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Sammanfattning 

  
Syftet med denna uppsats är att diskutera anledningen till användningen av könsstereotyper 

inom marknadsföring samt undersöka om detta påverkar varumärkets image, attityd till 

företaget samt konsumenternas köpbeteende. Undersökningen sker utifrån ett 

företagsperspektiv. För att uppnå syftet med studien har följande huvudproblem formulerats: 

Hur påverkas varumärkesimage, attityd och konsumenternas köpbeteende av könsstereotypisk 

reklam? Dessutom har en underfråga formulerats: Är det någon skillnad på hur kvinnors 

respektive mäns köpbeteende påverkas av den könsstereotypiska marknadsföringen? 

 

I den teoretiska delen definieras genus, könsroller och könsstereotyper, varumärkesimage, 

attityder och konsumentbeteende.  

Studiens metod har varit kvalitativ med en deduktiv ansats, tillsammans med intervjuer via 

fokusgrupper. I den empiriska delen redovisas resultatet av de genomförda fokusgrupperna i 

Venndiagram, följt av analysen där empirin tolkas utifrån teorin. 

 

Studiens slutsats är att varumärkets image, attityden till företaget och delvis 

konsumentbeteendet påverkas negativt av alltför framträdande könsstereotyper i 

marknadsföringen.  

Angående underfrågan om kvinnors respektive mäns köpbeteende påverkas av den 

könsstereotypiska marknadsföringen är visar studien att så är fallet. 
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1. Introduktion 
 

I följande kapitel redovisas mitt valda forskningsområde vars fokus är användningen av 

könsstereotyper i marknadsföringen. I problemdiskussionen lyfts könsstereotyper i 

marknadsföringen fram i förhållande till hur konsumenternas attityder till ett varumärkes 

image utvecklas samt om de i sin tur påverkar den önskade målgruppens köpbeteende. 

Problemformuleringen är uppdelad med en huvudfråga och en delfråga för att på så sätt 

kunna besvara huvudproblemet på ett bättre sätt. Slutligen redogörs det för uppsatsens syfte.  

1.1. Bakgrund  

 

I dagens samhälle exponeras vi för tusentals reklammeddelanden på en dag.1 För att företag 

ska kunna nå sin målgrupp måste de nå igenom bruset och behålla den tänkta målgruppens 

uppmärksamhet tillräckligt länge för att ett köpbeslut ska fattas.2 Jarlbro anser att det är 

ganska självklart att reklamen har en påverkan på vårt köpbeteende, varför skulle det annars 

satsas så stora summor på det.3 Under 2015 så investerades det totalt ca 97 000 MSEK på 

marknadsföring i Sverige, vilket var en ökning med nästan 8 000 MSEK sedan 2014.4  

Företagen skapar konsumenternas behov av deras produkter genom att de positiva 

konsekvenserna av köpet framhävs medan mer negativa sådana inte visas, vilket kan ge en 

skev bild. Reklamens påverkan på utvecklingen av normer, värderingar och ideal är dock inte 

lika lätt att påvisa eftersom det finns fler faktorer som interagerar exempelvis influenser från 

vänner, familj eller arbetsliv.5 Jarlbro menar även att reklamen tenderar att ge en stereotyp 

och missvisande bild av samhället.6 Fagerström och Nilsson’s definition av en stereotyp är en 

schablon där någon/något framställs på ett klichéartat sätt. Detta bygger på förutfattade 

meningar om hur exempelvis kön eller etnicitet med mera påverkar vad/hur individer 

gillar/är.7 Att bli beskriven på ett stereotypt sätt kan uppfattas som kränkande.8  Detta visar sig 

bland annat i statisk från reklamombudsmannen som år 2016 mottog 18 % flera anmälningar 

än året tidigare när det gäller könsdiskriminerande reklam trots att de totala anmälningarna 

                                                             
1 Evans M, Jamal A och Foxall G (2017) s 44 
2 Evans M, Jamal A och Foxall G (2017) s 44 
3 Jarlbro G, (2006) s 130 
4 Statistikdatabasen (2017) 
5 Jarlbro G, (2006) s 130 
6 Jarlbro G, (2006), s 130 f 
7 Jarlbro G, (2006), s 130 f 
8 Fagerström L, Nilsson M (2014) s. 70 
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minskat med 12 %. 9 I en rapport från Statens medieråd redovisas underlag för att det 

fortfarande finns många skillnader i hur kvinnor och män beskrivs i medierna, trots att 

samhället har blivit mer jämställt.10 Nina Åkestam (doktorand vid Stockholms Universitet) 

har forskat om normer och stereotyper inom marknadsföring under fyra år och har under den 

forskningen inte hittat en enda studie publicerad i Sverige eller internationellt som visar att 

användningen av könsstereotyper har minskat i användning. Under hösten 2016 och våren 

2017 har flera varumärken (exempelvis Ikea och Åhléns) använt sig av marknadsföring som 

kan ses som lite mindre könsstereotyp. Hon hänvisar till Martin Eisends studie ”A meta-

analysis of gender roles in advertising” som visar att reklamen ofta ligger flera decennier 

efter samhällets utveckling. Exempelvis började kvinnor lönearbeta i stor skala på 1960-talet, 

men yrkeskvinnor i reklam blev inte vanligt förrän på 1990-talet.11 Eisend’s studie, ”A meta-

analysis of gender roles in advertising” var en analys av 64 genomförda studier i ett stort antal 

länder och under åren 1986 till 2007. Studien visar bland annat hur utvecklingen av 

användandet av stereotyper har utvecklats inom marknadsföringen under de undersökta åren 

samt försökte besvara frågan om marknadsföringen speglar dagens samhälle eller om den 

påverkar hur samhällets strukturer ser ut.12 

 

Bakom varje enskilt köpbeslut finns just den konsumentens motivationsfaktorer, vilka inte 

alltid är lätta att identifiera.13 Så vad händer om företaget lyckats fånga och bibehålla 

konsumentens uppmärksamhet men att budskapet sedan inte tolkas på det sätt som företaget 

önskar? Detta förklaras av Evans et al (2014) med att framgången för ett budskap att nå fram 

styrs av konsumentens värderingar, motiv och attityder.14 Om avsändaren av budskapet har 

förståelse för konsumentens (mottagarens) referensram och formulerar sitt budskap på ett sätt 

som har samma innebörd för båda parterna så finns det bättre förutsättningar för budskapet 

uppfattas på avsett sätt.15 

 

Trots ökade anmälningar till reklamombudsmannen och en levande debatt angående denna 

obalans så fortsätter marknadsföringen att innehålla könsstereotyper och  användningen av 

dem är fortfarande vanligt förekommande i dagens marknadsföring. Finns det en risk att 

                                                             
9 Reklamombudsmannen (2017) 
10 Statens Mediaråd (2017)  
11 Metro (2016) 
12 Eisend M (2010) 
13 Evans M, Jamal A och Foxall G (2017) s 33 
14 Evans M, Jamal A och Foxall G (2017) s 61 
15 Evans M, Jamal A och Foxall G (2017) s 62 
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företagen inte lyckas nå fram med sitt budskap för att de missuppfattar konsumenternas 

värderingar, motiv och attityder när det gäller den formen av markandsföringsbudskap? 

 

1.2.      Problemdiskussion 
 

Könsstereotyper har använts i reklam sedan början av 1900-talet.16 Intresset för att göra 

djupare studier av könsstereotyper startades inom den feministiska anda som rådde 

omkring1960-70-tal.17  Det finns en uppenbar skillnad i hur män och kvinnor framställs i 

marknadsföringen, män framställs ofta som karriärister medan kvinnor associeras med 

hushållsarbete och fritidssysselsättningar.18 Könsstereotyperna reflekterar den segregation 

som finns i samhället mellan män och kvinnor som följer av förutbestämda könsroller.  Några 

exempel på sådana stereotypiska könsroller kan vara den manliga/kvinnliga doktorn eller den 

manliga/kvinnliga läraren.19 Även om samhället har utvecklats från dessa könsroller, numera 

är det okej för en kvinna att göra karriär och för en man att ha hand om hushållet, så har inte 

marknadsföringens användning av könsstereotyper minskat.20 Reklambudskap som skapas 

genom en beskrivning av idealiserade, stereotypa individer ger förenklade bilder som 

ignorerar "komplexiteten i det moderna samhället". På så sätt har stereotyper blivit en 

nödvändig signal som annonsörer kan använda för att kommunicera en produkt till dess 

målgrupp.21  

 

I artikeln av Kasey Windel " Stereotypical or Just Typical”, publicerad i International Journal 

of Advertising i mars 2016, redovisas en nyligen genomförd studie på den amerikanska 

marknaden. Studien består av 42 djupintervjuer av anställda på reklambyråer för att få 

kunskap om deras uppfattning om varför stereotyper används i reklamsammanhang. När de 

intervjuade tillfrågades om det var vanligt med användandet av stereotyper inom reklam och 

annonsering så höll många av dem med. På frågan om varför de använde stereotyper så var 

svaret att de ansågs vara allmänt accepterade av majoriteten i samhället och att de pratade 

med samma språk som deras målgrupp genom att använda dem. Ytterligare åsikter kring 

                                                             
16 DN Ekonomi, Männen blir allt oftare sexobjekt i reklam, 12 mars 2005.  
17 Mills, M., Culbertson, S., Huffman, A. & Connell, A., Assessing gender biases, Bradford 27.8, 2012, 520-540. 
18 DN Ekonomi, Männen blir allt oftare sexobjekt i reklam, 12 mars 2005.  
19  Mills, M., Culbertson, S., Huffman, A. & Connell, A., Assessing gender biases, Bradford 27.8, 2012, 520-

540. 
20 DN Ekonomi, Männen blir allt oftare sexobjekt i reklam, 12 mars 2005. 
21 Kyounghee Chu, Doo-Hee Lee and Ji Yoon Kim (2016) The effect of non-stereotypical gender role 

advertising on custumer evaluation, International Journal of Advertising 
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stereotyper var att de var tilltalande för deras publik genom att de visade ett ideal som de 

själva eftersträvade, att de underlättade kommunikationen med publiken, förebyggde 

distraktion från reklambudskapet samt att kunden skulle tänka själv. I undersökningen visade 

de anställda ett motstånd för att medge att de stereotyper som de förespråkade även kunde 

vara könsstereotyper i viss marknadsföring. På så sätt stärktes en bild av att de som jobbar 

med reklam inte själva förstår sin roll i att vidmakthålla och öka den könsstereotypa 

marknadsföringen utan enbart säger sig använda den för att spegla den kultur som vi redan 

har.22 

I en annan artikel i International Journal of Advertising “The effect of non-stereotypical 

gender role advertising on consumer evaluation”, publicerad i november 2015, beskrivs en 

studie där forskarna undersöker effekten av icke-könsrolls-stereotypisk reklam. De genomför 

ett antal undersökningar och kommer bland annat fram till att marknadsföringen, åtminstone 

till en liten del, kan påverka stereotyperna och samhället. På så sätt menar författarna att 

denna typ av marknadsföring skulle kunna spela en positiv roll i samhället och ge influenser 

till en gradvis förändring till det bättre. 23 

 

Män och kvinnor har olika arbetssätt för att ta in information. Enligt Darley & Smith har män 

en tendens att ha en mer aktiv selektion i vad de väljer att bearbeta medan kvinnor bearbetar 

helhetsintrycket av reklamen.24 I dag används ett koncept som kallas neurolingvistisk 

programmering (NPL) i marknadsföringen för att förbättra kommunikation mellan företag och 

konsument. NPL är en hjärnskanning som genomförs för att kunna veta vad för olika 

responser som deras varor bemöts av.25  

Dahlén menar att vår attityd till varumärket består av två delar: vår attityd till reklamen för 

varumärket samt de tankar vi redan har angående varumärket (varumärkesschemat i vårt 

medvetande). När vi exempelvis ser en reklamfilm så påverkar vår attityd till reklamen vad vi 

just då tycker om varumärket. Denna effekt går dock snabbt över och då är det våra tidigare 

                                                             
22 Kasey Windels (2016) Stereotypical or just typical: how do US practitioners view the role and function of 

gender stereotypes in advertisements? International Journal of Advertising, 35:5, 864-887, DOI: 

10.1080/02650487.2016.1160855  
23 Kyounghee Chu, Doo-Hee Lee and Ji Yoon Kim (2016) The effect of nonstereotypical gender role advertising 

on custumer evaluation, International Journal of Advertising 
24 Evans, E., Jamal, A., & Foxall, G., Konsumentbeteende, uppl. 1:3, Liber AB, 2008, s. 129. 
25 Evans, E., Jamal, A., & Foxall, G., Konsumentbeteende, uppl. 1:3, Liber AB, 2008, s. 129. 
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varumärkestankar som finns kvar som attityd till varumärket – om inte reklamfilmen i sitt 

budskap klarat av att ändra dessa tankar, på ett positivt sätt.26 

Hultén diskuterar varumärket som synupplevelse och betydelsen av synliggörandet av 

varumärkets identitet och värderingar. Ofta får det som följd att marknadsföringen behöver 

kombinera både rationella och emotionella inslag för att kunna bygga image hos kunderna. Ju 

yngre företagets målgrupp är desto viktigare att företaget har med detta i sin planering.27 Även 

Grönroos diskuterar vilken betydelse som imagen har i företagets kommunikation (både 

internt och externt) samt hur det påverkar verksamheten. Han visar på fyra olika roller som 

imagen kan spela: 1) förmedla förväntningar, 2) utgöra ett filter som styr upplevelser, 3) 

funktion av såväl förväntningar som erfarenheter och 4) intern effekt på personalen samt en 

extern effekt på kunderna.28  

 

De två artiklarna som diskuteras visar på ett ifrågasättande av användningen av 

könsstereotyper i marknadsföringen ifrån den vetenskapliga världen som inte (ännu) delas av 

de som jobbar med marknadsföring. Den frågeställning som inte behandlas i dessa artiklar 

och övrigt genomsökt material är om användningen av könsstereotyper påverkar 

konsumentens attityd till varumärket och att det i sin tur påverkar köpbeteendet hos tänkt 

målgrupp. Dahlén, Hulténs och Grönroos har alla diskuterat vad som påverkar den långsiktiga 

imagen och attityden till ett varumärke. Från ett företagsperspektiv finns det ett intresse för en 

undersökning av ett eventuellt samband mellan användningen av könsstereotyper och 

attityden till ett varumärke och även om detta eventuella samband påverkar köpbeteendet hos 

målgruppen.  

 

1.3. Forskningsfråga  

 

Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen framställdes en huvudfråga:  

• Hur påverkas varumärkesimage, attityd och konsumentens köpbeteende av 

könsstereotypisk reklam?   

                                                             
26 Dahlén M (2003) s. 92 ff. 
27 Hultén B mfl (2011) s 78 
28 Grönroos, C (2015) s 312 
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Sedan har jag tagit fram en delfråga:  

• Är det någon skillnad på hur kvinnors respektive mäns köpbeteende påverkas av den 

könsstereotypiska marknadsföringen?  

 

1.4. Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att nå en ökad kunskap för betydelsen av den könsstereotypiska 

marknadsföringen för ett företagets varumärkesimage, attityden till företaget samt i dess 

förlängning hur den påverkar konsumenternas köpbeteende.   
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2. Teori  

I följande kapitel redovisas den teoretiska referensram som uppsatsen baseras på genom att 

de begrepp som förekommer i undersökningen definieras utifrån tillgänglig teori. Sist i 

kapitlet presenteras en undersökningsmodell.   

 

2.1.1. Genus, könsroll och könsstereotyp  

 

Genus symboliserar det sociala könet, nämligen den kulturella tolkningen av de biologiska 

skillnaderna mellan kvinnor och män.29 Synsättet skiljer sig drastiskt från uppfattningen om 

att könet är givet vid födelsen och därmed är oföränderligt och förutsägbart.  Begreppen 

kvinnligt/kvinnlighet och manligt/manlighet uppfattas gärna som självklara egenskaper hos 

kvinnor/män – exempelvis är smink något som är typiskt ”kvinnligt” och sport är något som 

är typiskt ”manligt”. Dessa egenskaper har troligtvis uppstått via social eller kulturell 

inlärning snarare än att de är biologiska. 30 Genusperspektivet blir utan skärpa om man inte tar 

hänsyn till makthierarkier. Män och kvinnor väljer olika utbildningar, yrken och får olika lön. 

Detta påverkar vilken auktoritet individer har i samhället och även i sitt eget liv. Sveriges 

jämnställningspolitik har ett övergripande mål som är att ”män och kvinnor ska ha samma 

makt att forma samhället och sina egna liv”. Med detta menas att den ekonomiska makten ska 

vara densamma oavsett kön, att obetalat arbete ska fördelas på mellan könen och att mäns 

våld mot kvinnor upphöras. 31    

Könsroll är en term för de sociala och kulturella skillnader mellan de biologiska könen vad 

avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige. Könsroller 

innebär också ideologiska föreställningar om hur förhållandena mellan könen bör vara. För att 

skilja mellan biologiskt och kulturellt kön har man övergått till att tala om kön och genus 

(motsvaras av termerna sex respektive gender på engelska).32 Könsrollerna uppfattas olika i 

olika länder/kulturer. Det finns ett mått, Hofstede maskulinitetindex, som används 

vetenskapligt för att beskriva könsrollens betydelse i respektive land/kultur. Detta mått kan 

användas när man gör studier mellan länder. Sverige har ett lågt maskulinitetindex vilket 

                                                             
29 Jarlbro G (2010) s. 12.  
30 Fagerström L, Nilson M (2014) s.7 
31 Fagerström L, Nilson M (2014) s. 12 
32 NE (2017-05-20) 
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innebär att Sverige bedöms vara ett mer jämställt land där både män och kvinnor kan ses som 

familjeförsörjare.33 För att ett reklambudskap ska bli framgångsrik så bör dessa spegla landets 

dominerade värderingar och kulturen i landet. Det är även viktigt att de som arbetar inom 

reklam måste vara experter eller åtminstone införstådda med det kulturella klimatet i 

samhället.34 

Könsstereotyper kan redogöras som en mall eller en schablon där något/någon framställs på 

ett urartat och klichéartat vis. Det bygger på förutfattade meningar om hur en kvinna eller en 

man ska vara. Detta leder till stora generaliseringar som många upplever kränkande för att 

skildras på ett stereotypt sätt.35 Andra menar att dessa kan vara ett hjälpmedel i 

informationsprocessen och förenkla för mottagaren att förstå reklambudskapet. Dessa 

generaliseringar/könsstereotyper kan ses som alltför förenklade förklaringar vilket kan 

medföra att reklambudskapet misslyckas med att använda ”rätt” värderingar samt missar 

individuella skillnader vilka skulle kunna gjort marknadsföringen mer framgångsrik.36 Det 

finns könsstereotypiska uppfattningar i marknadsföringen, som trots att de har ifrågasatts 

fortsätter på samma sätt. Reklamen anspelar bland annat på tre olika kvinnortyper ”modern”, 

”älskarinnan” och/eller ”karriärkvinnan” och resulterar ofta i protester i form av klagomål för 

sexistisk och stötande reklam. 37 Kvinnor beskrivs även som underordnade i yrkeslivet, 

omhändertagande och befinner sig mer än tre gånger så ofta i hemmet i reklamen.38 Ett annat 

sätt dela upp könsstereotypers karaktärer är att män ofta beskrivs som yrkesarbetande i 

chefsposition, aktiva samt att männen är större och starkare.39 Ett annat sätt att beskriva 

manliga och kvinnliga stereotyper är att specifika attribut kopplas till könsstereotyperna. 

