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Sammanfattning	
Examensarbetets titel: Konsumenters emotionella reaktion till reklamannonser 

Seminariedatum: 1 juni 2018 
 
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 
Författare: Johanna Centerblad, Matilda Nilsson, Ebba Petersson 
 
Handledare: Clara Gustafsson 
 
Fem nyckelord: Stereotypisk annonsering, Emotionell reaktion, EQ-skala, Manliga och 
kvinnliga konsumenter, Marknadsundersökning 
 
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den emotionella reaktionen hos manliga 
respektive kvinnliga konsumenter på stereotypiska- och icke stereotypiska illustrationer av 
män och kvinnor i annonser. 
 
Metod: En deduktiv studie och kvantitativ forskningsmetod, med positivismen som 
kunskapsteoretisk ståndpunkt. Vilket innebär att det naturvetenskapliga forskningsidealet 
används för att studera den sociala verkligheten. Utvalda teorier har framställt nya hypoteser 
som genom data från en enkätundersökning har testats. Genom enkätundersökningen 
genereras ett underlag av primärdata bestående av olika variabler.  
 
Teoretiskt perspektiv: Teoriavsnittet består av the Role of Emotions in Marketing, därefter 
följer teorin Sex, Gender Identity, Gender Role Attitudes and Consumer Behaviour. Vidare 
presenteras de emotionella skalorna Emotional Quotient Scale och the Reaction Profile och 
kapitlet avslutas med teorin Gender Advertisements. Dessa teorier grundar sig i uppsatsens 
problematisering och syfte, samt ligger till grund för analys och diskussion. 
 
Empiri: Studieobjekten i denna uppsats är manliga och kvinnliga konsumenter i åldrarna 18–
70. 
 
Resultat: Studiens material visar att det finns en attitydskillnad mellan män och kvinnor 
gällande reklamannonser. Där män är mer negativa i sin emotionella reaktion i jämförelse 
med kvinnor oavsett om reklamannonserna är stereotypiska eller icke stereotypiska. Studien 
visar även att det finns signifikanta skillnader gällande konsumenters emotionella reaktion på 
stereotypiska och icke stereotypiska reklamannonser. 
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Abstract		
Title: Konsumenters emotionella reaktion till reklamannonser 
 
Seminar date: 1st of June 2018 
 
Course: FEKH29, Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate level, 15 credits 
 
Authors: Johanna Centerblad, Matilda Nilsson, Ebba Petersson 
 
Advisor: Clara Gustafsson 
 
Key words: Stereotypical advertising, Emotional response, Emotional Quotient Scale, Male 
and female consumers, Survey 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine male- and female consumers emotional 
response to stereotypical and none stereotypical depictions of men and women in advertising. 
 
Methodology: A deductive study and quantitative research method, with positivism as a 
theory of knowledge. This means that the scientific research ideal is used to study the social 
reality. Selected theories have produced new hypotheses that have been tested by using data 
collected from a survey. The survey provides a basis of primary data consisting of different 
variables. 
 
Theoretical perspectives: The theory section consists of the Role of Emotions in Marketing, 
followed by the theory Sex, Gender Identity, Gender Role Attitudes and Consumer Behavior. 
Furthermore, the emotional scales Emotional Quotient Scale and the Reaction Profile are 
presented and the chapter ends with the theory Gender Advertisements. These theories are 
based on the problematization and purpose of the essay, as well as the basis for analysis and 
discussion. 
 
Empirical foundation: The study subject in this paper are male and female consumers 
between the ages of 18 and 70. 
 
Conclusions: The study indicates a difference in attitudes between men and women regarding 
advertising. Men are more negative in their emotional response in comparison to women, 
regardless if the ads are stereotypical or none stereotypical. The study also reveals significant 
differences regarding consumers emotional response to stereotypical and none stereotypical 
advertising. 
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1. Inledning		

 
För att locka potentiella konsumenter till köp ämnar reklam att plocka fram ett sug hos 

konsumenten (Keshari och Jain, 2014). Författarna framhäver att huvudsyftet med reklam är 

att påverka konsumenters beteende, samt motivera dem till köp av de marknadsförda varorna 

och tjänsterna. Dagens reklamannonser kan utformas på många olika sätt och olika 

kommunikationskanaler kan tillämpas för att förmedla budskapet. Borgerson och Schroeder 

(2011) menar att reklam fungerar som ett kraftfullt medel för att skapa, influera och illustrera 

en vision av ett önskvärt liv. Verkligheten och reklam är inte två separata sfärer, utan reklam 

skapar tillsammans med massmedia ett visuellt landskap som utgör verkligheten. Attraktionen 

till reklam är ett element som Grigaliunaite och Pileliene (2016) påpekar influerar alla 

effektivitetsaspekter. Dessa är uppmärksamhet, medvetenhet, attityd och beteende och det är 

därför av yttersta vikt att fokusera på attraktionen till reklamen. Vidare pekar reklam på 

kulturella-, sociala- och visuella etiketter för att skapa positiva associationer till produkter 

(Borgerson & Schroeder, 2011). Keshari och Jain (2014) menar att mycket av dagens 

reklamannonser slösas bort då utformandet av dem är ineffektiva och icke tilltalande för 

konsumenter. Annonsörer är därför alltid intresserade av hur reklam påverkar konsumenters 

beteende, för att i sin tur kunna utveckla mer effektiva och intressanta annonser (Keshari & 

Jain, 2014).  

 

Annonseringsmaterial är en central del av vår visuella värld. I diverse reklamannonser 

används män och kvinnor som reklampelare för att skapa ett mervärde hos en produkt, istället 

för att endast framhäva dess egenskaper. Män och kvinnor används för att skapa en berättelse, 

där konsumenten kan känna igen sig och relatera till situationen. Önskan om det konsumenten 

ser, samt hur detta skulle kunna passa in i den egna kontexten skapar suget efter att själv vilja 

köpa varan. (Borgerson & Schroeder 2011) 

 

Män och kvinnor har genom historien ofta framställts på så kallat stereotypiska sätt inom 

reklam. Courtney och Lockeretz (1971) menar att många annonser inte speglar kvinnors 

sanna roll i samhället utan istället konstrueras stereotypiska illustreringar. Exempel på sådana 

scenarier är att kvinnan har sin plats i hemmet, hon fattar inga viktiga beslut gällande köp av 

komplexa produkter, hon är beroende av och behöver en mans beskyddande samt att män ofta 

ser kvinnor som sexuella objekt istället för som jämlika individer (Courtney & Lockeretz, 
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1971). Wolf (1991) kritiserar också reklam-industrin ur ett feministiskt perspektiv. Hon 

påpekar att reklam ständigt framställer kvinnor på ogynnsamma sätt och att detta har negativa 

konsekvenser för kvinnor individuellt såväl som i grupp. Wolf (1991) menar också att 

skönhetsindustrier, så som kosmetik och mode, medvetet försöker kontrollera och manipulera 

hur kvinnor känner för sig själva. Detta för att skapa ett begär efter diverse skönhetsprodukter 

(Wolf, 1991). 

 

1.1	Problematisering	
 

Befintlig forskning kring samspelet mellan genus och marknadsföring har till största del 

fokuserat på innehållet av reklamannonser. Borgerson och Schroeder (2011) beskriver att det 

idag inte finns mycket förståelse kring de generella effekterna av medierepresentation när det 

gäller könsidentitet, självkänsla och sexuella relationer. Det saknas forskning kring vad 

manliga respektive kvinnliga konsumenter tycker om stereotypiska- och icke stereotypiska 

reklamannonser. Vilket innebär huruvida män och kvinnor reagerar olika på varierande 

samspel mellan kön i tryckta annonser. Dessutom om det existerar skillnader mellan deras 

emotionella reaktioner. En stor del av forskning kring reklam framhäver att konsumenters 

attityder inte endast baseras på övertygelse och attribut, även kallat kognition, utan också på 

känsla och emotion, vilket benämns affekt. Därför påpekar Keshari och Jain (2014) att både 

kognitiva och affektiva element av reklam påverkar konsumenters respons till annonsering. 

Konsumentrespons syftar till konsumenters reaktion av ett specifikt stimuli. Keshari och Jain 

(2014) definierar konsumentrespons på följande sätt: 

 

It can be defined as a reaction to an event, occurrence, or situation aimed 

at its containment or control. How individuals react to a drive or cue - how 

they behave - constitutes their response. (Keshari & Jain, 2014, s.37)  

 

Keshari och Jain (2014) lyfter fram att inom reklam använder sig annonsörer av olika 

psykologiska övertygelser för att fånga konsumenters uppmärksamhet samt skapa känslor 

kring produkter. Dessa övertygelser kategoriseras som rationella och emotionella. Rationella 

innebär faktabaserad, logisk och objektivt verifierad information där konsumenterna med 

större självsäkerhet köper produkten i fråga. Detta efter att de har blivit exponerad för 

reklamen. Emotionella övertygelser är relaterade till konsumenternas psykologiska behov, där 
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konsumtion är tänkt att belöna och samtidigt undvika straff. Medan det rationella sinnet 

agerar på logiska sammanhang så söker det emotionella sinnet symboliska relationer. (Keshari 

& Jain, 2014)  

 

Keshari och Jain (2014) drar slutsatsen att konsumenter tydligt skiljer sig i sin respons till 

rationella- och emotionella övertygelser inom reklam. Detta öppnar upp för fördjupning inom 

ämnet. Då Keshari och Jain (2014) påvisat att konsumenters respons skiljer sig, är frågan om 

själva responsen skiljer sig mellan manliga och kvinnliga konsumenter. Eftersom reklam 

riktar sig antingen till män, kvinnor eller både och, är annonsörer intresserade av att veta hur 

män och kvinnors respons till reklamkampanjer ser ut. Reklamens effektivitetsaspekter som 

Grigaliunaite och Pileliene (2016) lyfter innefattar konsumenters emotionella reaktion, men 

deras forskning skiljer inte på manliga och kvinnliga konsumenter. Kommunikationsansvariga 

på företag skapar oerhörda mängder av annonseringsmaterial, där manliga och kvinnliga 

modeller illustreras på olika sätt. (Keshari & Jain, 2014). Med Grigaliunaite och Pilelienes 

(2016) perspektiv, tillsammans med Courtney och Lockeretzs (1971) kritik mot 

reklamindustrin och dess diskussion kring stereotypiska illustreringar, förekommer ett gap i 

forskningen kring konsumenters emotionella reaktion. Frågan är om det ur ett emotionellt 

perspektiv finns attitydskillnader mellan manliga och kvinnliga konsumenter, beroende på om 

män och kvinnor illustreras på ett stereotypiskt eller icke stereotypiskt sätt i reklamannonser. 

 
    

1.2	Syfte	
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den emotionella reaktionen hos manliga 

respektive kvinnliga konsumenter på stereotypiska- och icke stereotypiska illustrationer av 

män och kvinnor i annonser. 

 

1.3	Bidrag		
 

Då det finns en kunskapslucka att fylla i forskningen, är denna uppsats tänkt att bidra till att 

öka förståelsen kring attityder och emotionell reaktion som kan uppstå vid stereotypiska 

illustreringar. Detta ska kunna bidra till Keshari och Jains artikel från 2014 som påvisade att 

konsumenter skiljer sig i sin rationella- och emotionella respons. Om uppsatsen visar att 

manliga och kvinnliga konsumenter reagerar olika emotionellt sätt utifrån stereotypiska 
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illustreringar, adderas ett perspektiv till den tidigare teorin. I förlängningen ska detta 

underlätta för annonsörer och förse dem med relevant information som kan bidra till en mer 

övergripande förståelse kring utformandet av reklamannonser.  

 

1.4	Disposition		
 

Denna uppsats innehåller totalt sex stycken kapitel. I andra kapitlet kommer all teori som 

ligger till grund för uppsatsen att presenteras. Det är fyra teorier som på olika sätt bidrar till 

att stödja syfte såväl som analys.  

 

Tredje kapitlet är ett metodkapitel som är till för att klargöra för läsaren hur författarna har 

genomfört arbetet. Här diskuteras val av litteratur, skapandet av en marknadsundersökning, 

databearbetning samt uppsatsens analysmetod.  

 

Det fjärde kapitlet i denna uppsats består av en presentation av det empiriska materialet. Här 

framförs data som har samlats in och som kommer att vidare bearbetas och analyseras i senare 

avsnitt.  

 

Uppsatsens analys sker i det femte kapitlet, där det empiriska materialet tolkas med hjälp av 

de valda teorierna. I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna som författarna har 

kommit fram till. Likväl så lyfts ett diskuterade avsnitt där betydelsen av studiens resultat 

diskuteras i ett vidare sammanhang. Därefter ges det förslag till fortsatt forskning inom ämnet 

utefter de frågor som väckts i diskussionen.  

 

I appendix presenteras hela marknadsundersökningen, de bilder som har använts i 

undersökningen samt alla tester och grafer som har gjorts på datamaterialet.  
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2.	Teori 	

 
I detta kapitel kommer de olika teorierna som används i uppsatsen att presenteras och centrala 

begrepp att definieras. Teoriavsnittet inleds med the Role of Emotions in Marketing, därefter följer 

teorin Sex, Gender Identity, Gender Role Attitudes and Consumer Behaviour. Vidare presenteras de 

emotionella skalorna Emotional Quotient Scale och the Reaction Profile och kapitlet avslutas med 

teorin Gender Advertisements. Dessa olika teorier är valda baserat på den problematisering och det 

syfte som ligger till grund för uppsatsen.  

 

2.1	Role	of	Emotions	in	Marketing		
 

Utifrån problematiseringen används ramverket från artikeln the Role of Emotions in 

Marketing för att fånga hur konsumenter reagerar emotionellt på reklamannonser, samt hur 

denna emotionella reaktion kan tolkas. Bagozzi, Gopinath och Nyer (1999), diskuterar och 

argumenterar kring begreppet känslor inom marknadsföring och de framhäver att känslor är 

en central del av konsumenters handlande. Författarna har byggt sin teori och diskussion 

baserat på andra forskares arbeten och de som används i denna uppsats återfinns i 

referenslistan. Några återkommande namn är Lazarus (1991), Oatley (1992), Frijda (1993) 

samt Batra och Ahtola (1990) vars resonemang utgör stora delar i den här uppsatsens teori.  

