att uppnå studiens syfte 
 

3.1 Val av metod  
I relation till frågeställningarna och syftet med den här studien anses en kvalitativ metod 

vara aktuell. Eftersom en jämförelse mellan åldrar och kön ska undersökas eftertraktas även 

ett siffermässigt underlag, och av den anledningen är det då valt att genomföra en 

enkätstudie. En enkätstudie bidrar med numeriskt material som är lämpligt för att just kunna 

jämföra olika kategorier (Trost, 2012). Den kvalitativa metoden förklarar Olsson och 

Sörensen (2007) som att forskaren fördjupar sig mer i det specifika för att få en helhetsbild. 

I den här studien efterfrågas ett material som ger en överblick utifrån problematiseringen, 

men som även kan generaliseras, av den anledningen bedöms då en enkätstudie med 

kvalitativ analys vara av intresse. Studien har utgått från teorier och modeller och har därav 

skrivits utifrån en deduktiv ansats. Olsson och Sörensen (2007) beskriver den deduktiva 

ansatsen genom att en forskare går från just teori till empiri.  

 

En positiv aspekt av kvalitativa analyser är att de kan ha flera syften (Fejes & Thornberg, 

2015). Den första delen kan innefatta ett beskrivande av ett fenomen som till exempel 

erfarenheter eller föreställningar där en jämförelse kan infalla för att se om olika fall har 

något gemensamt eller om de skiljer sig åt (Fejes & Thornberg, 2015). Andra delen i syftet 

kan innebära att identifiera villkoren eller förutsättningarna som skillnaderna mellan fallen 

grundar sig i, dvs att hitta förklaringar till de skillnader som finns (ibid.) Dessutom finns 

olika inriktningar för att analysera sociala fenomen där en av dem innebär att fokusera på 

subjektiva erfarenheter som till exempel uppfattningar (ibid.) Utefter Fejes och Thornbergs 

samtliga resonemang angående kvalitativ analys ovan anses valet av att använda metoden 

för den här studien stärkas. Precis som beskrivet med de olika delarna i syftet, avser den här 

studien beskriva och jämföra attityder och kunskap för att se skillnader. 
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3.2 Urval  
Möjligheten att undersöka hela Sveriges befolkning i den här studien uteslöts tidigt i 

processen då bristen på resurser och tillgång till folkbokföring var ett faktum. Även om en 

begränsning gjorts till endast, till exempel, unga vuxna hade de nämnda aspekterna ändå 

varit ett hinder för att utföra undersökningen. Studiens tillförlitlighet ökar ju större 

urvalsgrupp som används (Ohlsson & Sörensen, 2007), men trots det föll urvalet på 

studenter vid Högskolan Dalarna och blev av den anledningen ett icke-slumpmässigt urval. 

I det här fallet är författaren till den här studien själv en student vid Högskolan Dalarna, 

varpå just högskolan valdes, och hade på så sätt även tillgång till studenters mailadresser. 

Det gör då urvalet till ett bekvämlighetsurval. Enligt Trost (2012) handlar 

bekvämlighetsurval om att forskare tar de som finns lätt tillgängligt. Och det är utifrån de 

grunderna urvalet här har gjorts. 

  

Vidare har tillgången till studenternas mailadresser begränsats. Enligt Högskolan Dalarna 

(HD, 2018) var det under 2017 totalt 14 601 studenter registrerade. Helårsstudenter, alltså 

programstudenter, uppgick då till 5 822 (HD, 2018). Tillgången till studenters mailadresser 

var begränsad till programstudenter och därpå valdes engelskspråkiga program bort av den 

anledningen att undersökningen och enkäten är utformad på svenska. Därefter valdes 

program med mycket få antal studenter samt program där klasslistan inte var aktuell och 

studenter inte fanns kvar på skolan bort. Efter den sorteringen skickades enkäten ut till de 

88 program som blev kvar med totalt 3 161 studenter, vilket motsvarar ca 22 % av det totala 

antalet studenter. Anledningen till att låta samtliga 88 program medverka i undersökningen 

beror på att en bredd i kunskap bland de studerande eftersöktes. Med samtliga program 

fångades ca 28 olika inriktningar med allt från sjuksköterskor till byggingenjörer, vilket 

ansågs vara fördelaktigt för att få en så stor utsträckning som möjligt av individer. Däremot 

uppdagades det när analys av material skulle påbörjas att en undersökning kring hur stor del 

kvinnor och män som fanns i programmen hade varit en fördel för att kunna påverka utfallet 

av könsfördelningen i enkäten. Det hade till exempel varit fördelaktigt att välja bort några 

kvinnodominerade program för att öka jämställdheten bland kön i enkäten.  

  

Populationen delades sedan upp i två ålderskategorier bestående av åldrarna 18–25 och 25+. 

Valet att göra en uppdelning är gjord för att kunna studera samband eller skillnader mellan 

olika åldersgrupper där 18–25 representerar unga vuxna och 25+ representerar vuxna i 
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populationen. Gällande åldersfördelningen kan dock en viss förvirring ha skapats då 

uppfattningen är att de som är just 25 år kan ha valt båda alternativen vilket även det kan ha 

gett en felaktig siffra i undersökningen. Tanken var att de som är precis 25 år skulle ses till 

unga vuxna och alltså svara för gruppen 18–25, men en förståelse finns för att de personerna 

även kunnat tänka sig att de tillhör den andra åldersgruppen eftersom de själva kan anse sig 

vara 25+.  

3.3 Enkäten  
Enkäten (se bilaga) som använts skapades i programmet Google Forms och består utav tre 

delar med sammanlagt 17 frågor. Varje del introducerades med en förklaring på vad som 

förväntas av respondenterna. Innan de påbörjade enkäten möttes respondenterna av en 

informationstext både i mailet de mottagit enkäten i, men även som en introduktion inne i 

själva enkäten. Informationen som gavs i texten inkluderade en kortare beskrivning av 

undersökningens innehåll, syfte och målgrupp. Övrig information som fanns var hur 

materialet skulle komma att användas och lagras, antal frågor samt tidsåtgång att svara, 

kontaktuppgifter till författaren för eventuella frågor samt anonymitetsinformation och att 

enkäten är frivillig att genomföra.  