Typiska attribut för kvinnor är att de är känsliga och tillgivna medan män beskrivs mer som 

aggressiva, dominerande och modiga.40 I ”Assessing gender biases” förtydligas att 

                                                             
33 Judith A. Wiles, Charles R. Wiles, Anders Tjernlund (1995) A comparison of gender role portrayals in 

magazine advertising. : https://geert-Hofstede.com/sweden.html   
34 Petra Kolman, och Tkalac Ver´ci´c (2012) Custumers opinons on gender stereotyping in advertising, 

Economic research- ekonomiska Istrazivanja 25:sup2,117-126, DOI 
35 Fagerström L, Nilson M (2014) s. 70 
36 Kasey Windels (2016) Stereotypical or just typical: how do US practitioners view the role and function of 

gender stereotypes in advertisements? International Journal of Advertising, 35:5, 864-887, DOI: 

10.1080/02650487.2016.1160855  
37 Evans M, Jamal A och Foxall G (2017) s. 124 
38 Kasey Windels (2016) Stereotypical or just typical: how do US practitioners view the role and function of 

gender stereotypes in advertisements? International Journal of Advertising, 35:5, 864-887, DOI: 

10.1080/02650487.2016.1160855 
39 Petra Kolman, och Tkalac Ver´ci´c (2012) Custumers opinons on gender stereotyping in advertising, 

Economic research- ekonomiska Istrazivanja 25:sup2,117-126, DOI 
40 Garcia-Retamero R, Muller S, Lopez- Zafra L (2011) The Malleabillity of gender stereotypes: influence of 

population size on perceptions of men and women in the past, present and future. The journal of social 

psychology, 151:5, 635-656   

https://geert-hofstede.com/sweden.html
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användandet av stereotyper utförs genom att attribut och kategorier skapas för att mottagaren 

enkelt ska kunna placera informationen.41 Exempelvis kan detta vara att man har skapat 

könsroller för att mottagaren enklare/snabbare ska kunna ta till sig det som meddelas.  

Den redan nämnda studien av Kasey Wildels redovisar reklambyrå-anställdas förklaring till 

varför könsstereotyper används i kampanjer. Marknadsförarna menar att könsstereotyperna 

baseras på verkligheten, eller åtminstone den verklighet som majoriteten accepterar som 

verklighet. Andra motiveringar som redovisas är bland annat att det kan vara tryggare för ett 

företag att använda välkända stereotyper för att nå fram med sitt budskap. Detta för att det är 

något som är känt sedan tidigare, nästan som en del av vårt gemensamma medvetande, och är 

därför bra för att skapa kontakt mellan företaget och kunden. Kunden känner sig också 

tryggare med sitt köp tack vare stereotyperna. Byråanställda ansåg även att stereotypen 

lockade kunder att köpa varor om reklamen påminde om de själva eller den idealbild de hade 

för sig själva. Genom den förförståelse som stereotypen ger så sparar även det säljande 

företaget in värdefull tid (och rent kostnadsmässigt) i sin kommunikation med konsumenten. 

En passande användning av könsstereotyper i marknadsföring är om de används med humor, 

exempelvis genom att ifrågasätta de roller som används mer slentrianmässigt i andra 

kampanjer. I studien redovisas även nackdelar och anledningar till varför könsstereotyper inte 

ska användas i specifika fall. Ett exempel på när könsstereotyperna inte ska användas är när 

de förstärker negativa förutfattade meningar. I studien diskuteras även att användningen av 

könsstereotyper kan ses som ett ”säkert kort” vilket kan innebära att reklamen inte blir så 

kreativ eller nytänkande men är säkrare för både byrån och det företaget eftersom de inte tar 

några risker eller utmanar med en nytänkande reklam.42  

Könsstereotyper uppfattas som dynamiska för att de består av karaktärsbeskrivningar som 

ändras över tid. Flera studier visar på att kvinnorna har fått fler av de maskulina 

karaktärsdragen det senaste decenniet.43 Ett annat studieresultat förutspår att kvinnor kommer 

att bli mer tävlingsinriktade, självständiga, rationella, matematiska, starka samt dessutom 

                                                             
41 Mills, M., Culbertson, S., Huffman, A. & Connell, A., Assessing gender biases, Bradford 27.8, 2012, 520-540. 

DOI: 10.1108/17542411211279715 
42 Kasey Windels (2016) Stereotypical or just typical: how do US practitioners view the role and function of 

gender stereotypes in advertisements? International Journal of Advertising, 35:5, 864-887, DOI: 

10.1080/02650487.2016.1160855 
43 Lopez-Zafra E, Garcia-Retamero R (2012) Do gender stereotypes change? The dynamic of gender stereotypes 

in Spain. Journal of gender studies 21:2, 169-183 DO1:10.1080/09589236.2012.661580  
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mindre klagande och mindre sexiga. Männen förutspås bli mer stödjande, kärleksfulla, 

intuitiva, klagande och mer attraktiva.44  

Eisends meta-analys visar att marknadsförare reagerar på förändringarna i samhället snarare 

än att försöka ändra på existerande samhällsstrukturer. Rekommendationen i hans analys är att 

marknadsförare måste vara uppmärksamma på kultur och tidsberoende förändringar av 

könsroller i marknadsföring. Om konsumenten inte tror på huvudpersonen i reklamen 

kommer personen avvisa budskapet vilket får en negativ påverkan på köpbeslutet.45 En annan 

studie, utförd av Chu et al. fick resultatet att samhället kunde påverkas, precis som gällande 

könsstereotyper, genom användningen av ej könsstereotypisk reklam. 46 

 

2.1.2. Varumärkesimage 

 

Varumärkets image är hur varumärket uppfattas av konsumenterna.47 Det kan beskrivas som 

den samlade målgruppens uppfattning om vad varumärket står för och är det som styr 

målgruppens handlande och därigenom varumärkets position på marknaden.48 Varumärket är 

en symbol för företag och ett starkt representerar ett förtroende. För att marknadsföring av ett 

varumärke ska bli lyckad så bör den uppfylla målmarknadens värderingar. När starka och 

dominerande värden används så ökar chansen för att nå en framgångsrik marknadsföring.49 

Detta är en viktig del för att framgångsrikt stärka ditt varumärke.50 Ett företag kan försöka 

koppla varumärket till en aktuell/engagerad frågeställning för att få ett högre engagemang för 

sin produkt. Andra alternativ kan vara att koppla varumärket till en engagerad personlig 

situation eller till en kommunikationsmodell som är engagerande.51        

Att uppmärksamma konsumenten om varumärkets existens kan anses enkelt dock är den svåra 

biten att skapa en medvetenhet på ett korrekt sätt; att skapa en god image. Företagets behov av 

att utforska nya områden och sätt att bli uppmärksammade och ihågkomna i den globala 

                                                             
44 Garcia-Retamero R, Muller S, Lopez- Zafra L (2011) The Malleabillity of gender stereotypes: influence of 

population size on perceptions of men and women in the past, present and future. The journal of social 

psychology, 151:5, 635-656   
45 Eisend M (2010) 
46 Kyounghee Chu, Doo-Hee Lee and Ji Yoon Kim (2016) The effect of nonstereotypical gender role advertising 

on custumer evaluation, International Journal of Advertising 35, No. 1, 106 
47 Falonius T (2012) s. 31 
48 Gezelius C, Wildenstam P (2011) s. 150 
49 Petra Kolman, och Tkalac Ver´ci´c (2012) Custumers opinons on gender stereotyping in advertising, 

Economic research- ekonomiska Istrazivanja 25:sup2,117-126, DOI: 10.1080/1331677X.2012.11517577 
50 Nilsson T (1999) s. 18 
51 Evans M, Jamal A och Foxall G (2017) s 109 f 
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ekonomin som vi alla är en del av har växt i samma takt som den internationella marknaden.52 

Att skapa ett nytt varumärke kräver ofta stora ekonomiska resurser därför har det blivit 

vanligare att man gör så kallade varumärkesutsträckningar. Dessa utsträckningar av 

varumärken kan man göra i nästan alla olika varukategorier.53 Enligt Gezelius och 

Wildenstam finns det flera olika sätt att utvidga/utsträcka sitt varumärke. Det vanligaste är 

linjeutvidgning som innebär att ett företag exempelvis tar fram en ny smak på mineralvatten. 

Andra sätt är bland annat vertikal varumärkes utvidgning (rikta marknadsföringen mot ett nytt 

prissegment), vertikal med ”silver bullets” (rikta marknadsföringen mot mer exklusiva 

produkter via samarbeten), sidled (rikta marknadsföringen mot en helt nytt 

produktsegment).54 Ett sätt dessa kan genomföras på är att göra en varumärkesutsträckning 

mot det motsatta könet än vad man tidigare marknadsfört sig till. Det vanligaste är att man 

omformulerar ett varumärke som tidigare varit maskulint till att passa även för det feminina.  

 

Hur ett varumärkets budskap tolkas beror alltid på hur målgruppen tolkar och bestämmer 

vilket budskap som man associerar med varumärket.55 Ett företags varumärkesimage bestäms 

alltså av de associationer konsumenten gör när denne kommer i kontakt med varumärket.56 

Gezelius och Wildenstam menar att all varumärkt kommunikation påverkar den totala 

upplevelsen av varumärket. Marknadsföringen kan förstärka en redan positiv bild, men kan 

aldrig helt kompensera för brister och negativa upplevelser.57 Vid undersökning av hur 

varumärkets image brukar forskaren nämna varumärkets namn för sin forskningsgrupp som 

består av konsumenter och undersöker vilka associationer de får av varumärket. 

Associationerna är troliga att skilja sig från varandra eftersom de är baserade på hur olika 

människor upplever varumärket. Målet för varumärkesskaparna är att associationerna dels ska 

vara positiva samt att bilden konsumenterna har av varumärket ska stämma överens med den 

image företaget vill sända ut. Associationernas omfattning beror på hur stark koppling 

konsumenten har till varumärket och hur väl företaget har lyckats förmedla sitt budskap i 

deras marknadsföring. Det beror även på i vilken grad konsumenten tänker på 

produktinformationen och relaterar denna till den befintliga varumärkeskunskapen. 

                                                             
52 Freiden, L., The Role of Consumer Gender Identity and Brand Concept Consistency in Evaluating Cross-

Gender Brans Extensions, University of South Florida, ProQuest Dissertations Publishing, 2013. S.1.  
53 Freiden, L., The Role of Consumer Gender Identity and Brand Concept C onsistency in Evaluating Cross-

Gender Brans Extensions, University of South Florida, ProQuest Dissertations Publishing, 2013. S.1. 
54 Gezelius C, Wildenstam P (2011) s. 158 f. 
55 Treffner J (2011) Varumärket – vår viktigaste tillgång första upplagan Elanders Hungary Kft s. 31.  
56 Keller, Kevin Lane m fl., Strategic brand management – A European Perspective, Pearson education limited, 

Essex, 2008, s. 52 - 56 
57 Gezelius C, Wildenstam P (2011) s. 142 f. 
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Associationernas styrka avgörs dels av hur relevant den presenterade informationen är samt 

hur kontinuerligt och konsistent informationen presenteras över tid.58 Företagen som har en 

stark varumärkesimage har lyckas knyta starka, fördelaktiga och unika associationer till sitt 

varumärke.  

 

2.1.3 Attityder 

 

Inom den psykologiska forskningen har man länge intresserat sig för sambandet mellan 

beteende, attityd och värdering. Dessa begrepp och samband är även intressanta för 

marknadsföring där beteende kan definieras som det som verkligen sker, att någon pratar eller 

handlar något. Attityd kan definieras som en person inställning till något medan en persons 

värdering är en djupare övertygelse och mer svårpåverkad form av attityd.59  

Enligt Loudon och Della Bitta är en attityd ”en varaktig organisation av motivationsmässiga, 

emotionella, perceptuella och kognitiva processer med avseende på vissa aspekter av 

individens värld. Attityder är en efterverkan av individens inlärningsgrundval ifall det 

utvecklas sympati eller antipati mot det. Ett hållbart synsätt av attityd är att den består av tre 

komponenter kognitiv komponent (åsikter), affektiv komponent (känslor) och konativ 

komponent (avsikt/beteendebenägenhet). En kognitiv komponent innefattar personens 

uppfattningar, åsikter och kunskap om en specifik frågeställning eller ett objekt. En affektiv 

komponent innefattar personens känslor (positiva eller negativa) av en frågeställning och/eller 

ett objekt. Känslorna baseras på de åsikter om frågeställningen/objektet som personen har. En 

konativ komponent, innebär hur individer troligtvis reagerar på objekt baserat på vad de vet 

samt vad de känner för det. Detta synssätt på attityder möjliggör bland annat undersökningar 

kring attityder. Genom att fastställa referensramar för utformning av frågor som innefattar de 

tre komponenterna så man kan mäta attityder med ett helhetsperspektiv. Synsättet kan även 

bidra vid definition av kommunikationens mål, framtagning av budskap och värdering av en 

kampanj.60  

I en studie från Nya Zeeland fick deltagarna se sex reklambilder med tre olika budskap. 

Reklambilderna var identiska det som skiljde bilderna åt var att huvudpersonen var antingen 

                                                             
58 Keller, Kevin Lane m fl., Strategic brand management – A European Perspective, Pearson education limited, 

Essex, 2008, s. 52 - 56 
59 Uggla, H (2010) s.109 f 
60 Evans M, Jamal A och Foxall G (2017) s 77 f 
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en tjej respektive kille. Budskapen baserades på en moralisk uppmaning till att inte festa så 

mycket utan plugga hårt, inte misshandla sin partner och att inte ha sex som man ångrar. 

Resultatet på studien var att deltagarna hade helt olika värderingar och att de misstänkte att 

kvinnor var troligare att ångra fyllesex och var mindre troligare att misshandla sin partner. 

Resultat såg som helt beroende av deltagarnas värderingar i vad som var typiskt för respektive 

kön.61 I det flesta av de redovisade undersökningar så visar det sig att de kvinnliga 

respondenterna reagerade mer negativt gentemot reklam med könsstereotyper medan männen, 

trots att de noterade dem, var neutrala för reklamens handling.62 

Enligt studie av Prokopis mfl finns det en klar skillnad på hur kvinnor respektive män 

reagerar på könsstereotypisk reklam. Kvinnor reagerar med en negativ inställning både till 

den generella och den specifika kampanjen som undersöktes. Männen kände till den 

könsstereotypiska reklamen medan de inte var lika negativa. 63 En negativ attityd till 

könsstereotypisk reklam påverkar även attityden till reklam generellt enligt en amerikansk 

studie från 2016.  

Attityder till könsstereotyper påverkar attityden gentemot den specifika kampanjen, företaget 

och dess produkter, varumärke attityden och köpbeteendet. Sociala medier gör det möjligt för 

företagen att inrikta sin marknadsföring till en specifik målgrupp vilket är positivt när den 

marknaden nås.  Det innebär dock även en risk då det är svårare att begränsa exponeringen av 

en kampanj till en specifik målgrupp i och med den ökade användningen av sociala medier 

vilket innebär att företagen bör vara noggranna med hur de formulerar sitt budskap. Detta för 

att ett budskap inte passar för alla målgrupper. 64  

I studien av Windels så diskuterar reklambyråanställda den lämpliga användningen av 

stereotyper, humor. När humor används är det viktigt att det är tydligt att det är tänkt att 

målgruppen bjuds in i skämtet – att företaget och kunden skrattar tillsammans. Om 

                                                             
61 Robertson K, Davidson J (2013)  
62 Petra Kolman, och Tkalac Ver´ci´c (2012) Customers opinions on gender stereotyping in advertising, 

Economic research- ekonomiska Istrazivanja 25:sup2,117-126, DOI 
63 Prokopis K, Theodorids, Antigone G, Kyrousi, Athina Y, George G. Panigyrakis (2013) Male and female 

attitudes towards stereotypical advertisments: a paired country investigation Corporate communications: An 

Internation Journal Vol 18 Issue; 1 pp. 135-160 DOI 10.1108/13563281311294173 
64 Bruce A. Huhmann, Yam B. Limbu (2016) Influence of gender stereotypes on advertising offensiveness and 

attitude toward advertising in general, International Journal of Advertising 35:5, 846-863 

DOI:10.1080/02650487.2016.1157912 



14 
 

konsumenten uppfattar det som om företaget driver med den så kommer inte kampanjen 

lyckas.65 

2.1.4. Konsumentbeteende 

 

Konsumtionsbeteende beskriver hur individer, grupper och organisationer, väljer, köper, 

använder och förbrukar varor och/eller tjänster för att nå behovstillfredsställelse. 

Konsumentbeteende påverkas av kulturella-, sociala-, samt psykologiska faktorer och fysiska 

behov.66 Maslows behovshierarki beskriver hur de olika grundläggande behoven först måste 

åtminstone delvis tillfredsställas innan ett behov i en högre nivå kan börja påverka våra 

handlingar. De allra grundläggandes behoven är fysiska behov exempelvis mat, vatten och tak 

över huvudet. När dessa behov är uppfyllda så är så kan resterande delar bli aktuella först 

(trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning, kognitiva behov, estetiska behov samt 

behov av självförverkligande) 67 I marknadsförings kommunikation är det viktigt att företag 

har en så komplett förståelse för hur företagets målgrupp går tillväga vid inköp och varför. 