 

Bagozzi, Gopinath och Nyer (1999) använder ordet affekt som ett paraply för en uppsättning 

av mer specifika mentala processer, som inkluderar känslor, humör och attityder. Affekt kan 

därför ses som en generell kategori för mentala känslomässiga processer. (Bagozzi, Gopinath 

& Nyer, 1999). Författarna definierar känslor på följande sätt och det är denna definition som 

kommer att användas i uppsatsen: 

 

By emotion, we mean a mental state of readiness that arises from cognitive 

appraisals of events or thoughts; has a phenomenological tone; is 

accompanied by physiological processes; is often expressed physically 

(e.g., in gestures, posture, facial features); and may result in specific 

actions to affirm or cope with the emotion, depending on its nature and 

meaning for the person having it.  (Bagozzi, Gopinath & Nyer, 1999, s.184) 
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De tre författarna menar att känslor och humör kan vara svåra att särskilja. Den stora 

skillnaden de identifierar är att en individs humör varar längre, allt ifrån ett par timmar till ett 

par dagar och är samtidigt lägre i intensitet än en känsla. De menar även att en känsla ofta är 

avsiktlig, medan humör är oavsiktliga eller diffusa och ofta inte direkt kopplade till explicita 

handlingar så som många känslor är. Attityder däremot anses ofta vara instanser av affekt och 

kan till och med ses som utvärderande bedömningar. (Bagozzi, Gopinath & Nyer, 1999) 

 

Bagozzi, Gopinath och Nyer (1999) särskiljer de affektiva begreppen genom att betona att 

tillståndet av beredskap karaktäriseras av att en känsla tenderar att vara mer intensiv än de 

som karaktäriseras av humör och attityder. Intensiteten grundar sig i styrkan av en subjektiv 

upplevelse, magnituden av psykologisk respons och utsträckningen av kroppsspråk och 

uttryck när dessa reaktioner hör till en känsla. Den viktigaste skillnaden som differentierar 

känslor från humör och attityder är sättet som känslor uppstår på. Känslor sägs ha specifika 

källor, exempelvis att en kund kan bli upprörd över dålig service på en restaurang. Känslor 

uppstår därför i respons till en individs bedömningar som är relevant för dennes 

välbefinnande. Författarna poängterar också att om händelser eller fysiska omständigheter 

associeras med en speciell känsla, är det inte själva händelsen som producerar känslan utan 

den unika psykologiska bedömningen som individen gör. Olika individer kan ha olika 

emotionella reaktioner till samma händelse. De individuella bedömningarna kan vara 

avsiktliga, meningsfulla och medvetna eller också oreflekterade, automatiska och omedvetna 

beroende på person och omständigheterna som framkallade den emotionella bedömningen. 

(Bagozzi, Gopinath & Nyer, 1999) 

 

Känslor är tänkta att koordinera delar av en persons kognitiva system för att hantera respons 

till händelser och på så sätt antingen bryta från pågående beteende eller fortsätta på samma 

spår. Författarna påpekar att positiva känslor associeras med att bibehålla mål, beteende eller 

aktiviteter. Medan negativa känslor härstammar från problem med pågående händelser samt 

misslyckande att nå uppsatta mål och kan därför komma att förändra en persons beteende. En 

individs känslor påverkar dennes handlingar. När vi upplever en negativ känsla och är i 

obalans önskar vi att skaka av oss den negativa känslan och därmed det som i första taget 

skapat den. I jämförelse, när en individ upplever en positiv känsla följer ofta en ökad avsikt 

om att dela med sig av sin upplevelse och fortsätta med det som framkallade den positiva 

känslan. Positiva känslor följs ibland även av expanderad uppmärksamhet, ökad optimism 
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samt en förbättrad återkallelse av det vi har sett eller upplevt. (Bagozzi, Gopinath & Nyer, 

1999) 

 

2.2	Sex,	Gender	Identity,	Gender	Role	Attitudes	and	
Consumer	Behaviour	

 
För att kunna särskilja och jämföra manliga respektive kvinnliga konsumenters beteende och 

respons till annonseringsmaterial används artikeln Sex, Gender Identity, Gender Role 

Attitudes and Consumer Behaviour av Arnold och Fischer (1994). Detta för att ytterligare 

kunna analysera det empiriska materialet och i sin tur kunna besvara uppsatsens syfte.  

 

Arnold och Fischer (1994) påstår att inom konsumentforskning och marknadsföringsstrategi 

antas det att män och kvinnor skiljer sig gällande aspekten konsumentbeteende. Detta innebär 

allt från produkter de ämnar köpa till deras respons till reklam. Antagande som dessa, har 

påverkat annonsörer att utforma olika reklamannonser riktat till män respektive kvinnor. Det 

har även influerat akademiker att studera ett större omfång av konsumentfenomen för att 

dokumentera könsrelaterade skillnader. Dessa skillnader kan berättigas med biologiska, 

sociala, attitydmässiga och egenskapsbaserade förklaringar. (Arnold & Fischer, 1994) 

  

Arnold och Fischer (1994) menar att mycket forskning kring kön och konsumentbeteende inte 

har gett några slående resultat. Författarna argumenterar dock kring tre skillnader mellan män 

och kvinnor; kön, könsidentitet och könsrollernas attityder. I människans natur förekommer 

grundläggande skillnader i psykologiska attribut mellan män och kvinnor. Karaktäristiska 

som ofta associeras med femininitet är egenskaper så som känslosam, uttrycksfull och 

vårdande, medan maskulinitet förknippas med egenskaperna konkurrenskraftig, självständig 

och aktiv. Dessa beskrivs som essentiella psykologiska attribut som skiljer män från kvinnor. 

Författarna poängterar samtidigt att båda könen har både feminina och maskulina egenskaper, 

men i olika grader. Det vill säga att män inte endast karaktäriseras av saknaden av feminina 

drag och kvinnor inte heller av saknaden av maskulina. (Arnold & Fischer, 1994) 

 

Det finns både psykologiska och biologiska skillnader mellan män och kvinnor och därför tar 

de också olika ansvar för köp av olika produkter. Kvinnor är mer anpassade till att influera 

andra vid köp av mer komplexa produkter, medan män oftare tar de slutgiltiga besluten. 

Forskning visar på korrelation mellan produkters komplexitet och individens nivå av 
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femininitet och maskulinitet, samt deras deltagande i köp och reaktion till reklam. Författarna 

beskriver att könsrollernas attityder syftar på våra tankar kring vad dessa roller innebär för 

män jämfört med kvinnor. Män och kvinnor beter sig efter sina referenspunkter och det är det 

som utgör skillnaderna. I psykologin förväntas könsidentiteterna ibland förutsäga beteende, då 

könsrollers attityder anses lämpliga som prediktorer. Däremot vid konsumtionsbeteende kan 

alla tre typer av skillnader mellan män och kvinnor identifieras. Könsidentitet används ibland 

för att förutse beteende som tycks vara logiskt förutsägbara från könsrollernas attityder. 

(Arnold & Fischer, 1994)  

 

2.3	EQ,	Son	of	EQ,	and	the	Reaction	Profile	
 

Emotional Quotient Scale (EQ-skalan) och the Reaction Profile är ett komplement till the 

Role of Emotions in Marketing, för att på ett beprövat sätt kunna mäta hur konsumenter 

reagerar emotionellt. Wells (1964) har utvecklat två skalor som utvärderar individers 

emotionella reaktion till tryckta annonser. Teorin bygger på Aided recall-test, som undersöker 

hur starkt minnet är hos konsumenter och om reklamannonsen har gjort ett intryck. Den första 

skalan benämns EQ-skalan och den andra the Reaction Profile. (Wells, 1964). Nedan 

presenteras båda skalorna i varsitt avsnitt och dessa kommer ligga till grund för hur 

uppsatsens undersökning är utformad. 
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2.3.1	Emotional	Quotient	Scale		
EQ-skalan mäter en global emotionell reaktion till annonser, vilket innebär att den kan 

tillämpas universellt på alla populationer. Den består av 12 olika påstående som redogörs 

nedan i Tabell 1, sex fördelaktigt formulerade och sex stycken ofördelaktiga. Vid utformandet 

av EQ-skalan kunde de visa att EQ-skalan och Aided recall-test inte mätte samma sak, men 

att testresultatet inte var oberoende. (Wells, 1964) 

 

Tabell 1 illustrerar de 12 olika påståendena som utgör EQ-skalan enligt Wells (1964)  
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2.3.2	The	Reaction	Profile		
The Reaction Profile bedömer tre specifika emotionella reaktioner till annonser. Dessa 

reaktioner är: Attractiveness, vilket är den fysiska tilltalan av annonsen. Meaningfulness, 

vilket innefattar till den grad annonsen levererar ett meddelande som respondenten förstår, 

accepterar och finner personligt tilltalande. Vitality, belyser livligheten i annonsen. The 

Reaction Profile är en skala på 26 ord, tillsammans med dess raka motsatser, 

operationaliserad som en serie av olika betydelsemässiga skalor. 12 ord för Attractiveness, nio 

för Meaningfulness och resterande fem för Vitality. (Wells, 1964). Dessa återfinns i Tabell 2 

nedan. Nummer 1–12 är för Attractiveness, 13-21 för Meaningfulness och 22-26 för Vitality. 

 

Tabell 2 innehåller samtliga 26 motsatsorden som enligt Wells (1964) mäter de tre olika emotionella 
reaktionerna som The Reaction Profile utgör. 
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2.4	Gender	Advertisements		
 

I problematiseringen diskuteras förekomsten av stereotypiska sätt att framhäva män och 

kvinnor på i reklamsammanhang och för att återknyta till detta används Gender 

Advertisements. Teorin definierar olika fenomen på stereotypiska annonsbilder samt kritiserar 

dessa.  

 

Goffman (1987) studerar hur män och kvinnor illustreras i annonseringsmaterial och 

resonerar kring vad dessa reklamannonser säger om oss själva. Han beskriver bilder som 

används i reklamsyfte som högst manipulerad representation av igenkänningsbara scener från 

verkliga livet. Goffman (1987) diskuterar även samspelet mellan konstruerade bilder och 

naturligt beteende, hur reklam förkroppsligar en konstgjord pose och hur detta får oss att 

reflektera över vårt naturliga jag. Goffman (1987) menar att reklam inte nödvändigtvis visar 

hur vi som män och kvinnor beter oss, utan hur vi tror att män och kvinnor ska bete sig. 

Denna gestaltning fungerar som ett socialt syfte att övertyga oss om att det är såhär män och 

kvinnor är, vill vara eller borde vara, i relation till sig själva och även till varandra. Bilder för 

kommersiellt syfte är noggrant tagna. Poserna som ska se naturliga ut är egentligen väl 

genomtänkta och konstgjort konstruerade. (Goffman, 1987) 

 

Goffman (1987) menar att gester, uttryck och kroppshållning inte enbart avslöjar hur vi 

känner för oss själva utan även skapar ett helt arrangemang, en scen, som uttrycker kulturella 

värderingar. Mänskligt beteende i dessa scener benämner Goffman som displays. Vilket 

innebär att en individs beteende och framträdande informerar de som iakttar om individens 

sociala identitet, humör och avsikter. Han poängterar även att dessa displays hos mänskliga 

individer inte är porträtt utan symptom. Vilket grundar sig i att det inte är instinktivt beteende 

utan inlärt från omgivningen, där tydliga sociala mönster kan identifieras. Därför anser också 

Goffman (1987) att annonsörer som skapar diverse reklamannonser har ett socialt ansvar i att 

vara med och forma vårt samhälle och de värderingar och normer som vi för vidare genom 

generationer. Nedan presenteras de sex olika aspekter som Goffman (1987) diskuterar, 

angående hur individer avbildas och framställs i annonseringsmaterial.  

 

		
 	



12  

2.4.1	Relative	Size	
Goffman (1987) framhäver att ett sätt som skapar social tyngd, som i detta fall syftar till bland 

annat social klass och auktoritet, uttrycks i sociala situationer med hjälp av så kallad Relative 

Size. Där är en individs kroppslängd av stor betydelse. Detta fenomen fungerar som ett 

verktyg som kan användas för att positionera en individ över andra, för att understryka att den 

har makt över de andra i bilden. I den sociala interaktionen mellan män och kvinnor 

underligger biologiska skillnader. Mannens större kroppsomfång och längd kan användas till 

mannens fördel, för att trycka på hans position och status över kvinnan. För att exemplifiera 

motsatsen till den stereotypiska bild som porträtteras, kan en lång kvinna av hög klass bli 

serverad av en kort manlig servitör. Vid det fåtal tillfällen som denna motsats avbildas, menar 

Goffman (1987) att detta förlöjligas. Nedan presenteras två av de bilder som Goffman (1987) 

använder sig av för att beskriva fenomenet Relative Size. Den första där mannen innehar den 

sociala tyngden omgiven av tre kvinnor, medan den andra bilden visar just den motsats som 

beskrivits. 

 

Bild 1 och Bild 2 illustrerar fenomenet som Goffman (1987) benämner Relative Size. Där Bild 1 visar att 
mannen innehar den sociala tyngden och i Bild 2 är det kvinnan som besitter den. 
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2.4.2	The	Feminine	Touch	
Kvinnor är, oftare än män, avbildade med sina händer och fingrar kring ett föremål eller 

smekandes av dess yta, för att åstadkomma en just barely touching-effekt. Denna vidrörning 

särskiljs från den pragmatiska sorten som griper, manipulerar eller håller. Det behöver inte 

enbart vara föremål som vidrörs utan det kan även vara ansikten. Det visas likväl med 

vidröring av sin egen kropp, vilket symboliserar att den är värdefull. (Goffman, 1987). Bild 3 

till Bild 5 visar några exempel på den just barely touching-effekt som Goffman (1987) 

framhäver. 

 

Bild 3, Bild 4 samt Bild 5 är några av det bilder som Goffman (1987) använder sig av för att beskriva fenomenet 
The Feminine Touch. 
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2.4.3	Function	Ranking	
När en man och en kvinna samarbetar med en uppgift, verkar mannen mest sannolikt vara den 

som besitter den verkställande rollen (Goffman, 1987). Detta arrangemang menar Goffman 

(1987) är väl representerat i reklamens värld. Han tvivlar inte på att detta delvis förekommer 

för att underlätta tolkningen av annonserna. Detta fenomen anträffas inte enbart i karriärsfären 

utan även utanför den avbildade yrkesspecialiseringen och därmed när individers fritid ska 

porträtteras. (Goffman, 1987). Bilderna nedan använder Goffman (1987) i detta avsnitt av sin 

teori.  