 

I början av en enkät bör det vara enkla och oprovocerade frågor för att ge ett positivt intryck 

(Ohlsson & Sörensen, 2007). Av den orsaken var syftet i enkätens första del att få en bild 

av individen i form av sak- och bakgrundsfrågor. Sakfrågor menar Trost (2012) är frågor 

där respondenten besvarar ren fakta, alltså inte vad individen anser eller tycker utan hur det 

faktiskt är. De frågorna avser i den här enkäten fråga ett till tre vilka är ålder, kön samt om 

de är studerande vid Högskolan Dalarna. Därefter följde en bakgrundsfråga med fasta 

svarsalternativ (alltså att respondenten endast kan svara ja, nej eller osäker) med avsikt att 

snabbt och konkret få kunskap om respondenten anser sig uppmärksamma hur kvinnor 

framställs i reklam. Fråga fem var en attitydfråga som besvarades enligt en sjusiffrig 

likertskala. Frågan belyste respondentens generella syn på om de anser det vara acceptabelt 

att använda lättklädda eller nakna kvinnor i reklam generellt samt i reklam som riktar sig 

till män. Likertskalan är en skala där forskaren mäter olika attityder hos respondenterna och 

där måttenheten bestäms genom olika sifferskalor eller negativa/positiva påståenden och 

respondenten får markera i vilken grad den instämmer eller inte instämmer i frågorna (Trost, 

2012). (se bilaga) 
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Vidare presenterades del två, bilder, vilken var huvuddelen i enkäten där de reklambilder 

som valts ut presenteras. Bland de nio bilder som använts är fyra annonser valda för att de 

i Sverige är fällda för könsdiskriminering av reklamombudsmannen.org (RO) på grund av 

sexualisering. Resterande fem bilder är inte fällda av RO (av den anledningen att de inte 

aktivt annonserats i Sverige) men framställer kvinnorna på bilderna på ett undergivet 

och/eller sexualiserande sätt, samt att merparten av de varit förbjudna att visas i andra 

länder, varpå de ansetts passande att använda för att mäta attityder. De valda bilderna 

representerar även en bredd på produkter. Bilder som använts, vilket år de publicerades 

samt vad de marknadsför är följande: 

 

• Gucci, 2010. Produkt: Kläder                    • Hugo Bowling och Krog, 2014. Produkt: Event 

• Hugo Boss, 2013. Produkt: Underkläder • Suitsupply, 2016. Produkt: Kostym     

• BMW, 2002. Produkt: Bil                        • Dolce & Gabbana, 2015. Produkt: Kläder  

• Calvin Klein, 2010. Produkt: Jeans          • Tom Ford, 2007. Produkt: Parfym  

• Swedsnus.nu, 2016. Produkt: Snus     

 

Formulärets disposition är viktig och frågorna bör följa en logisk ordning (Ohlsson & 

Sörensen, 2007). Bilderna i enkäten har därför rangordnats i en ungefärlig skala på graden 

av sexualisering, där den bild som troligtvis uppfattats minst sexualiserande är i början och 

den som har mest tydlig sexualisering placerats sist. Det här för att vid analys av resultatet 

kunna se ett tydligare samband i attityderna och se om dessa förändras ju längre ner i 

enkäten respondenterna kommer. Samtliga annonser är även riktade till män, både med de 

specifika produkterna men även för att de har målgruppen män.  

Respondenterna har även i den här delen fått svara i en sjusiffrig likertskala och här fanns 

det under varje bild fyra påståenden där respondenten förväntades svara i vilken grad de 

instämmer eller inte (se bilaga, fråga 6–14).  

 

Den sjugradiga skala som använts är vald för att få en spridning på svaren och fånga den 

verkliga bilden av attityderna. Och den vanliga utformningen i en likertskala är i en fem 

eller sjugradig skala (Trost, 2012). Att använda en likertskala till den här undersökningen 

ansågs därutöver gynnsamt eftersom den används vid just mätning av attityder. Det finns 

dock en risk för att respondenten kan tröttna på attitydfrågor och endast svarar på måfå vid 

för många (Trost, 2012). Med det avseendet avgränsades då antalet reklambilder till nio 
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stycken av totalt sjutton frågor för att respondenterna inte ska hinna tröttna. Eftersom 

påståendena även är de samma under alla bilder kan respondenterna tillslut endast titta på 

bilden och inte behöva läsa alla påståenden under varje bild, vilket ansågs fördelaktigt. 

Dessutom innefattar bilderna samma påståenden för att vid sammanställning av materialet 

lättare kunna jämföra attityderna till de olika bilderna. Vidare i enkäten fanns det under 

samtliga bilder en fråga som undersökte känslorna som reklamen gav och de 

känsloalternativ som gavs var bra, okej, dålig eller ingen.  

  

Enkätens sista del, påverkan, innefattar generella frågor om reklamens påverkan. Frågorna 

berörde mäns syn på kvinnor, kvinnors välmående samt vilka konsekvenser som kan 

förekomma vid sexualisering av kvinnor. De här frågorna hade fasta svarsalternativ där 

respondenterna fått svara ja, nej eller osäker. Om de svarade ja på frågan angående 

konsekvenser uppmanades de även att svara på en öppen fråga där de ombads beskriva vilka 

konsekvenser de anser att reklam kan ha. Forskare bör till stor del undvika öppna frågor, 

men uppmuntras ändå till att varje formulär bör ha en fråga där respondenten fritt får tillägga 

åsikter och synpunkter (Trost, 2012). Öppna frågor kan också påverka hanteringen av 

datamaterialet då det tar mycket längre tid att sammanställa samt att en del respondenter 

kan finna det svårt att svara på fri hand, vilket kan resultera i att de inte svarar alls (Trost, 

2012). Med tanke på studiens storlek har en öppen fråga angående övriga synpunkter valts 

bort, men det ansågs ändå gynnsamt att använda en öppen fråga angående konsekvenser. 

Trost (2012) beskriver ändå att öppna frågor bidrar med mycket och bra information men 

att de samtidigt kan generera ett stort sekundärt bortfall. Uppfattningen var att för att 

verkligen komma åt de kunskaper som finns angående konsekvenser med sexualisering i 

reklam behövde respondenterna kunna skriva och förklara fritt. Om svarsalternativ på en 

sådan fråga funnits hade det kunnat färga respondenternas svar vilket i sin tur hade sänkt 

tillförlitligheten i studien.  

  

Tankarna kring att utesluta ett neutralt svarsalternativ pågick länge under processen 

eftersom de ansågs kunna minska den riktiga bilden av attityderna eftersom respondenterna 

då kan välja att inte ta ställning till frågorna, vilket kan påverka resultatet av enkäten. Trost 

(2012) anser att ett neutralt svarsalternativ bör vara med, i alla fall vid de tillfällen då det 

verkligen behövs. Men Trost beskriver även att många forskare inte har med ett neutralt 

svarsalternativ eftersom respondenter har en tendens att då välja det alternativet endast för 
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att slippa ta ställning. Trots det har det ändå valts att ha med ett neutralt svar i samtliga 

frågor (exklusive ålder, kön och studerande vid högskolan) för att på det sättet kunna 

analysera vad det kan vara som gör att respondenterna då valt att ge ett neutralt svar.  