Företaget bör försöka avstå från beteendesegmentering och istället fördjupa kunskapen om 

konsumenten för att inkludera deras värderingar.68  

 

Enligt Evans et al. beskriver konsumentbeteendet som en kommunikationsmodell med ett 

antal steg; exponering, uppmärksamhet, perception, lärande, attityd, köp och 

efterköpsupplevelse. Alla konsumenter följer inte den modellen i alla situationer dock kan den 

ses som en logisk beskrivning. Kundens reaktion på marknadsföringens 

kommunikationsprocess startar när konsumenten exponeras för marknadsföringsaktiviteten. 

För att det säljande företaget ska få en så effektiv marknadsföring som möjligt är det 

viktigt att den tilltänkta målgruppen ska exponeras för deras budskap i största möjliga 

utsträckning. Därför är det viktigt att annonsen både finns på rätt ställe (för att nå 

målgruppen) samt att målgruppen ser den vid upprepade tillfällen (hög frekvens).69  Vid 

marknadsföring via annonser så är det även viktigt att målgruppen uppmärksammar 

annonsen, det vill säga att den sticker ut ur reklambruset. All marknadsföring kan inte vara 

                                                             
65 Kasey Windels (2016) Stereotypical or just typical: how do US practitioners view the role and function of 

gender stereotypes in advertisements? International Journal of Advertising, 35:5, 864-887, DOI: 

10.1080/02650487.2016.1160855 
66 Schnoor P (2006) Sammanfattning av Philip Kotler Marketing management s.50 f. 
67 Evans M, Jamal A och Foxall G (2017) s 19 
68 Uggla, H (2010) s.109 f 
69 Evans M, Jamal A och Foxall G Konsumentbeteende (2017) s.39 f 
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relevant för alla konsumenter, det är därför det är så viktigt att det säljande företaget kan sin 

målgrupp och vet var de ska synas för att lyckas nå så hör exponering och så stor 

uppmärksamhet som möjligt för sina marknadsföringsinvesteringar.70 

Perception/tolkning av budskapet sker när det väl har uppmärksammats samt tolkats på det 

sätt som avsändaren avsett.71 Symbolerna i marknadsföringsbudskapet är viktiga när det ska 

tolkas av konsumenterna då dessa, rätt använda, förstärker budskapet. Marknadsföraren 

behöver därför vara säker på att den bild som används i kampanjen ger rätt associationer.72 

Den partipolitiskt obundna organisationen Sveriges Kvinnolobby genomförde en 

undersökning under 2013 om reklam och hälsa bland personer mellan 13-30 år med inriktning 

på användningen av könsstereotyper. I undersökningen kom det fram reklam fått 9 utav 10 av 

de kvinnliga respondenterna att vilja ändra på något hos sig medan motsvarande siffra för de 

manliga respondenterna var 3 utav 10. 73  Mottagare av reklam vill inte bli dumförklarade, det 

är därför inte fördelaktigt med reklam som uttrycker en känsla av ”vi slår konkurrenterna på 

fingrarna” eller andra lika tydligt reklamklatschiga slogans då denna typ av marknadsföring 

sällan blir produktiv. Men motsatsen att ha en reklam som tvingar mottagaren att tänka helt 

själv och lägga ned kraft på att förstå fungerar sällan den heller då människor inte vill 

anstränga sig för att förstå en reklamfilm. Lösningen på denna balansgång är att väcka 

mottagarens känslor och få dem att reagera istället för att tänka.74 Nästa steg i 

kommunikationsmodellen är lärande närmare bestämt hur ett företag kan säkerställa att 

konsumenten minns budskapet. Ett sätt att ”hjälpa” konsumenten att komma ihåg är att koppla 

positiva associationer till budskapet. Efter lärande kommer steget attityd, vilken beskrivs 

under det tidigare avsnittet 2.1.3. Den sista delen i kommunikationsmodellen består av 

handlingsfasen med köp och efterköpsupplevelse. Ett mål för marknadsförare att inte enbart 

skapa ett enstaka köp utan företagen vill skapa en trogen kundkrets med lojala och 

återkommande kunder.75 Det finns många olika typer av köpbeslut och beroende på hur stort 

köpengagemang och intresse som konsumenten har inför köpet. Engagemanget brukar 

beskrivas som kundens personliga intresse för en viss produktkategori eller ett visst 

varumärke.76 Efterköpskänslor är viktiga för att bygga bra relationer mellan företaget och dess 

kunder. Ett sätt för företagen att bygga den relationen är genom att använda efterköpsreklam 

                                                             
70 Evans M, Jamal A och Foxall G Konsumentbeteende (2017) s.42 f. 
71 Evans M, Jamal A och Foxall G Konsumentbeteende (2017) s.51 
72 Evans M, Jamal A och Foxall G Konsumentbeteende (2017) s.65 
73 http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/reklamera 
74 Dahlén, M. (2003) s. 79 f 
75 Evans M, Jamal A och Foxall G Konsumentbeteende (2017) s.95 f 
76 Evans M, Jamal A och Foxall G Konsumentbeteende (2017) s.107 
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och/eller annan produktinformation som är viktig för kundens användning av produkten. Om 

kundens alla förväntningar blivit uppfyllda så uppnås kundnöjdhet, vilket är en 

attitydliknande känsla. En nöjd kund kommer sannolikt att berätta om sin upplevelse och blir 

på så sätt en positiv ambassadör medan en missnöjd kund kommer sprida sin negativa 

upplevelse.77  

 

Det finns mycket forskning som visar att känsloväckande reklam är betydligt mer effektiv. Ett 

av människans mest framträdande karaktärsdrag är vår känslomässighet. Känslorna styrs från 

reptilhjärnan som agerar snabbt och automatiskt. I reklamstudier har det testats att via medicin 

lugna influenserna från reptilhjärnan under tiden som försökspersonerna sett en reklamfilm, 

efteråt visade resultaten att det var väldigt få som kunde komma ihåg något av reklamen. 

Detta går att relatera till att vårt minne är nära anknutet med våra känslor.78. 

 

Kvinnor och män har olika köpbeteenden. Vedertagna lärdomen är att män inte gillar att 

shoppa och att de därför inte gör det så ofta. Den traditionella detaljhandeln påstår att hela 

shoppingupplevelsen därför är utformad för kvinnliga shoppare. Detta menar Underhill är ren 

skitsnack, även fast kvinnor får allt högre positioner trots det lever vi i en värld som styrs, 

formas och ägs av män. Grundstenarna är att män är genetiskt disponerade att vara jägare 

medan kvinnor är samlare. Jägare har fått olika betydelse med tiden dock är innebörden att 

skaffa fram mat hem till borden. 79 Att kvinnor är samlare innebär att de är nöjda med att 

betrakta. Kvinnor shoppar oftast i lugnt tempo, undersöka varorna, jämföra priser, frågar 

personalen vid frågor och testar varorna innan köp. Männens shopping blir ofta mer 

irrationell. De rör sig alltid snabbare i butiker och slösar inte tid på att undersöka produkterna. 

De undviker oftast ”spontana köp” utan är fokuserade på vad de fick i uppgift att köpa. De vill 

heller inte fråga om hjälp utan fumlar hellre i blindo tills de ger upp i jakten och lämnar 

butiken utan produkten. 80 I en amerikansk studie från 2006 så visar författarna på vikten av 

att förstå målgruppens attityder till användningen av könsstereotyper i reklamen för att den 

ska vara effektiv.81 

 

                                                             
77 Evans M, Jamal A och Foxall G Konsumentbeteende (2017) s.100 
78 Dahlén, M. (2003) s. 79 ff 
79 Underhill, P (2010) s. 149 
80 Underhill, P (2010) s. 150 
81 Lori D. Wolin, Pradeep Korgaonkar, (2003) “Web advertising: gender differences in beliefs, attitudes and 

behavior” Internet Research, Vol 13 Issue, 5 pp 375-385. DOI: 10.1108/10662240310501658 
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En negativ attityd till könsstereotypisk reklam påverkar även attityden till reklam generellt 

enligt en amerikansk studie från 2016. Denna visade även att kvinnor fick lägre motivation för 

att köpa en produkt som marknadsfördes med ett kvinnoporträtt som de uppfattade som 

stötande.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                             
82 Bruce A. Huhmann, Yam B. Limbu (2016) Influence of gender stereotypes on advertising offensiveness and 

attitude toward advertising in general, International Journal of Advertising 35:5, 846-863 

DOI:10.1080/02650487.2016.1157912  
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3. Metod 
 

I följande kapitel redogörs studiens metod, som grundar sig på en deduktiv ansats vilken är 

lämplig då studien görs inom ett område där tidigare forskning finns. Studien genomförs med 

en kvalitativ metod, där jag samlat in primärdata via fokusgruppsintervjuer. Metodkapitlet 

avslutas med en redogörelse för undersökningskvaliteten, följt av en metodkritik samt en 

skildring av forskningsprocessen. 

 

3.1 Forskningsansats  

 

Den deduktiva forskningsansatsen är den vanligaste förekommande uppfattningen om hur 

sambandet mellan teori och praktik fungerar inom samhällsvetenskapen. I den deduktiva 

processen utgår forskaren från en teori, utformar en hypotes och genom att utföra en empirisk 

undersökning kan hypotesen antingen bekräftas eller förkastas. Om det blir aktuellt så kan 

teorin behövas omformuleras efter genomförd undersökning. 83 Ett problem med deduktiva 

forskningsansatsen är att forskare sällan vet om hypotesen ska förkastas eller om de belägg 

som motsäger hypotesen istället beror på, exempelvis, en felaktigt genomförd undersökning.84 

Det finns även en annan debatt angående den deduktiva forskningsansatsen på grund av att 

den teoretiska ramverket kan bli för begränsat i relation till det som framkommer i 

intervjuerna. Detta kan leda till att området inte bedöms på rätt sätt.85  Ett alternativ till den 

deduktiva forskningsansatsen är den induktiva forskningsansatsen där teorin är resultatet av 

en forskningsansats.86 Den används främst vid undersökningar inom områden som har en brist 

på teori för forskningsfrågan.87 Det finns även en tredje alternativ forskningsansats, 

abduktion. Den används i situationer som är ovissa och där det finns ett behov av att förstå 

eller förklara.88 Istället för att gå från teori till data (som vid deduktion) eller från data till teori 

(vid induktion) så rör sig forskaren fram och tillbaka mellan teori och data vid en abduktiv 

ansats.89 

                                                             
83 Bryman A, Bell E (2014) s. 31 
84 Kvale S, Brinkmann (2014) s. 239 
85 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2016) s. 570 
86 Bryman A, Bell E (2014) s. 34 
87 Bryman A, Bell E (2014) s. 34 
88 Kvale S, Brinkmann (2014) s. 239 
89 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2016) s. 148 
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Jag har valt att arbeta utifrån en deduktiv ansats eftersom jag utgår från ett område där det 

finns forskning att tillgå och utifrån den sedan formulerat egna frågor. 

 

3.2 Undersökningsmetoder 

 

Den kvalitativa analysens viktigaste kännetecken är att den fokuserar på helheten och det 

undersökta sammanhanget (kontexten), snarare än delarna eller de specifika orden.90 En 

kvalitativ metod ska användas då tonvikten vid insamling och analys av data är mer inriktad 

på ord än på kvantifiering.  Detta innebär att forskning blir mindre regelstyrd och kodifierad 

än vad den kvantitativa forskningen är, vilket gör den både svårare och mer kontroversiell till 

sin natur.91 Det kvalitativa synsättet ska användas när forskningsfrågan är hur individen tolkar 

och formar sin verklighet. Den innebär också att man studerar människan i ”real life-

situationer” inte i experimentella laboratoriesituationer. 92  

Det finns få etablerade och allmänt accepterade metoder för analys av kvalitativa data. Till 

skillnad från en undersökning med kvantitativa data så är den kvalitativa betydligt svårare att 

analysera eftersom den snabbt genererar ett stort datamaterial som inte är lika lätt att kodifiera 

till de analytiska teknikerna.93  

Vid kvalitativ forskning påverkas forskarna av mer av ett tolkningsperspektiv än det 

naturvetenskapliga synsätt som används vid den kvantitativa forskningen.94 Det finns en vilja 

hos de kvalitativa forskarna att uppfatta den sociala verkligheten och många utgår från sina 

undersökningspersoner åsikter och uppfattningar.95 Den kvalitativa forskningsintervjun vill nå 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersoners livsvärld. 96 

Det finns ett antal alternativa kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling, exempelvis 

kvalitativa intervjuer (samlingsbegrepp för många olika sorters intervjuer), observationer, 

insamling och kvalitativ analys av dokument samt fokusgrupper.97 Intervjun ska vara 

                                                             
90 Christensen L Engdahl N, Grääs C, Haglund L (2010) s. 297 
91 Bryman A, Bell E (2014) s. 390 
92 Backman J (2015) s. 54 
93 Bryman A, Bell E (2014) s. 574 
94 Bryman A, Bell E (2014) s. 409 
95 Bryman A, Bell E (2014) s. 409 
96 Kvale S, Brinkmann (2014) s. 47 
97 Bryman A, Bell E (2014) s. 394 
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fokuserad på bestämda teman och är varken strängt strukturerad eller helt ”nolldirektiv”. 

Fokus riktas mot forskningsämnet genom öppna frågor. 98  

Jag ska beskriva och förklara samband mellan olika företeelser därmed anser jag att en 

kvalitativ undersökning är lämplig. Denna metod är lämplig då jag vill uppnå en djup 

förståelse för sambandet mellan företagen, marknadsföringstekniken och konsumenten. I min 

undersökning kommer jag att använda mig av fokusgrupper. 

Nedan är en undersökningsmodell som visar hur jag valt gå tillväga för min undersökning. 

Min undersökningsmodell utgår ifrån min forskningsansats och delas därefter upp i två frågor 

en huvudfråga och en underfråga. Teoridelen nämns tidigare studier om könsstereotyper, 

könsroller, varumärkesimage, attityder, konsumentbeteende och genus redovisas. Ämnen som 

jag anser vara lämpliga för att nå fram till en slutsats i min fråga. Empiridelen redovisas mina 

resultat efter fokusgrupperna. Därefter analyseras min empirdel och teoridel med varandra, 

vilket framställs till en slutsats för underfrågan och för huvudfrågan och tillslut en total 

slutsats på forskningsansatsen.   

 

                                                             
98 Kvale S, Brinkmann (2014) s. 47 
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3.3 Etiska frågeställningar 

 

De etiska regler som brukar vara aktuella vid företagsekonomiska undersökningar rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som deltar i 

undersökningen.99 Utifrån de reglerna finns några generella principer som gäller för svensk 

forskning:  informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. Kortfattat innebär de olika kraven att forskaren ska 

informera de berörda personerna om undersökningens syfte och vilka moment som ingår 

(informationskravet) samt att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de 

önskar. Om det finns minderåriga deltagare kan deras föräldrar eller vårdnadshavare 

godkänna att de deltar i undersökningen (samtyckekravet). 100 Begreppet informerat samtycke 

grunda sig på principen om individuellt självbestämmande och i andra hand på principen att 

göra gott.101 Det är viktigt att uppgifter om personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas så konfidentiellt som möjligt samt säkert så att inte obehöriga kommer åt dem 

(konfidentialitets- och anonymitetskravet). Konfidentialiteten kan ses som ett etiskt 

osäkerhetsområde i och med att anonymitet behövs för att skydda intervjupersonerna men det 

kan även fungera som ett alibi för forskaren som kan tolka deras uttalanden utan att bli 

motsagd.102 Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in enbart får användas för 

forskningsändamålet medan falska förespeglingar innebär att forskaren inte får ge falsk eller 

vilseledande information till de som ingår i undersökningen.  

De etiska frågeställningar som jag har övervägt i samband med denna undersökning är att de 

som deltar i undersökningen gör det frivilligt och att de har haft information om vad 

undersökningen innebär och varför jag gör den. Den information som jag fått via 

fokusgruppsintervjuerna kommer endast att användas i denna uppsats och jag anser att jag inte 

har gett någon falsk eller vilseledande information till deltagarna. Det krav som är delvis lite 

svårare att leva upp till i undersökningen är att personerna ska kunna vara anonyma, vilket är 

svårt i en situation med fokusgruppsintervju. Dock har jag döpt om mina deltagare medan kön 

och ålder fortfarande är de ursprungliga. 

 

                                                             
99 Bryman A, Bell E (2014) s. 137 
100 Bryman A, Bell E (2014) s. 137 
101 Kvale S, Brinkmann (2014) s. 107 
102 Kvale S, Brinkmann (2014) s. 109 
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3.4 Fokusgrupp  

Fokusgrupper är den vanligaste undersökningsformen när det gäller kvalitativforskning. Detta 

beror dels på att forskaren kan nå resultat på ett stort antal frågeställningar via det samspel 

som äger rum mellan respondenterna. Samspelet stimulerar diskussionerna i gruppen och i 

jämförelse med enskilda intervjuer är de mer ekonomiska.103 Jag har valt att genomföra 

intervjuer med fokusgrupper för att få ökad kunskap och förståelse för konsumentens 

reaktioner på företags könsstereotypiska marknadsföring och undersöka hur den påverkar 

varumärkesimage och konsumentbeteende. Genom att arbeta med fokusgrupp fick jag 

möjlighet att nå en förståelse för varför deltagarna tycker som de gör genom den diskussion 

som ägde rum mellan deltagarna.104 Diskussionen gav mig även en möjlighet att studera hur 

gruppmedlemmarna interagerade genom ifrågasättande, argumenterande och därmed fick jag 

mer realistiska beskrivningar över vad de tycker och tänker.105  

Som moderator bör man uppmärksamma ifall vissa deltagare är mer dominanta än andra som 

kanske väljer att inte framföra sin åsikt. Det finns en rad olika strategier för att hantera att 

diskussionen hämmas, bland annat vända sig direkt till den tysta deltagaren både genom att 

tilltala eller bara titta på deltagaren eller utföra ”rundor” kring bordet så alla får komma till 

tals. Det kan vara svårt att upptäcka om någon deltagare har en annan åsikt än majoriteten i 

gruppen. I de fall det förekommer kan moderatorn försöka skapa en atmosfär med högt i tak 

och där det är möjligt att uttrycka sina åsikter. 106 

Fokusgrupper kräver ganska mycket tid att organisera och det är en tidskrävande process att 

skriva ut det inspelade materialet.107 I denna undersökning valde jag att arbeta med tre 

fokusgrupper med 5 medlemmar i vardera. Fokusgruppernas storlek kan variera beroende på 

ämnet som ska undersökas. I en fokusgrupp där undersökningen ska diskutera om en viss 

produkt/företag uppfattas så kan gruppen vara större än i en fokusgrupp där forskaren vill 

undersöka åsikter och/eller attityder.108 Medlemmarna i de olika fokusgrupperna känner 

varandra sedan tidigare, så kallade naturliga grupper.109 Att välja naturliga grupper till sina 

fokusgrupper ger en möjlighet att få en grupp där alla samspelsmönster och statusskillnader 

                                                             
103 Faarup P, Hansen K (2011) s. 234 
104 Bryman A, Bell E (2014) s. 509 
105 Bryman A, Bell E (2014) s. 509 
106 Fangen K, Sellerberg A-M (2011) s. 19 ff 
107 Bryman A, Bell E (2014) s. 514 
108 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2016) s. 421 
109 Bryman A, Bell E (2014) s. 517 
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redan är utredda och inte stör fokusgruppens diskussioner. En kritik som anförts mot att 

använda naturliga grupper är att det kan finnas kunskap om varandra som påverkar samtalet 

och försvårar för moderatorn att förstå allt som sägs i fokusgruppen.110 Trots detta anser jag 

att det undersökningen vann på att grupperna kände varandra och det övervägde den risk att 

jag inte skulle förstå deras undermeningar i diskussionerna. Grupperna består av en grupp 

arbetskollegor, en grupp studenter och en grupp med närmare relation av familjekaraktär. Alla 

medlemmarna i fokusgrupperna är bekanta med och har åsikter kring den här typen av 

marknadsföring. En normal fokusgruppintervju ska normalt ta 1–1,5 timme att genomföra 

men kan variera efter respondenter och ämne.111 Detta stämde väl överens med de intervjuer 

som jag genomförde med mina fokusgrupper.  

