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Abstract 

Dagens reklam innehåller ofta bilder på attraktiva människor, klädda i avslöjande eller 

åtsittande kläder. Man använder sex rutinmässigt i reklam som ett kraftfullt PR-verktyg 

där pengar ligger som grund. Men det finns även reklam som saknar sexuellt innehåll och 

är neutral i sin framtoning. Den här uppsatsen behandlar dessa två typer av reklam; 

sexuellt kontra icke sexuellt innehåll. Frasen ”sex säljer” är otaligt upprepad och 

uppmärksammad i media och idén att sexuella bilder på något sätt skulle göra reklam mer 

effektfull är en kliché som uppkommit då det är nästintill omöjligt att verifiera eller 

förkasta. Det finns emellertid studier som visar att även om sex bidrar till ökad 

uppmärksamhet av produkten i reklamen behöver det inte nödvändigtvis leda till ett 

köpbeslut. En fördjupning i detta ämne har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

Resultatet bygger på tio informanters uppfattning kring reklam med, respektive utan ett 

sexuellt innehåll. Materialet består av 16 bilder, där hälften innefattar ett sexuellt innehåll 

och andra hälften saknar sexuellt innehåll. Av dessa reklambilder fick informanterna välja 

tre tilltalande samt tre icke tilltalande bilder vilka skulle ligga till grund för respektive 

intervju. Våra frågeställningar är följande: hur uppfattar informanterna reklamerna med 

respektive utan sexuellt innehåll, och bidrar denna reklam till skönhetsideal och 

könsroller? I sådana fall hur? Undersökningen visar att större delen av informanterna är 

kritiska mot ett sexuellt innehåll i reklam där flertalet finner icke sexuell reklam som mer 

tilltalande. Vackra färger, humor och igenkänningsfaktor är element som vinner över en 

sexuell framställning i reklam. Vi kan urskilja en sexuell mättnad i form av samhällets och 

medias överpresentation av sexuellt innehåll. Enligt vissa av informanterna i 

undersökningen vidmakthåller det sexuella innehållet i reklamen ett skönhetsideal och 

normen idag som inte bara ställer krav på åskådaren men även dennes syn på modellens 

framställning i reklamen och hur hon bör se ut. Vårt resultat kan styrka teorin om att 

pornografin bidragit till att media, och däribland reklam, porträtterar kvinnan som 

underlägsen och passiv – ett sexobjekt som är till för att behaga mannen. Enligt teorier 

från van Zoonen (2007) är pornografin till för den manliga konsumenten vilket vi har 

hittat stöd för då flera informanter nämnde att porr är för män och att reklamen med 

sexuellt innehåll riktar sig till män. Vi har likaledes kunnat urskilja att stereotypa 

värderingar är förekommande i reklam och en anledning till bibehållandet av 

könsrollerna idag.  
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1 Inledning 

Frasen sex säljer är otaligt upprepad och uppmärksammad i media. Idén att sexuella bilder 

på något sätt skulle göra reklam mer effektfull är en kliché som uppkommit genom att 

den är nästintill omöjlig att verifiera eller förkasta. Dock har denna kliché idealiserat 

användningen av sexuella bilder, en användning som avsevärt förändrat historien av 

reklam (Brooke 2003:134).  

 

Sex används rutinmässigt i reklam som ett kraftfullt PR-verktyg och handlar om pengar 

(McNair 2007:6-7). Forskare har dock delade åsikter om den faktiska försäljningen ökar 

med sexuellt relaterad reklam. Det finns tendenser som tyder på ett ökat köpbeteende i 

denna typ av reklam, dock finns studier som visar att detta inte nödvändigtvis behöver 

leda till ett köpbeslut (Chambers 2006:161).  