  

Samtliga frågor i enkäten är skapade med avsikt att spegla de teorier som presenterats kring 

attityd. Frågor kopplade till reklamvärdesmodellen är påstående ett till tre som fanns under 

respektive bild i enkäten (se bilaga, fråga 6–14) för att se om respondenterna anser att 

reklamen ger information, är underhållande eller irriterande. Påståendet om reklamen är 

tilltalande avsågs undersöka om respondenterna ansåg att reklamen var underhållande och 

påståendet angående om reklamen är stötande eller förolämpande ämnade studera om 

studenterna såg reklamen som irriterande. Vidare avsåg påståendet om kvinnan är 

nödvändig för att annonsera produkten att undersöka huruvida studenterna ansåg att 

kvinnan behövs för att ge de den information som krävs om produkten. ABC-modellen har 

använts som genomgående i hela enkäten där känslor, beteende och uppfattning undersökts. 

Känslorna har undersökts genom en extra fråga om specifikt känslor under varje reklambild 

i fråga 6 till 14 (se bilaga). Beteendet undersöks genom frågan om respondenterna skulle 

anmäla den sortens reklam, som de precis sett, i fråga 15, och uppfattningen studeras genom 

påståenden under samtliga bilder (se bilaga). Kunskapen undersöks i fråga 16 och 17 med 

bonusfråga för att fångakunskapen om de konsekvenser sexualiseringen bidrar med.  

3.4 Pilotstudie  
För att säkerställa att de frågor som ställs i enkäten gav de svar som krävdes för att analysera 

materialet, samt att se till att de som ska svara på enkäten förstår samtliga frågor valdes det 

att skicka ut en pilotstudie innan enkäten skickades ut till studenterna. En pilotstudie anser 

Ejlertsson (2005) vara lämplig då de som konstruerar studien får en bekräftelse på om 

respondenterna uppfattar frågorna på det sätt som det är tänkt eller inte och då har tid med 

förbättringsarbete innan den slutgiltiga versionen släpps. Pilotstudien skickades till fem 

personer varav tre kvinnor och två män. De som medverkade i pilotstudien ombads svara 

på enkäten och berätta om det var något som var problematiskt i själva utförandet eller om 

någon fråga var svår att förstå eller otydlig. Efter genomgång av pilotstudien kom det dock 

endast upp förbättringsförslag gällande formalia och de ansåg att enkäten var förståelig utan 

några vidare funderingar.  
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3.5 Etiska aspekter  
För att upprätthålla den etiska moralen i en studie påpekar Eriksson och Hultman (2014) det 

som viktigt att respondenterna får fullständig information om undersökningen de medverkar 

i. Att ange syftet med studien, meddela att det är frivilligt att delta, att alla som medverkar 

är anonyma samt att inga personuppgifter kommer att samlas in är alla aspekter som är 

viktiga att upplysa respondenterna om (Eriksson & Hultman, 2014). Eftersom den här 

studien avser ge en generell bild av studenters attityder och kunskap finns det ingen 

anledning att samla personliga uppgifter från respondenterna. I informationstexten i 

inledningen av enkäten återfanns den informationen, men information om studiens syfte 

kortades ned och de valdes att inte beskriva att det gäller kvinnor i reklam riktad till just 

män, vilket då är något som kan beaktas ut etisk synvinkel. Uppfattningen är att om en 

fullständig förklaring ges över syftet med studien att mäta attityder av reklam riktad till män 

där kvinnor sexualiseras, kan det komma att färga respondenternas svar. Genom att få den 

informationen antas respondenterna kunna förbereda sig på och “ställa in” sig på vad som 

ska komma och därefter kunna påverka sina svar genom att de tänker efter mer. Målet med 

enkäten var att till så stor del som möjligt kunna få den studenternas verkliga attityd, vilket 

då anses minska om de får ta del av den informationen. Däremot fanns beskrivning på att 

alla som väljer att svara på enkäten är anonyma, samt en förklaring på hur materialet 

kommer att användas. Det fanns även kontaktuppgifter till författaren för eventuella frågor 

samt att det i texten betonades att enkäten görs helt frivilligt och att de närsomhelst kan 

avbryta.  

3.6 Datainsamling  
Enkäten som beskrivits skickades via mail ut till 3 161 programstudenter vid Högskolan 

Dalarna torsdag den 26 april 2018 kl. 11.00 och var öppen för svar fram till måndag 30 april 

2018 kl. 08.00. Under den tiden samlades totalt 438 svar in.  

 

För att kunna nå respondenterna på bästa sätt och i ett försök att minska det externa bortfallet 

skickades enkäten ut vid en vald tidpunkt på dagen. Enkäten valdes att skickas ut på 

förmiddagen kl. 11.00 då det ansågs vara en tid då de flesta studenter kommit igång med 

sin dag men inte var allt för trötta för att kunna svara på en enkät. Det här bekräftades även 

genom att fråga några studenter om deras uppfattning kring när på dagen de är mest 

mottagliga för att svara på en enkät varpå de svarade förmiddagen. Anledningen till att 

enkäten fanns öppen för svar under tre dagar beror på tidsramen för den här studien då det 
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inte fanns utrymme för att låta den vara öppen längre. Hade den däremot varit öppen under 

en längre tid hade det antagligen kunnat generera en högre svarsfrekvens, eftersom många 

kanske inte har samma uppsikt över sin mail under helgen. Dessutom hade det troligtvis 

genererat fler svar om en påminnelse fanns med i enkäten som uppmanade respondenterna 

att svara innan enkäten stängde. Respondenterna fick nämligen ingen information om hur 

länge enkäten skulle finnas öppen. Men antalet svar upplevs ändå tillfredsställande för den 

tid som enkäten fanns öppen.  

  

Ambitionen var att få in ungefär 650 svar på enkäten för att få en svarsfrekvens på ca 20 %. 

Resultatet blev att 438 svar togs emot vilket motsvarar ca 14 % svarsfrekvens, men anses 

som ett godtagbart antal med tanke på att enkäten endast låg öppen i tre dagar. Efter 

korrigering av de respondenter som vid tillfället inte var studenter vid Högskolan Dalarna 

hamnade svarsfrekvensen på 424 st. En funktion hade skapats i enkäten för de som svarat 

nej på frågan om de var studenter vid Högskolan Dalarna då enkäten direkt skulle avslutas 

med texten tack för din medverkan. Det med avsikt att minska efterarbetet med materialet 

och manuellt ta bort de som inte ingick i urvalet. Men under den tid enkäten var aktiv 

fungerade funktionen inte så även de som inte var studenter vid högskolan kunde svara på 

hela enkäten. Det interna bortfallet, alltså de som endast svarar på vissa frågor och inte 

fullföljer enkäten (Trost, 2012), var i den här undersökningen obefintlig vilket har hjälp till 

att öka svarsfrekvensen något. Det externa bortfallet, som förklaras som de personer som 

inte svarar vid undersökningen (Trost, 2012), var däremot väldigt högt. Trost (2012) menar 

att ju större externt bortfall desto sämre blir undersökningens tillförlitlighet.  