 

Bild 6 och Bild 7 illustrerar vad Goffman (1987) benämner Function Ranking, vilket visar hur mannen besitter 
den verkställande rollen i bilderna.  
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2.4.4	The	Family		
Samtliga medlemmar, i vad Goffman (1987) benämner de flesta kärnfamiljer, kan enkelt 

rymmas inom samma närbild. Taktisk placering av en visuell representation av medlemmarna 

fungerar som en symbolisering av den sociala strukturen som råder inom familjen. 

Fördelningen av åtminstone en tjej och en pojke säkerställer att en symbolisering av den 

fullständiga uppsättningen av kärnfamiljen uppfattas, samt värderingarna och känslorna kring 

den. Bland annat används detta för att uppvisa den förmodade speciella relationen mellan en 

dotter och en mamma, samt mellan en son och en far. Detta kan till och med komma att 

illustreras i samma bild. (Goffman, 1987). Goffman (1987) beskriver att det är vanligt i 

reklamsammanhang att fadern, eller sonen i faderns frånvaro, står lite utanför cirkeln av 

familjen för att symbolisera sin roll som familjens beskyddare. Nedan i Bild 8 till Bild 10 

illustreras kärnfamiljen. 

 

Bild 8, Bild 9 och Bild 10 visar vad Goffman (1987) kategoriserar som kärnfamiljen.  

 
 
 	



16  

2.4.5	The	Ritualization	of	Subordination	
Ytterligare en stereotypisk illustrering, enligt Goffman (1987), innehåller fysiska 

nivåskillnader mellan män och kvinnor. Goffman (1987) hävdar att annonsörer använder och 

befäster denna universella erkända ritual. Sängar och golv framkallar platser i sociala 

situationer där personen besitter en lägre position än någon som sitter på en stol eller förblir 

stående. En liggande position innebär sämre möjligheter till fysiskt försvar och därmed något 

som gör en beroende av omgivningens godtycklighet. Positioner såsom liggandes i en säng, 

soffa eller på golvet signalerar sexuell tillgänglighet och författaren poängterar att kvinnor 

avbildas på golv och liggandes i sängar oftare än vad män gör. (Goffman, 1987) 

 

Goffman (1987) påpekar att, även om det inte är avgörande för samtliga fall, tycks 

nivåskillnaden vara vägledande och indikerande för vårt samhälle. Dessutom menar han att 

hög fysisk positionering symboliserar hög social status. I framställda scener i reklam tenderar 

män att vara högre placerade än kvinnor, detta för att nivåskillnaden kan utnyttjas som en 

avgränsande resurs. (Goffman, 1987). Nedan följer tre bilder som används för att tydliggöra 

fenomenet han definierar.  

 

Bild 11, Bild 12 och Bild 13 är exempel på bilder som används av Goffman (1987) för att illustrera The 
Ritualization of Subordination. 
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2.4.6	Licensed	Withdrawal		
Goffman (1987) menar att kvinnor ofta är gestaltade på ett sätt som psykologiskt avlägsnar 

dem från den sociala situationen. Vilket lämnar dem utan identitet och därmed beroende av 

beskyddandet och den goda viljan från andra, främst män, som är närvarande (Goffman, 

1987).  

 

När känslomässig respons gör att en individ tappar kontrollen över sitt ansiktsuttryck kan 

uttrycket dämpas genom att antingen vända sig ifrån de som är närvarande eller dölja sitt 

ansikte (Goffman, 1987). Författaren beskriver att undvikande av ögonkontakt, genom att 

exempelvis sänka huvudet, drar uppmärksamheten från den aktuella scenen. Individens 

känslor döljs tillfälligt och precis som i verkliga sociala situationer kan individen även dra sin 

blick från situationen i bilder. Detta indikerar på att rent psykologiskt är individen inte 

närvarande. I reklam framställs kvinnor ofta som så kallat mentally drifting från den fysiska 

situationen runt omkring dem, samtidigt som de är i nära samspel med en man. Situationen 

beskrivs som att mannens livlighet och förmåga att klara av vad som än utmanar honom 

räcker för både henne och honom. (Goffman, 1987). Nedan visas bilder för att exemplifiera 

det som beskrivits.  

 

Bild 14, Bild 15 och Bild 16 visar fenomenet Licensed Withdrawal som Goffman (1987) presenterar. 
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2.5	Hypoteser	
 

Dessa teorier har lett fram till tre övergripande hypoteser. Bagozzi, Gopinath och Nyer (1999) 

lyfter att olika individer kan ha olika emotionella reaktioner till samma typ av upplevelse. 

Keshari och Jain (2014) har i sin forskning påvisat att konsumenter tydligt skiljer sig i sin 

respons till rationella- och emotionella övertygelser inom reklam. I kombination med Arnold 

och Fischers (1994) teori, som menar att det finns biologiska och psykologiska skillnader 

mellan män och kvinnor, är det av intresse att jämföra dessa. Arnold och Fischer (1994) 

påpekar dock att det inte finns tydliga resultat inom forskning kring kön och 

konsumentbeteende utan skillnaderna ligger bland annat mellan könsrollernas attityder. För 

att mäta dessa attityder bidrar Wells (1964) teori med ett nytt perspektiv, där tre olika 

dimensioner av reaktioner både kan testas och mätas på en emotionell skala. Dessa skalor, 

som är avsedda att undersöka individers emotionella reaktioner på tryckta annonser, leder in 

på den sista teorin av Goffman (1987). Han definierar fenomen på stereotypiska bilder och 

lyfter hur de speglar konsumenterna och samhället. Det diskuteras också kring annonsörers 

och marknadsförares sociala ansvar. Därför är det av intresse att undersöka attitydskillnader 

mellan män och kvinnor, samt om stereotypiska och icke stereotypiska annonsbilder 

frambringar olika stark emotionell reaktion. Detta resonemang mynnar ut i följande 

hypoteser:  

 

Hypotes 1:  Hos de stereotypiska reklamannonserna tros de kvinnliga 

konsumenterna i större utsträckning reagera mer negativt än de manliga. 

 

Hypotes 2: Hos de icke stereotypiska reklamannonserna tros de kvinnliga 

konsumenterna i större utsträckning reagera mer positivt än de manliga.  

 

Hypotes 3: Vid en jämförelse mellan de stereotypiska och icke stereotypiska 

annonserna tros de icke stereotypiska annonserna väcka mer positiv reaktion hos 

konsumenterna.  
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3.	Metod		

 
För att läsaren ska förstå kommande kapitel är det grundläggande att beskriva och redogöra för 

uppsatsens struktur och forskningsmetodik. I detta kapitel presenteras grunden till ämnesval, 

vetenskapligt förhållningssätt, forskningsansats och forskningsmetod. Vidare presenteras urval, 

datainsamlingsmetod och databearbetning. Avslutningsvis beskrivs analysmetod, avgränsningar och 

källkritik samt uppsatsens validitet och reliabilitet. Utifrån studiens syfte, problemformulering och 

teori har en metod som ska generera mätbara resultat kring annonser och konsumenter valts. Detta 

kräver insamling av information och leder in på ett kvantitativt forskningsspår. Valet av den 

kvantitativa metoden kommer ytterligare att presenteras och motiveras, samt en mer detaljerad 

genomgång av den utformade enkätundersökningen. 

 

3.1	Ämnesval		
 

Valet av ämne grundar sig i en undersökning som har publicerats i Journal of Marketing & 

Communication av Pragya Keshari och Sangeeta Jain under år 2014. Artikeln heter Consumer 

Response to Advertising Appeals: A Gender Based Study och den skildrar konsumenters 

reaktioner på rationella- och emotionella övertygelser inom reklam. Denna uppsats tar 

avstamp i Keshari och Jains (2014) undersökning, men för att utveckla och peka på Points of 

Difference har författarna av denna uppsats valt att addera ett perspektiv kring stereotypa 

annonser. Därför är Goffmans teori Gender Advertisements från år 1987 av stort intresse vid 

utformandet av uppsatsen.  

 

3.2	Vetenskapligt	förhållningssätt		
 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att alla vetenskapliga dokument ska präglas av en kritisk 

attityd, vilket syftar till att ståndpunkter ska stödjas med fakta, bevis, resonemang och logiska 

argument. Denna uppsats är en förklarande undersökning, vilket innebär att den är 

orsaksförklarande och syftar till att statistiskt pröva de framtagna hypoteserna. I studien 

används positivismen som kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket i sin tur innebär att det 

naturvetenskapliga forskningsidealet används för att studera den sociala verkligheten. 

Positivismen menar att samhällsvetenskapen skall ta avstånd från all metafysisk spekulation, 

det vill säga allt som inte är verkligt och iakttagbart. Endast det som går att iaktta bör vara 

objekt för vetenskapen och dessutom måste vetenskapliga utsagor kunna verifieras med 
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empirisk data. Därför väljer författarna av uppsatsen att samla in primärdata som all analys, 

diskussion och slutsatser bygger på. Målet med vetenskapen är att förklara, alltså söka 

kausalitetssamband, samt att en tydlig skillnad mellan fakta och värderingar görs. All 

vetenskap som presenteras i denna studie är värderingsfri, det vill säga objektiv. (Lundahl & 

Skärvad, 1999) 

 

3.3	Forskningsansats		
 

I den här uppsatsen tillämpas en deduktiv forskningsansats. Utvalda teorier har framställt nya 

hypoteser som genom data från en enkätundersökning har testats. Genom 

enkätundersökningen genereras ett underlag av primärdata bestående av olika variabler. 

Variablerna består av olika skaltyper och kan således bidra till olika typer av jämförelser och 

tester mellan de valda variablerna. Vidare, i senare kapitel, ligger dessa till grund för att 

besvara de valda hypoteserna och hur resultatet är bidragande till teorin. Då detta är en 

deduktiv studie använder uppsatsens författare teorins implikationer för att göra förutsägelser 

och sedan dra logiska slutsatser.  (Bryman & Bell, 2013)  

 

3.4	Forskningsmetod		
 

Författarna av uppsatsen har lagt stor vikt vid undersökningsdesignen och 

undersökningsmetoden för att underlätta vid empiri- och analyskapitel. Designen på 

undersökningen är det förhållningssätt som bestämmer ramen för insamlingen och 

analyseringen av data. En tvärsnittsdesign på uppsatsen har valts, där kvantitativ data med ett 

flertal variabler under samma tidsperiod samlats in. Undersökningsmetoden bestämmer olika 

tillvägagångssätt för att samla in data och utgörs av en enkätundersökning. (Bryman & Bell, 

2013). Undersökningen spreds främst på den sociala kanalen Facebook.  

 

Marknadsundersökningar är en typ av kvantitativ metod som genererar kvantifierbar data hos 

en stor grupp människor. Detta för att kunna testa hypoteser som har formats ur 

problematisering och teori, samt för att kunna genomföra korrelationsstudier. (Bryman, 1997). 

Dahmström (1991) påpekar olika fördelar med en postenkät. Ett stort antal personer kan nås 

av undersökningen, respondenten kan svara i mån av tid och det förekommer ingen påverkan 

från en intervjuare (Dahmström, 1991). Detta är argument som har vägt tungt vid val av 
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insamlingsmetod. Problem som kan uppstå på grund av valet av en postenkät, är en ökad risk 

för stort bortfall och en ökad risk för otydlighet i frågorna (Dahmström, 1991). Dessa risker 

kommer att beaktas under insamlingens gång men främst vid bearbetning av datan.  

 

3.4.1	Val	av	litteratur	
Det finns två typer av litteraturgenomgångar enligt Bryman och Bell (2013), narrativ eller 

systematisk. Den systematiska litteraturgenomgången är mer vetenskapligt lagd och mer 

lämpad för kvantitativ forskning. Den innebär att följa transparenta, vetenskapliga och 

replikerbara processer. Första steget som systematiska undersökningar är byggda på, 

innefattar en specificering av frågeställningen och en planering av genomgången. (Bryman & 

Bell, 2013). Författarna av uppsatsen har specificerat studiens syfte utifrån den 

problematisering som diskuterats. Vidare har relevant litteratur som fångar kärnan i ämnet 

valts och innehåller de nyckelord som är grundläggande för uppsatsen. Detta för att på ett 

vetenskapligt sätt kunna besvara syftet. Andra steget av systematisk litteraturgenomgång är 

genomförandet av litteraturgranskningen (Bryman & Bell, 2013). Detta innebär att genomföra 

sökning av litteratur, det vill säga en omfattande och opartisk sökning som grundar sig på 

nyckelord och söktermer (Bryman & Bell, 2013). Författarna av uppsatsen använde söktermer 

såsom; Emotions in Marketing, Consumer Behavior, Advertising Appeal, Consumer Response 

och Gender Advertisements i sökningen av relevant litteratur. Sista steget innebär att 

litteraturfynden rapporteras, den forskning som rör ämnet, vilka bidragsgivarna är och var de 

återfinns någonstans (Bryman & Bell, 2013). Författarna av uppsatsen presenterar den valda 

litteraturen nedan och hur den används i studien. 

 

De metodböcker som har legat till grund för utformandet av uppsatsen har främst varit 

Företagsekonomiska forskningsmetoder av Bryman och Bell (2013), Utredningsmetodik för 

samhällsvetare och ekonomer av Lundahl och Skärvad (1999) samt Från datainsamling till 

rapport- att göra en statistisk undersökning av Dahmström (1991).  

 

Valet av teorier för denna uppsats är noggrant övervägt utefter den inledande 

problematiseringen och syftet. The Role of Emotions in Marketing är ett ramverk där 

författarna Bagozzi, Gopinath och Nyer (1999) har skapat sin teori baserat på andra forskares 

resonemang. Detta ramverk används för att kunna definiera och analysera manliga och 

kvinnliga konsumenters emotionella reaktioner på reklamannonser. Författarna till denna 

uppsats har valt att utgå från ett ramverk istället för en enskild teori då de upplever att 
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ramverket bättre fångar flera forskares resonemang och kritik. För att komplettera ramverket 

har författarna valt att lyfta in teorin Sex, Gender Identity, Gender Role Attitudes and 

Consumer Behavior av författarna Arnold och Fischer (1994). Denna teori fokuserar på 

konsumentbeteende och psykologiska skillnader mellan män och kvinnor. Dessutom adderar 

den perspektivet att män och kvinnors konsumentbeteende skiljer sig åt och vad det i sin tur 

skulle kunna innebära för företag och annonsörer. Författarna av uppsatsen anser att denna 

teori är ett bra komplement till det emotionella ramverket som Bagozzi, Gopinath och Nyer 

(1999) presenterar. Detta för att kunna särskilja och jämföra manliga respektive kvinnliga 

konsumenters beteende och respons till annonseringsmaterial. 