 

Dagens reklam innehåller ofta bilder på attraktiva människor klädda i avslöjande eller 

åtsittande kläder, eller verbala element som dubbla innebörder och sexuella antydningar i 

form av ord eller fraser. Ofta används båda elementen för att skapa en sexuell innebörd i 

reklam (Reichert 2003:13). Sexuell reklam har traditionellt används inom bland annat 

mode samt produkter som alkohol, accessoarer och parfymer (Lambiase & Reichert 

2003:1,11; www.allbusiness.com). På senare tid har dock den sexuella reklamen blivit mer 

explicit inom dessa områden samtidigt som fler och fler branscher börjat använda sig av 

denna typ av reklam (Lambiase & Reichert 2003). Det som fångade vårt intresse är just 

reklamen inom dessa branscher som inte traditionellt använt sig av sexuell reklam. Just 

de branscherna som inte är förknippade med sex – som vi egentligen anser inte har 

någonting med sex att göra överhuvudtaget.  

 

Klichén sex säljer verkar vara något allmänheten idag tar förgivet stämmer. Vi är dock 

kritiskt inställda till detta uttryck och då forskningen kring detta ämne inte är helt 

kartlagd föll vårt intresse på att försöka undersöka hur sexuell reklam egentligen 

uppfattas. Är den mer tilltalande än icke sexuell reklam och resulterar denna 

medieexponering i någon typ av påverkan av konsumenterna? Vi har valt att rikta in oss 

på hur sexuell reklam i jämförelse med icke sexuell reklam uppfattas samt vad detta kan 

bidra till i form av skönhetsideal och könsroller.  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utföra enskilda semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

för att undersöka hur sexuella, respektive icke sexuella, utvalda reklambilder uppfattas av 

tio stycken informanter. Vi kommer försöka ta reda på om sexuell reklam är mer 

tilltalande än icke sexuell reklam. Våra frågeställningar är följande: 

 

Ø Hur uppfattar informanterna reklamerna med respektive utan sexuellt innehåll?  

Ø Bidrar denna reklam till skönhetsideal och könsroller? I sådana fall hur? 

3 Material och avgränsning 

För att besvara vår frågeställning har vi utfört enskilda semistrukturerade intervjuer med 

tio stycken undersökningsdeltagare. Grunden för undersökningen är 16 stycken 

reklambilder som vi valt ut och låtit informanterna svara på frågor om.  

 

3.1 Informanter 

Nedan följer en kort presentation av informanterna: 

 

Informant 1: 24-årig kvinna, uppväxt och bosatt i Stockholm. Studerar medie- och 

kommunikationsvetenskap på JMK. 

Informant 2: 23-årig kvinna, uppväxt och bosatt i Stockholm och arbetar på dagis. 

Informant 3: 25-årig man, uppväxt och bosatt i Stockholm. Utbildad civilekonom vid 

Stockholms Universitet och arbetar som konsult. 

Informant 4: 23-årig kvinna, uppväxt och bosatt i Stockholm. Studerar 

civilekonomprogrammet andra året på Stockholms Universitet och arbetar extra på 

Aftonbladet. 

Informant 5: 25-årig man, uppväxt och bosatt i Stockholm. Började arbeta direkt efter 

gymnasiet och jobbar nu som grafisk designer. 

Informant 6: 24-årig man, uppvuxen och bosatt i Stockholm. Studerar sista terminen 

psykologi vid Stockholms Universitet och jobbar extra som bartender på en hotellbar.  

Informant 7: 24-årig man, uppväxt och bosatt i Stockholm. Har snart avslutat sitt första 

år som studerande till företagssäljare och jobbar extra som säljare på Elgiganten.  

Informant 8: 21-årig kvinna uppvuxen och bosatt i Stockholm. Studerar till copywriter på 

Forsbergs och jobbar extra i butiken på Nespresso.   
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Informant 9: 23-årig kvinna uppvuxen och bosatt i Stockholm. Har studerat media- & 

kommunikation vid Stockholms Universitet och jobbar som assistent på en PR-byrå.  

Informant 10: 24-årig man, uppvuxen och bosatt i Stockholm och studerar sitt andra år 

biokemi vid Karolinska Institutet.  

 

Det empiriska materialet är taget från transkriberingen av de genomförda intervjuerna. 

Citaten från informanterna representerar och anknyter till våra valda teorier och tidigare 

forskning. Vi ämnade alltså inte att generalisera våra resultat utan att se hur 

informanterna år 2011 upplevde dessa aktuella reklamer utifrån våra intervjufrågor. 