Jag spelade in fokusgruppsintervjuerna eftersom jag upplevde det som kritiskt att få med all 

information annars, därefter transkriberade jag dem manuellt.112 Målet med undersökningen 

var att få fram vad de olika fokusgrupperna tyckte, därför valde jag att inte strukturera och 

styra samtalet förutom om samtalet hamnade alltför långt bort från ämnet.113   

 

3.5 Urval, datainsamling  

 

Inom forskning finns det två sätt att samla in datamaterial; sekundärdata och primärdata 

Primärdata är den information som författaren själv samlar in, medan sekundärdata är den 

fakta som redan finns och som någon annan har samlat in. 114 Primärdata samlas in via olika 

insamlingstekniker, exempelvis intervjuer eller observationer.115 Sekundärdata kan delas upp i 

två delar intern och extern. Den interna är den data som finns inom organisationen som 

undersökts medan den externa kan bestå utav publicerade källor och kommersiella källor. 116 

Fördelar med att använda sig av primärdata är att informationen är aktuell, anpassad till den 

specifika undersökningen och det är möjligt att strukturera undersökningen själv.117 

Sekundärdatans fördelar är att den är kostnadseffektiv och tidseffektivt och stort urval av 

                                                             
110 Bryman A, Bell E (2014) s. 517 
111 Faarup P, Hansen K (2011) s. 235 
112 Bryman A, Bell E (2014) s. 511 
113 Bryman A, Bell E (2014) s. 518 
114 www.mdh.se/metoddoktorn 
115 Christensen L Engdahl N, Grääs C, Haglund L (2010) s. 104 
116 Christensen L Engdahl N, Grääs C, Haglund L (2010) s. 91 f 
117 Christensen L Engdahl N, Grääs C, Haglund L (2010) s. 106 
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källor.118 Nackdelar med primärdata är att den kräver viss kompetens från insamlaren, att det 

är dyrt och tidskrävande.119 Sekundärdatas nackdelar är att användbardata saknas, att 

informationen är felindelad och/eller inaktuell.120 

 

I min uppsats så har jag valt att använda mig av primärdata från mina 

fokusgruppsundersökningar eftersom jag anser detta vara mest lämpligt då den senaste 

forskningen detta område har skett utomlands. Jag har av tidigare anledning också valt att inte 

använt mig av någon sekundärdata. Intervjufrågorna som har ställts till deltagarna går att läsa 

mer om i bilaga 1.  

 

Jag avvaktade fokusgruppens svar angående eventuella reklamfilmer som de uppfattat som 

könsstereotypiska. Om det förslag som nämndes inte var känt av alla sökte jag upp det på 

internet och visade det så att diskussionen inte blev lidande. Om inget förslag gavs, 

presenterade jag två olika reklamfilmer som jag anser innehåller könsstereotyper för att 

underlätta diskussionen.  

Jag inser att om jag hade haft fler öppna frågor kunde det lett till en bättre möjlighet att ta del 

av vad deltagarna upplevt är intressant och viktigt inom detta ämnesområde. Dock anser jag 

att risken att irrelevanta saker tas upp var stor vid för öppna frågor och hade kunnat leda till 

att marknadsundersökningen blir resultatlös.   

3.6 Operationalisering  

 

Operationalisering av en kvalitativ studie 

Frågeunderlaget i fokusgrupperna har delats in i de olika underkategorier som uppsatsen 

behandlar: könsstereotyper, varumärkesimage, attityder och konsumentbeteende. I 

utformningen av frågorna har den grundläggande teorin varit i fokus och en prioritering har 

varit att få frågorna så vida att de täcker det område uppsatsens frågeställning sträcker sig 

över. Främst har frågorna utformats utifrån teorin om könsstereotyper, eftersom det är 

grunden för frågeställningen. Frågeunderlaget i sin kompletta form kan återfinnas under 

Bilaga 1 och de behandlas närmare under avsnittet om fokusgrupperna.  

                                                             
118 Christensen L Engdahl N, Grääs C, Haglund L (2010) s. 103 
119 Christensen L Engdahl N, Grääs C, Haglund L (2010) s. 106 
120 Christensen L Engdahl N, Grääs C, Haglund L (2010) s. 103 
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Operationaliseringsmodell 

Denna modell har upprättats med uppsatsens frågeställning och syfte i fokus och ska ses som 

ett hjälpmedel till analysen och bidra med en struktur för läsaren. Modellen innefattar den 

kvalitativa studien samt den tidigare empirin och teorin som presenterats i uppsatsens 

inledande avsnitt. Uppsatsens syfte har uppdelats i tre underfrågor för att ge en tydligare 

presentation av uppsatsens uppställning och för att förtydliga de slutsatser som dras i 

analysen. Modellen behandlar hela händelseförloppet från beslutet från företaget att 

marknadsföra en vara/tjänst på ett visst sätt (VARFÖR) till hur detta sedan påverkar 

varumärkets image och konsumenters attityder till varumärket/företaget (HUR) och i 

förlängningen, hur detta påverkar konsumentbeteendet i fråga om den varan/tjänsten 

(EFFEKT). Beroende på hur marknadsföringen utformas och de val som företag gör i sin 

marknadsföring ger de effekt på konsumentbeteende, varumärkesimage och konsumenters 

attityder mot företagets varumärke. Syftet med stegen varför och hur är att förtydliga hur 

företagets ageranden motiveras och vad som påverkar användningen av könsstereotyper i 

marknadsföringen. Det sista steget effekt påvisar hur användningen av könsstereotyper kan 

påverka konsumenters beteende både vid köptillfället av den aktuella varan och i framtida 

kontakter med företaget/varumärket. 

Operationaliseringsmodell.  

Källa: Egen  

 

Nedan förklaras de tre underkategorierna.  

VARFÖR – Varför används könsstereotyper? –För att besvara varför könsstereotyper  

används i marknadsföring har både resultatet av den kvalitativa studien och den tidigare 

empirin använts. Här bemöts bl.a. könsstereotypernas funktionalitet som informationsbärare 

VARFÖR

•Informationsbärare/Speglar 
verkligheten (eller en 
verklighet som inteallt för 
många ifrågasätter) 

•Kostnadseffektivt för 
företaget

HUR

•Användningen av 
könsstereotyper

•Konsumenters potentiella 
konsumenters 
mottagning/uppfattning av 
könsstereotyperna 

EFFEKT

•Ger företaget en kontakt 
med konsumenten genom 
exponering (igenkänning) 

•Ger konsumenten en 
trygghet med sitt val av 
varumärke
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och kostnadens roll som en förutsättning för att könsstereotyper används och ska därför ses 

som en viktig aspekt att bemöta. 

HUR – Hur används könsstereotyperna i marknadsföring? – Den kvalitativa studien utgör 

underlag för att besvara frågor kring hur könsstereotyperna används i marknadsföring. I 

diskussionen kring denna fråga behandlas även andra teorier för att ge reliabilitet och validitet 

till de resultat som presenteras ur fokusgrupperna.  

EFFEKT – Vilken effekt ger användandet av könsstereotyper på varumärkesimage, 

konsumentbeteende och konsumentattityder? – När ett företag beslutat att de ska använda 

könsstereotyper i sin marknadsföring kan detta påverka både konsumenters vilja att köpa just 

den produkten och konsumenters vilja att göra framtida affärer med nämnda företag. Denna 

möjliga påverkan diskuteras utifrån resultatet av den kvalitativa studien och tidigare 

forskning. 

3.7 Analysmetod  

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas via en sammanställning av de olika 

fokusgruppernas resultat. Sammanställningen kommer tolkas och viktas manuellt. Den metod 

som jag valt att analysera resultatet efter kallas Venndiagram som är för att åskådliggöra 

mängder används Venndiagram, det redovisas oftast med cirklar. I Venndiagrammet 

redovisas både olikheter samt likheter mellan olika element. Jag har valt detta diagram för att 

på ett enkelt sätt påvisa likheter och olikheter mellan mina fokusgrupper. 121  Modellen nedan 

redovisar hur jag gått tillväga med sammanställningen av fokusgrupperna. De tre stora 

cirklarna representerar var sin fokusgrupp. I dessa cirklar kommer åsikter som är specifika för 

fokusgruppen och de jag ansett varit relevant för ämnet presenteras. I överlappningarna 

mellan två fokusgrupper beskrivs deras specifika likheter. I mitten är alla cirklar överlappas 

redovisas alla fokusgruppers likheter.     

I dessa har jag sammanställt de olika fokusgruppernas åsikter och visar hur nära de olika 

fokusgrupperna är i de olika frågorna. 

 

                                                             
121 Mattecentrum (2017) 
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3.8 Reliabilitet och validitet  

 

Begreppen reliabilitet och validitet används för att beskriva om en undersökning mäter det 

som avses att mätas (validitet) och om den har gjorts på sett sätt som kan återskapas, 

reproduceras (reliabilitet).122 En anpassad reliabilitet, som passar de kvalitativa 

undersökningar kan delas upp i extern och intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten visar 

om det är möjligt att upprepa den undersökning med samma resultat som den genomförda 

undersökningen. Det är svårt att genomföra en upprepning när det gäller de kvalitativa 

undersökningarna eftersom de är beroende av att samma sociala miljö och samma sociala 

betingelser ska gälla även vid nästa undersökningstillfälle. Det finns dock några olika sätt att 

försöka nå samma förutsättningar, bland annat att forskaren som genomför den replikerande 

(upprepande) undersökningen bör gå in i en liknande social roll som den föregående 

forskaren. Om inte det sker kommer inte resultaten kunna jämföras. Den sociala roll som jag 

har till och i mina fokusgrupper kan beskrivas som en opartisk moderator som grupperna 

redan har en relation till. I grupp 1 som släkting, grupp 2 som kompis och i grupp 3 som 

kollega. 123  

 

                                                             
122 Faarup P, Hansen K (2011) s. 19 
123 Bryman A, Bell E (2014) s. 400 f 
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När det gäller den interna reliabiliteten betonas vikten av att alla i ett eventuellt forskarlag 

använder sig av samma sätt att tolka det de ser och hör.124 Ett sätt att försäkra sig som intern 

reliabilitet är genom att forskarlaget ska skriva ner regler för hur de ska koda 

informationen.125  Detta är inte aktuellt för det här arbetet. 

 

Extern validitet är hur anpassat resultatet av undersökningen är för att kunna appliceras även 

på andra sociala miljöer och situationer.126 Detta är svårt att använda sig av eftersom de 

grupper som jag använde mig av var så små och att jag inte märkte att undersökningen nått 

upp till den vetenskapliga mättnaden än, dvs när svaren inte längre ger någon ny information 

utan att alla åsikter redan tagits in.127  

Intern validitet är att det ska finnas en bra överensstämmelse mellan forskarens observationer 

och den teori som hen sedan utvecklar. Det är denna som har möjlighet att bli en styrka i och 

med en kvalitativ undersökning eftersom forskaren har en lång närvaro och delaktighet i den 

sociala grupp som undersöks.128 Den kan vara aktuell i mitt arbete, i och med att jag som 

moderator observerar, leder samtalen och genom att höra diskussionerna får en större 

förståelse för deltagarnas åsikter än exempelvis kvantitativundersökning. I min undersökning 

ville jag få fram attityder och att genom att ställa frågorna så får jag fram latenta variabler d v 

s begrepp som bara kan mätas på ett indirekt sätt.129  

 

3.9 Metodkritik  

 

En kritik till min metod är min dokumentation av fokusgruppsintervjuerna. Jag har inte skrivit 

upp det ”mellan pratet” som blev som jag upplevde vara irrelevant för frågan. Trots att jag 

skrivit ner åsikterna och diskussionerna så rättvisande som möjligt finns nog min prägel i 

dialogerna. Jag visste att det fanns en möjlighet till ”mellan frågor prat” eftersom mina. 

Fokusgrupper kände varandra sen tidigare, och jag lät det fortgå till en viss del för att inte 

hämma diskussionen.   

                                                             
124 Bryman A, Bell E (2014) s. 401 
125 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2016) s. 202 
126 Bryman A, Bell E (2014) s. 401 
127 Bryman A, Bell E (2014) s. 366 
128 Bryman A, Bell E (2014) s. 401 
129 Faarup P, Hansen K (2011) s. 21 
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En annan kritik till min metod kan vara fokusgruppernas sammansättning (då de redan kände 

varandra sedan tidigare). Detta för det kan hämma diskussionen samt att undersökningens 

resultat hade kunnat sätt annorlunda ut med andra deltagare. Att fokusgrupperna spelades in 

kan vara en annan kritik till metoden då någon deltagare kanske inte känner sig bekväm med 

inspelningen och därför inte inflikar sin åsikt.  

Det finns delade meningar mellan forskare om reliabilitet och validitet är relevanta begrepp 

när det gäller en kvalitativ undersökning. De som anser att de ska användas har även 

diskuterat om begreppens innebörd behöver ändras. Exempelvis ses inte den mätning som 

oftast definieras i validiteten som betydelsefullt i den kvalitativa forskningen.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
130 Bryman A, Bell E (2014) s. 400 f 
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4. Empiri  

I följande kapitel redogörs för den insamlade empiriska data genom sammanställning av 

fokusgruppernas svar, redovisas i sin helhet i bilaga 1. Fokusgruppernas svar är uppdelade 

enligt undersökningsmodellen och per respektive fokusgrupp.  

4.1 Primärdata 

Min primärdata baseras på en sammanställning av de tre intervjuerna med fokusgrupperna 

som genomfördes den 15, 23 och 24 april 2017.   

 

4.1.1 Fokusgrupp 1 

 

Genus, könsroller och könsstereotyper 

Fokusgrupp 1 ansåg att det är tydligt om en reklam riktade sig mot kvinnor eller män. Det 

ljusa, mjuka och hushållsnära var menat för kvinnor. Det som är riktat mot männen ansåg de 

vara mörkt, häftigt och mer strikt. De menade att man till och med kunde höra på musiken 

och/eller rösterna i reklamen till vilket kön de riktade sig emot.  

Deltagarna hade ett par olika alternativ på vilka olika produkter, varumärken och företag som 

kunde vara riktat mot kvinnor respektive män. Ett av förslagen som var riktade mot män var 

byggföretag och sportbilsföretag. Kvinnliga exempel var olika tvättmedelsmärken och 

sminkprodukter. Fokusgrupp 1 använder klädreklamen för Gina Tricot som ett bra exempel på 

hur reklam som är riktad till tjejer kan se ut. Deltagare 5 tar upp en reklam från Gina Tricot 

som denne har sett med två tjejer som dansar i sina sommarklänningar. Deltagaren ställer det 

även i perspektiv till hur Dressmans reklamer ser ut med tre killar i kostym som ställer sig 

tuffa poser och bara stirrar ut i kameran.   

Deltagarna i fokusgrupp 1 ansåg att den typiska mannen som finns i reklamerna är en 

machoman med vältränad kropp och synliga käkben. De kommer överens om att den typiska 

kvinnan framställs som en enkel/jordnära person ”easy, breezy, beautiful cover girl” eller som 

en riktig husmor. Deltagare 2 diskuterade Strain teori inom social psykologi ´att man vill ha 

vad alla andra har´. (Strain teorin är en teori som används inom kriminologi och social 

psykologi för att förklara brottslighet, författarens kommentar). Deltagaren menade att det är 

en fråga om konformitet och en grundinställning hos alla människor. Hon fortsatte med att om 
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konsumenter ser någon som är, visserligen en stereotyp, men ändå en person som man kan 

associera till startar en process som utmynnar i att man vill ha samma saker som den 

personen. Deltagaren avslutade diskussionen med att säga: genom att man associerar eller 

förstår att reklamen riktar sig till ”människor som mig” kan det vara ett strategiskt val av 

marknadsförarna att se till att detta budskap kommer fram för det kommer att öka 

försäljningen. 

Fokusgrupp 1 tog även upp Coca Cola som ett varumärke som marknadsför sig olika med sina 

olika produktkategorier mot olika målgrupper trots att deras produkter egentligen inte behöver 

göra det.  

Deltagare 2 menar även att könsstereotyperna finns i vår reklam för att företag inte ska 

behöva förklara vem/vilka som man ser i reklamen. I reklamen förstärks och förvrängs 

könsroller så att det ska gå snabbt för tittaren/konsumenten att förstå sammanhanget för att 

inte behöva göra längre reklamvideos som kostar pengar.  Deltagare 3 menar att det kanske 

inte går att förstå reklamen utan könsstereotyperna.  

 

Varumärkesimage 

När det gäller varumärkesimagen så anser fokusgrupp 1 att deras uppfattning av varumärket 

har påverkats negativt av könsstereotyper i reklam. De är överens om att det är den överdrivna 

könsstereotypen som är skadlig för ett varumärke. De ansåg att ett företags varumärkesimage 

bör associeras med något positivt, något som man inte kan vara utan samt med ett trovärdigt 

budskap för att på så sätt skapa en bra varumärkesimage. Deltagare 3 menar att ett företag inte 

bör vilja förknippas med skandaler och liknande händelser. Deltagare 5 menade att alla 

människor påverkas av all reklam även fast man inte vill det. Innehåller reklamen omoderna 

könsstereotyper skapas en negativ attityd till varumärket men om det bara är vanliga 

”könsroller” tänker man nog inte på det lika mycket. I fokusgrupp 1 diskuterades även att 

företag ibland väljer en mer provokativ marknadsföring för att sticka ut och/eller kanske visa 

sig modiga.  