 

Vid utformandet av enkäten har Enkätboken av Trost (2012) använts och därifrån har också 

majoriteten av bakgrundsvariablerna hämtats. Detta för att på ett effektivt sätt samla in 

relevant information från respondenterna. Vidare har de resterande frågorna utvecklats ur 

Gender Advertisements av Goffman (1987) och Wells (1964) EQ, Son of EQ, and the 

Reaction Profile. Wells (1964) teori innehåller skalor som tidigare använts för att mäta 

emotionell reaktion. Därav har författarna av uppsatsen valt att använda sig av redan 

beprövade frågor för att mäta de olika dimensionerna. Detta för att undvika att mätfel skapas. 

Avslutningsvis har datamaterialet testats och bearbetats i Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) där SPSS steg för steg av Wahlgren (2013) kompletterat de befintliga 

kunskaperna hos författarna.  

 

3.4.2	Val	av	reklamannonser	till	marknadsundersökning		
Valet av bilder till marknadsundersökningen är baserat på Goffmans (1987) teori Gender 

Advertisements och går att se i Bilaga 2.  I teorin förklarar han systematiskt hur de sex olika 

fenomenen definieras och hur bilder inom dessa fenomen är utformade. Detta beskriver han 

både i text och bild. Författarna av denna uppsats har studerat Goffmans (1987) teori 

minutiöst och sedan tillsammans sökt efter de bilder som använts i undersökningen. Totalt har 

12 bilder valts ut, sex stycken stereotypa som ligger i linje med Goffmans (1987) teori och 

sex stycken icke stereotypa. Först valdes de stereotypiska bilderna genom internetsökning och 

jämförelse med exempelbilderna i teorin. Detta för att finna bilder som representerar det 

Goffman (1987) poängterar. Nyckelorden som användes vid sökningarna var Goffmans 

(1987) egna benämningar på konstellationerna; Relative Size, The Feminine Touch, Function 

Ranking, The Family, The Ritualization of Subordination och Licensed Withdrawal 

tillsammans med ordet ad.  
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Därefter påbörjades sökningen av de icke stereotypiska bilderna där författarna ville gestalta 

motsatsen till det som Goffman (1987) anser vara stereotypiskt. Vid denna internetsökning 

var det svårare att finna de icke stereotypiska bilderna. En anledning till detta, som Goffman 

(1987) hävdar, kan vara att de stereotypiska konstellationerna mellan män och kvinnor är 

vanligare i reklamsammanhang. Det medförde att ett större antal nyckelord och delar av teorin 

fick tillämpas. Orden woman/women och man/men fick byta plats vid beskrivningar av 

fenomenen och även his/he och hers/she med det kompletterande ordet ad. Exempelvis 

skildrar Goffman (1987) beskrivningen; “Women are shown mentally drifting from the 

physical scene around them (that is, going "away") while in close physical touch with a male, 

[...]” (Goffman, 1987, s.65). Vid sökningen av icke stereotypiska bilder kastades istället 

meningen om och följande exempel användes: men, mentally drifting, touching woman ad.  I 

nästa steg jämfördes alla insamlade bilder med de bilder som finns i teorin. Författarna gjorde 

därefter egna bedömningar och tolkningar för att välja ut bilderna.  

 

Valet att välja ut nya bilder anses vara relevant då uppsatsens teoretiska kunskapsbidrag gäller 

för den rådande tidsperioden. Goffmans teori från 1987 har reklambilder som är över 40 år 

gamla och bedöms inte uppfylla kraven för den validitet som krävs i uppsatsen. Att mäta 

konsumenters emotionella reaktion på reklamannonser som användes under tidigare decennier 

kan skapa ett mätfel som inte kan motiveras. Genom att välja ut bilder, med Goffmans (1987) 

teori som grund, kan författarna ha skapat ett tolknings bias. Detta är något som författarna 

föredrar framför att använda Goffmans (1987) 40 år gamla bilder. Valet av nya bilder blir 

istället en kontribution till nutidens reklam och kunskapsbidrag. I analys och slutsats kommer 

därför tolknings bias tas i beaktning och även diskuteras vidare under kapitel 3.12 Validitet 

och reliabilitet.   

 

3.5	Urval	
 

Den population som har valts att undersöka är svenska män och kvinnor i åldrarna 18–70 år, 

då dessa åldrar utgör den stora delen av Sveriges konsumtionssamhälle.  

 

För att nå respondenter har författarna valt att utföra ett tillgänglighetsurval (Berntson, 

Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall, & Sverke, 2016). Det är ett icke-sannolikhetsurval där 

sannolikheten att delta varierar hos varje individ (Bryman & Bell, 2013). Enligt Berntson et 
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al. (2016) påträffas denna urvalsmetod vanligtvis hos olika typer av uppsatser och 

examensarbeten, därav bedöms den vara tillräcklig för denna uppsats. Undersökningen har i 

första hand placerats i en Facebook-grupp som har både manliga och kvinnliga aktiva 

deltagare i spridda åldrar som motsvarar den valda populationen. Utöver det har en av 

författarna delat undersökningen på sin Facebook-sida. Den valda facebook-gruppen har över 

5000 deltagare med ett brett åldersspann. Innan undersökningen delades undersökte 

författarna gruppen för att se spridningen av kön, ålder, inkomst och utbildningsnivå. Detta 

för att matcha den valda populationen och kunna styrka att facebook-gruppen inte var allt för 

homogen. Den enda faktor som författarna hittade gemensamt för hela gruppen var deras 

bostadsort. Urvalet inkluderar därför flera likheter hos variablerna med den population 

författarna av uppsatsen vill undersöka. Bland annat kan män och kvinnor i olika åldrar delta 

vilket, baserat på hypoteserna, ses som två av de viktigaste bakgrundsvariablerna i 

undersökningen. Detta urval ger en bra grund till att samla in data och information för att 

besvara hypoteser som såväl frågeställning.  

 
Valet av tillgänglighetsurval medför att en majoritet av individerna i den valda populationen 

är uteslutna och kan inte delta i undersökningen. Förlängningen kan bli att resultaten enbart 

gäller för de individer som deltar (Dahmström, 1991). Då det råder brist på både tid och 

pengar är tillgänglighetsurval det optimala och konsekvenserna av detta kommer att tas i 

beaktning under uppsatsen.   

 

3.6	Datainsamlingsmetod		
 

I detta avsnitt presenteras marknadsundersökningen med en beskrivning av dess olika delar 

och uppbyggnaden av de olika frågorna respondenterna fått besvara. 

	
3.6.1	Undersökning:	Marknadsundersökning		
Undersökningen är uppdelad i en rad personliga faktafrågor om individen som efterfrågar 

bland annat bakgrundsvariablerna kön, ålder, sysselsättning och information om storlek på 

deras kommun. De resterande frågorna ställs i samband med utvalda reklamannonser. Dessa 

frågor besvaras på en skala från 1–7 för att ge respondenterna ett varken eller-alternativ och 

för att följa de riktlinjer Hagevi och Viscovi (2016) ger kring ett numeriskt mittenalternativ. 

För att se en sammanställning av undersökningen och de valda annonsbilderna se Bilaga 1 

samt Bilaga 2. 
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Första avsnittet i marknadsundersökningen utgörs av faktafrågor för att behandla fysiska 

förhållanden. Här frågas efter kön och ålder på de som deltagit i undersökningen. Enligt Trost 

(2012) kan frågan; Vilket kön identifierar du dig med? upplevas som kantig. Detta är dock, 

enligt författarna till uppsatsen, att föredra för att inte lägga någon värdering i 

respondenternas könsidentifiering.  

 

Frågan som besvarar ålder används för att reducera integritetsproblem som kan uppkomma 

med små urval. Undersökningen frågar efter födelseår och upplevs därför som 

åldersoberoende för många människor. Detta medför att den exakta åldern inte kan 

bestämmas, men problemet med åldersberoende undviks och svaren bedöms vara tillräckliga. 

(Trost, 2012). De resterande frågorna om sysselsättning och utbildning har konstruerats på ett 

neutralt sätt utan att lägga värdering i respondenternas huvudsyssla eller utbildningsnivå.  

 

Vidare följer annonserna och frågor kopplade till dessa. Frågan som behandlar, om 

respondenten upplever huvudpersonen i bilden som feminin eller maskulin, är en 

kontrollfråga som är skapad av författarna till uppsatsen. Goffmans (1987) teori berör 

klassiska illustreringar av män och kvinnor i reklamannonser och författarna av uppsatsen vill 

därför se till vilken utsträckning detta uppfattas av respondenterna. Utöver detta finns även 

två frågor för att mäta om, och hur mycket respondenterna upplever annonserna som 

stereotypiska.  

 

Vidare följer annonserna och frågor kopplade till dessa. Frågan som behandlar, om 

respondenten upplever huvudpersonen i bilden som feminin eller maskulin, är en 

kontrollfråga som är skapad av författarna till uppsatsen. Denna fråga har inte använts för 

tester då författarna upplever att feminin och maskulin kan definieras olika. Dessutom är 

skalnivån på variabeln för låg och har använts för grafisk analys för att kontrollera 

författarnas egna tolkning. För att få mätbara resultat från Goffmans (1987) teori som berör 

klassiska illustreringar av män och kvinnor i reklamannonser har författarna av uppsatsen 

skapat två frågor. Den första frågan undersöker hur mycket respondenterna upplever 

annonserna som stereotypiska och den andra hur stereotypisk samspelet mellan personerna 

upplevs.   



26  

Författarna av uppsatsen har valt ut fyra av de 12 påståendena från EQ-skalan, som 

presenterades i teoriavsnittet, att applicera på marknadsundersökningen. Två är representerade 

från de fördelaktigt formulerade och två från de ofördelaktiga. Dessutom är sex stycken av de 

26 motsatsorden från the Reaction Profile valda, där två ord representerar Attractiveness, två 

Meaningfulness och två Vitality. Då alla 12 påståenden och 26 ord från de olika skalorna är 

utvecklade av forskare inom marknadsföring, har författarna valt att göra ett slumpmässigt 

urval av dessa. EQ-skalan och the Reaction Profile är på engelska, men då undersökningen 

genomförts på svenska har författarna valt att översätta påståendena och motsatsorden, men 

vill här presentera både de ursprungliga på engelska och de översatta. De fyra påstående som 

författarna valt att implementera i marknadsundersökningen presenteras i Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3 presenterar det valda fyra påståendena samt översättningen som har gjorts på dessa. 

  



27  

De sex motsatsord som författarna tagit fram genom sitt slumpmässiga urval och som 

implementerats i marknadsundersökningen visas i Tabell 4 nedan. Nummer fyra, stark/svag 

användes först i undersökningens testfas. Efter uppsatsens pilotstudie togs beslutet att 

använda orden starkt budskap/svagt budskap.  

 

 

Tabell 4 innehåller det valda sex motsatsorden samt översättningen som har gjorts på dessa. 

3.7	Databearbetning		
 

Vid insamling av datan nåddes inte riktigt den kvantitet av individer som önskades. Totalt 

svarade 167 personer på undersökningen. För att kunna undersöka hypoteserna bearbetades 

datamaterialet och skapade grupperna stereotyp och icke stereotyp. Vid utformningen av 

grupperna kan ett beroende, då vissa respondenter deltar i båda grupperna, ha skapats. Dock 

är datamaterialet hämtat från ett tillgänglighetsurval och då undersökningen kan komma att 

gälla enbart för de utvalda individerna, bedöms det skapade beroendet som försumbart i det 

här fallet. (Scheaffer, Mendenhall III, Lyman Ott & Gerow, 2012) 

 

Vidare har datamaterialet kodats om. Då alla respondenter identifierade sig som man eller 

kvinna gjordes frågan “Vilket kön identifierar du dig med?” till en dummy-variabel där 0 

motsvarar män och 1 kvinnor. I vissa fall kodades åldersspannet om och delades in efter 

medelvärdet på 34 år. De individer som är 34 år eller äldre placerades i gruppen “äldre” och 
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de som är yngre än 34 år placerades i gruppen “yngre”. Även den variabeln gjordes till en 

dummy-variabel där gruppen “yngre” blev 0 och gruppen “äldre” blev 1.  

 

Under nedladdningen av datan upptäcktes att svaren från ordet “Meningsfull” inte hade 

registrerats kring alla bilder. Dessa kommer att hanteras som utelämnat svar och medför att 

svarsfrekvensen för “Meningsfull” kommer vara lägre. Det kan komma att påverka testerna 

dock bedöms bortfallet hos variabeln vara relativt lågt i jämförelse med svarsfrekvensen hos 

de övriga variablerna. Därav bedöms detta som försumbart.  

 

3.8	Analysmetod		
 

I detta avsnitt följer definiering och beskrivning av de statistiska tester som genomförts på det 

empiriska datamaterialet. En återkoppling till studiens hypoteser som presenterades i 

teoriavsnittet görs, samt en genomgång av analysmetoden som implementerats i uppsatsen. 

 

3.8.1	Tester		
För att undersöka hur datamaterialet skulle analyseras valdes olika hypotestest. Innan 

hypotestest genomförs, bestäms hur stor risken får vara att förkasta nollhypotesen given att 

den är sann, även kallat signifikansnivå (Körner & Wahlgren, 2015). Enligt Körner och 

Wahlgren (2015) är den mest frekventa använda signifikansnivån fem procent och kommer 

även att tillämpas i denna uppsats. Vid varje test kommer sannolikheten att nollhypotesen är 

sann att beräknas för de observerade värdena (Körner & Wahlgren, 2015). Detta kommer att 

vidare i uppsatsen benämnas som p-värde. Samtliga hypotesprövningar har utförts i 

dataprogrammet SPSS och de olika testerna som beskrivs nedan.   