 

3.2 Urval av bildmaterial 

Reklambilderna valdes ut av oss efter krav på aktualitet (inte äldre än tio år gamla) och att 

de är västerländska produkter så att informanterna hade en viss kännedom om vad det 

var för något. Vi valde att utesluta reklam för produkter som traditionellt sett använt sig 

av sexuell reklam – modebranschen samt produkter som accessoarer och parfymer. Vi 

har även utgått ifrån Reichert (2003), Harris (1994) samt Courtney & Whipples (1983) 

definition av sexuell reklam och utifrån det valt 16 bilder från olika reklamkampanjer där 

åtta av dessa har ett sexuellt innehåll och resterande åtta saknar sexuellt innehåll enligt 

definitionen. Dessa 16 bilder är parvis indelade där varje bildpar tillhör samma 

produktkategori; exempelvis finns det en sexuell reklam för kolsyrat vatten och en icke-

sexuell reklam för kolsyrat vatten, en sexuell reklam för en kamera och en icke sexuell 

reklam för en kamera och så vidare. Valet av antalet bilder skedde utifrån att vi ansåg 16 

stycken bilder vara varken ett för stort eller för litet urval. De sexuella bilderna togs fram 

genom att googla bilder med sökorden ”sexual ads” (Google1) samt ”sexy ads” 

(Google2) för att få inspiration och se utbudet. Några av bilderna hittades på detta sätt 

men även genom att googla bilder på varje specifik produkt, till exempel ”camera ads” 

eller ”ramlösa” (Bildkällor). Vi såg till att alla de sexuella bilderna mötte definitionen av 

vad sexuell reklam är.  

 

3.2.1 Definition av sexuell reklam 

För att reklam ska klassas som sexuell reklam behöver meddelandet innehålla integrerad 

sexuell information (Reichert 2003:13). Denna sexuella information definieras som ”any 

representation that portrays or implies sexual interest, behavior, or motivation” (Reichert 
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2003; cit. efter Harris 1994:206). Informationen är ofta integrerad i bilder, verbala 

element eller i båda. Man kan dela in sexuell reklam i fem kategorier. Den första är 

nakenhet/klädsel vilket innebär mängden och stilen på kläderna som bärs av modellerna. 

Den andra är sexuellt beteende och inkluderar flirtar, ögonkontakt, hållning och rörelse 

(kroppsspråk, icke-verbalt och verbal kommunikation). Även sexuell interaktion tas i 

beaktning och inkluderar kramar, pussar/kyssar, voyeurism samt mer intima former av 

sexuellt beteende. Fysisk attraktionskraft är den tredje kategorin och innebär nivån av 

modellens fysiska skönhet dit ansikte, hy, hår och fysik tillräknas (Reichert 2003:13ff). 

Den fjärde kategorin är sexuella referenser och tilldelas anspelning, referenser och 

händelser med sexuella anspelningar och dubbla innebörder och insinuationer (Ibid:23-

25; Courtney & Whipple 1983:103). Det kan även vara andra faktorer som bidrar till den 

sexuella stämningen som miljö, ljussättning och kameravinklar med fler. Den sista 

kategorin är att man har bäddat in sexuellt innehåll på en undermedveten nivå. Med detta 

menas icke sexuella föremål som kan konnotera sexuella kroppsdelar och handlingar med 

fler (Reichert 2003:23ff).  
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3.3 Bildmaterial 

	  	  
McDonalds 
	  

	  
Burger King 
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Canon 
 
	  

	  
Nikon 
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Kleenex 
	  

	  
Renova 
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Nespresso 
 
	  

	  
LavAzza 
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Lego 
	  
	  

	  
Lego 
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Coors Light 
	  

	  
Budweiser 
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Ramlösa 
	  

	  
Perrier 
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PSP (Play Station Portable) 
	  
	  
	  
	  

	  
PS2 (Play Station 2) 
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4 Teoretisk ram  

Vi har valt att utgå från teorin där den historiska aspekten ligger till grund för 

utvecklingen och framförallt eskaleringen av erotism i reklam. Andra teorier som vi har 

utgått ifrån är stereotyper, pornografi och ideologi. Vi har medvetet valt bort djupare 

psykologiska teorier av Freud som skulle kunna ligga till grund för den sexuella 

reklamens existens. Vi är även medvetna om att kapitalismen ligger till grund för mångt 

och mycket i kriget om uppmärksamheten av konsumenterna, dock har vi valt att inte se 

det ur denna ekonomiska synvinkel.  