3.7 Analysmetod  
Fejes och Thornberg (2015) beskriver dataanalys i kvalitativ forskning som att forskaren 

systematiskt undersöker sitt material för att på så sätt komma fram till ett resultat. I en sådan 

analys menar Fejes och Thornberg (2015) att forskaren aktivt arbetar med sin data genom 

att organisera, bryta ner och söka efter mönster i dem. De analysmetoder som använts vid 

sammanställning av primärdata för den här studien är kategorisering samt koncentrering. 

Kategorisering beskriver Fejes och Thornberg (2015) som att koda materialet i kategorier. 

Genom att analysera likheter och skillnader struktureras data till ett antal kategorier (Fejes 

& Thornberg, 2015). Den här analysmetoden har använts som helhet vid sammanställningen 

av data då svaren från enkäten lagts in i Excel. Där har sedan en kategorisering gjorts genom 

att separera samtliga frågor och dela in svaren i grupperna kvinnor 18–25, kvinnor 25+, män 
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18–25 samt män 25+. Därefter har medelvärdet på svaren från de fyra olika grupperna 

räknats ut och infogats i cirkel- eller stapeldiagram. Genom att använda medelvärdet kunde 

resultaten sedan i cirkel- och stapeldiagrammen presenteras i form av procent och på det 

sättet få en överblick på hur kvinnor och män i de olika åldrarna har svarat och en jämförelse 

av siffrorna blev möjlig. Medelvärdet har vid sammanställning av resultatet även varit 

nödvändig för att kunna jämföra kön trots att det inte var jämställt. Därefter har resultaten, 

med bakgrund i presenterad teori, tolkats, jämförts och förklarats.   

 

För att analysera den öppna frågan, gällande vilka konsekvenser som sexualiseringen kan 

ge, valdes det att använda metoden koncentrering. Enligt Fejes och Thornberg (2015) 

innebär metoden att forskaren koncentrerar sig på att omformulera den mest väsentliga 

innebörden till ett färre antal ord och genererar ett eller flera antal kärnfulla formuleringar 

utifrån sin data. Samtliga 284 svar på den öppna frågan har då granskats och vid 

genomgången har ett antal återkommande ord identifierats. Sedan har samtliga svar lagts in 

i ett dokument för att på så sätt kunna göra en ordsökning på de återkommande ord som 

upptäckts, för att se hur många av respondenterna som använt sig utav ordet. Metoden 

koncentrering upplevdes vid den här frågan som effektiv då en uttrycklig bild ges på vilka 

konsekvenser som respondenterna är mest eniga om eftersom det är ord som används av 

många respondenter. Eftersom alla svar har granskats kan det även säkerställas att samtliga 

har använt orden på liknande sätt i samma benämning. 

3.8 Metoddiskussion  
Det finns vissa aspekter i studien värda att överväga huruvida de kan ha påverkat uppsatsens 

utfall. Bland annat finns kritik mot den deduktiva ansatsen genom att datainsamlingen kan 

leda till att forskaren enbart letar efter den information som hen finner relevant (Olsson & 

Sörensen, 2007). Vidare finns utmaningar med en kvalitativ metod som Fejes och 

Thornberg (2015) påstår kan vara att skapa en mening med en omfattande data, samt att 

kunna skilja på det som är värdefullt och det triviala för att hitta betydelsefulla mönster. 

Men eftersom en enkätstudie är gjord och materialet avser siffror anses den problematiken 

inte lika aktuell. Materialet har med anledning av att de är numeriskt upplevts som 

lättförståeligt i den mån att ingen mer eller mindre väsentlig eller värdefull data behövts 

plockas ur.  
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Det går ifrågasätta om hur generaliserbart det är med en studie av enbart studenter då många 

grupper i samhället saknas. Studien hade sannolikt upplevts mer generaliserbar om en större 

population undersökts och studien kunde så på sätt vara en mer tillförlitlig studie inom 

ämnet. Fejes och Thornberg (2015) påstår att för att kunna generalisera data måste de 

personer som ingår i studien utgöra ett stickprov som är representativt för hela den kända 

populationen som studien sedan kommer uttala sig om. Fejes och Thornberg (2015) menar 

vidare att för att få en sådan urvalsgrupp bör ett sannolikhetsurval att göras, vilket betyder 

att urvalet med stor sannolikhet verkligen representerar hela populationen. Fejes och 

Thornberg (2015) anser då att ett obundet slumpmässigt urval är de mest optimala. Ett 

slumpmässigt urval hade stärkt studiens tillförlitlighet då det därmed varit möjligt att 

generalisera resultatet till populationen. Däremot anses urvalet som gjorts vara det mest 

lämpliga inom ramen för den här studien och det anses inte helt omöjligt med en 

generalisering kring studenter i Sverige.  

 

En annan aspekt är enkätens utformning som kan ha påverkat de sätt som respondenterna 

svarat. Till exempel beskrivs det endast vid en fråga att reklam i den här sammanhanget 

innefattar reklam i bildformat och inte videoreklam. Den definitionen hade antagligen 

behövts följa respondenten genom hela enkäten, vilket den inte gjorde. Svaren kan då ha 

påverkats i form av att svaren beträffar all sorts reklam. Dessutom kan en del frågor anses 

vara för generella vilken kan ha skapat förvirring hos respondenterna och på så sätt har inte 

de rätta attityderna kommit fram. Exempel vid fråga fem (se bilaga) kan frågan vara 

missvisande då många kan tycka det är okej med lättklädda eller nakna kvinnor i reklam för 

till exempel underkläder, kroppslotion eller andra hudvårdsprodukter eftersom det kan ses 

som mer relevant för att sälja just den produkten. Medan det i andra sammanhang inte alls 

anses vara acceptabelt om produkten som säljs inte har någon koppling till nakenhet. Det 

här kan alltså ha påverkar svaret på bland annat denna fråga.  