 

Shapiro-Wilk är ett normalitetstest som testar på nollhypotesen att stickprovet kommer från 

en normalfördelad population. Testet är utformat genom att kvadreringen av en linjär 

kombination divideras med den vanliga symmetriska skattningen av variansen. Detta test har 

bäst teststyrka för denna typ av hypoteser. (Shapiro & Wilk, 1965). För att acceptera 

nollhypotesen krävs ett p-värde som överstiger vald signifikansnivå. Att populationen är 

normalfördelad är ett av de antagande som behöver vara uppfyllda för att kunna göra 

parametriska tester. Vid ett signifikant resultat, ett p-värde under signifikansnivån, är inte 

datamaterialet normalfördelat och ett parametrisk test kan inte utföras. (Shapiro & Wilk, 

1965)  



29  

 

Vidare testades datamaterialet med Levenes test. Detta för att se om variablerna hade lika 

varians, även kallat homoskedastiska. Detta är för att bland annat undvika en överskattning 

som kan ske när variablerna inte har lika varians, så kallad heteroskedasticitet. Vid 

undersökning av homoskedasticitet testas nollhypotesen att populationens variabler har lika 

varians. Levenes test bygger på en jämförelse för att upptäcka skillnaden mellan stickprovets 

medelvärde och det övergripandet medelvärdet. Vid ett p-värde som överstiger 

signifikansnivån accepteras nollhypotesen och samtliga variabler är homoskedastiska. Då 

testet visar på signifikans kan inte nollhypotesen accepteras. (Neter, Kutner, Nachtsheim & 

Wasserman, 1996)  

  

Mann-Whitney, även kallat Wilcoxons rangsummetest är ett icke parametriskt test och 

används för att undersöka två oberoende stickprov. Mann-Whitney testar med en nollhypotes 

som säger att det inte förekommer någon skillnad mellan fördelningarna i populationen som 

stickproven har tagits ifrån. Testet är utformat genom att varje observation inom stickproven 

rangordnas och dess rangordningssummor beräknas. Det är sedan dessa ranordningssummor 

som jämförs för att upptäcka eventuella avvikelser mellan stickproven. Vid p-värden över 

signifikansnivån accepteras nollhypotesen. (Körner & Wahlgren, 2015) 

 

Kendall's tau korrelations test är ett icke-parametriskt hypotestest för statistiskt beroende och 

baseras, i likhet med Mann-Whitney, på rangordning av observationerna.  Korrelationen 

kommer vara hög mellan två variabler när deras observationer får en liknande ranking och låg 

när rankingen skiljer sig. Nollhypotesen som testats är att det inte finns en korrelation mellan 

två variabler. Vid signifikanta värden, kan vi inte acceptera nollhypotesen och testet menar på 

att det finns en samverkan mellan variablerna. (Gibbons & Chakraborti, 2003) 

 

Chi-Sqaure test visar skillnader eller samband mellan två kategoriska variabler, även kallat 

icke-numeriska. Genom att jämföra de faktiska absoluta frekvenserna i en frekvenstabell med 

de frekvenser som förväntas testa vald nollhypotes. Då testet är utformat för att upptäcka 

skillnader, är nollhypotesen att det inte förekommer några avvikelser. (Körner & Wahlgren, 

2015). Då testet är approximativt och ställer krav på värdet på de förväntade frekvenserna har 

det inte kunnat användas på några andra variabler än bakgrundsvariablerna.   
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3.8.2	Hypoteser		
Nedan presenteras de hypoteser som togs fram i teoriavsnittet. Samtliga hypoteser har testats 

med Mann-Whitney test på alla variablerna för att se om det förekommer någon skillnad hos 

fördelningen. Vidare har ett korrelationstest utförts för att undersöka kopplingen mellan 

variablerna.  

 

Hypotes 1:  Hos de stereotypiska reklamannonserna tros de kvinnliga 

konsumenterna i större utsträckning reagera mer negativt än de manliga. 

 

Hypotes 2: Hos de icke stereotypiska reklamannonserna tros de kvinnliga 

konsumenterna i större utsträckning reagera mer positivt än de manliga.  

 

Hypotes 3: Vid en jämförelse mellan de stereotypiska och icke stereotypiska 

annonserna tros de icke stereotypiska annonserna väcka mer positiv reaktion hos 

konsumenterna.  

 
3.8.3	Analys	
Analysmomentet syftar till att klargöra om det empiriska materialet stöder de formulerade 

hypoteserna. Det vill säga studera hur datatrenden överensstämmer mellan hypotesernas 

förutsägelse om hur datatrenden bör utfalla och hur den faktiskt utfaller. (Lundahl & Skärvad, 

1999). Författarna av uppsatsen har analyserat datan i två steg, genom kodning och tolkning 

av materialet. Koda innebär i denna studie att finna mönster, teman och begrepp som 

underlättar förståelsen av intressanta företeelser. Genom att kategorisera förs begrepp som 

handlar om samma sak samman och vid tolkning utvecklas det i sin tur en teori genom att 

relatera de olika kategorierna till varandra. (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Efter att datamaterialet blivit bearbetat användes Shapiro-Wilks test för att se om 

datamaterialet var normalfördelat. Enligt Bryman och Bell (2013) kan inte alla tekniker och 

tester användas på alla datamaterial och det är därför av vikt att se hur datamaterialet är 

fördelat. Då alla variablerna fick en signifikans på 0,00 antas det att variablerna i 

datamaterialet inte följer en normalfördelning. Variablerna testades även för 
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homoskedasticitet genom Levenes test. Resultatet var blandat för de olika variablerna och då 

det fanns variabler som visade på heteroskedasticitet beslutades det att gå vidare med ett icke-

parametriskt test. Körner och Wahlgren (2015) beskriver att detta innebär att testet inte utgår 

från en given parameter så som medelvärde, standardavvikelse eller annat samband i 

skattningen från en population. Testet baseras istället på rangordningar (Körner & Wahlgren, 

2015).  

 

För att kontrollera att sambanden, som eventuellt visas i analysen, är äkta testas 

bakgrundsvariablerna med ett chi-square test. Detta för att undersöka hur grupperna män och 

kvinnor inom respektive grupp är fördelade samt att inga skillnader i exempelvis ålder, 

utbildning eller sysselsättning förekommer mellan grupperna. Enligt Bryman och Bell (2013) 

kan ett samband mellan två variabler påverkas av en tredje variabel, därför är det av vikt att 

undersöka förekomsten av skensamband. Detta testet gjordes inte för att analysera 

respondenterna, utan för att kontrollera att urvalet inom respektive kategori var jämnt fördelat 

mellan grupperna. Mann-Whitney utfördes på datamaterialet hos de stereotypiska och icke 

stereotypiska annonserna för att undersöka skillnader hos fördelningen mellan kön. Det 

utfördes också på datamaterialet där stereotypisk och icke stereotypisk hade slagits ihop för 

att då testa skillnader mellan grupperna. Tillsammans med dessa tester applicerades 

teorikapitlet och relevanta delar för att kunna förklara empirin.  

 

Det sista testet som utfördes var ett korrelationstest, för att undersöka hur de olika variablerna 

påverkar varandra. Genom uppsatsen har författarna varit noggranna med att skilja mellan de 

överensstämmelser som endast är slumpmässiga och de som indikerar ett statistiskt 

signifikant samband enligt riktlinjer från Lundahl och Skärvad (1999). Exempelvis har det 

varit grundläggande vid analys av dimensionerna att både orden och påståenden är 

signifikanta, för att kunna analysera den emotionella påverkan.  

 
3.9	Avgränsningar	och	källkritik		

 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens avgränsningar, källkritik tillsammans med medvetna 

val som författarna gjort, samt författarnas egna kritik kring reklamannonserna som används i 

undersökningen. 
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3.9.1	Avgränsningar	
Enkätundersökningen är utformad på svenska. Detta innebär att enbart respondenter som är 

läskunniga i det svenska språket har kunnat delta i studien. Vidare så är 

marknadsundersökningen uppbyggd med hjälp av den elektroniska undersökningstjänsten 

som Netigate.se erbjuder. Vilket innebär att deltagarna av undersökningen varit tvungna att ha 

tillgång till dator, surfplatta, smarttelefon eller annan enhet med internettillgång.  

 

Vidare avgränsning som har gjorts av ekonomiska skäl, är en begränsad spridning av enkäten. 

Den indirekt oönskade begränsningen innebär att enkäten enbart har nått ut till respondenter 

som har någon form av koppling till någon av författarna av denna uppsats. Denna uppsats har 

likväl haft en tidsbegränsning vilket kan ha påverkat såväl omfattningen av studien som 

antalet respondenter som deltagit.  

 

3.9.2	Källkritik	
Vid användning av sekundära källor är det viktigt att vara källkritisk för att kunna hävda 

autenticitet i uppsatsen (Lundahl & Skärvad, 1999). Sekundära källor är inte sammanställda 

för den primära studien, utan är information som redan är dokumenterad sedan tidigare 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Därav har uppsatsens sekundära källor ifrågasatts och valts med 

omsorg. Kritiken mot källorna, som författarna primärt har haft i beaktning, är relevansen 

samt tillämpbarheten när det gäller vetenskapliga artiklar vars publikationsdatum överskrider 

20 år. Detta då ju större närhet i tid och rum en källa har till händelsen, desto större möjlighet 

har den att återge det korrekta händelseförloppet. Om däremot flera källor som är oberoende 

av varandra, diskuterar samma fenomen, ökar trovärdigheten. (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Därför har författarna av denna uppsats hämtat information och resonemang från flera olika 

vetenskapliga artiklar i utformandet av exempelvis diskussionen i problematiseringen. Det är 

även av vikt att poängtera att det är just vetenskapliga artiklar som har använts till uppsatsens 

problematisering och teori. Samtidigt finns det alltid en risk att de är tendentiösa, även om de 

är skapade i ett vetenskapligt syfte. Detta då exempelvis författaren kan ha ett egenintresse av 

att vinkla ett resultat på ett visst sätt. Lundahl och Skärvad, (1999) menar att detta är något 

som är naturligt och därmed ofrånkomligt.  

 

För att studien ska kunna ta avstamp i tidigare forskning och samtidigt bidra till befintlig teori 

anser författarna av uppsatsen, att sekundära källor inom ämnet är en nödvändighet. Vidare 

har det även tagits i beaktning att Bagozzi, Gopinath och Nyer (1999) har format sitt ramverk 
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baserat på andra forskares teorier. Författarna av denna uppsats anser det dock vara bättre att 

använda sig av en sekundärkälla och dess framtagna ramverk, än att själva skapa sin egen 

teori av många olika forskares arbeten. 

 

Gällande det kvantitativa metodvalet för uppsatsen innebär datainsamlingsmetoden att 

primärdata har samlats in och utgör därmed det empiriska materialet. Primärdatan i denna 

studie är hämtad från enkätundersökningen där respondenterna är den primära källan. 

Fördelarna kring en postenkät kan som tidigare nämnt vara många, så som att respondenten 

inte påverkas av en intervjuare, det kan vara lättare att ställa känsliga frågor och det är enklare 

att visa bilder till frågorna (Lundahl & Skärvad, 1999). Samtidigt är det viktigt att vara 

medveten om risken att respondenterna inte lämnar sitt sanningsenliga svar. Det behöver inte 

bero på att de medvetet ljuger i undersökningen, utan det kan istället vara en följd av att de 

exempelvis inte förstår frågan. (Lundahl & Skärvad, 1999). För att minska risken att 

respondenterna i denna studie inte skulle förstå frågeformuleringarna, valde författarna av 

uppsatsen att testa undersökningen i en så kallad pilotstudie. I en pilotstudie testas 

undersökningen på ett antal potentiella respondenter innan utformningen fastställs helt och 

den slutgiltiga versionen av undersökningen sprids (Lundahl & Skärvad, 1999). Under denna 

fastslogs att marknadsundersökningen var för lång och att orden “stark” och “svag” var svåra 

att tyda. Till följd av detta kortades marknadsundersökningen ner och orden ersattes med 

begreppen “starkt budskap” och “svagt budskap”. Vidare är författarna av uppsatsen 

medvetna om att valet av vissa översättningar av engelska begrepp kan ha kommit att påverka 

respondenternas tolkning av frågorna och därmed resultatet av undersökningen. Exempelvis; 

This ad makes me feel good, där en direktöversättning är svår då vissa talesätt i engelskan inte 

existerar i det svenska språket. I detta fall ansåg författarna av uppsatsen att “Den här 

annonsen gör mig glad” var den mest lämpade översättningen. Om de ursprungliga engelska 

begreppen istället skulle använts i undersökningen är det möjligt att respondenterna tolkat 

frågorna annorlunda och att ett annorlunda resultat påvisats. I detta hänseende valde 

författarna att översätta frågorna till svenska, då undersökningen genomfördes på svenska och 

för att undvika risken att respondenterna inte förstår vissa engelska uttryck och därmed 

eventuellt inte avslutar undersökningen på grund av detta. 
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3.9.3	 Kritik	 kring	 reklamannonser	 till	
marknadsundersökningen		
I valet av annonser till marknadsundersökningen används Goffmans (1987) teori som 

grundpelare. Annonserna representerar de sex stycken stereotypiska fenomen som 

presenterats i teoriavsnittet, dessutom har dess raka motsatser använts. Bildparen presenteras i 

Bilaga 2. 

 

Författarna har valt att exkludera varumärkesnamnen från annonserna för att undvika möjliga 

personliga relationer som respondenter kan ha till ett specifikt varumärke. Det skulle i sin tur 

kunna komma att påverka resultatet av undersökningen. Vidare är bildmaterialet som används 

i enkätundersökningarna aktuellt vid utformningen av undersökningen och har nyligen 

använts i marknadsföringssyfte. Detta kan ha kommit att påverka respondenternas uppfattning 

om bilderna om de redan blivit exponerade för dem. Författarna är väl medvetna om att de 

valda bilderna även kan innehålla andra påverkande element än de som är centrala för 

undersökningen. Aspekter som personernas utseende, klädsel, kroppsstorlek, etnicitet etc. kan 

komma att påverka respondenternas uppfattning kring bilderna.  