4.1 Utvecklingen av sexuell reklam ur ett historiskt perspektiv 

Reklam har sedan begynnelsen varit riktad mot kvinnor. I en undersökning gjord 1929 

visade det sig att kvinnor kontrollerade 80-85 % av hushållets spenderade pengar (Sivulka 

2003:46). Det förbjudna har alltid attraherat människor vilket reklammakare var snabba 

med att utnyttja. Det började med att huvudena på kvinnorna i reklamen på 1850-talet 

behövde en kropp. Det blev sedan populärt att försöka skåda en kvinnas anklar under de 

golvlånga klänningarna på 1880-talet. Innan första världskriget räckte det med att visa en 

armhåla eller en glimt av strumpbyxa i en reklam för att hänföra sina läsare (Ibid). För 

varje årtionde som gick blev kjolen kortare och kortare tills man år 1920 kunde för första 

gången skåda ett knä i en reklam för strumpbyxor. I mitten av 1930-talet kom den första 

hel-nakna kvinnan i reklam att visas. Den sexuella reklamens genomslagskraft kom efter 

uppfinningen av fotografiet då reklammakare förstod att denna typ av reklam var mer 

effektiv då den anspelade på kvinnans önskan att attrahera en romantisk partner samt på 

den sexuella instinkten (McNair 2002; Rutherford 2007; Sivulka 2003). De flesta av 

fotograferna använde sig av en erotisk version av den klassiska kroppen: felfri hy, långt 

hår, söta ansikten, perfekta bröst samt välskapade ben och kurvor (Rutherford 2007). 

Reklammakarna såg kvinnor som mer emotionellt sårbara än män och försökt därför 

manipulera kvinnors förmodade och gömda begär att vara eftertraktade och omtyckta. 

Man länkade därför dessa begär till konsumtion genom känsloladdade reklamkampanjer 

(Sivulka 2003:46ff).  

 

”A successfull ad works because it creates a connection between the product being advertised and some 

need or desire that the audience perceives” (cit. Sivulka 2003:43).  
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Som citatet insinuerar kan en reklam delas in i två kategorier; 1) logisk eller rationell och 

2) emotionell. Det underliggande innehållet i logisk eller rationell reklam fokuserar på 

konsumentens praktiska, funktionella eller utilitaristiska behov av produkten eller 

tjänsten. I kontrast till den emotionella reklamen som baseras på säljargumentet att 

betona tillfredställelsen som medföljer vid köpet av produkten. Detta tillvägagångssätt 

ansågs i början av 1900-talet som revolutionerande och troddes kunna sälja produkter 

snabbare än något annat tillvägagångssätt (Sivulka 2003:43-44; Rutherford 2007).  

 

4.2 Nya (re)former 

Nya ideal togs vid och kvinnor med feminina kurviga kroppar och stort hår tog över; 

skådespelerskor som Marilyn Monroe på 1950-talet, Birgitte Bardot på 1960-talet och 

huvudkaraktärerna i Charlies Änglar på 1970-talet. Den manliga motsvarigheten var grov 

med muskulös maskulinitet, stjärnor som John Wayne, Robert Redford och Clint 

Eastwood (Gorfinkel & Nowacek 2000). I Betty Friedan’s The Feminine Mystique (1963) 

beskyller hon samhället för att kvinnor får lära sig redan från barnsben att enbart se på 

dem själva som fruar, mödrar eller sexobjekt medan män blir lärda att tro att de kan bli 

ledare inom affärer eller politik (Sivulka 2003:59).  