 

Som påpekat tidigare skulle det varit till fördel att skicka ut enkäten till samma mängd 

kvinnor som män för att skapa en jämn fördelning mellan könen. Det kunde ha gjorts innan 

utskick genom att se till statistik på registrerade studenter på varje program och på så sätt 

kunde några kvinnodominerandeprogram valts bort. Förutom ovan nämnda kan även det 

faktum att en del av bildannonserna som använts i enkäten är förlegade ha tvingat fram en 

negativ attityd bland respondenterna. Många av bilderna är valda eftersom det på ett tydligt 
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sätt presenterar sexualiseringen av kvinnor, men det kan tyckas vara av det extrema fallet 

vilket kan ha vinklat attityderna. Ett alternativ hade möjligtvis varit att ta mer ”vardagliga” 

bilder där kvinnor sexualiseras till mindre grad. 
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4. Resultat  
I följande avsnitt presenteras det erhållna resultatet från den enkätundersökning 

som genomförts. Resultaten kommer att i kombination med text presenteras i form 
av cirkel- och stapeldiagram. Kapitlet delas upp i tre avsnitt vilka representerar 

enkätens delar  

4.1 Grundläggande data 
Av antalet medverkade i undersökningen stod 60% för åldersgruppen 25 + och resterande 

18–25. Sett till kön finns en tydlig majoritet av kvinnor som medverkat med 65,6% och där 

män endast står för 32,9%. De som definierar sig som icke-binär eller annat uppkom i 

studien till endast 1,4 % varpå den gruppen vidare inte kommer att presenteras eller 

analyseras då de med en sådan svag siffra inte anses kunna representera den kategorin. Den 

totala summan respondenter hamnade då på 419 st.    

Figur 2: Kvinnor i reklam 

 

               

                  
 

Majoriteten av respondenterna anser vid fråga fyra att de lägger märke till hur kvinnor 

framställs i reklam (se figur 2). Det syns dock en skillnad mellan ålder och kön till frågan 

där det framgår att kvinnor är mer uppmärksamma på kvinnor i reklam än män. Därutöver 

ses en skillnad mellan åldrarna hos männen där det går att utläsa att de respondenter som är 

25+ år tenderar att lägga mer uppmärksamhet på kvinnor i reklam än de som är 18–25 år 

(se figur 2).  
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Figur 3: Användning 

 
 

 
 

När det gäller att använda lättklädda eller nakna kvinnor i reklam kan det generellt utläsas 

att respondenterna är negativa till saken då samtliga håller sig till de negativa talen i skalan, 

som här anses vara 1–4 och där de positiva är 4–7 (se figur 3). Däremot ses även här en 

skillnad mellan män och kvinnors uppfattningar då kvinnor är en aning mer negativa till 

lättklädda eller nakna kvinnor i reklam, medan män tycker det är mer okej. Även här ses en 

åldersskillnad där de som är 18–25 år anser att det är mer okej än de som är 25+ år att 

använda lättklädda eller nakna kvinnor i reklam generellt. Om reklamen å andra sidan är 

riktad till män syns ingen stor skillnad mellan åldrarna men däremot mellan könen där män 

har en mer positiv attityd till just detta (se figur 3).  

4.2 Respondenternas attityd till reklambilder  
Den här delen bestod av nio bilder med påståenden och fråga om känslor. Ordningen av 

bilderna i enkäten (se bilaga) var ett försök till att rangordna graden av sexualisering som 

de uppnår för att kunna se ett slags mönster i hur attityderna förändras. Det här upptäcks i 

undersökningen då den visar att attityderna ändras från att vara mer positiv till att övergå 

mer konkret till negativ där respondenterna exponeras för reklam med sexualisering. Det 

syns dessutom att längre ner bland bilderna är de fler av respondenterna som har använt sig 
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utav siffrorna 1 eller 7 i likertskalan, vilket är de som är ytterligheter som står för instämmer 

inte eller instämmer helt och färre har valt siffrorna däremellan.  

 

För att få en jämförelse över den förändring som skett i attityderna kommer resultat från 

bild 2 (se bilaga, fråga 7) och bild 9 (se bilaga, fråga 14) att visas. Varför bild 2 valts och 

inte bild 1 är på grund av att i bild 1 är kvinnan objektifierad men inte sexualiserad varpå 

jämförelsen blir tydligare mellan bild 2 och bild 9.  

Figur 4: Bild 2, Underkläder 

 
Hugo Boss 
 
 

 
        

Figur 5: Bild 9, Parfym 

 
Terry Richardson 
Tom Ford 
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Vad som kan utläsas av jämförelsen mellan bild 2 och bild 9 från enkäten är att det i det 

första påståendet, angående om bilden är tilltalande, inte gav positiva attityder. Det kan 

utläsas av resultatet i det stora hela att ingen av reklamerna som respondenterna såg var 

tilltalande. I jämförelsen kan det endast utläsas en föga skillnad vid just tilltalandet (se figur 

4 och 5). Vidare till påståendet om reklamen är stötande eller förolämpande ses dock en 

tydlig skillnad mellan bilderna där medelvärdet ökar med ungefär 2 steg. Om kvinnan är 

nödvändig för att annonsera produkten anser respondenterna här att kvinnan inte är särskilt 

nödvändig i någon av de jämförande bilderna. Vidare till påståendet om kvinnan 

sexualiseras eller inte kan en skillnad utläsas då männen här anser att kvinnan sexualiseras 

i högre grad på bild 9 än bild 2 där ökningen i medelvärdet stigit med 2 steg. Kvinnorna 

däremot har en relativt liten ökning mellan bilderna gällande sexualiseringen (se figur 4 och 

5). 

 

Generellt går det tyda i jämförelsen mellan bild 2 och bild 9 att siffrorna skiljer sig åt mellan 

könen då män allmänt har en mer positiv attityd till reklamerna än vad kvinnorna har, och 

det här oavsett ålder. Dessutom syns det tydligt att unga män mellan 18–25 år har en mer 

positiv syn än män som är över 25 år, medan det bland kvinnorna knappt finns någon 

skillnad alls mellan attityderna i åldrarna. (se figur 4 och 5) 

Figur 6: Känslor 

           
 

Vidare till känslorna som respondenterna ansåg sig ha till de reklamer som visades i enkäten 

syns även här en markant skillnad mellan hur män och kvinnor svarat (se figur 6). Här visas 

att 30% fler kvinnor känner en dålig känsla inför bilderna till skillnad från männen. Däremot 

har männen en stor andel som inte känner någon känsla alls inför reklamerna. En stor 

skillnad syns vid svaret bra då 10 % av männen har en bra känsla för reklamerna medans 

endast 1 % av kvinnorna har detsamma.  
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Beträffande känslorna mer specifikt är den bild som flest ansåg inte ge någon känsla alls 

bild nummer 1 som annonserar kläder. Den bild som däremot gav de mest positiva 

känslorna är bild nummer två där ca 25% av respondenterna ansåg att reklamen gav en bra 

eller okej känsla. Den bild med flest procent dålig känsla är bild nummer 9.  