 

3.10	Validitet	och	reliabilitet	
 

För att kunna säkra en kvantitativ studies validitet, syftar validitet i en mätning på “frånvaro 

av systematiska mätfel” (Lundahl & Skärvad, 1999, s.150). Detta inkluderar både inre- och 

yttre validitet. Inre, avser att det faktiska mätinstrumentet mäter vad det avser att mäta. Vilket 

innebär att det ska finnas en hög grad av överensstämmelse mellan det teoretiska och den 

operationella definitionen. Medan yttre validitet syftar till överensstämmelsen mellan den 

valda indikatorn, det vill säga frågorna i en enkät som indikerar det problem som söks svar på, 

och de förhållande som utredaren försöker bedöma. Då författarna av uppsatsen använder sig 

av framtagen och beprövad teori som tillämpas vid undersökningen, anses frågorna vara 

utformade på ett vetenskapligt sätt och präglade av objektivitet från författarnas sida. Detta 

ligger till grund för att uppsatsen präglas av en hög yttre- och inre validitet. Bilderna som 

används i undersökningen har inte tidigare använts i syftet att testa personers emotionella 

reaktion eller uppfattning om stereotypiska föreställningar. För att höja validiteten har alla 

bilder valts ut med Goffmans (1987) teori som utgångspunkt, där det tydligt beskrivs hur 

bilderna ska vara utformade. Författarna av uppsatsen är medvetna om att en tolkning av 
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Goffmans (1987) teori har skett och därmed även en tolkning av de bilder han presenterat. 

Samtidigt är de beskrivande bilderna i teorin många och väl presenterade och det anser 

författarna underlättat i valet av bilder till enkätundersökningen.  

 

Författarna av uppsatsen har även valt att behandla det samband som uppstår mellan de olika 

stereotypiska och icke stereotypiska grupperna som en styrka. Då vissa respondenter deltar i 

båda grupperna kommer de tolka frågorna för de olika bilderna på samma sätt, och medför 

samma tolknings bias för båda grupperna. Vid jämförelse är därför det systematiska mätfelet 

lika och ger därför en starkare validitet för undersökningen.  

 

Reliabilitet avser “frånvaron av slumpmässiga mätfel” (Lundahl & Skärvad, 1999, s.151). En 

undersökning av god reliabilitet innebär att själva mätningen inte påverkats av vem som utför 

mätningen eller andra utomstående omständigheter eller tillfälligheter (Lundahl & Skärvad, 

1999). Då en postenkät genomförts, där respondenten inte påverkats av exempelvis en 

intervjuares kroppsspråk, minspel och generella sätt att ställa frågor, anses reliabiliteten vara 

hög i denna uppsats. Det kan vara svårt att fastställa utomstående omständigheter för varje 

respondent, men som nämnts tidigare är en av fördelarna med en enkät att respondenten kan 

svara i mån av tid, utan att känna stress eller påverkan från omgivningen. 
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4.	Empiri		

 
Intressanta iakttagelser har gjorts under bearbetning av undersökningsmaterialet. Författarna har 

systematiskt arbetat sig igenom materialet för de stereotypiska- och de icke stereotypiska annonserna. 

Nedan presenteras datamaterialet i tabeller och de signifikanta skillnader som påvisats, för att sedan 

även behandlas i analysavsnittet. 

 
Testerna visar att det finns en korrelation mellan både de olika påståendena ur EQ-skalan och 

de olika dimensionerna inom the Reaction Profile såsom Wells (1964) menar att det ska göra. 

Testerna visar däremot att det inte finns någon korrelation mellan den emotionella skalan och 

kontrollfrågorna: “interaktion” och “samspel”. Vidare visar bakgrundsvariablerna inte på 

några skillnader mellan hur män och kvinnor är fördelade över utbildningsnivå och 

kommunstorlek. Detta har utförts på alla tre grupperna och har visat samma resultat. För att se 

testerna hittas dessa i Appendix 1.  

 

4.1	Stereotypa	annonser	
 

I Tabell 5 illustreras hur män jämfört med kvinnor har värderat påståendena. Det går att 

avläsa en signifikant skillnad huruvida könen tilltalas av och glömmer annonserna, då de har 

ett p-värde som underskrider signfikantnivån på 0,05.  

 

Tabell 5 Mann-Whitney testet med påståendena som beroende variabeln testade  
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Tabell 5 visar att bland annat “tilltalar” och “glömmer” har ett p-värde som underskrider 0,05. 

Nedan visas Graf 1 som illustrerar detta för påståendet “tilltalar”. För “glömmer” och 

resterande påståenden återfinns de grafiska illustreringarna i Appendix 1.1. 

 

Graf 1 illustrerar hur manliga mot kvinliga respondenter har värderat påståendet ”tilltalar” det stereotypiska 
annonsbilderna 

 

I Tabell 6, som innehåller de emotionella motsatsorden från Reaction Profile, åskådliggörs att 

samtliga p-värden är lägre än 0,05, med undantag från “levande”. Detta indikerar att det finns 

en skillnad mellan de män och kvinnor som deltog i undersökningen om hur de finner bilden 

intressant, värd att titta på, meningsfull, stark och ny.  

 

Tabell 6 Mann-Whitney testet med motsatsorden som beroende variabeln testade  
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I Tabell 6 underskrider samtliga p-värden den valda signifikansnivån och nedan illustrerar 

Graf 2 detta för dimensionen “ny”. För de andra dimensionerna finns den grafiska 

illustreringen i Appendix 1.1. 

  

Graf 2 illustrerar hur manliga mot kvinliga respondenter har värderat ordet ”ny” det stereotypiska 
annonsbilderna 

4.2	Icke-stereotypa	annonser	
 

Gällande de bilder som valts ut för att illustrera motsatsen till Goffmans (1987) stereotypa 

bilder, visar de på en signifikant skillnad mellan män och kvinnor angående om de tilltalas av 

annonsen. I Tabell 7 visas att denna p-värdet är 0,001, vilket är lägre än signifikansnivån 0,05. 

En annan iakttagelse är att det inte finns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor, 

vad gäller om respondenterna ansåg att samspelet mellan personerna i bilderna var 

stereotypiskt, där tabellen visar en nivå på 0,838.  

 

Tabell 7 Mann-Whitney testet med påståendena som beroende variabeln testade  
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Tabell 7 påvisar ett p-värde som underskrider 0,05 för “tilltalar” och detta illustreras i Graf 3 

nedan. Grafiska illustreringar för övriga påståenden går att se i Appendix 1.2. 

  

Graf 3 illustrerar hur manliga mot kvinliga respondenter har värderat påståendet ”tilltalar” det icke stereotypiska 
annonsbilderna 

 
De emotionella dimensionerna från the Reaction Profile visar att det finns en signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor huruvida de tycker annonserna är intressanta eller inte. Detta 

illustreras i Tabell 8. Kvinnornas svar är centrerade kring ett värde medan männens svar är 

mer extrema och antingen tycker att bilderna är intressanta eller inte alls intressanta. Vad 

gäller meningsfull finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Även dimensionerna 

ordinär och stark påvisar signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, med värden på 

0,010 respektive 0,009 vilket visas i tabellen nedan.  

 

Tabell 8 Mann-Whitney testet med motsatsorden som beroende variabeln testade  
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I Tabell 8 ovan visas att flera av dimensionerna underskrider signifikansnivån på 0,05. En 

grafisk illustrering av dimensionen “intressant”, Graf 4, går att se här nedan och för övriga 

dimensioner återfinns dessa i Appendix 1.2. 

  

Graf 4 visar de manliga respektive kvinliga respondenters svar för ”intressant” det icke stereotypiska 
annonsbilderna 

 

4.3	 Jämförelse	 mellan	 stereotypa	 och	 icke	
stereotypa	annonser	

 
Inför detta steg har författarna jämfört om det förekom några signifikanta skillnader hos 

fördelningen i de olika respondentgrupperna. Vid jämförelse av de två respondentgrupperna 

så kunde det inte tydas några skillnader i hos bakgrundsvariablerna; kön, storlek på kommun, 

sysselsättning samt utbildningsnivå. Variablerna kontrollerades med hjälp av chi-square test 

eftersom alla variabler har kodats om till kategoriska variabler, icke numeriska. Dessa tester 

går att se i Appendix 1.3. 
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Nedan presenteras två tabeller som illustrerar resultatet från Mann-Whitney testet när detta 

gjordes med respondentgrupperna för påståendena och orden. I Tabell 9 kan det utläsas att p-

värdena på “tilltalar” samt “glad” överstiger 0,05 vilket gör dem till icke signifikanta. 

Resterande variabler visar på signifikanta skillnader.  

 

 

Tabell 9 Mann-Whitney testet med frågorna som beroende variabeln testade mot det oberoende grupperna, 
stereotyp och icke-stereotyp 

 
 
Utifrån Tabell 9 sågs att “interaktion” och “trött” hade ett p-värde på 0,000. De är nedan 

presenterade i två olika grafer, Graf 5 och Graf 6, för att kunna åskådliggöra fördelningen hos 

variablerna.  

 

 

Graf 6 visar respondenternas, manliga och kvinliga, 
svar på påståendet ”trött 

 

Graf 5 illustrerar hur manliga respektive kvinnliga 
respondenter har svarat gällande påståendet 
”interaktion” 
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Härnäst presenteras resultaten med orden som beroende variabel. I Tabell 10 så går det att 

utläsa att samtliga p-värden, med undantag från levande, underskrider 0,05. Därav finns det 

ingen signifikant skillnad hos variabeln levande.  

 

Tabell 10 Mann-Whitney testet med orden som beroende variabeln testade mot det oberoende grupperna, 
stereotyp och icke-stereotyp 

 

Samtliga ord har blivit visualiserade med grafer och går att hitta i Appendix 1.3. Graf 7 och 

Graf 8 visar fördelningen över variablerna “intressant” och “ny”.  

 
  
	

 	

Graf 7 illusterar manliga och kvinliga respondenters 
svar för ”intressant”  

 

Graf 8 visar de manliga samt kvinliga 
respondenters svar för ”ordinär”  
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5.	Analys	

 
I detta avsnitt kommer den empirin som presenterats i tidigare kapitel att vidare behandlas och 

analyseras baserat på den problematisering som framförts och den teori som har valts. I 

empiriavsnittet påvisades skillnader mellan manliga och kvinnliga konsumenters emotionella reaktion 

på olika annonser. Analysen är uppdelad i tre avsnitt, först tolkas resultaten för de stereotypiska 

bilderna, sedan de icke stereotypiska och till sist en jämförelse av de stereotypiska- och icke 

stereotypiska annonserna. 

 

5.1	Analys	av	de	stereotypa	annonserna	
 

Resultaten av undersökningen visade att män, i jämförelse med kvinnor, inte tycker att de 

stereotypa annonserna är värda att titta på, att de lättare glömmer annonserna, samt att de inte 

tilltalas av dem. Dessutom tycker män, jämfört med kvinnor, att de stereotypa annonserna inte 

är meningsfulla eller intressanta. De tycker heller inte att annonsbilderna upplevs som nya 

eller att de har ett starkt budskap. Detta kan då visa på att annonserna inte lyckats väcka 

någon positiv emotionell reaktion hos de manliga respondenterna, jämfört med kvinnorna. 

Wells (1964) the Reaction Profile mäter som tidigare nämnt dimensionerna Attractiveness, 

Meaningfulness och Vitality. Studien testade två ord från varje emotionell dimension och fem 

av de totalt sex testade motsatsorden påvisar signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. 

Detta innebär att dimensionerna Attractiveness och Meaningfulness visar på signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor. Däremot, eftersom enbart ett av motsatsorden för Vitality 

visar på signifikant skillnad, anses inte den dimensionen i denna studien påverkas olika av 

män och kvinnors emotionella reaktion.  

 

Ur de illustrerande graferna, som presenteras i empiriavsnittet och i Appendix 1.1, går det att 

avläsa att fördelningarna skiljer sig hos olika variabler. Hos variabeln “tilltalar” visas det att 

män är mer negativa än kvinnor. Kvinnor är mer jämna i sina svar och hos dem väcks en 

blandad emotionell reaktion, medan det hos männen i denna studie finns en klar majoritet som 

inte tilltalas av reklamen. Hos dimensionerna visade testerna att fem av sex ord visar på 

signifikans. I den grafiska analysen är det tydligt att män är mer extrema i sina åsikter och att 

kvinnor kan ha en negativ åsikt men inte fullt så extrem som männen.  
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För att återkoppla till tidigare teoriavsnitt, menar Borgerson och Schroeder (2011) på att 

reklam fungerar som ett medel för att kunna påverka och illustrera en vision av ett önskvärt 

liv. Som Arnold och Fischer (1994) skriver i sin teori, skiljer sig män och kvinnor gällande 

konsumentbeteende, vilket innefattar både köpbeteende och respons till reklam. Denna studies 

tester och grafiska analyser kan styrka detta. Detta antagande har påverkat annonsörer att 

utforma olika reklamannonser riktat till män respektive kvinnor (Arnold & Fischer, 1994). 

Bagozzi, Gopinath och Nyer (1999) framhäver att den viktigaste skillnaden som differentierar 

känslor från humör och attityder är sättet som känslor uppstår på. Författarna menar att 

känslor är tänkta att koordinera delar av en persons kognitiva system för att hantera respons 

till händelser och på så sätt antingen bryta från pågående beteende eller fortsätta på samma 

spår (Bagozzi, Gopinath & Nyer, 1999). Eftersom testerna i denna studie visar på att de 

stereotypiska bilderna inte väckt en positiv emotionell reaktion hos männen, betyder det att i 

denna studie skulle de manliga respondenternas negativa emotionella reaktion till annonserna 

möjligtvis även kunna ha en påverkan på hur effektiva annonserna är. Det finns risk att 

männen skulle undvika reklamen, det vill säga det som har framkallat den negativa känslan. 

Därför är det av stor vikt att anpassa reklamen. Detta genom att fokusera på attraktionen till 

reklamen, precis som Grigaliunaite och Pileliene (2016) understryker. 

 

En signifikant skillnad kunde påvisas hos dimensionen Attractiveness mellan kvinnor och 

män som syftar till attraktionen till reklamen. Precis som Grigaliunaite och Pileliene (2016) 

skriver påverkar attraktionen till reklamen andra effektivitetesaspekter. Dessa är bland annat 

uppmärksamhet och attityd. Det kan då innebära att annonserna är något som kommer 

försvinna i periferin av allt mediabrus. I inledningen lyftes problemet, som Keshari och Jain 

(2014) tar upp, att mycket av dagens reklamannonser slösas bort då utformandet av dem är 

ineffektiva och icke tilltalande för konsumenter. Det styrker resultaten i denna studie och 

visar på att reklambilder med stereotypiska illustreringar av män och kvinnor troligtvis inte 

kommer vara effektiva på män.  