 

Attityder 

Fokusgrupp 1 hade lite varierande åsikter om sina attityder till könsstereotypisk reklam. 

Deltagare 1 menade att reklamen både skapar och speglar vårt samhälle av idag. Deltagare 2 

menar även att reklamen måste löna sig för företagen som använder sig av dem eftersom de 
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fortsätter att produceras och sändas. Deltagare 3,4 och 5 ansåg att reklamavbrott på TV var 

irriterande samt i vissa fall svåra att förstå kopplingen mellan reklamen och den vara som 

filmen marknadsförde. Fokusgruppens samlade attityd till marknadsföringen var att den inte 

skulle saknas om den försvann, även om vissa kampanjer kunde vara lite småroliga och 

fyndiga. Deltagare 4 menade ändå att det kanske är lätt att säga nu, när de finns samt att det är 

svårt att säga hur mycket vi påverkas av dem. 

 

Konsumentbeteende  

Diskussionerna i fokusgrupp 1 om köpbeteende var lite varierande. Deltagare 2 som sa att 

”jag lägger absolut en värdering i det jag ser och hör, och väljer gärna ett alternativ.  Men man 

glömmer väl bort det som visats eller hörts efter ett tag och tillåter sig köpa det 

(produkten/varumärket) igen.” Majoriteten av deltagarna kände igen sig i denna beskrivning, 

att de glömmer bort att de inte gillar ett företag/varumärke. En annan åsikt var att deltagaren 

åker till företaget trots att de har reklam som irriterar hen. Ett annat tillvägagångssätt av en 

annan deltagare var att deltagaren köper det varumärket han känner till även om hen 

associerar det med dåliga känslor. Fokusgrupp 1 menar att det finns stora skillnader mellan 

hur män och kvinnor shoppar. De menar att det är liknande en förutfattad mening att kvinnor 

ska gilla att shoppa och att man ska ogilla det. Deltagarna upplevde att det var mestadels 

sanning i det, med ett par undantag.  

 

4.1.2. Fokusgrupp 2  

 

Genus, könsroller och könsstereotyper 

I diskussionen kring genus diskuterade fokusgrupp 2 främst vilka tydliga skillnader som kan 

uppfattas i marknadsföring som riktar sig mot män respektive kvinnor. Kvinnor beskrivs av 

gruppen så som mjuka och varma medan män beskrivs så som hårda och mörka. Detta är 

också ett återkommande tema genom hela fokusgruppen. I övrigt diskuterades på vilket sätt 

män och kvinnor framställs i marknadsföring och att det finns en grundförutsättning att ”sex 

säljer”. Deltagare 2 beskrev detta som ”Det finns egentligen ingen anledning till att tjejerna 

som visar upp ett par jeans ska vara helt avklädda på överkroppen…”.  En slutsats som 

fokusgruppen drog är att marknadsföringen som existerar i dagens samhälle inte reflekterar 
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verkligheten. Anledningen till detta påstående är att retuschering och glorifiering av 

”karaktärerna” leder till att konsumenten får en skev uppfattning av hur verkligheten är för att 

de ideal som ställs är utom räckhåll. Denna tes framfördes av Deltagare 1 genom uttalandet ” 

Kvinnor blir framställda som ”über” kvinnliga som dansar och skrattar och har det perfekta 

”huset, livet, kroppen, familjen” och männen blir också framställda i den mest 

karaktäriserande vinkeln av hur det är att vara man: allvarliga, fokuserade, starka och 

händiga.”.  

Fokusgruppen ansåg att marknadsföraren vill ge intrycket av att man klarar allt bara man 

”lägger manken till” så som deltagare 1 förklarade under fokusgruppen. En parallell drogs av 

fokusgruppen till beteende på sociala medier och slutsatsen att en känsla av otillräcklighet 

bidrar till att köpet genomförs. Fokusgruppen diskuterade också fenomenet att det finns varor 

som uteslutande marknadsförs mot en könsgrupp och drog slutsatsen att detta torde bero på 

könsstereotyper så som att detta är ”mansgöra” för att, så som det beskrevs av Deltagare 4: 

”det är manligt att hantera eld och lite farligt”. Fokusgruppen diskuterade även Gillette och 

Venus rakhyvlar där det i varumärkets slogan uttalas ”for women” och ”for men” (deltagare 

3). Ett tydligt exempel på när könsstereotyper används i marknadsföring, enligt deltagare 2, är 

”praktexemplet” Heineken som tydligt anser att öl endast dricks av män. Den reklamfilmen 

som deltagaren avsåg är den som visar kvinnor och mäns reaktioner inför nybyggda walk-in-

closet och walk-in kyl fylld med öl”.  

Fokusgruppen enades om påståendet att det är ”mer pedagogiskt att visa kvinnor som 

använder varan om de (det säljande företaget) vill rikta varan till exempelvis kvinnor och för 

att visa upp en livsstil.”. Detta var ett bemötande av ett påstående att samhället skulle reagera 

om det skulle vara normbrytande beteende i marknadsföringen.   

Fokusgruppen diskuterade de olika rollerna som målas upp som karaktärer i 

marknadsföringen och kom fram till att det finns ett antal som är återkommande. Dessa 

fastställs så som ”mammarollen”, ”tonårstjejen” och ”storebrodern” och fokusgruppen drar 

olika slutsatser från dessa karaktärer. T.ex. att ”mammarollen” enligt deltagare 3 ” framställs 

ofta väldigt anspråkslös trots att de alltid har en lösning på alla problem.” Anledningen till 

användandet av stereotypisk reklam behandlas av fokusgruppen och slutsatsen som dras av 

Deltagare 5 är ” jag tror att det har att göra med att samhället ser ut som det gör, att man väljer 

att göra en så verklighetstrogen bild som möjligt fast med komiska inslag. För det vore inte 

intressant att kolla på reklamen om allt var sanningsenligt. Om målgruppen inte 

uppmärksammar reklamen så säljer inte företagen. Exemplet Heineken reklamen igen – 
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människor kommer ihåg den reklamen – den är underhållande och skapar en dialog mellan 

människor om den vilket gör att reklamen får en ännu bredare spridning än enbart via de 

medel som marknadsföraren har valt att använda”. Deltagare 2 höll med om att företagen vill 

förknippas med humor.  

I frågan angående könstereotypens roll i reklam diskuterades syftet bakom användandet av 

stereotyperna så att det kan ses som att stereotypen ska visa vad man har för plats i samhället 

(framfört av deltagare 1), men också att företagen använder dessa för att tjäna pengar och 

egentligen inte bryr sig om ifall vi känner oss hemma i samhället (enligt deltagare 2).  

 

Varumärkesimage 

Deltagare 1 i fokusgrupp 2 menar att allt negativt man hör eller ser om ett företag påverkar 

företagets varumärkesimage på ett negativt sätt, man lägger det på minnet och fortsätter att 

tänka negativt tills man ser något positivt. Deltagare 4 tror sig inte påverkas av stereotyper i 

reklam, utan ser reklamen separat från varan som köps. Fokusgruppen är dock eniga om att 

könsstereotyperna behövs till en viss del för att kunna förstå reklamkampanjerna. Fokusgrupp 

2 menade även att företag vill att deras varumärken ska förknippas med något positivt som 

glädje och lycka i människors liv, oftast inget annat. De gav några andra exempel så som att 

Heineken vill associeras med glada människor, oftast män inom sportkulturen. Detta för att 

sälja en livsstil till potentiella konsumenter.   

 

Attityd  

Åsikterna i fokusgrupp 2 om könsstereotypernas betydelse i marknadsföringen var lite 

varierade. Deltagaren som hade mer kunskap inom könsstereotyper ansåg att det de har ett 

syfte i marknadsföringen, nämligen att företag ska förmedla så mycket de kan på kort tid. 

Deltagaren tror även att könsstereotyper kommer finnas kvar i vår marknadsföring men 

förändras av influenser av samhället i takt när samhället förändras. Deltagare 4 ansåg att en 

förändring redan hade skett mot hur reklamens användning av könsstereotyper sett ut tidigare. 

Hen menade att förändringen av könsstereotyper hängde ihop med hur samhället förändras, 

vilket även deltagare 1 höll med om.  Fokusgruppens samlade attityd var varken positiv eller 

negativ, mer ett konstaterande att den är som den är just nu och antagligen kommer den 

fortsätta förändras i och med samhällsförändringar. 
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Konsumentbeteende  

Deltagare 3 menar att hen handlar av ett företag på nytt, trots att ett företag är i blåsväder och 

varumärket blivit mindre omtyckt så glöms det oftast bort efter ett tag när andra företag tabbar 

sig. Deltagaren säger att ”det ska ha varit riktigt illa ifall jag aldrig går tillbaka till företaget 

igen för en reklam, det är väl ifall jag blivit riktigt dåligt bemött eller en riktig kräkning mot 

ens person.”  Övriga deltagare i fokusgrupp 2 delar deltagare 3s åsikter om att vi glömmer 

bort vad som har hänt tidigare. Deltagarna är eniga om att det finns viss skillnad i hur kvinnor 

och män shoppar. Deltagare 1 förtydligar ”Jag får dra ut min kille till stan om jag ska shoppa. 

Han vill aldrig med. Men när han väl är med så ska det gå så himla fort både mellan butiker 

och innan man bestämmer vad man ska handla. Vi är ju studenter och har inte jättemycket 

med pengar under vissa perioder i månaden och då skulle jag vilja jämföra priser och så men 

det hinner jag inte med när han är i farten. Det är alltid första bästa som gäller.”  

 

4.1.3. Fokusgrupp 3  

 

Genus, könsroller och könsstereotyper 

Fokusgrupp 3 diskuterade vad som är manligt och kvinnligt i reklam och listade olika 

områden där de kunde läsa ut tydliga skillnader i marknadsföringen beroende mot vilken 

målgrupp marknadsföringen skulle riktas mot. Ett exempel som presenterades i fokusgruppen 

var schampo och att detta tydligt var uppdelat mellan marknadsföring inriktad till en manlig 

och kvinnlig målgrupp. Vidare presenterades tolkningen att i majoriteten av 

marknadsföringen används fortfarande könsstereotyper och den klassiska normen som är ett 

heterosexuellt förhållande med barn. Deltagare 4 förklarar att ” I reklamfilmsrollerna 

(stereotyper) så städar och tvättar mamman, pappan fixar hemma och med bilen och båda 

handlar mat och lagar den.”   

Frågan om vad som kan vara manliga och kvinnliga varumärken så diskuterade fokusgruppen 

”Gillette” som har rakhyvlar som riktar sig till män och rakhyvlar som riktar sig till kvinnor. 

Andra varumärken som togs upp till diskussion var Coca-Cola light & Zero samt 

klädesföretag.  
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Fokusgrupp 3 diskuterade ihop sig om att det oftast var så att marknadsföring som riktas mot 

kvinnor hade kvinnliga skådespelare medan motsatsen gäller för marknadsföring mot män. 

Anledningen som föreslogs av deltagare 1 var att marknadsförarens val grundar sig på att man 

väljer en kvinnlig huvudroll så ”att andra kvinnor vill köpa den.”. Detta höll deltagare 5 med 

om samtidigt som han poängterade att denne aldrig sett en reklamfilm som riktar sig mot 

kvinnor med en manlig huvudroll.  

I diskussionen angående ”roller” som kan hittas i marknadsföring i stort ansåg fokusgruppen 

att det finns förenklade bilder av kvinnor, exempelvis den roll som deltagare 1 kallade för 

”den husliga husfrun”. Deltagare två exemplifierade med en inte så frekvent förekommande 

könsstereotyp i sitt exempel rörande Bianco reklamen där budskapet var att ”kvinnor inte 

skulle nöja sig med lika lön – för det är kostar mer att klippa sig, underkläderna är dyrare för 

kvinnor samt att män inte ens förstår att de behöver matcha skor till sin outfit.” I filmen finns 

även en manlig könsstereotyp med en överordnad, manlig chef som den kvinnliga rollen gör 

uppror mot.     

 

Varumärkesimage 

Fokusgruppen ansåg att konsumenternas syn på ett varumärke påverkas negativt av en 

könsstereotypisk marknadsföring när budskapet i filmen inte beskriver en verklighet som 

konsumenten håller med om. Deltagare 2 beskriver även att denne blir irriterad när 

marknadsföringen blir så övertydlig med hjälp av könsstereotyperna, så att detta får denne att 

känna sig idiotförklarad. Deltagare 5 anser att det finns positiva sidor med en 

könsstereotypisk marknadsföring när det sker på ett snyggt sätt genom att konsumenten redan 

har en förförståelse om vilka rollerna i en reklamfilm är, och då fokuseras intresset på 

budskapet.  

Fokusgruppen förklarade att stereotyper behövs för att spara in pengar för företagen och för 

att lansera varumärken som fastnar och igenkänns på marknaden. Vilket enligt deltagare 1 kan 

vara både på gott och ont. Deltagare 2 framförde att könsstereotyperna speglar samhället i 

stort och därför används könsstereotyperna även i reklam. Dock kunde dessa enligt deltagaren 

anses vara lite väl tillspetsade, för att skapa ett intresse och på sikt bygga ett starkare 

varumärke.. Lite tillspetsade könsstereotyperna kan också användas för att bidra med komiska 

inslag i marknadsföringen.  
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Enligt fokusgruppen vill företag förknippas med positiva aspekter som kan förknippas med 

deras produkt. Deltagare 3 menar att företag vill associeras med värdeladdade ord som 

exempelvis trovärdhet för deras varumärke. 

Attityder 

Fokusgruppen diskuterade även attityder rörande reklam och deras personliga åsikter. Dessa 

åsikter kan beskrivas så som att de anser att reklamen har förändrats över tid samt att den 

fyller en funktion i samhället. Deltagare 3 framförde att könsstereotyperna behövs för att 

enkelt kunna kommunicera med konsumenten. En aspekt som framfördes av deltagare 4 var 

att reklamen kan påverka samhället för mycket i vissa lägen exempelvis på så sätt att utsatta 

grupper som unga som känner att de ska leva upp till allt för höga ideal. Detta sprider, enligt 

deltagaren en osund bild som eskalerar genom marknadsföringen.  

De positiva och negativa associationer som fokusgruppen hade till marknadsföringen var att 

den påverkan reklam har ger deltagarna blandade känslor inför marknadsföringen. Reklam 

förklaras av deltagare 1 så som att den har en större påverkan i deltagarens liv än vad denne 

märkt tidigare och att genom denna fokusgrupp hade deltagaren kommit till insikt om att vi 

inte kommit lika långt i utvecklingen av könsrollerna som deltagaren trott.  Deltagare 2 

uttalade sig att det nog var så att samhället påverkar marknadsföringen och vice versa. 

Deltagare 4 å andra sidan framförde en mer negativ syn på marknadsföringens påverkan. 

Dock påtalades en positiv framtidssyn att vi kanske kommer att få mer könsneutral reklam i 

framtiden. Samhällsförändringen påverkar reklamen i två olika anseenden framför deltagare 

3, dels så är reklamen mer jämlik idag än tidigare medan reklamen i samma takt som 

samhället har utvecklats så att individerna omringas av reklam var de än går.  

  

Konsumentbeteende  

Frågan huruvida konsumenterna påverkas av de saker de diskuterat under fokusgruppen 

besvaras av deltagare 1 att denne köper den billigaste varan oavsett märke. Medan deltagare 2 

uttryckte att denna har avvärjt sig från att köpa produkter från ett företag som denne fått en 

negativ bild av genom reklam. Vidare diskuterades män och kvinnors köpbeteende av 

fokusgruppen. Deltagare 1 tog ett tydligt ställningstagande att köpbeteende skiljde sig tydligt 

mellan könen. Männen förklaras ha ett snabbare och mer lösningsfixerat fokus när de agerar 

vid ett köp en medan kvinnor tar in flera olika köpalternativ innan de agerar. Med denna åsikt 
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instämmer deltagare 2, dock med restriktionen att det finns undantag från den mer generella 

regeln att ”män hatar att shoppa”.  
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5. Analys 

 

I följande avsnitt redogörs en tolkning av empirin utförts utifrån teorin, detta med två 

egenskapade modeller.  

I modellen har jag analyserat fokusgruppernas likheter och olikheter i frågorna om 

könsstereotyp, könsroll och genus.  

• Vad anser ni är manligt respektive kvinnligt i dagens reklam?  

• Kan ni nämna något exempel? Produktkategorier? Exempel på företag som inriktar 

sig mot kvinnligt/manligt?  

• Nämn någon reklam som ger en förenklad föreställning av en person/kön/roll? Ge 

exempel på hur de framställs? Typiska mannen respektive kvinnan?  
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De tre likheterna fokusgruppen hade i dessa frågor är att de är överens om att könsstereotyper 

finns, att könsrollerna från samhället är satta och svåra att ändra på samt att könsstereotyper 

existerar i reklamen för att konsumenterna ska kunna associera med reklamen. Männen 

beskrivs som strikta och kvinnorna beskrivs som hushållsnära. Detta stämmer överens med 

både Wildes och Koleman & Ver’s bild av könsstereotyper. Garcia-Retamero m.fl. samt 

också Mills m.fl. diskuterar även attribut som de anser beskriver de olika könsstereotyperna, 

exempelvis att kvinnor är mer känsliga och män är aggressiva. Fokusgrupperna berör även 

dessa attribut i sin diskussion om hur kvinnorna/männen porträtteras som mjuka/strikta.  Alla 

fokusgrupper kom, mer eller mindre, fram till att även om könsstereotyperna är irriterande 

och kan vara överdrivna så behövs de i ett företagsperspektiv. De behövs helt enkelt för att nå 

ut så snabbt som möjligt till sina kunder. Fokusgrupperna menade att könsstereotyperna finns 

för att inte behöva förklara vem damen, som står i tvättstugan och viker tvätt, är. Fokusgrupp 

1 och 3 kopplade även stereotypernas existens till en pengafråga, företag har helt enkelt inte 

råd att behöva förklara vem personerna är. Dessa resonemang stämmer väl överens med de 

argument som rapporteras i undersökning som Wildes genomförde bland 

reklambyråanställda. För det säljande företaget är det viktigt att nå ut snabbt och att underlätta 

förståelsen för karaktärerna i reklamfilmen. Både på grund av att det är dyrt med tid i media 

samt att det förenklar för företaget att skapa en kontakt med kunden då de använder sig av 

porträtteringar som kunden är van med. En olikhet mellan fokusgrupperna är deras olika 

exempel på varumärken/produkter som använder sig av könsstereotyper i sin marknadsföring. 