4.3 Beteende och Uppfattning  
Den här delen handlar om påverkan och bestod av 4 frågor i enkäten. 

 

Figur 7: Anmäla 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Efter att ha sett nio bilder på annonser där kvinnor sexualiseras ställdes respondenterna inför 

frågan om de skulle anmäla reklam som innehöll sexualisering likt de bilder de sett. I det 

stora hela svarade majoriteten nej (se figur 7). Men det finns även här en skillnad i svaren. 

Det som kan utläsas är att kvinnor till större del är osäkra på om de skulle anmäla eller inte, 

medan männen är mer tydliga med att de inte skulle göra det. Dock är män som är 25+ år 

mer säkra på att de inte skulle anmäla än de yngre där nästan 70 procent av män 25+ svarat 

nej. (se figur 7) 
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Figur 8: Påverkan 

   

    
 

Precis som i tidigare mönster syns på liknande sätt i figur 8 den skillnad som infinner sig 

mellan hur män och kvinnor tänker kring sexualisering. Figur 8 visar svar på frågan 

angående om sexualiseringen kan påverka mäns syn på kvinnor. Endast 3 % av kvinnorna 

anser att de inte har någon påverkan medan 23 % av männen anser det. Trots skillnaden är 

majoriteten av svaren att det båda könen faktiskt anser att sexualisering påverkar männens 

sätt att se på kvinnor.  

Figur 9: Konsekvenser 

     
 

I enlighet med figur 8 ovan ser cirkeldiagrammen i figur 9 liknande ut. Här menar då 15 % 

av männen att sexualisering inte har någon påverkan på kvinnors hälsa och välmående, 

medans 22 % är osäkra. Bland kvinnorna är osäkerheten inte lika stor då nästan 90 procent 

av kvinnorna anser att de har en påverkan. Däremot anser även männen till största del att 

det har konsekvenser på kvinnors hälsa och välmående. (se figur 9)  

 

Vad beträffar den sista frågan i enkäten som var av en öppen fråga där respondenterna fritt 

fick svara vilka konsekvenser de tror att sexualiseringen i reklam kan ge kvinnor, uppkom 

antalet svar till 284 st. Vilket är nästan 70% av de som faktiskt svarat att de tror att reklam 

kan ge konsekvenser på kvinnors hälsa och välmående. Vad som då kunde utläsas av 
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materialet var att samtliga till stor del svarat i princip det samma fast med olika 

meningsuppbyggnader. Vid sammanställningen kunde det dock identifieras ord som var 

återkommande vilket då tyder på att det som respondenterna ser som de största 

konsekvenserna. De som respondenterna tillsammans var mest eniga om var att 

sexualisering av kvinnor i reklam har en påverkan på kvinnors självförtroende, självkänsla 

och självbild. Inte långt därefter var ett återkommande ord kropp där respondenterna 

menade att sexualiseringen generellt ger kvinnor en dålig känsla för sin kropp samt att det 

kan skapa kroppshets i form av utseende- och viktfixering. På tredje plats bland 

återkommande ord kom ideal och objekt. Här menar respondenterna att reklam kan ge en 

skev bild av kvinnligt ideal. Både skönhetsideal samt kvinnans ställning inför mannen, att 

vara undergiven. Gällande objektifieringen beskriver flertalet respondenter att kvinnor kan 

ses som objekt av män men även att de objektifierar sig själva i form av självobjektifiering. 

Andra vanliga ord bland svaren var: ätstörningar, krav, produkt och psykisk ohälsa.  
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5. Analys  
I uppsatsens femte kapitel analyseras det resultat som i föregående kapitel 

presenterats. Resultatet kommer här att sättas i relation till tidigare forskning 
samt de teorier som grundar sig i uppsatsen 

 

I studien påvisar respondenterna en negativ attityd till reklam riktad till män där kvinnor 

sexualiseras. Generellt sett kan det utläsas av resultatet att det finns en framträdande skillnad 

i attityderna och kunskapen mellan kvinnor och män. Kvinnor visar en större kunskap och 

en mer negativ attityd och till reklam med sexualisering än män. Dessutom visar kvinnor 

även en större medvetenhet kring hur sexualisering kan påverka kvinnor på olika sätt, samt 

att de känslor som kvinnorna fick av reklamerna i enkäten till största del var dåliga till 

skillnad av männen. Forskning säger att det finns en skillnad mellan hur kvinnor och män 

reagerar på sexuell stimuli i reklam där män tenderar att ha en mer positiv syn än kvinnor 

(Black & Morton, 2017). Män tenderar även att föredra en högre nuditetsnivå än kvinnor 

(Black & Morton, 2017; Wyllie et al., 2014). Forskningen är dessutom blandad när det 

gäller attityder, där vissa menar att sexuell stimuli genererar negativa attityder, medan andra 

påvisar att sexuell stimuli i reklam ger mer positiva attityder (Dianoux & Linhart, 2010; 

Stevens, 2018; Wyllie et al., 2014). Generellt sett påvisar männen i den här studien en 

negativ attityd till sexualisering av kvinnor då samtliga respondenter har en negativ attityd 

men i olika grad. Däremot kan det argumenteras för att män i den här studien inte borde ha 

en lika negativ syn som kvinnor eftersom männen är målgruppen till samtliga bildannonser. 

Om männen här har en för negativ attityd till reklamerna kan det sägas att företagen då 

misslyckats med sin reklamkampanj. 	

	

Mellan åldrarna kunde det utläsas att kvinnor oavsett ålder hade ungefär samma attityd och 

kunskap genom alla frågor då det inte var någon större skillnad mellan svaren. En desto 

större skillnad kunde dock utläsas mellan männen där de i åldern 18–25 hade en mindre 

negativ syn på sexualisering av kvinnor i reklam till skillnad från män som är 25+. 

Majoriteten av bilderna som visats i enkäten ger en negativ attityd till respondenterna, men 

det beror samtidigt på graden av sexualisering då det syns att attityderna blir mer och mer 

negativa ju längre ner i enkäten respondenterna kom, eftersom sexualiseringen och nivån 

av sexuell stimuli ökade. Uppmärksamheten till reklam ökar när nivån av nuditet ökar 

(Dianoux & Linhart, 2010), men resultaten av den här studien visar att ju högre nuditetsnivå 
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desto sämre attityd vilket då kan ifrågasättas och skapa en undran över huruvida 

uppmärksamheten till reklamerna är negativa eller positiva. Eftersom uppmärksamhet kan 

vara av både positiv och negativ aspekt. 	