 

För att då återkoppla till studiens första hypotes kan författarna inte bevisa att kvinnor är mer 

negativa till stereotypisk reklam och hypotesen kan därför inte styrkas.  
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5.2	Analys	av	de	icke	stereotypa	annonserna 
 

Det empiriska materialet indikerar att män, i jämförelse med kvinnor, tycker att de icke 

stereotypiska annonserna är lätta att glömma och inte intressanta. Vidare betraktar inte män, i 

jämförelse med kvinnor, annonserna som nya eller meningsfulla. De tilltalas inte heller av 

annonserna eller tycker dem har ett starkt budskap. Utifrån dimensionerna från Wells (1964) 

the Reaction Profile kan det utläsas att endast dimensionen Meaningfulness är komplett med 

två signifikanta motsatsord. Detta innebär att hos de övriga dimensionerna, i den här studien, 

finns ingen skillnad i den emotionella reaktionen hos manliga och kvinnliga konsumenter.  

 

Vid den grafiska illustreringen av variablerna identifierades skillnader i fördelningen hos män 

och kvinnor. För variabeln “tilltalar” är kvinnor inte fullt så negativa som män. Fördelningen 

hos variabeln “intressant” visar på att kvinnor, i den här studien, är blandade i sin reaktion. 

Det är en stor andel som ansåg att de icke stereotypiska är lite eller ganska intressanta. Vidare 

iakttas att män inte upplever bilderna som “meningsfulla” medan kvinnorna antagligen inte 

tycker att de är meningsfulla eller ganska meningsfulla. Vad det gäller variabeln “stark” är 

män mer jämna i sin reaktion medan kvinnorna upplever budskapen som varken starkt eller 

svagt. Hos variabeln “ny” svarar män att annonserna är ordinära medan kvinnor, i större 

utsträckning, svarar att de upplever dem som nya.  

 

I inledningen presenterades Wolfs (1991) kritik mot reklamindustrin, där hon påpekar att 

reklam ständigt framställer kvinnor på ogynnsamma sätt. Även Courtney och Lockeretz 

(1971) är negativa till sättet kvinnor framställs på i reklamsammanhang och menar att många 

annonser inte speglar kvinnors sanna roll i samhället utan istället illustreras män och kvinnor 

på stereotypiska sätt.  Ett perspektiv från denna studie kan vara att de kvinnor som deltagit 

föredrar de icke stereotypiska annonserna mer än vad män gör. De anser, mer än män, att 

annonserna är intressanta och upplever de som meningsfulla. Kvinnorna i studien upplever 

även att annonserna är något nytt och då Courtney och Lockeretz (1971) diskuterar den 

typiska underordnade rollen för kvinnan, kan detta styrka de stereotypiska åsikterna om 

reklam. Kring skillnaden mellan män och kvinnor, identifieras att kvinnor är mer positivt 

inställda än män till reklamannonser. Effekten av detta kan återkopplas till vad som 

presenterats i teoriavsnittet. När en individ upplever en positiv känsla kan det innebära att 

denne vill dela med sig av sin upplevelse och fortsätta med det som framkallade den positiva 

känslan för att öka välbefinnandet (Bagozzi, Gopinath & Nyer, 1999). Vilket författarna 
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vidare påpekar kan medföra, att dennes uppmärksamhet för annonserna är högre, att 

optimismen ökar och att återkallelsen av annonserna är bättre (Bagozzi, Gopinath & Nyer, 

1999). Det skulle även, gällande de icke stereotypa annonserna i denna studie, betyda att 

kvinnliga konsumenter, mer än manliga, är mer benägna att dela med sig av sina positiva 

känslor kring de icke stereotypa annonserna.  

 

Som kan ses i Appendix 1.2 påvisar det empiriska materialet att det finns en negativ 

korrelation mellan “tilltalar” och “glömmer”. Om respondenten tilltalas av en annons, det vill 

säga reagerar positivt på den, är risken inte lika stor att annonsen glöms. Respondenten är inte 

heller lika trött på den typen av annons. Precis som Bagozzi, Gopinath och Nyer (1999) 

påpekar kan också intensiteten av en positiv känsla påverka konsumenter att minnas 

annonserna lättare. I ett längre perspektiv skulle det möjligtvis kunna utveckla en positiv 

relation till namnet bakom annonserna, det vill säga varumärket eller företaget.   

 

Den andra hypotesen, som menar på att de kvinnliga konsumenterna skulle reagera mer 

positivt än män till icke stereotypiska annonser, kan därför bekräftas i denna studie med 

ovanstående empiri och analys.  

 
5.3	 Analytisk	 jämförelse	 av	 stereotypa	 och	 icke	
stereotypa	annonser		

 
Från de tester som gjorts i empiriavsnittet visades även signifikanta skillnader hos 

fördelningen mellan de stereotypa och icke stereotypa annonserna. De stereotypa bilderna 

som ligger i linje med Goffmans (1987) teori framstår som mindre värda att titta på, mindre 

intressanta, mindre meningsfulla, svaga och ordinära. Wells (1964) dimensioner indikerade i 

studien på att fem av de totalt sex testade motsatsorden påvisar signifikanta skillnader mellan 

män och kvinnor. Vilket innebär att både Meaningfulness och Attractiveness skiljer sig mellan 

de stereotypiska och icke stereotypiska annonsbilderna.  

 

Wells (1964) skala bygger på tidigare test som undersöker styrkan på minnet hos 

konsumenterna. EQ-skalan som mäter en global emotionell reaktion på annonser har mätt 

skillnader mellan stereotypiska och icke stereotypiska bilder. Framförallt bedömer 

respondenterna sig vara mer benägna att glömma bort de stereotypiska bilderna och att de är 

mer trötta på dessa typer av bilder. Hos graferna som illustrerar fördelningen över variablerna 



47  

har “interaktionen” en väldigt tydlig fördelning. Respondenterna upplever att de stereotypiska 

reklambilderna innehåller en stark stereotypisk interaktion mellan personerna. Vid de icke 

stereotypiska går det att urskilja att respondenterna varken instämmer eller säger emot den 

stereotypiska interaktionen. Ett liknande resultat hittas även hos variabeln “samspel” som går 

att se i Appendix 1.3 För variabeln “trött” är det en klar majoritet hos respondenterna av de 

stereotypiska bilderna som bedömer att de är trötta på den här typen av annons. För 

respondenterna av de icke stereotypiska bilderna syns en fördelning som visar mer på att de 

inte anser sig vara trötta på den här typen av annons. Variabeln “ny” visar även på olika 

fördelningar för de olika bilderna. De stereotypiska bilderna uppfattas som ordinära medan de 

icke stereotypiska, i större utsträckning, uppfattas som nya.  

 

Som tidigare presenterat menar Goffman (1987) att företag skapar reklamannonser som 

skickar ut signaler för att övertyga konsumenter om hur de ska bete sig. Inte enbart för sig 

själva utan även för samspelet mellan individer. Vidare påpekar han också att dessa 

illustreringar ligger till grund för en del av de kulturella värderingar som finns i ett samhälle. I 

testerna och den grafiska analys som genomförts kunde en signifikant skillnad mellan de 

stereotypa och de icke stereotypa annonserna gällande samspelet mellan individerna och 

interaktionen identifieras. Även beträffande de bilder med enskilda individer påvisades 

signifikanta skillnader mellan annonserna. Detta är även något som Courtney och Lockertez 

(1971) lyfter i sin teori. De menar på att det förekommer stereotypiska illustreringar för män 

och kvinnor inom reklam (Courtney och Lockertez, 1971).   

 

I denna studie kan respondenterna tydligt se en skillnad mellan de olika annonserna och kan 

därmed även separera icke stereotypiska från de stereotypiska. Detta medför att teorierna 

styrks av denna studie och visar på att användningen av stereotypiska illustreringar är väl 

utnyttjade. Om respondenterna skiljer på vilka annonser som de anser är stereotypiska och 

icke stereotypiska, kan detta leda till en eventuell påverkan på deras emotionella reaktion till 

annonserna. I teoriavsnittet presenterades Arnold och Fischers (1994) resonemang kring att 

det i människans natur förekommer grundläggande skillnader i psykologiska attribut mellan 

män och kvinnor. Detta skulle kunna förklara varför respondenterna skiljer på stereotypa och 

icke stereotypa bilder. De karaktäristiska dragen för femininitet respektive maskulinitet är, 

precis som Arnold och Fischer (1994) framhäver, generella uppfattningar i samhället och 

påverkar därmed vad individer anser är feminint samt maskulint.  
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Vidare kan den grafiska analysen indikera att respondenterna upplever de icke stereotypiska 

bilderna som nya och att de inte är trötta på den här typen av annons. Wolf (1991) kritiserar 

samtidigt reklamindustrin och menar på att kvinnor framställs på ogynnsamma sätt. 

Ovanstående resonemang bekräftar att de icke stereotypiska bilderna är nya för konsumenten, 

vilket skulle kunna leda till att reklamen uppfyller det syfte som Keshari och Jain (2014) 

presenterar. Reklam ämnar att plocka fram ett sug hos konsumenter för att locka till köp 

(Keshari & Jain, 2014). Författarna framhäver också att huvudsyftet med reklam är att 

påverka konsumenters beteende, samt motivera dem till köp av de marknadsförda varorna och 

tjänsterna. Om reklamen skulle styra mot ett mer icke stereotypiskt utformande skulle den 

kritik som Wolf (1991) framför bemötas. Samtidigt skulle annonsörer och marknadsförare 

anta det sociala ansvar som Goffman (1987) framhäver. Där de är med och formar vårt 

samhälle, skapar värderingar och normer och för vidare detta till kommande generation. 

Något som Goffman (1987) menar är centralt för reklam.  

 

Detta leder in på den sista hypotesen, den emotionella reaktionen hos respondenterna i denna 

studie är mer negativ till stereotypisk reklam. Därav kan författarna av uppsatsen styrka den 

tredje hypotesen.  
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6.	Slutsatser	&	Diskussion	

 
I detta avslutande kapitel av uppsatsen presenteras studiens slutsatser, en diskussion förs kring vad 

resultatet betyder i ett vidare sammanhang och avslutningsvis öppnar studien upp för förslag till 

fortsatt forskning.  

 

6.1	Slutsatser	
 

Författarna av uppsatsen återknyter till studiens syfte, vilket innebär att undersöka den 

emotionella reaktionen hos manliga respektive kvinnliga konsumenter på stereotypiska och 

icke stereotypiska illustrationer av män och kvinnor i annonser.  Med hänsyn till uppsatsens 

första och andra hypotes kan författarna dra slutsatsen att det finns en attitydskillnad mellan 

män och kvinnor gällande reklamannonser. Där män är mer negativa i sin emotionella 

reaktion i jämförelse med kvinnor oavsett om reklamannonserna är stereotypiska eller icke 

stereotypiska.  

 

Vid undersökningen av den tredje hypotesen drar författarna en andra slutsats. Studien visar 

att det finns signifikanta skillnader gällande konsumenters emotionella reaktion på 

stereotypiska och icke stereotypiska reklamannonser. 

	
6.2	Diskussion	

 
 
Analysavsnittet behandlade och tolkade det empiriska materialet som undersökningen givit 

utifrån studiens problematisering och teori. Vad resultat betyder i ett vidare sammanhang 

öppnar upp för diskussion. Författarna av uppsatsen vill bidra till Keshari och Jains (2014) 

teori som konstaterade att konsumenter skiljer sig i sin rationella- och emotionella respons. 

Studiens empiriska material visar att manliga och kvinnliga konsumenter emotionellt sätt 

reagerar olika på stereotypiska och icke stereotypiska illustreringar av män och kvinnor. Män, 

i större utsträckning än kvinnor, reagerar mer negativt på annonser.  

 

Som presenterades i teoriavsnittet argumenterar Arnold och Fischer (1994) för att det finns 

både psykologiska och biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Forskning visar på 

korrelation mellan produkters komplexitet och individens nivå av manligt och kvinnligt samt 
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deras deltagande i köp och reaktion på reklam. Arnold och Fischer (1994) beskriver att 

könsrollernas attityder syftar på våra tankar kring vad dessa roller innebär för män jämfört 

med kvinnor. Män och kvinnor beter sig efter sina referenspunkter och det är det som utgör 

skillnaderna. Som nämnt i jämförelsen mellan stereotypiska och icke stereotypiska annonser 

visar den här studien på att konsumenterna är mer positiva till icke stereotypisk reklam. Detta 

skulle vara ett skäl för att annonsörer och marknadsförare borde ändra sin utformning. Om nu 

respondenterna bemöter en icke stereotypisk reklam mer positivt och marknadsförare styrs av 

konsumenternas respons, skulle det kunna ha skett en förflyttning av referenspunkten. Är det 

vi, konsumenterna, som påverkar reklamen och inte tvärtom?  

  

En annan infallsvinkel är att de stereotypiska bilderna hade fler signifikanta skillnader mellan 

män och kvinnor än de icke stereotypiska. Det gick även att se under den grafiska analysen att 

kvinnorna under de icke stereotypiska bilderna inte blev lika emotionellt negativt påverkade 

som männen. Eftersom det var ett antal variabler som förlorade sin signifikanta skillnad 

genom att gå från stereotyp till icke stereotyp, kan det diskuteras huruvida olika variabler 

påverkas. En stor del av de signifikanta variablerna var samma. Det kan då finnas 

bakomliggande faktorer, som väcker en emotionell reaktion, och som inte har med den 

stereotypa illustreringen att göra. Dessutom visade resultaten även skillnad mellan de 

stereotypiska och icke stereotypiska bilderna gällande interaktionen och samspelet. Om 

konsumenter kan särskilja en stereotypisk bild från en icke stereotypisk bild, och det finns 

skillnader i deras emotionella påverkan – går det att styra den emotionella reaktionen hos män 

och kvinnor med olika typer av stereotypiska och icke stereotypiska illustrationer? I 

förlängningen kan det vara av vikt att undersöka de variabler som tappade sin signifikans – 

vad betyder det för annonsörer och marknadsförare? 