 

Herrtidningen Playboy är ett utmärkt exempel på det ökade medvetandet om att sexuellt 

innehåll ofta är positivt i marknadsföringssyfte. Under sextiotalet kunde man i en 300 

sidor tjock tidning urskilja att hälften av innehållet var ägnat åt att sälja en produkt eller 

någon form av annonsering. Playboy innehöll så pass mycket reklam just för att 

tidningen var pornografisk och för att den erbjöd en samling av sex med finess som 

gjorde den till en av de bästa PR verktyget i landet. Det Playboy "sålde" var inte bara 

produkter utan en hel livsstil av hedonism och konsumtion, och på grund av detta, kan 

tidningen ses som ren propaganda. Trots detta, var det en framgångssaga som berodde 

på det sexuella innehållet som lockade en otroligt stor mängd unga män och deras 

uppmärksamhet (Rutherford 2007:99ff). 

 

En annan bransch som riktar sig till män och länge använt sig av sexuell reklam är 

ölbranschen. Sex och marknadsföring av öl är praktiskt taget oskiljaktiga där det i 

reklamen ofta är halvnakna kvinnor. Ölreklam använder sig av underförstådda argument 

som länkar till ett visst märke med hög sannolikhet för sexuella iakttagelser och 

konnotationer (Chambers 2006).  
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Calvin Klein (CK) är ett annat exempel på hur man testat gränserna i sexuell reklam för 

att skapa sig ett stort namn. År 1980 lanserade han en reklamkampanj med en femtonårig 

Brooke Shields som frontfigur. Reklamen blev mycket uppmärksammad då den fick 

kritik för de oanständiga inslagen av pedofili (Ivinski 2000). CK fortsatte att fylla de 

kommande 15 åren med kontroversiell reklam tills företaget år 1995 förbjöds att visa en 

reklam för att den innehöll tonårsmodeller i utmanande poser. Man drog så småningom 

tillbaka reklamen för att den anklagades för att kunna länkas till barnpornografi (Ibid; 

Sivulka 2003; www.nytimes.com). 

 

För att sätta den föregående reklamen i perspektiv kan man ta en Egyptisk tv-reklam från 

Coca-Cola som exempel. En glamorös kvinna träder fram från vattnet, hon visas från 

midjan och uppåt och bär en röd t-shirt med en uppknäppt långärmad skjorta över. Den 

blöta looken som markerade hennes bröst orsakade tillräckligt med klagomål att 

reklamen togs bort. På grund av religiösa värderingar i landet, och det osannolika 

faktumet att dessa värderingar ska komma att ändras, är det osannolikt att vi någonsin 

kommer få se nakenhet, sexuella scener eller till och med extremt intima relationer 

mellan män och kvinnor i nationell Arabisk television (Friedlander 2000:173).  

 

4.3 Eskalering av erotism 

Tanken med sexuell reklam är att det otillgängliga sexuella ska väcka en lust i publiken 

som konsumenterna uppfyller genom att köpa den tillgängliga produkten som visas 

(Brooke 2003:143). Trots detta har det visat sig att de flesta amerikaner känner sig 

”avtända” och mindre benägna att köpa produkten i en sexuell reklam. Hela 70 % av 

respondenterna i en undersökning gjord i slutet av 90-talet uppgav att de tyckte att det 

var för mycket sexuella bilder i reklam (Lambiase & Reichert 2003:1,11).  

 

Man kan säga att det har skett en eskalering av erotism sedan mitten av 1800-talet 

(Sivulka 2003:39). En bidragande faktor till denna eskalering i reklamen är masskulturen 

som genom historien, erbjudit och överöst oss med sex och dess utveckling i litteraturen 

samt den växande porrindustrin (Rutherford 2007). 

 

Vi lever nu i en epok som karakteriseras av information i överflöd samtidigt som 

konsumenter är mer sofistikerade i sitt närmande av visuell text än någonsin. Det har 

därför kommit att bli en tävlan mellan marknadsförare och deras konsumenter, en tävlan 
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om vår uppmärksamhet och våra pengar (Brooke 2003; Chambers 2006). Brooke menar 

att ”sex säljer”, bättre benämns som ”spektakel säljer”. Sex är definitivt ett uppenbart 

exempel på spektakel i reklam men då publiken blivit blaserad försöker man även 

attrahera genom ironi (Brooke 2003:135,141). Det har blivit att ju mer ”spektakel” vi 

utsätts för som konsumenter, ju mindre påverkar detta spektakel oss. Ju mer teknologiskt 

avancerade bilderna blir, ju mindre imponerade blir vi av bilder som inte förvånar oss.  