	

Att kvinnor och mäns attityder skiljer sig åt kan vara en könsfråga då kvinnorna till exempel 

kan anse att sitt egna köns kropp inte ska användas för att sälja produkter till det motsatta 

könet (sett ur ett heterosexuellt perspektiv). Om frågorna istället varit om män hade 

resultaten kanske blivit ombytta. Det kan vara så att problematiken för respondenterna inte 

syns på samma sätt om det inte handlar om sitt eget kön. En annan könsfråga är även vid 

problemet med att sexualisering påverkar mäns sätt att se på kvinnor, där kvinnor är mer 

övertygande än män att det gör de. Förklaringen till det kan vara att respondenterna endast 

ser till sig själva, där männen till exempel inte alls tänker att deras egen syn på kvinnor är 

annorlunda på grund av sexualiseringen, och därmed inte ser problemet objektivt och ur ett 

samhällsperspektiv. Människor tolkar trots allt information utifrån tidigare erfarenheter och 

upplevelser, vilka kan vara annorlunda för varje enskild individ (Kardes et al., 2008). 	

	

Hur medvetna är då konsumenterna om de konsekvenser som sexualiseringen medför?  	

Respondenterna som medverkat i den här studien påvisar en tydlig medvetenhet. De visar 

både medvetenhet kring att sexualisering sker, att det påverkar mäns syn på kvinnor samt 

att de kan ge konsekvenser på kvinnors hälsa. Konsumenter blir medvetet eller omedvetet 

påverkade av sexualiseringen i reklam (Bae et al., 2015), men i den här studien har det ändå 

bevisats att studenter är medvetna om det, vilket borde innebära att de inte till lika stor del 

blir påverkade av den. Medvetenheten visas även i den öppna fråga där konsumenterna 

använder samma ord i sina beskrivningar om konsekvenser som forskarna gör. Till exempel 

beskriver både APA (2007) och Fredrickson och Roberts (1997) om det kroppsmissnöje 

och utseendefixering som skapas. Samma författare redogör även för män syn på kvinnor, 

den skeva bilden av de ideal som framställs, ätstörningar, sänkt självkänsla som i sin tur 

kan skapa depression samt självobjektifiering (APA, 2007; Fredrickson & Roberts, 

1997).  Genom att respondenterna använt sig utan samma ord som teorin påvisar det än en 

gång att kunskapen och medvetenheten finns. 	

	

Trots medvetenheten kan det dock utläsas av primärdata att studenterna inte är redo för att 

vidta åtgärder, trots sin negativa attityd och uppfattning till reklam med sexualisering. 
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Genom de tre komponenter som en attityd innehåller, känslor, beteende och uppfattning 

(Solomon, 2013), kan det sägas att respondenterna visar en negativ attityd till hur kvinnor 

framställs i reklam. Kunskapen framträder genom att de är medvetna om att det påverkar 

mäns syn på kvinnor och att de innefattar konsekvenser. Samtliga tre komponenter behövs 

för att kunna identifiera en attityd och samspelet mellan komponenterna är otroligt viktigt 

(Solomon, 2013). Vid frågan angående om respondenterna skulle anmäla den typ av reklam 

som de precis fått se, skulle majoriteten inte anmäla och en mycket stor del uttryckte en 

osäkerhet i att anmäla. Det här trots att det i frågan även framgick på vilket sätt de går att 

anmäla reklam. I de tre delarna kan det då sammanfattas att de har kunskapen, att de har 

negativa känslor inför reklamen samt att de i beteendet väljer att inte agera. Beteendet kan 

i det här fallet då tolkas som att de inte agerar utifrån de andra två komponenterna. 

Konsumenter är mer och mer toleranta för kommunikation genom sexuell stimuli i reklam 

(Dianoux & Linhart, 2010), och det här kan då vara en bidragande faktor i att de väljer att 

inte anmäla, eftersom de byggt upp en tolerans mot den här sortens reklam. En intressant 

aspekt är även att den tidigare forskningen, som presenterats i inledningen för 

undersökningen, menar att sexualiseringen ökat sedan 60-talet. Men samtidigt menar RO 

att anmälningarna av könsdiskriminerande reklam de senaste året minskat. Det här kan bero 

på den ökande toleransen för den här typen av reklam och att de visar sig genom att färre 

konsumenter anmäler. 

	

Vidare kan det även påpekas att merparten av de annonser som visas i enkäten inte ger något 

värde för respondenterna. Något som sänker värdet av reklam är när den inte är 

underhållande (Ducoffe, 1995). Och i den här studien anser majoriteten att reklamerna inte 

är tilltalande, och med det alltså inte underhållande. Ducoffe (1995) menar att om reklam 

är förolämpande eller stötande skapas en irritation till reklam som även det sänker värdet, 

samt att informationen som reklam ger ska stämma överens med den information 

konsumenterna behöver för att köpa produkten för att uppleva den som värdefull. Merparten 

i undersökningen anser att reklamen skapar en irritation och även att kvinnorna inte behövs 

för att annonsera produkten som finns på bilden. Genom att kvinnan inte behövs för att sälja 

produkten bidrar hon inte med den information som behövs vilket då sänker värdet av 

reklamen. Vad som då kan avläsas är att samtliga reklamer i enkäten inte skapar ett positivt 

värde för konsumenterna.  
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6. Slutsats  
Det sjätte kapitlet i studien redovisar en sammanställning av vad författaren 

kommit fram till i uppsatsen. Här kommer det även presenteras huruvida studiens 
syfte är uppfyllt eller ej 

 

Syftet med den här studien var att förstå konsumenters kunskap och attityd till reklam riktad 

till män där kvinnor sexualiseras, samt dess konsekvenser. Dessutom avsåg en jämförelse 

göras för att se om attityderna skiljde sig åt mellan kön och ålder. Utifrån studiens resultat 

är en övergripande slutsats att de respondenter som medverkat, alltså studenter vid 

Högskolan Dalarna, har kunskap och en stor medvetenhet kring att kvinnor sexualiseras i 

reklam och att det kan påverka mäns syn på kvinnor samt att det kan ge konsekvenser på 

kvinnors hälsa och välmående. Forskningen säger att kvinnor blir sexualiserade i reklam 

och att kvinnor och män har olika attityd till det. Men företag fortsätter ändock att använda 

sig utav sexualiserade människor i reklam trots de konsekvenser de medför. En 

undersökning om svenska konsumenters attityd saknades varpå den här studien 

genomfördes. Studien representerar inte alla konsumenter i Sverige men står för en del av 

Sveriges studenter. Förhoppningen var att konsumenterna genom studien skulle få en större 

medvetenhet kring problemet men resultatet visade att studenterna som deltagit redan i stor 

utsträckning har kunskap och en medvetenhet kring ämnet. 	