  

I metodavsnittet presenteras hur valet av bilderna till undersökningen gick till. De har valts ut 

baserat på Goffmans (1987) teori, där det tydligt beskrivs hur bilderna ska vara utformade. 

Detta gör Goffman (1987) både i flytande text och genom att visa läsaren ett stort antal bilder 

för att beskriva hur samspelen ska se ut inom respektive fenomen. Även om bilderna i teorin 

är väl presenterade och beskrivna är författarna av uppsatsen samtidigt medvetna om att en 

tolkning av Goffmans (1987) teori har skett och därmed även en tolkning av de bilder han 

presenterat. Detta kan ha påverkat resultatet av undersökningen jämfört med om det var 12 

andra bilder som visats för respondenterna. Det kan även finnas andra element som påverkar 

utfallet, såsom personernas utseende, vad som marknadsförs i annonser, vilken bransch de 
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tillhör och vart de exponeras för konsumenten. Författarna av uppsatsen menar att dessa andra 

eventuellt påverkande element är svåra att eliminera från en sådan studie som genomförts. 

Däremot är enkätfrågorna riktade mot att undersöka samspelet mellan individerna i bilderna 

och kan medföra att respondenten bortser från dessa andra element. 

  

Författarna anser att då denna studie genomförts utan en budget till marknadsundersökningen 

och skickats ut via Facebook har som tidigare nämnts ett beroende bland urvalet skapats. 

Detta medför att det är svårt att säkerställa något generellt gällande resultat. Om istället en 

betald undersökning skulle genomföras skulle ett mer korrekt slumpmässigt urval kunna 

tillämpas. Därmed skulle också resultaten från det empiriska materialet kunna säkerställas till 

en högre grad. Dessutom deltar vissa respondenter i både grupperna som har svarat på de 

stereotypa och icke stereotypa, vilket kan ha medfört ett beroende mellan stickproven. Dock 

är det svårt att säkerställa hur stort detta samband är och då urvalet har valts av ett 

tillgänglighetsurval förväntas redan ett beroende existera. Författarna av uppsatsen har 

konstaterat detta och tidigare uppmärksammat att då ett tillgänglighetsurval tillämpats kan 

slutsatserna vara begränsade till denna studie. I sådana fall berörs inte resultatet av ett 

eventuellt beroende mellan stickproven.  

 

Däremot kan det material som denna undersökning givit väcka intressanta tankar och vidare 

frågor. Kan det vara så att manliga konsumenter är mer negativa i sin emotionella reaktion till 

trycka reklamannonser än kvinnor? Kan det vara så att det finns en större positiv emotionell 

reaktion till antingen stereotypiska eller icke stereotypiska reklamannonser bland 

konsumenter? Detta öppnar i sin tur upp för förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 

6.3	Fortsatt	forskning	
 

För vidare forskning hade det varit av intresse att undersöka om män är mer negativt inställda 

till reklamannonser. Eftersom resultaten främst visar på skillnaden mellan män och kvinnor 

kan det vara av intresse att se vilka andra bakomliggande faktorer som påverkar resultatet. De 

faktorer som har presenterats i den här uppsatsen är inte tillräckligt täckande för att spegla 

hela verkligenheten över konsumenternas emotionella reaktion. Därför skulle fler faktorer, 

utöver stereotypiska och icke stereotypiska illustreringar, vara intressanta att lyfta.  
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Iakttagelser som gjorts under sammanställningen av det empiriska materialet innebär att ju 

större kommun respondenterna bor i, desto fler till antalet är trötta på de icke stereotypiska 

annonserna. Dessutom påvisades att ju högre utbildning respondenterna har, desto fler 

personer tycker att icke stereotypa annonser är levande. Detta var inget som var bidragande 

under den här studien, utan kan istället vara av intresse för andra att undersöka närmare i 

liknande studier.  

 
 

  



53  

Referenslista	
Arnold, S.J., & Fischer, E. (1994). Sex, Gender Identity, Gender Role Attitudes and Consumer 

Behaviour, Psychology & Marketing, vol. 11 no. 2, pp.163-182. 20p. 4 Diagrams, 1 Chart., Database: 

Business Source Complete 

 

Bagozzi, R.P., Gopinath, M., & Nyer, P.U. (1999) The Role of Emotions in Marketing, Journal of the 

Academy of Marketing Science, vol. 27, no. 2, pp.184-206. 23p. 2 Diagrams. 

      

Batra, Rajeev and Olli T. Ahtola (1990) Measuring the Hedonic and Utilitarian Sources of Consumer 

Attitudes. Marketing Letters 2:159-170.  

 Tillhörande: Bagozzi, R.P., Gopinath, M., & Nyer, P.U. (1999) The Role of Emotions 

in Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 27, no. 2 pp.184-206. 

 

Berntson, E., Bernhard-Oettel, C., Hellgren, J., Näswall, K., & Sverke, M. 2016. Enkät-Metodik (1:1 

uppl.)  Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Borgerson, J.L. & Schroeder, J.E. (2011) Marketing Images of Gender: A Visual Analysis, 

Consumption, Markets and Culture, vol. 2, no. 2, pp. 105-231  

 

Bryman, A. (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning Lund: Studentlitteratur  

 

Bryman, A., & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder (2:1 uppl.). Malmö: Liber AB.  

 

Courtney, A.E., & Lockeretz, S.W. (1971) A Woman's Place: An Analysis of the Roles Portrayed by 

Women in Magazine Advertisements, Journal of Marketing Research, American Marketing 

Association, vol. 8, no. 1, pp. 92-95 

 

Dahmström, K. (1991) Från datainsamling till rapport (2:1 uppl.) Lund: Studentlitteratur  

      

Frijda, Nico H (1993) Moods, Emotion Episodes, and Emotions. In Handbook of Emotions. Eds. M. 

Lewis and J. M. Haviland. New York: Guilford, 381-403.  

 Tillhörande: Bagozzi, R.P., Gopinath, M., & Nyer, P.U. (1999) The Role of Emotions 

in Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 27, no. 2 pp.184-206. 

     

Gibbons, J. D., Chakraborti, S., (2003) Nonparametric Statistical Ineference (5:1 uppl.). USA: Marcel 

Dekker, INC.  



54  

 

Goffman, E. (1987) Gender Advertisements. New York, USA: Harper and Row Publishers, Inc. 

 

Grigaliunaite V., & Pileliene L. (2016) Emotional or rational? The determination of the influence of 

advertising appeal on advertising effectiveness. Scientific Annals of Economics and Business, vol 63, 

no. 3, pp. 391-414   

 

Hagevi, M., & Viscovi, D. (2016) Enkäter – att formulera frågor och svar (1:1 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Körner, S., & Wahlgren, L. (2015) Statistisk dataanalys (5:1 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB  

 

Keshari, P., & Jain, S. (2014) Consumer Response to Advertising Appeals: A Gender Based Study, 

Journal of Marketing & Communication, Jan-Apr 2014, vol. 9 no. 3, pp.37-43 

      

   

Lazarus, Richard S. (1991) Emotion and Adaptation. New York: Oxford University Press.  

 Tillhörande: Bagozzi, R.P., Gopinath, M., & Nyer, P.U. (1999) The Role of Emotions 

in Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 27, no. 2 pp.184-206. 

 

Lundahl, U., & Skärvad, P.-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (3:14 

uppl.) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Neter, J., Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., & Wasserman, W. (1996) Applied Linear Regression 

Models (3:1 uppl.). USA: Irwin 

     

Oatley, Keith (1992) Best Laid Schemes: The Psychology of Emotions. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press.  

 Tillhörande: Bagozzi, R.P., Gopinath, M., & Nyer, P.U. (1999) The Role of Emotions 

in Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 27, no. 2 pp.184-206. 

     

Scheaffer, R. L., Mendenhall III, W., Lyman Ott, R., & Gerow, K. ( 2012) Survey Sampling (7:1 

uppl.). Kanada: Brooks/Cole Cengage Learning 

 

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965) An analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples), 

Biometrika vol. 52, no ¾., pp. 591-611  

 



55  

Trost, J. (2012) Enkätboken (4:1 uppl.) Lund: Studentlitteratur AB 

 

Wahlgren, L. (2013) SPSS steg för steg (3:1 uppl.) Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Wells, W., D. (1964) EQ, Son of EQ, and the Reaction Profile, Journal of Marketing, vol. 28, no. 4, 

pp.45-52 

 

Wolf, N. (1991) The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used against women. New York: 

Doubleday 

 

 	



56  

Bilagor	

Bilaga	1		

 
 

 

HEJ!  
 

Vi är studenter vid Lund Universitet och vi håller på göra en 

marknadsundersökning 

 kring annonsering. Vi vill därför få just din åsikt och dina intryck av 

följande annonser.  

Undersökningen tar ungefär 5 min att utföra.  

 

Vi vill tacka dig att du tar dig tiden att utföra denna undersökning!  
 

 

1. Bakgrund 
För att vi ska kunna göra några djupare analyser av denna enkät så behöver vi 

lite bakgrundsinformation kring dig som svara enkäten.  

*** 

Vilket kön identifierar du dig med?  

Ả Man 
Ả Kvinna  
Ả Jag identifierar mig ej som man eller kvinna  
Ả Vill ej svara  

 

Vilket län bor du i? 

 

 

Hur stor är kommunen du bor i?  
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o Liten (mindre än 10 000 invånare) 

o Mellan (mellan 10 000–100 000 invånare) 

o Stor (mer än 100 000 invånare)  
 

Nuvarande sysselsättning 

» Studerande  
» Arbetande 
» Arbetssökande 
» Föräldraledighet 
» Förtids-/sjukpensionär 
» Ålderspensionär 
» Sjukskriven 
» Annat 

 

Högsta avslutade utbildning 

» Grundskola eller motsvarande 
» Yrkesutbildning 
» Gymnasieutbildning 
» Högskole-/Universitetsutbildning 
» Annat 

 

Födelseår 

 

 

I vilken månad är du född?  

» januari, mars eller april 
» februari, juni eller september 
» juli, oktober eller november 
» maj, augusti eller december 

 

 

2. Annonsbild XX 
 

Hur upplever du kvinnan i annonsen?  

o Feminin  

o Maskulin  

o Både feminin och maskulin  

o Varken eller 

o Vet ej  
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o Annat 
 

***  alt. *** 

 

Hur upplever du mannen i annonsen?  

o Feminin  

o Maskulin  

o Både feminin och maskulin  

o Varken eller 

o Vet ej  

o Annat 
 

***  alt. *** 

 

Vem upplever du har den primära rollen i annonsen? 

o Kvinnan  

o Mannen  

o Både kvinnan och mannen 

o Varken eller 

o Vet ej  

o Annat 
 

***  alt. *** 

 

Vem upplever du har den primära rollen i annonsen? 

o Mannen (med randig tröja) 

o Mannen (med grön tröja) 

o Båda männen 

o Varken eller 

o Vet ej  

o Annat 
 

  

 

3. Annonsbild XX 
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Hur väl stämmer dessa påstående in enligt dig? Ange ditt svar på en skala 1–7, där 1 

betyder stämmer inte alls och 7 betyder stämmer helt. 

 

Hur upplever du denna typ av annons? 

 

*** 

 

Den här annonsen tilltalar mig väldigt mycket  

 

Stämmer inte   Stämmer helt 

 

Den här annonsen glömmer jag lätt  

 

Stämmer inte   Stämmer helt 

 

Interaktionen mellan personerna i annonsen upplever jag som stereotypisk (vanligt 

förekommande)  

 

Stämmer inte   Stämmer helt 

 

Detta är en annons jag är trött på  

 

Stämmer inte   Stämmer helt 

 

Den här annonsen gör mig glad   

 

Stämmer inte   Stämmer helt 

 

Den här bilden tycker jag är ett typiskt exempel på samspelet mellan personer i 

dagens reklamannonser  

 

Stämmer inte   Stämmer helt 

 

 

4. Annonsbild XX 
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Nu följer ett antal ord. Svara på en skala 1–7 hur väl du tycker orden passar in på 

annonsen? 

 

Inte intressant   Intressant 

 

 

Inte värd att  Värd att titta  

    titta på     på   

 

 

     Inte Meningsfull   

meningsfull 

 

 

   Ordinär  

 Ny 

 

 

Svagt budskap

 Starkt                   Budskap 

 

 

Livlös  Levande 

 

 

 

5. Avslutande tankar kring alla annonserna 
 

Kunde du se alla bilderna?  

» Ja 
» Nej 

 

Några avslutande tankar kring annonsbilderna som du har fått se i enkäten? 
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6. Vinn biobiljetter!  
Om du önskar vara med i utlottningen av biobiljetter så var vänligen fyll i din 

mailadress  
 

E-mail adress 

 

 

 

 

VI VILL ÅTER TACKA DIG FÖR ATT DU GENOMFÖRDE DENNA UNDERSÖKNING 
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Bilaga	2	
Annonsbilder	tillhörande	enkätundersökningen	

Bildpar	-	Relative	Size	

Den vänstra bilden är klassificerad som icke stereotypisk och den högra är stereotypisk, där båda tillhör 

klassen Relative Size.  

 

Bildpar	-	The	Feminine	Touch	

Den vänstra bilden är klassificerad som stereotypisk och den högra är icke stereotypisk, där båda tillhör 

klassen The Feminine Touch. 
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Bildpar	-	Function	Ranking	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första bilden är klassificerad som stereotypisk och den andra är icke stereotypisk, där båda tillhör 

klassen Function Ranking. 

	

Bildpar	-	The	Family		

Den vänstra bilden är klassificerad som icke stereotypisk och den högra är stereotypisk, där båda tillhör 

klassen The Family. 
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Bildpar	-	The	Ritualization	of	Subordination	

 
Den vänstra bilden är klassificerad som icke stereotypisk och den högra är stereotypisk, där båda tillhör 

klassen The Ritualization of Subordination. 

 

Bildpar	-	Licensed	Withdrawal	

 
Den vänstra bilden är klassificerad som stereotypisk och den högra är icke stereotypisk, där båda tillhör 

klassen Licensed Withdrawal. 
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Appendix	1		

1.1	Stereotypiska	
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1.2	Icke	stereotypiska		
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1.3	Jämförelse	mellan	stereotyp	och	icke	stereotyp	
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