Ett av de varumärken som nämndes i fokusgrupp 2, Heineken är ett exempel där 

könsstereotyper används på ett mer skämtsamt sätt. Den hanteringen är något som Wildes tar 

upp som ett positivt sätt att arbeta med könsstereotyper i marknadsföringen. Fokusgrupp 1 

diskussion tog inte upp reklamen som en rolig grej utan som att de drev med kvinnlig 

könsstereotypen medan fokusgrupp 2 ansåg att den använde humor.  
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Den blå modellen redovisar en analys av fokusgruppernas likheter och olikheter på frågorna 

som berörde varumärkesimagen. 

• Hur påverkas er syn på varumärket/varumärkena av denna typ av reklam? 

Positivt/negativt? Varför?  

• Vad tror ni att företaget/företagen vill associeras med? Varför/varför inte?  

 

Den första likheten är att de ansåg att ett företags varumärkesimage skadas av en överdriven 

könsstereotypisk reklam. De var även enade om att en balans var bäst, att företaget och 

konsumenten behöver ha könsstereotypisk reklam till en viss del för att kunna förstå varandra 

men att en överdriven eller obalanserad användning av könsstereotyper fick motsatt effekt. 

Enligt studien som Kolman och Vercic genomförde bör ett företag använda sig av värderingar 

som är accepterade och gemensamma för dess målgrupp för att öka möjligheterna för en 

positiv marknadsföring. Deltagarna i fokusgruppen var överens om de trodde företag vill 

associeras med någon form av livsstil och glädje. Detta stämmer även överens med det som 

Keller m.fl. framför i ”Strategic brand management”, att målet för skapandet av 
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varumärkesimagen bör vara att varumärket har positiva associationer och att bilden som 

konsumenterna har ska stämma överens med den som företaget vill sända ut.  Fokusgrupp 2 

diskuterade som enda grupp att allt som konsumenterna ser eller hör och som kan kopplas till 

ett företag eller dess varumärke påverkar imagen. En liknande uppfattning redovisas av 

Gezelius och Wildenstam som menar att den totala bilden av ett varumärke är beroende på hur 

all varumärkt kommunikation påverkar den tänkta målgruppen.  

Alla tre fokusgrupper diskuterade att några varumärken hade olika produktkategorier 

beroende på om de marknadsfördes till en kvinnlig eller manlig målgrupp (exempel på 

varumärken var Gilette och Coca Cola). Ingen av grupperna såg dock detta som en 

varumärkesutvidgning, vilket Gezelius och Wildenstam.   

Modellen nedan redovisas en analys av likheter/olikheter i fokusgruppens svar angående 

frågorna om attityd.  

• Vad har ni för uppfattningar, åsikter och kunskap kring reklamen?  

• Baserat på ovanstående fråga vad har ni för känslor kring reklamen? Positiv/negativ?  
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Likheterna i attitydmodellen är bland annat fokusgruppernas uppfattningar om 

könsstereotypiska reklamen kommer förändras. En gemensam åsikt som samtliga 

fokusgrupper presenterar är att jämställdheten i samhället har ökat vilket bl.a. syns i 

användningen av könsstereotyper i marknadsföringen. Deltagarna förutspår att synen på 

användningen av könsstereotyper kommer att ändras i takt med samhällsutvecklingen. 

Deltagarna delar dock inte samma åsikt när det gäller känslorna för könsstereotypisk 

marknadsföring. Fokusgrupp 2 menar att de ser reklamen avskild från företaget och ser inte 

det som samma process inom företaget med slutsatsen att reklamen och varan/tjänsten ska ses 

som skilda från varandra. Det tankesättet skiljer sig från de övriga fokusgrupperna som ser 

reklam och varan/tjänsten som en helhet.  

Eisends meta-analys visar att marknadsförare reagerar på förändringarna i samhället snarare 

än att försöka ändra på existerande samhällsstrukturer. Rekommendationen i hans analys är att 

marknadsförare måste vara uppmärksamma på kultur och tidsberoende förändringar av 

könsroller i marknadsföring. Om konsumenten inte tror på huvudpersonen i reklamen 

kommer personen avvisa budskapet vilket får en negativ påverkan på köpbeslutet. En annan 

studie, utförd av Chu et al. fick resultatet att samhället kunde påverkas, precis som gällande 

könsstereotyper, genom användningen av ej könsstereotypisk reklam. 

Den diskussion som fokusgrupp 3 hade angående värderingar i samhället och hur de påverkar 

och påverkas av marknadsföringens könsstereotyper stöds av den studie från Nya Zeeland där 

reklambilderna var identiska och det som skiljde bilderna åt var att huvudpersonen var 

antingen en tjej respektive kille. Budskapen bedömdes mer eller mindre troliga att baserade 

enbart på vem huvudpersonen var i kampanjen. 
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I den gröna modellen analyseras de likheter/olikheter som fokusgrupperna svarat på angående 

frågan om konsumentbeteende.  

• Hur går tankegångarna när ni handlar de produkter/varumärken som vi diskuterat 

idag? Händer det? Kommer det fortsätta hända? Varför/varför inte? 

(konsumentbeteende) 

• Skiljer sig köpbeteendet för män och kvinnor?    

 

Likheterna mellan fokusgrupperna är att konsumenter ogillar hur ett företag marknadsför sig 

med könsstereotyper kommer de fortfarande köpa deras produkter. Alla fokusgrupper var 

eniga om att de vid något tillfälle skulle köpa deras produkter trots att de hade varit 

motståndare till det vid ett tidigare tillfälle. De menar att man glömmer bort att man inte 

stöttar ett varumärke eller rent av ogillar deras marknadsföring. Den andra likheten är 

fokusgruppernas skillnader i hur kvinnor och män shoppar. Dessa likheter stämmer väl 
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överens med den uppfattning som Underhill diskuterar i sin bok (kvinnornas lugnare tempo 

medan männen rör sig snabbare).    

Att kvinnor benämns så som varma och mjuka och män så som hårda och mörka i 

marknadsföring kan ha en, om än liten, verklighetsförankring. Detta tar marknadsföraren 

(företagen) vara på och utformar sin marknadsföring i linje med dessa förutfattade meningar. 

Genom detta skapas det ”karaktärer” som konsumenter kan associera sig med. ”Detta är den 

jag ska vara” – reklamen ger konsumenterna en identitet som de vill känna sig vid och detta 

skapar ett konsumentbeteende hos båda könen och det är därför som konsumentbeteende 

skiljer sig mellan män och kvinnor. För att de har olika identiteter som de ska ”uppnå” eller 

efterlikna och därmed agerar de på olika sätt för att nå detta. En anledning till de olika 

utformningarna är att anpassade kampanjer kan nå fram lättare till målgruppen. Enligt Evans 

et. al. beskrivning om hur konsumtionsbeteende går till så är det mycket viktigt att 

kampanjerna både får rätt exponering och att de uppmärksammas. När målgruppen är nådd 

via exponeringen så gäller det att budskapet både hörs genom alla annan reklam samt att den 

kan tolkas av den önskade målgruppen via perceptionen/lärandet. Den undersökning som 

Sveriges Kvinnolobby genomfört visar på att det finns vissa avstånd mellan de som gör 

reklam och de som konsumerar den i och med att 9 utav 10 av tjejerna och 3 utav 10 killar 

snarare mår dåligt över reklamkampanjer än att de lockas att köpa något.   
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6. Diskussion/slutsats 
 

I detta kapitel presenteras slutsatser som den teoretiska och empiriska analysen har gett med 

syfte att besvara studiens huvudsakliga forskningsfråga samt tillhörande delfråga. Slutligen 

presenteras praktiskt och teoretiskt bidrag samt förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Slutsats A: Hur påverkas varumärkesimage, attityd och 

konsumentens köpbeteende av könsstereotypisk reklam?  

 

I fokusgrupperna kunde jag ta del av deltagarnas åsikter om hur de ansåg att både 

varumärkesimagen och deras eget konsumentbeteende påverkats av marknadsföring med 

alltför tydliga könsstereotyper. Min slutsats är att könsstereotyperna behövs till en viss del 

eftersom det kan främja kommunikationen mellan företaget och dess målgrupp men att ju mer 

framträdande de blev desto mindre uppskattas de av konsumenterna. Fokusgrupperna ansåg 

även att varumärket är en symbol för företag och att en bra image visar att företaget står för 

värderingar som kunderna uppskattar, vilket även påverkar attityden till varumärket. I de fall 

som fokusgrupperna känner sig besvikna på ett företag och dess agerande när det gäller val av 

könsstereotypisk reklam så tappar företaget deras uppskattande attityd, varumärket tappar sin 

positiva laddning och även försäljningen kan försvinna i och med konsumenternas ändrade 

köpbeteende. Dock visar fokusgruppernas svar att de flesta inte avstår att handla så länge – de 

menar att eventuella skandaler eller annan information som skadar varumärkesimagen glöms 

bort efter ett tag. En intressant diskussion var vad som skulle kunna få mer bestående 

påverkan, där det framkom att det troligtvis skulle behöva påverka ens person, värderingar 

och eventuellt även behöva kännas som en kränkning av ens person. 

 

6.2 Slutsats B: Är det någon skillnad på hur kvinnors respektive mäns 

köpbeteende påverkas av den könsstereotypiska marknadsföringen?  

 

Den här studiens resultat visar att så är fallet. Den visar både på en uppfattning om att 

kvinnligt och manligt köpbeteende skiljer sig även utan påverkan av könsstereotyper samt att 

män och kvinnor sade sig bli olika påverkade av den könsstereotypiska reklamen där betydligt 

fler kvinnor hade uppgett i tidigare studier att de blev påverkade av den. Jag anser dock att det 
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är en starkt schabloniserad bild av män och kvinnors konsumentbeteende och det behöver 

göras en större undersökning med ett större statistiskt urval för att kunna fastställas.    

 

6.3 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

 

Studien bidrar med praktisk förståelse för hur dagens konsumenter ser på användandet av 

könsstereotyper i marknadsföring. Resultatet är intressant och användbart i praktiken för 

säljande företag som distribuerar direkt till kund eller som arbetar med marknadsföring som 

riktar sig till konsumenter. De rekommendationer som studien genererar till dessa företag är 

att noga följa hur samhällsstrukturen utvecklar sig så att de inte försöker marknadsföra sig 

med bilder eller argument som visar på en föråldrad syn på könsrollerna. Ytterligare en 

rekommendation är att överväga hur budskapen ska utformas i och med att spridningen av 

dem är svårare att kontrollera nu i och med de olika nätverken som finns på sociala medier. 

Ett massmedialt misstag kan få betydligt större konsekvenser om det sprids på nätet än om det 

var en tryckfelsnisse i en tidning tidigare.  

 

Studiens främsta teoretiska bidrag är att den är en av få undersökningar om hur användandet 

av könsstereotyper påverkar den svenska marknaden. Det är ytterst få publicerade studier som 

undersökt stereotyper eller könsstereotyper som syns i de svenska medierna. Den innebär 

också ett försök att finna en förklaringsmodell där könsstereotypen i marknadsföringen även 

kan påverka konsumenternas köpbeteende.  

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

 

Många av de befintliga studierna poängteras vikten av att marknadsföringen är anpassad till 

kulturen och värderingarna där marknadsföringen konsumeras. Trots detta är många av de 

reklamfilmer som visas på svensk television producerade i andra länder och antagligen i ett 

annorlunda samhälleligt klimat. Det finns ett behov av att forska hur detta påverkar 

konsumenterna i Sverige, där vi är betydligt mer jämställda jämfört med våra europeiska 

grannar, USA eller Australien där de flesta av de befintliga studierna har publicerats.  
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En del av de reklamfilmer som fokusgrupperna nämnde är inte producerade i Sverige – därför 

inte representativa för vår kultur – kan det vara därför vi reagerar? 

Alla undersökningar utom en beskriver hur konsumentmarknader ser ut i andra länder – en 

studie i Sverige kan få ett annat resultat än de som används i detta arbete. Här eller i senare 

forskning? 
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Youtube (29 januari 2013), Diet Coke's Sexy 'Gardener' Ad Is a Viral Hit, tillgänglig på,  

https://www.youtube.com/watch?v=PwYCvTpYMCA  Hämtad 2017-02-19 

 

Youtube (21 januari 2013), K-rauta - Ett byggvaruhus av det rätta virket – Manifest, 

tillgänglig på https://www.youtube.com/watch?v=15evAadnq4I Hämtad 2017-05-23 

 

Youtube (27 augusti 2013), bet365 Sweden 2013, tillgänglig på 

https://www.youtube.com/watch?v=wkF00YdBRmU&index=6&list=PLv8W-

URXpTkpq2qNxoBakbpJCg8KQdBFX Hämtad 2017-05-23  

Youtube (25 januari 2014), Volvo XC70 feat. Zlatan - Made by Sweden, tillgänglig på 

https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc&list=PLv8W-

URXpTkpq2qNxoBakbpJCg8KQdBFX Hämtad 2017-05-23 

 

Youtube (10 mars 2017), Sexy Venus TV Commercial, 'Beach Day', tillgänglig på 

https://www.youtube.com/watch?v=-rewWVg931o Hämtad 2017-05-23 

http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-information/primara-och-sekundara-data-1.27203
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-information/primara-och-sekundara-data-1.27203
https://www.metro.se/artikel/nej-normbrytande-reklam-%C3%A4r-inte-den-nya-normen-xr
http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/mannen-blir-allt-oftare-sexobjekt-i-reklam/
https://www.youtube.com/watch?v=yIutgtzwhAc
https://www.youtube.com/watch?v=FJud4cv-0vI
https://www.youtube.com/watch?v=PwYCvTpYMCA
https://www.youtube.com/watch?v=15evAadnq4I
https://www.youtube.com/watch?v=wkF00YdBRmU&index=6&list=PLv8W-URXpTkpq2qNxoBakbpJCg8KQdBFX
https://www.youtube.com/watch?v=wkF00YdBRmU&index=6&list=PLv8W-URXpTkpq2qNxoBakbpJCg8KQdBFX
https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc&list=PLv8W-URXpTkpq2qNxoBakbpJCg8KQdBFX
https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc&list=PLv8W-URXpTkpq2qNxoBakbpJCg8KQdBFX
https://www.youtube.com/watch?v=-rewWVg931o
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Youtube (14 juli 2015),  L'Oréal - "Nutri Gloss" Shampoo System TV Commercial (Fall 

2015), tillgänglig på https://www.youtube.com/watch?v=-d8KTrhiMCY Hämtad 2017-05-23 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 15/4, 23/4 och 24/4. 

Fokusgrupp 1  

• Vad anser ni är manligt respektive kvinnligt i dagens reklam? Genus 

Deltagare 5: Manligt anser jag när det är mer strikt, maskulint om det är inriktat mot 

män. Medan om reklamen är inriktad mot kvinnor är det mer enkelt och mer mjukt.  

 

Deltagare 2: Man påverkas även av musikvalet beroende på hur man ska tolka 

reklamen. Bil reklam en sportbil exempelvis där man riktar sig mot killar är det mer 

actionmusik. Medan det är mer harmoniska och glada melodier när det är tvättmedel 

reklamer.    

 

Deltagare 1: Inriktning mot män är oftare mörkare färger, mörkare röster. Mycket 

action, ”kolla vad fort jag kör” eller ”kolla vad stark jag är”. Med kvinnor är det mer 

hushållsnära och ljust i reklamerna. Mycket ytligt och yta.  

 

• Kan ni nämna något exempel? Produktkategorier? Exempel på företag som inriktar 

sig mot kvinnligt/manligt? Genus 

 

Deltagare 1: Bilföretag, alla bilmärken, sportbilar är alltid till män.  

 

Deltagare 5: Byggföretag, nästan alltid män som har byggt någon altan eller något sånt 

där. Byggmax och K-rauta Bauhaus. K-rauta har en finsk kille, Jarmo som är en 

typiskt stereotyp för byggbranschen.  De driver med ”normen”. Klädreklam är väldigt 

ofta inriktade på man/kvinna beroende på affär. Klädreklam mot män är mer hård ex 

Dressman, tre killar ställer sig i ”översittare” position med en häftiglåt som bakgrund. 

Medan klädbolag för tjejer kan se ut som ex Gina två tjejer som hoppar 

omkring/dansar i somriga klänningar.  

 

Deltagare 4: Exempel på kvinnligt är tvättmedel via, vanish ”åh vad härligt att 

gräsfläckarna försvann”.  

 

Deltagare 3: nästan allt smink är inriktat till tjejer, trots att det börjar bli allt vanligare 

att killar använder det med.  

 

• Är en reklam som riktar sig mot tjejer ofta med kvinnliga skådespelare i? och tvärt 

om? 
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Deltagare 3: Bil reklam kan fortfarande innehålla en kvinna som föraren ska imponera 

på. Oftast objektifierade tjejer. Kanske inte lika mycket som det har varit men har sätt 

att det finns kvar en del sånt på bilmässor.  

 

Deltagare 4: Coca Cola använde förut avklädda män i sin marknadsföring med Light 

drycken, då den var mer inriktad mot kvinnor.  

 

• Nämn någon reklam som ger en förenklad föreställning av en person/kön/roll? Ge 

exempel på hur de framställs? Typiska mannen respektive kvinnan? Könsstereotyper  

 

Deltagare 2: Den typiska mannen man ser i reklamerna är en machoman med 

vältränad mage grova käkben. Mycket yta både när det gäller män och kvinnor. När 

jag körde tjejklassikern fick jag i goodiebagen, ett bindor paket, en kupong för hela 

familjen från mataffären knorr och tvättmedel. Grabbhalvan ett lopp som är centralt i 

Örebro för killar så får deltagarna en ölsejdel. Det ger en rätt så tydlig bild vad som 

förväntas av en pga ens kön. Kvinnor ska åka hem och städa och laga mat, medan 

killarna ska hem och dricka öl. Den typiska kvinnan, lätt, enkel easy, breezy, beautiful 

cover girl. ”Husmor”. Enligt Strains teorin inom social psykologin vill man ha vad alla 

andra har. Det är en fråga om konformitet och en grundinställning hos alla människor. 