 

I kontrast till Chambers (2006) påstående att sex är den enkla och effektiva vägen till 

försäljning menar Brooke (2003) att sex säljer är en kliché som kan bero på en icke 

försvarbar generalisering som kan härledas till vad Hall (1981) efterföljt av Morris (1990) 

kallade ”cultural dopism”. Detta innebär att publiken ses som distraherad, disträ, likgiltig, 

vag, flyktig och skummandes från bild till bild. Morris argumenterade dock för att 

konsumenterna är motsatsen till detta, innebärande en aktiv och kritisk användare av 

masskulturen. Problemet ligger dock i svårigheten att generalisera då det inte finns någon 

”genomsnittsmänniska” som effekten av en given reklam korrekt kan mätas på (Brooke 

2003:136-137).  

 

4.4 Stereotyper 

Som tidigare nämnts var reklam från början riktad till kvinnor och ett tema inom 

feministisk medie- och kommunikationsforskning är de stereotypa bilderna av kvinnor 

som media förmedlar och vad dessa bilder har för påverkan på sin publik. Innan de 

feministiska rösterna blev hörda var stereotypa bilder självklara och naturliga (Van 

Zoonen 2007:16). Transmissionen av de dominerande värderingarna gör att synen på 

könsroller kvarstår. Detta på grund av att vi lever i ett samhälle där vi måste känna igen 

oss i det som har varit för att det ska fungera.  

 

Kritiken som har riktats mot sexualitet i media har mestadels satt kvinnan i fokus - hur 

hon har blivit objektifierad och stereotypifierad i den patriarkaliska kulturen där mannen 

beskylls. Manlighet såsom kvinnlighet har olika genusspecifika beteenden som anpassas 

över tid och har påverkat exempelvis mannens plats i samhället. Representationen av 

manlighet i media har alltid framfört ett visst ideal och fokuserat på vad kvinnan 

förväntar sig av mannen. Att kvinnor lär män att vara självkritiska och reflekterande har 

resulterat i att även mannen tagit skada (McNair 2002:150ff).  
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4.5 Pornografi  

De stereotypa värderingarna överförs till alla medium i samhället där bland annat 

pornografin är en bidragande faktor till objektifieringen av kvinnor. Den speglar hur 

kvinnosynen framställs och upprätthålls och porträtterar kvinnan på ett nedvärderande 

sätt (Van Zoonen 2007). Pornografin är till för den manliga konsumenten där kvinnan 

tjänar som ett sexobjekt för hans njutning. Den kan inte enbart ses som sexuella fantasier 

utan glorifierar snarare den manliga makten över kvinnan. Det finns inget samtycke från 

båda parternas sida, full jämlikhet och känslomässiga likheter. Detta uppmanar enligt van 

Zoonen män till att behandla kvinnor som enbart ett objekt och därigenom reproduceras 

den manliga dominansen vilket förstärker den patriarkala ideologin. Många feminister 

menar att pornografi allvarligt påverkar det manliga beteendet mot kvinnor och att det 

skadar kvinnors möjligheter till jämställdhet. Traditionen i pornografin att framställa 

kvinnors kroppar som objekt för den manliga blicken avspeglas idag i reklam och 

mainstream Hollywoodfilmer (Ibid:18ff). 

 

I samband med en sexuell framställning i reklam och annonser, där kvinnokroppen är i 

fokus, med, eller utan kläder, har ett skönhetsideal växt fram som blivit alltmer 

ohälsosamt. Det är ett smalt ideal som är allmänt förtryckande gentemot kvinnor. Dessa 

framställningar är inte alls representativa för den ”riktiga” kvinnan, alltså den 

genomsnittliga kvinnan i statistiska termer (McNair 2002). 