	

Respondenterna påvisar en negativ attityd till reklam efter att ha sett nio bilder på annonser 

där kvinnorna sexualiseras. Attityderna är negativa i den bemärkelsen att respondenterna 

till största del anser att den är stötande eller förolämpande, att kvinnan inte anses nödvändig 

för att sälja produkten samt att de inte anser reklamen vara tilltalande. Känslorna till bilderna 

var till största del dåliga och respondenterna ansåg att kvinnorna på bilderna blir 

sexualiserade. Det kunde dock utläsas en skillnad mellan hur kvinnor och män i olika åldrar 

uppfattar reklam med sexualisering. Bland annat visade det sig att yngre män mellan 18 och 

25 år har en mindre negativ attityd än de män som är 25+. Medan skillnaden mellan åldrarna 

hos kvinnorna var minimal. Slutsatsen säger ändå att samtliga respondenter i det stora hela 

har en gemensam negativ attityd till sexualisering av kvinnor i reklam riktad till män. 
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7. Avslutande diskussion  
I undersökningens avslutande kapitlet ämnar författaren utifrån egna tankar och 

funderingar problematisera, spekulera och reflektera över resultatet av 
undersökningen. Här öppnas även avgränsningen upp för vidare frågor. Därefter 

presenteras även förslag till framtida forskning 
 

Den här studien har utan tvekan väckt många tankar och funderingar. En av de tankarna är 

att konsumenterna i undersökningen visar en påtaglig medvetenhet och kunskap om den 

sexualisering som finns i reklam riktad till män. De visar även att de har negativ attityd till 

dem samt att de till största del väcker dåliga känslor. Men konsumenterna är trots det här 

inte benägna att vidta åtgärder genom att till exempel anmäla reklam. En uppfattning är att 

genom de negativa attityderna och kunskapen om konsekvenser med sexualiseringen borde 

studenterna vilja se en förändring. Men trots att de i frågan om de skulle anmäla blivit 

informerade om hur de kan anmäla svarade majoriteten att de ändå inte skulle göra det. 

Innebär det att konsumenter är opålitliga? Eller blir frågan: varför agerar inte konsumenter 

utefter sina principer? Kan det här i sin tur betyda att beteende och försäljning inte riktigt 

har något samband? För om konsumenter nu anser att reklam är dålig, men att de inte vill 

anmäla, kommer de kanske gå och köpa produkten ändå och blunda för reklamen och dess 

påverkan på kvinnor i samhället. Frågan blir också med tanke på den medvetenheten som 

finns, angående konsekvenserna, att den här generationen inte bidrar med förbättringar till 

kommande generationer. Om konsumenter idag inte vill förändra något de har en negativ 

attityd till kommer den onda cirkeln att fortsätta. Och kanske är det just det här som gör att 

sexualiseringen fortfarande används av företag idag. Vidare kan det dessutom diskuteras 

om huruvida medvetna konsumenter är gällande deras makt på marknaden. Konsumenter 

kan vara med och bestämma vad och hur produkter ska säljas eftersom efterfrågan styr 

utbudet. Ett exempel på hur konsumenter kan påverka på ett mycket effektivt sätt idag är 

genom de många olika sociala medier som används. Det svaga antalet som svarat ja på 

frågan om att anmäla kan även handla om att det är lättare att ha en attityd om någonting än 

att faktiskt agera. Dessutom kan en bidragande faktor vara att konsumenterna inte tror att 

de som enskilda individer kan göra skillnad. Men om konsumenterna är medvetna om sin 

makt kanske de skulle ha svarat annorlunda på frågan angående att anmäla. Och om 

konsumenterna har den kunskapen kanske fler hade vågat ta ställning för att få en 

förändring. 
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Det finns dock två sidor på problemet, vilket då även väcker funderingar utifrån företagens 

perspektiv. Hur kommer det sig att företag trots negativa attityder ändå väljer att använda 

sig utav könsdiskriminerande reklam? Kan det vara så att det är ett resultat av att 

konsumenter inte anmäler eller att de egentligen har en annan uppfattning än de påvisar i 

till exempel den här studien? Företag utgår onekligen från vad som får mest uppmärksamhet 

och sex i reklam har det konstaterats får mycket uppmärksamhet. Men trots det här har 

företag ändå ett samhällsansvar, och det går bland annat att lyfta CSR (Corporate Social 

Responsibillity) som många av dagens företag arbetar med. Om forskningen säger att 

sexualisering av kvinnor i reklam kan påverka hur män ser på kvinnor (som långdraget kan 

bidra till sexuellt våld av olika slag) plus att reklam innebär konsekvenser i form av bland 

annat psykisk ohälsa för kvinnor, borde företag vilja motverka detta. Det går då att 

argumentera för att företagen misslyckas med sitt samhällsansvar, och med det sitt CSR-

arbete. För om företagen fortsätter med könsdiskriminerande reklam kommer de fortsätta 

att bidra till bland annat kvinnors kroppshets och depression.  

	

En vidare fundering kring den här studien är den tolerans som konsumenter ändå tycks ha 

gentemot sexualisering i reklam. Det kan tänkas att all reklam som innehåller sexualisering 

bör ha samma negativa attityd men så är inte fallet. Det kan vara så att konsumenter idag 

ändå tycker att det till en viss grad är acceptabelt med sexuell stimuli i reklam, men att det 

inte får blir för mycket.  

 

Ovanstående diskussion är endast spekulationer och funderingar och ingenting som ämnas 

undersökas nu. Däremot anses det viktigt att fånga de frågor som uppkommer kring den här 

studien då de även är viktiga frågor. Det är dock ingen slutsats kring den här studien och 

ovanstående funderingar och tankesätt kan vara både rätt och fel, men de är formade utefter 

egen erfarenhet och kunskap. Och som det märks går den här studien att koppla till många 

olika problem vilket då stärker resonemanget om att sexualisering är ett samhällsproblem 

och inte ett genusproblem. 
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7.1 Förslag till vidare forskning  
 

Utifrån den här studien samt tidigare forskning finns flertalet områden inom ämnet som 

skulle vara av intresse att studera närmare. Inför framtida undersökningar kan ett intressant 

område vara att undersöka om det finns någon skillnad bland konsumenters attityder 

beroende på om de personer som studeras är högutbildade eller inte. Samma undersökning 

kan med andra ord användas med en annan målgrupp för att kunna se skillnader.  

 

En större fråga av intresse, som kan vara en påbyggnad av denna studie, är också varför 

konsumenter väljer att inte agera för att få en förändring till något som de har en negativ 

attityd till. Det kan också vara av intresse att studera företag som använt eller använder sig 

utav sexualisering i sin reklam och hur de ställer sig till de samhällsansvar de har med tanke 

på de konsekvenser de ger. Dessutom skulle det vara intressant att se om det utgör någon 

skillnad i effektiviteten mellan reklam som innehåller sexualisering och reklam som inte 

gör det. Är det till exempel lönsamt för företagen att använda sig utav den här typen av 

reklam?  
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