Att se någon som är, visserligen en stereotyp, men en som man kan associerar till 

startar processen av att man vill ha samma saker som den personen. Så kan man 

associera eller förstå att reklamen riktar sig till ”människor som mig” kan det vara ett 

strategiskt val av reklammakarna att se till att detta budskap kommer fram för det 

kommer att öka försäljningen. 

 

Deltagare 1: En man ska vara stark, macho, vara mystisk och mycket pengar 

äventyrlig. Återigen Coca Cola denna gång Zero. I reklamen uttalas Zero väldigt hårt 

och häftigt, efter ett one night stand så hoppar en kille ut ifrån ett fönster då tjejens 

pappa kommer hem till henne. Han flyger helikopter. Typiska kvinnan ska vara lite 

häpen, svanka lite och kasta med håret. Inte alltid jättesmart.  

 

Deltagare 3: Aftershave reklamen när tjejer faller ner ifrån himlen när han använt den. 

Vet inte vilket varumärke.  

 

Deltagare 4: Idrottslig reklam, så är det ofta att männen ska ”sätta rekord” medan 

tjejerna mer ska delta och göra sitt bästa. Killen är snabb och stark. Kvinnan är mer 

tålmodig och ihärdig. Ex reklam för kalsonger…  

 

Deltagare 5: det som är mer inriktad reklam för kvinnor är familjerelaterad reklam så 

som Merci. Dina barn och man blir jätteglada och kramar om varandra.  

 

• Hur påverkas er syn på varumärket/varumärkena av denna typ av reklam? 

Positivt/negativt? Varför? Varumärkesimage. 
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Deltagare 1: Jag tror man påverkas av all reklam även fast man inte vill det. Är det en 

jätteförlegad reklam tänker man att det är jättedåligt av företagen och lägger en 

negativ attityd till varumärket. Men om det bara är vanliga ”könsroller” tänker man 

nog inte på det lika mycket.  

 

Deltagare 2:  Jag känner att jag påverkas negativt av könsstereotyper i reklam, 

exempelvis Coca-cola light med en lättklädd kille och att tjejerna strömmar kring 

honom. Tjejerna upplevs rätt så blåsta anser jag i filmen och man anspelar på att livet 

går ut på att hitta en snyggkille och skvätta Coca cola light över honom.  

 

Deltagare 4: kan det vara så enkelt att killar inte vill köpa en light produkt? Att det är 

därför cola har skapat ”zero” 

 

Deltagare 5:  Samma sak med Pepsi, lite mer häftigare namn på utan sockret varianten 

Pepsi max.  

 

Deltagare 3: Jag har inte tänkt att jag inte vill åka till ”k-rauta” exempelvis bara för de 

driver med ”män ska vara män-mannen” utan jag åker dit även fast jag irriteras på 

reklamen.  

 

• Varför tror ni att företag använder sig av stereotypisk reklam?  

 

Deltagare 1: Reklamen fyller en funktion när personer pratar om den.  

 

Deltagare 2: Jag tror det beror på att företag inte ska behöva beskriva/förklara vem 

man ser i reklamerna. Utan att när tittarna ser en kvinna som står och plockar in tvätt i 

tvättmaskinen så ska man första att det är en mammaroll som antagligen inte jobbar 

utan är glad och nöjd över att få vara hemma och ta hand om hemmet. Förstärker och 

förvränger könsroller så att det ska gå snabb för tittaren/konsumenten att förstå 

sammanhanget för att inte behöva göra längre reklamvideo som kostar pengar. Baserar 

reklamen på de stereotyper som existerar.  

 

• Behövs stereotypen i reklamen och varför?  

 

Deltagare 1: Jag anser att man borde försöka göra bra reklam, smartare reklam än det 

man ser idag. Vilket verkar vara svårt att göra. Men det hade varit något positivt. Både 

individer och företag har uppmuntrat företag som ger en mer sanningsenlig bild.  

 

Deltagare 2: Ja precis. Jag tror det behövs i företagssyfte, annars kommer det kosta 

mer pengar att marknadsföra sig eftersom man tvingas ha en längre förklarande 

reklamfilm. 

 

Deltagare 5: Om jag inte förstår kontexten av reklamen kan jag inte relatera till den.  
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Deltagare 3: Exakt.. Tror det är enklare, man fattar kanske inte reklamen annars. Det 

är kanske inte intressant att ha reklam från människans vardag, vi är mer alldagliga 

och då blir det inte kul att se på reklam. Lite ”extra” 

 

Deltagare 4: Yta, perfektion är viktigt. 

 

 

• Vad behöver man göra samhällsmässigt för att få bort stereotyperna?  

 

Deltagare 1: Jag tror att stereotyperna bara kan försvinna genom att jämställdheten 

fortsätter att utvecklas. Om fler pappor är hemma med barn, städar och tvättar medan 

fler kvinnor köper bilar så kommer marknadsföringen också att ändras. 

 

Deltagare 2: Håller med deltagare 1 – med ett mer jämlikt samhälle så skulle en alltför 

stereotyp marknadsföring kännas omodern och bara skada varumärket. 

 

Deltagare 4: Jag tror dock inte att det går att skriva lagar för att få till en förändring.  

 

Deltagare 5: Håller med deltagare 4 – den förändringen måste komma av sig själv.   

 

Deltagare 3: Om man tänker hur samhället och marknadsföringen har förändrats under 

den tid som jag har levt så är det stora förändringar på hur marknadsföringen mot 

kvinnor och män ser ut. 

  

• Vad tror ni att företaget/företagen vill associeras med? Varför/varför inte? 

(Varumärkesimage)    

 

Deltagare 2: Jag tror de vill ha en så positiv bild av sitt företag som möjligt. För vissa 

företag är det viktigt att till exempel vara trovärdiga i sitt budskap.  

 

Deltagare 3: Själva idén med marknadsföringen är väl att skapa eller förbättra hur 

varumärket uppfattas… 

 

Deltagare 1: Ibland kan ett företag välja en mer provokativ marknadsföring – bara för 

att sticka ut och kanske visa sig modiga. Ett exempel som jag kommer på nu är när 

konstgjord mjölk (Oatly) marknadsfördes som mjölk för människor istället för den 

”vanliga” mjölken som vi normalt dricker men som egentligen är till för kalvar. Ett 

sådant exempel visar ett varumärke som vill förknippas med vegetariska alternativ och 

ställningstagande om en mer hållbar värld. 

 

Deltagare 5: Det ett företag inte vill förknippas med är i alla fall skandaler och andra 

sådana rubriker. Ibland sägs det ju att all reklam är bra reklam, men det vet inte jag om 

jag håller med om. 
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Deltagare 4: Jag hade inte hört talas om ”fake”-mjölken. Ett ganska bra sätt att 

marknadsföra sig – lite som ersättningen som man skulle äta efter träning istället för 

apans bananer… 

 

• Vad har ni för uppfattningar, åsikter och kunskap kring reklamen? (attityder) 

 

Deltagare 1: Vilken reklam som helst? Jag tycker egentligen att det är jobbigt med 

reklamavbrott men ändå är de med och skapar/speglar vårt samhälle idag. Jag har inga 

speciella kunskaper mer än att jag sett dem och hur de utvecklats under ett antal år nu.  

 

Deltagare 2: Min uppfattning kring reklamfilmer är att de kostar mycket att producera 

och sända. Det måste betala sig för företagen som använder sig av dem – varför skulle 

de annars fortsätta betala för detta.  

 

Deltagare 5: Jag vet inte alls hur mycket de kostar men jag tycker att de är väldigt 

irriterande när jag tittar på TV.  

 

Deltagare 3: Jag tycker en del reklamfilmer numera är svåra att koppla till vilket 

varumärke/produkt som de marknadsför. 

 

Deltagare 4: Håller med deltagare 3, ibland kommer jag ihåg en reklamfilm men vet 

inte vad den marknadsförde för produkt.  

 

• Baserat på ovanstående fråga vad har ni för känslor kring reklamen? Positiv/negativ? 

(attityder)  

 

Deltagare 1: Är väl lite mer negativ än positiv. Antar dock att de är ett nödvändigt ont 

i samhället idag. 

  

Deltagare 2: Jag har en ganska likgiltig inställning till reklamfilmer och antar att de 

kommer finnas kvar en lång tid till. 

 

Deltagare 5: Som jag sade tidigt så anser jag att de är irriterande och har en ganska 

negativ syn på den. Det finns ett fåtal bra och fyndiga reklamfilmer som jag tycker är 

roliga.  

 

Deltagare 3: Även om filmerna är svåra att koppla så kan de ändå vara roliga att titta 

på. Flera av filmerna är som en egen serie och det kan vara roligt att följa dem. 

  

Deltagare 4: Tror att jag är ganska likgiltig jag också. Om reklamen försvann helt och 

hållet tror jag att vi skulle förstå hur mycket vi påverkats av den idag – innan dess kan 

vi nog inte förstå det. 
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• Hur går tankegångarna när ni handlar de produkter/varumärken som vi diskuterat 

idag? Handlar ni produkterna? Kommer det fortsätta hända i framtiden? 

Varför/varför inte? (konsumentbeteende)  

 

Deltagare 2: Jag tror jag absolut lägger en värdering i det jag ser och hör, och väljer 

gärna ett alternativ.  Men man glömmer väl bort det som visats eller hörts efter ett tag 

och tillåter sig köpa det (produkten/varumärket) igen.  

 

Deltagare 1: Jag instämmer helt med deltagare 2. Jag vet att när HM var i hetluften för 

ett par år sedan så tänkte jag att jag inte skulle handla från dom igen. Men riktigt så 

blev det inte utan snarare tvärt om nu handlar jag ännu mer där än tidigare.  

 

Deltagare 3: Jag är nog så att jag köper ett varumärke bara för att jag känner till det 

även fast jag inte gillar varumärket i sig utan att produkten är helt okej.  

 

• Skiljer sig köpbeteendet för män och kvinnor?    

 

Deltagare 4: Jag tror det ser väldigt olika ut för kvinnor/män i hela köpprocessen. Det 

är min uppfattning jag sett hur olika jag och min brors shopping är jämförelse med 

min mamma. Inte för att generalisera hela kvinnliga könet och säga att alla är på ett 

visst sätt. Jag vet inte men min uppfattning är att kvinnor gillar att shoppa, när som 

helst till vem och killar gillar väldigt sällan typ om det är till dom själva kanske.  

 

Deltagare 2: Kolla på vilken sitcom serie som helst så ser man att kvinnor ska älska att 

shoppa och män ska ogilla det.  

 

Fokusgrupp 2:  

• Vad anser ni är manligt respektive kvinnligt i dagens reklam? Genus 

Deltagare 3: Jag anser att det finns tydliga diskrepanser i dagens reklam just i 

uppdelningen mellan manligt och kvinnligt. När företag vill förtydliga att de riktar sig 

mot kvinnor väljer de oftast värdeord så som mjukt, varmt, vackert m.m. Medan när 

de riktar sig mot män ska det vara hårt, mörkt, coolt etc.  

Deltagare 2: Jag förstår hur du menar. Jag har upplevt att det också är mycket 

oprovocerad nakenhet i reklam som riktar sig mot kvinnor. Det finns ju egentligen 

ingen mening med att tjejerna som visar upp ett par jeans ska vara helt avklädda på 

överkroppen, för det är ju väldigt sällan man faktiskt går runt i jeans utan tröja.  

Deltagare 5: jo och det samma gäller ju även i reklamer så som parfymer m.m.  

Deltagare 3: men det är ju även mycket nakenhet som förekommer i reklam som riktar 

sig till män också, exempelvis är ju Zlatan avklädd i både Volvoreklamen och den där 

nya reklamen för hans egna träningskläder. 
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Deltagare 1: Den manliga och kvinnliga uppdelningen i reklam kan inte anses som en 

reflektion av samhället då den ofta är skevt förvriden och inte egentligen visar hur 

människor är. Kvinnor, och män också för den delen, är retuscherade så att de 

framställer som en standard som är utom räckhåll. Kvinnor blir framställda som über 

kvinnliga som dansar och skrattar och har den perfekta ”huset, livet, kroppen, 

familjen” och män blir också framställda i den mest karaktäriserande vinkeln av hur 

det är att vara man: allvarliga, fokuserade, starka och händiga.  

Deltagare 4: Jag har uppmärksammat att det är också en skillnad i hur varorna är 

utformade. Produkter som riktas till män har väldigt sällan samma design med 

blommor eller liknande utan det är oftast ett mer seriöst intryck och har ett större fokus 

på fakta och funktion av varan.  

 

• Kan ni nämna något exempel? Produktkategorier? Exempel på företag som inriktar 

sig mot kvinnligt/manligt? Genus 

Deltagare 1: jag tycker att rent reflexmässigt tänker man ju på städreklamer och hur 

kvinnor porträtteras som den perfekta husliga kvinnan som hinner med jobb, barn, 

träning, att laga mat och huset. Det är ännu ett steg i att försöka måla upp den där 

idyllen av vad man kan ha bara man ”lägger manken till”. detta anser jag ju också är 

ett fenomen i sociala medier där det alltid ska visas den vackraste sidan utåt vilket 

leder till att de som tar del av den aktuella bilden/statusen eller reklamfilmen får 

upplevelsen av att ”alla andra har ju det där varför klarar jag inte av det?” då kanske 

det leder till att man köper produkten för att man känner sig otillräcklig.  

Deltagare 5: Jag tänker att det är ju väldigt vanligt att som du säger hushållsartiklar 

riktas till den husliga hemmafrun och att byggvaror riktas mot den store starke mannen 

som ska slänga ihop en trätrall på baksidan. Men det finns ju andra kategorier också 

smink till exempel riktas nästan uteslutande mot kvinnor, dock har jag sett ett ”cover-

stick” som är till för att täcka finnar på apoteket som verkade rikta sig till män men det 

är ju inte speciellt vanligt förekommande.  

Deltagare 4: Om man tittar på reklamen för grillar riktas de mestadels till män, även 

där för att det är manligt att hantera eld och lite farligt. Därför kan det ibland också ses 

som att kött riktas till manliga konsumenter.  

Deltagare 3: fast jag tycker inte att mat är de reklamer som är mest riktade. Se bara på 

Gillette med sina riktade varumärken Venus och den där andra som är riktad till män. 

”for women” och ”for men”.  För det räcker ju inte med att hela förpackningen är rosa 

utan det måste ju stå så att ingen stackars liten människa tar fel. Hemska tanke – de 

fungerar ju på samma sätt! 

Deltagare 2: Sedan har vi ju praktexemplet Heineken som tydligt avser att öl endast 

dricks av män, den där reklamen där kvinnorna skriker för att den de är hos har skaffat 

en walk-in closet och männen står i rummet bredvid och skriker över en walk-in kyl 
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fylld med öl.   

 

• Är en reklam som riktar sig mot tjejer ofta med kvinnliga skådespelare i? och tvärt 

om? 

Deltagare 4: Jag tycker att det är det. Det är nog för att man ska kunna relatera till de 

som är med i reklamfilmen och kunna associera till att det är en själv och ens 

kompisgäng. Sedan skulle nog samhället reagera väldigt starkt om det skulle vara en 

kille som de visade upp smink genom. Det skulle vara starkt mot de normer som finns 

i samhället.  

Deltagare 1: nej det förstås, det är ju också mer pedagogiskt om de nu vill rikta varan 

till exempelvis kvinnor så är det enklare att visa kvinnor som använder varan. För att 

locka konsumenter och för att visa upp en livsstil.  

 

• Nämn någon reklam som ger en förenklad föreställning av en person/kön/roll? Ge 

exempel på hur de framställs? Typiska mannen respektive kvinnan? Könsstereotyper  

Deltagare 3: mammarollen – framträds ofta väldigt enkel och som att de alltid hart en 

lösning på alla problem. Mammarollen målas nästan aldrig upp som en stressad figur 

med massa måsten.  

Deltagare 2: tonårstjejen målas upp som en person som flirtar med killar på 

skidsemestern (jag ska bara till afterskin – i telenor reklamen) smsar hela tiden, kan 

inte köra bil, bråkar med syskon och föräldrar.  Detta anser jag är en väldigt starkt 

överdriven karaktär, det är nog inte så många som egentligen associerar sig själva med 

denna karaktär.  

Deltagare 3: storebrodern ses som en retsticka (coca.cola reklamen) men med ett hjärta 

på rätt ställe då han hjälper sin lillebror när denne hamnat i bråk. Detta är en väldigt 

rolig reklam eftersom man kan relatera till inte endast storebrodern utan alla som har 

en syskonrelation kan se sig själva i den.  

 

• Hur påverkas er syn på varumärket/varumärkena av denna typ av reklam? 

Positivt/negativt? Varför? Varumärkesimage. 

Deltagare 1: jag anser att man blir påverkad i sitt sätt att se varumärket eftersom allt 

man ser lägger man på minnet och tänker negativt om dessa.  

Deltagare 2: men man kan ju inte säga att det hindrar en från att köpa varan? 

Deltagare1: jag lägger nog en värdering i det så om det finns ett alternativ tar jag något 

annat. När det har varit krångel med HM så har jag valt en annan butik. Om det inte 

finns ett annat val så tar man det trots sina åsikter.  
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Deltagare 4: fast jag tror inte att jag påverkas av stereotyper i reklam – jag ser inte det 

som en del av varan som jag köper. Jag ser reklamen som avskild från företaget som 

jag gör affärer med.  

Deltagare 1: men det är ju viktigt med att hålla fast vid sina principer. Och i och med 

att jag vill att mina barn ska växa upp i en värld där de får utrymme att vara sina egna 

individer så kommer jag att stå fast vid mina! 

• Varför tror ni att företag använder sig av stereotypisk reklam?  

Deltagare 5: jag tror att det har att göra med att samhället ser ut som det gör, att man 

väljer att göra en så verklighetstrogen bild som möjligt fast med komiska inslag. För 

det vore inte intressant att kolla på reklamen om allt var sanningsenligt. Om 

människor inte kollar på reklam så säljer inte företagen. Så som med Heineken 

reklamen – människor kommer ihåg den reklamen – den är underhållande och skapar 

en dialog med människor om den vilket gör att reklamen får ännu bredare spridning än 

enbart via de medel som marknadsföraren har valt att använda.  

Deltagare 3: Jo det verkar logiskt att man vill få en högre spridning av reklamen 

Deltagare 2: Företagen vill också att konsumenterna ska associera företaget med något 

roligt. Då tänker de att det är roligt att handla från det företaget eller så vill de bidra 

med affärer till det företaget som kommit på den roliga reklamen.  

 

• Behövs stereotypen i reklamen och varför?  

Deltagare 1: stereotypen ska visa ens plats i samhället 

Deltagare 2: Fast det vill ju inte företagen – de vill ju egentligen bara tjäna pengar 

Deltagare 4: stereotyperna bidrar med en igenkänningsfaktor och detta gör att de som 

anser/vill sig höra till den ena stereotypen kommer att komma och handla av det 

företaget som marknadsför sig mot den stereotypen.   

 

• Vad tror ni att företaget/företagen vill associeras med? Varför/varför inte? 

Varumärkesimage    

Deltagare 3: Heineken vill associeras med ’party people’, unga, coola, hippa personer 

(oftast män) inom sportkulturen.  

Deltagare 1: företaget Gillette vill associera sig med skäggiga män (oftast med stora 

sport profiler) (3x power) och renrakade ben (venus)   

Deltagare 2: olika sminkprodukter vill ju associera sig med unga samt äldre kvinnor 

som sminkar sig – ”put your best face forward” – framåt anda, kaxig attityd, fest.  

• Vad har ni för uppfattningar, åsikter och kunskap kring reklamen? (attityder) 
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Deltagare 4: jag har inte så stor kunskap om reklam – men det verkar ha blivit bättre 

än tidigare rörande den könsstereotypiska reklamen då det fortfarande förekommer i 

stor utsträckning. Jag vet dock inte vad som krävs för att det ska förebygga 

förekomsten av denna typ av reklam. Jag tror att det influeras till stor del av samhället. 

Så en förändring måste börja på samhällsnivå.  

Deltagare 5: jag håller med dig det måste vara en förändring på samhällsnivå – det 

kommer nog alltid finnas stereotyper men de kanske kommer vara annorlunda i 

samhället efter att stereotyperna i samhället ändras.  

Deltagare 2: som lite påläst på ämnet så anser jag att stereotyperna har ett syfte i 

marknadsföringen – att förmedla så mycket de kan på så kort tid som möjligt så jag 

tror att stereotyperna kommer att kvarstå.  

Deltagare 1: Förändring sker överallt och tror att även om könsstereotyperna kommer 

kvarstå, så tror jag de kommer ändras mer och mer efter att samhället förändras.  

 

• Baserat på ovanstående fråga vad har ni för känslor kring reklamen? Positiv/negativ? 

(attityder)  

Deltagare 1: Jag har en positiv bild av reklamen för det mesta. De kan bli lite tjatiga 

om jag tittar mycket på samma kanal, men när jag har perioder då jag inte tittar så 

mycket tycker jag det både är avslappnande och lite halv-roligt att se reklamfilmer. 

Deltagare 3: Jag har inte lika positiv bild men är inte negativ heller. Är ganska säker 

på att jag ser mer reklam om dagarna än vad jag är medveten om, vilket kan vara lite 

scary om det påverkar mina köpbeslut sedan (och jag inte är medveten om det).  

 

• Hur går tankegångarna när ni handlar de produkter/varumärken som vi diskuterat 

idag? Händer det? Kommer det fortsätta hända? Varför/varför inte? 

(konsumentbeteende)  

 

Deltagare 3: Jag handlar det garanterat igen, när ett företag är i blåsväder så glöms det 

oftast bort efter ett tag när andra företag tabbar sig. Det ska ha varit riktigt illa ifall jag 

aldrig går tillbaka till företaget igen för en reklam. Det är kanske ifall man har blivit 

riktigt dåligt bemött själv eller en riktig kräkning mot ens person.  

 

Deltagare 2: Ja men om reklamen kränker din person, skulle du handla av dom igen?  

 

Deltagare 3: Nej det tror jag inte, sen vill jag inte säga aldrig. Men vad skulle ett 

företag göra för att kränka hela min person?  
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Deltagare 2: Ja men jag vet inte, men kanske säga att kvinnor inte ska bli jurister utan 

de ska jobba i hemma i köket. Eller något liknande som inkräktar på vem/hur du är 

som person.  

 

Deltagare 3: Okej, den kommentaren skulle jag nog skaka av mig rätt så lätt. Men 

förstår vad du menar. 

 

• Skiljer sig köpbeteendet för män och kvinnor? 

 

Deltagare 1: Ja det gör det verkligen. Jag får dra ut min kille till stan om jag ska 

shoppa. Han vill aldrig med. Men när han väl är med så ska det gå så himla fort både 

mellan butiker och innan man bestämmer vad man ska handla. Vi är ju studenter och 

har inte jättemycket med pengar under vissa perioder i månaden och då skulle jag vilja 

jämföra priser och så men det hinner jag inte med när han är i farten. Det är alltid 

första bästa som gäller.  

 

Deltagare 2: Haha, det känner jag igen. Männen i min släkt köper aldrig julklappar 

eller presenter till någon, någonsin. Det gör kvinnorna i min familj. Det bara blev så 

tror jag efter någon jul så nu är det alltid mamma, min moster och mormor som 

handlar. De har kanske mer tålamod än vad killarna har.      

 

 

Fokusgrupp 3:  

• Vad anser ni är manligt respektive kvinnligt i dagens reklam? Genus 

Deltagare 3: Det första jag kommer att tänka på är reklamen för rakhyvlar med ”the 

best a man can get”. Den ser inte alls ut som den kvinnliga varianten där musiken är 

gladare och de nakna benen är helt befriade från besvärliga hårstrån. 

Deltagare 1: Det exemplet är ganska talande eftersom det väl är samma företag som 

säljer båda dessa? Men båda reklamfilmerna talar om hur bra och slät huden blir men 

musiken är helt annorlunda – som jag minns den. 

Deltagare 2: Jag försöker komma på någon annan reklam som har två produkter som 

vänder sig till båda män och kvinnor – och i olika versioner… Schampo exempelvis, 

Head & shoulder har en manlig skådespelare (hockeyspelare) och den produkten är väl 

könsneutral? Annars tycker jag att schampo ofta är uppdelat efter könsstereotyper – 

kvinnliga skådespelare till produkter riktade till kvinnor och tvärtom. 

Deltagare 1: Ja, det brukar vara kvinnor vars långa hår blir mjukare, helare och 

fylligare efter användning av det marknadsförda schampot.  

Deltagare 5: Den reklam som jag har sett mest just nu är för spelbolag och den 

uppfattar jag som mest inriktad mot män. Reklamerna har flest manliga skådespelare 
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och det är kanske därför jag tolkar den som riktad mot dem, förutom att jag tror att det 

är mest män som spelar dessa spel.   

Deltagare 4: Jag tycker det finns ganska många reklamer som spelar på de könsroller 

som fortfarande är majoriteten i samhället (mamma, pappa, barn). I 

reklamfilmsrollerna (stereotyper) så städar och tvättar mamman, pappan fixar hemma 

och med bilen och båda handlar mat och lagar den.   

• Kan ni nämna något exempel? Produktkategorier? Exempel på företag som inriktar 

sig mot kvinnligt/manligt? Genus 

Deltagare 1: Det är väl Gillette som vi pratade om i förra frågan – de har två olika 

typer av marknadsföring beroende på om rakhyveln riktar sig mot den manliga eller 

kvinnliga marknaden. 

Deltagare 5: Även Coca-Cola använder olika undervarumärken för att marknadsföra 

sig mot kvinnor (light) och män (zero). Den ”vanliga” Coca-colan tror jag är riktad till 

hela marknaden. 

Deltagare 4: Olika kedjor för kläder riktar sig mot kvinnor eller män – sällan båda i 

TV-reklam i alla fall.  

Deltagare 3: Annan reklam som är enbart mot kvinnor är när det är produkter som 

riktar sig enbart till kvinnor som exempelvis mens-skydd 

Deltagare 2: Reklam för byggföretag är nästan alltid riktad till män. Jag kommer ihåg 

en städreklam för ett antal år sedan där rengöringsmedlet var så bra att en man kunde 

sitta och läsa tidningen och sedan bara skölja av rengöringsmedlet och allt var klart.   

 

• Är en reklam som riktar sig mot tjejer ofta med kvinnliga skådespelare i? och tvärt 

om? 

Deltagare 4: Ja, det anser jag. I de allra flesta fallen så spelas i alla fall huvudrollen av 

en kvinna om reklamen vänder sig till kvinnor och en man i en reklam som vänder sig 

till män.   

Deltagare 2: Tror att man väljer en kvinna som huvudrollsinnehavare för att visa hur 

mycket bättre exempelvis den nya foundationen täcker ojämn hy så att andra kvinnor 

vill köpa den.  

Deltagare 1: Det är ju egentligen inget konstigt – detsamma gäller reklamfilmer med 

män i huvudrollen.  

Deltagare 3: Det typiskt manliga att göra är att spela på olika odds eller att snickra 

med hjälp av vad de kan köpa på byggvaruhusen. 

Deltagare 5: Tror aldrig att jag sett en reklamfilm för produkter till kvinnor där en man 

har huvudrollen. 
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• Nämn någon reklam som ger en förenklad föreställning av en person/kön/roll? Ge 

exempel på hur de framställs? Typiska mannen respektive kvinnan? (Könsstereotyper)  

Deltagare 1:  Det jag främst kommer att tänka på är reklam för tvättmedel där det är en 

förenklad bild av kvinnor (husmodern) i nästan alla.  

Deltagare 2: Jag kom att tänka på en reklamfilm om nässpray eller hostmedicin då det 

ofta är en ”riktigt hängig”/”sjuk” man i huvudrollen. Det kan även förekomma 

kommentarer om att män känner efter lite mer vilket är en könsstereotyp/roll. 

Deltagare 3: Det finns en film från en Bianco (skor) som jag såg på deras hemsida. I 

den säger kvinnorna att de inte kommer nöja sig med lika lön – för det är kostar mer 

att klippa sig, underkläderna är dyrare för kvinnor samt att män inte ens förstår att de 

behöver matcha skor till sin outfit. I den filmen visas både kvinnliga och manliga 

könsstereotyper genom att männen har en maktroll som chefer eller överordnade som 

kvinnorna gör uppror mot.  

Deltagare 4: I många reklamfilmer för bilar känns det som att företagen vänder sig till 

männen som mottagare till filmbudskapet. Främst för att det är en man som kör bilen 

och att det går fort samt lite coolare musik. 

Deltagare 5: Jag tycker att även reklam för kosttillskott ofta riktas till män, men män 

som har huvudrollen i film/reklambilder. Det kanske är flest män som använder dessa 

tillskott vid träning, men männen som visar är med i filmerna är givetvis vältränade 

med mycket muskler. 

 

• Hur påverkas er syn på varumärket/varumärkena av denna typ av reklam? 

Positivt/negativt? Varför? (Varumärkesimage). 

Deltagare 1: En könsstereotypisk reklam retar mig och jag är ganska säker på att jag 

undviker det varumärket när jag handlar. 

Deltagare 2: Det finns viss reklam som går över gränsen, nästan idiotförklarar mig 

som konsument. Då påverkar det även min uppfattning om varumärket i negativ 

riktning. 

Deltagare 5: Det som kan påverka positivt är när det sker på ett snyggt sätt. 

Reklamfilmen behöver inte berätta hela historien om kärnfamiljen eller det 

nyförälskade paret utan genom vissa stereotyper så vet konsumenten redan vad det 

handlar om.  

Deltagare 4: Men det är väl nästan det enda positiva med att använda stereotyper. Blir 

de för överdrivna så håller jag med deltagare 1 om att då undviker jag det varumärket. 

Deltagare 3: Jag vet inte – finns det inte undersökningar att all varumärkes-kännedom 

är bra för försäljningen? 
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• Varför tror ni att företag använder sig av stereotypisk reklam?  

Deltagare 5: Jag tror att det är för det jag svarade på förra frågan – om företaget 

använder något som de flesta känner igen sig i (antingen självupplevt eller har fått 

berättat för sig i samhället) så hittar kunden rätt i reklambudskapet. 

Deltagare 3: Ja – reklamfilmerna är ju korta – det skulle vara svårt att berätta hela 

stories i dem. Då måste de bli som ICAs reklamfilmer och gå i 15 år…  

Deltagare 2,1 & 4: Ja, det verkar vara en rimlig anledning till varför företag vill 

använda stereotyper. 

• Behövs stereotypen i reklamen och varför?  

Deltagare 1: Jag tror att deltagare 5 har rätt i att det är en kostnadsfråga för företaget 

och genom att ha kortare filmer så kostar de mindre. Dessutom tror jag att 

konsumenterna tar till sig en film med könsroller som de känner igen – på gott och 

ont.  

Deltagare 2: Reklamfilmerna speglar ju samhället i stort – som majoriteten av oss ändå 

uppfattar det. Sedan är de väl lite tillspetsade för att sticka ut och för att vi 

konsumenter ska både känna igen oss i dem, lägga märke till dem och ibland även 

tycka att de är roliga…  

Deltagare 4: Ja, de tjänas säkert som en igenkänningsfaktor – även om de även kan 

vara FÖR stereotypiska.   

• Vad tror ni att företaget/företagen vill associeras med? Varför/varför inte? 

Varumärkesimage    

Deltagare 1: De måste ju vilja förknippas med positiva saker, som hör till deras 

produkt. Om de säljer mat så ska den vara god, om de säljer resor – så ska de finnas 

olika sorters som passar alla olika smaker etc… 

Deltagare 3: Jag tror att de vill associeras med mer värdeladdade ord – att kunderna 

litar på dem exempelvis – trovärdighet..  

Deltagare 4: Det måste vara lite av båda sakerna som ni nämner. Det är viktigt att 

företaget går att lite på och att man räknar med att det de säljer är ok + att företaget i 

sig är ok. 

Deltagare 2: Företaget kan vara hur bra och trovärdigt som helst – de måste erbjuda 

produkter eller tjänster som lockar också… 

Deltagare 5: Håller med er allihopa - det är viktigt både att företaget är schysst och att 

produkterna är bra. 

• Vad har ni för uppfattningar, åsikter och kunskap kring reklamen? (attityder) 
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Deltagare 1: Jag tycker att reklamen har ändrats en hel del under den tid som jag har 

sett reklam. Den har följt med och speglat samhällsförändringar dock är den ju aldrig 

riktigt rätt utan mer stereotypisk än vad verkligheten är. 

Deltagare 3: Jag tror att reklamen fyller sin funktion i dagens samhälle. Den både 

följer och är med och skapar det. Jag tror att könsstereotyperna finns av en anledning. 

Företagen behöver dom för att enkelt kunna kommunicera med kunden.  

Deltagare 2:  Min kunskap angående reklam är enbart utifrån kundperspektivet. När 

det gäller stereotyperna i reklamen så kan det bli för mycket så att jag reagerar 

negativt. Det konstiga är ju att jag fortsätter köpa vissa varumärken trots att jag inte 

gillar reklamen.  

Deltagare 4: En åsikt angående mode och sminkreklam så styr det kanske 

samhällsutvecklingen för mycket. I och med att unga tjejer jämför sig med bilder och 

filmer med retuscherade modeller så kan även en osund bild spridas via reklamen.  

Deltagare 5: Håller med deltagare 4, men med tillägget att det gäller även killar 

numera. Det finns en ökad press även på killar när det gäller ideal och utseende utifrån 

reklamen. 

• Baserat på ovanstående fråga vad har ni för känslor kring reklamen? Positiv/negativ? 

(attityder) 

Deltagare 1: Det är blandade känslor inför reklamen. Tror inte att jag har tänkt så 

mycket på den tidigare och inte i ett sådant här sammanhang. Den spelar nog en större 

roll i ens liv än vad jag tänkt på tidigare. Mina känslor är att jag blir lite besviken på 

hur beroende vi är på stereotyperna i vårt samhälle. Jag trodde faktiskt att vi hade 

kommit längre ifrån de könsroller/stereotyperna som vi haft.  

 

Deltagare 2: Ja, håller med deltagare 1. Blir fundersam kring mitt eget beteende och 

hur jag påverkas av olika reklambudskap. Det är nog så att de värderingar och 

livsstilar som reklambudskapen förmedlar påverkar samhället och tvärtom.  

 

Deltagare 4: Jag är nog mer negativ till reklamen och dess påverkan. Dock förstår jag 

att budskapen ändå kanske visar på ett mer jämlikt samhälle nu än på 1950-talet och 

att om ännu några år kan vi ha nått ännu längre i förändrade könsstereotyper (om 

utvecklingen håller i sig). 

 

Deltagare 3: Rent historiskt så har inte reklamen varit lika jämlik som nu. Dock finns 

reklamen så mycket mer utbrett nu. Den finns varje gång du öppnar en internet-sida, 

facebook och instagram + de mer traditionella marknadsplatserna som tidningar, i 

posten, utomhus, på bio och i TV. Den är så mycket mer omfattande nu jämfört med 

tidigare decennier. 

 

Deltagare 5: Jag tror att det kanske är den allra viktigaste nyordningen inom 

marknadsföringen. Numera styr inte företagen själva hur de uppfattas – utan det är 
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bloggare och instagrammare som sprider deras budskap/eller förvanskade budskap lika 

lätt som de själva gör…. 

 

• Hur går tankegångarna när ni handlar de produkter/varumärken som vi diskuterat 

idag? Händer det? Kommer det fortsätta hända? Varför/varför inte? 

(konsumentbeteende)  

 

Deltagare 1: Jag köper nog oftast den billigaste produkten oavsett vad det är för 

märke. Ibland kan jag bli lite irriterad på mig själv att jag unnar ett visst varumärke när 

jag köper det. Jag har inte reflekterat att jag någon gång gjort det på grund av 

könsstereotyper men av andra anledningar som ex oetiskt handlande.   

 

Deltagare 2: Jag har avstått ifrån varumärken/produkter för att deras reklam har 

påverkat mig negativt. Detta för att jag inte gillat hur de marknadsfört sina produkter  

 

• Skiljer sig köpbeteendet för män och kvinnor?    

 

Deltagare 1: Jahadu, det gör det, de shoppar länge och noga. En annan är ute på två 

min så blir man straffad med att sitta i bilen i evigheter innan frun kommer ut och 

oftast har hon inte ens köp något bara gått runt och kollat. En annan har ju löst och 

hittat exakt det jag skulle ha och köpt det.  

 

Deltagare 2: Ja det där känner jag igen… det skiljer sig absolut åt, min man tjatar lite 

på mig om att ”vi går bara in i 2 affärer va? vi behöver inte gå in i fler va??”. Haha det 

blir alltid lite fler. Men det generella är nog att män hatar att shoppa, även om det finns 

undantag. 

 

 

 

 

 

 

 