 

4.6 Ideologi 

Feministisk forskning har försökt att sammankoppla den Marxistiska inriktningen av 

kapitalistisk produktion med förtrycket av kvinnan. Marxismens analys av kapitalismen 

menar man är en uppfattning av mänsklig natur och grundat av samhället. Vidare 

undersöktes kön och patriarkala relationer på en ideologisk nivå utifrån Althusser och 

Gramscis teorier. Althusser introducerade termen ideologiska apparater där han syftar till 

institutioner som religion, utbildning, politik, lagen, familj, media och kultur. Dessa 

ideologiska apparater gynnar enligt van Zoonen den dominerande ideologi som då 

uppträder som något normalt och resulteras i en acceptans av alla. Ideologiska 

konstruktioner av femininitet förmedlas av media och bevarar hegemoni (Van Zoonen 

2007:21ff).  
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5 Metod 

Kvalitativ forskning syftar på naturen och på egenskaperna av något medan kvantitativ 

forskning syftar på hur mycket, storleken och mängden av något. Man kan kalla 

kvalitativa och kvantitativa metoder för verktyg och beroende på vilka forskningsfrågor 

som ställs ser man användbarheten i respektive metod. Metoderna kräver som verktyg 

olika kompetens, och forskarna skiljer sig i förmåga och intresse när det gäller 

genomförandet av kvantitativa beräkningar eller språkliga analyser av kvalitativ data 

(Kvale 2007). Till vår forskning har vi därför valt att genomföra kvalitativa intervjuer då 

vårt syfte är att se just naturen och egenskaperna hos våra informanter när det kommer 

till sexuellt kontra icke sexuellt innehåll i reklam. Vi ämnade få fram kvalitativ data för 

hur reklamerna uppfattades och inte en kvantitativ mängd eller storlek. Resultatet var inte 

ämnat att generaliseras utan istället ville vi gå in på djupet och få fruktbar reflektivt 

material som sedan kunde analyseras. Vi ansåg att vi skulle kunna gå miste om värdefull 

information vid en kvantitativ enkätundersökning.  

 

5.1 Kvalitativ intervju  

En kvalitativ forskningsintervjus syfte är att erhålla kvalitativa beskrivningar av 

informantens livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Den kvalitativa forskningsintervjun 

bygger upp kunskap som rör sig om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två 

personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse (Kvale 2007).  

 

Vi har valt att jobba med riktlinjer för en undersökning efter sju stadier: tematisering, 

planering, intervju, utskrivning, analys, verifiering och slutligen rapportering (Kvale 2007:20–21). 

Till en början ska en teoretisk reflexion över forskningsämnet äga rum genom att läsa in 

sig på litteraturen. Därefter ska forskningsfrågorna formuleras och undersökningen 

planeras där bland annat kvantiteten och typen av informanter ska definieras. Nästa 

stadie är intervjuerna som sedan ska transkriberas och analyseras för verifiering till den 

slutliga rapporteringen.  

 

5.2 Vad, varför och hur? 

Resultatet av intervjun beror mycket på om forskaren är förbered. Inför intervjun finns 

en del nyckelfrågor att beakta såsom vad, varför och hur: 
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vad – att innan undersökningen skaffa sig en förkunskap om ämnet, varför – att formulera 

ett klart syfte med intervjun och hur- att känna till de intervjutekniker som finns och välja 

den som är mest lämpad. Innan den första intervjun görs så bör man ha tänkt igenom 

hur intervjuerna ska analyseras och resultaten verifieras och rapporteras (Kvale 2007). 

Forskningsintervjuer kan variera och skiljer sig i graden av struktur från välorganiserade 

intervjuer med en rad standardfrågor, till öppna intervjuer där specifika teman står i 

fokus men utan att ordningsföljden och frågornas formulering är definitiva i förväg. 

Intervjuer kan även skilja sig i sin öppenhet om syftet där intervjuaren förklarar syftet 

och ställer direkta frågor från början eller intar ett mer kringgående förhållningssätt och 

då i form utav att ställa indirekta frågor och avslöja syftet först när intervjun är över 

(Kvale 2007).   

 

Frågorna som ställs bör vara korta och enkla och att fråga varför kan vara viktigt när man 

vill få intervjupersonerna att utveckla sina svar. Frågar man däremot varför för mycket 

riskerar man att intervjun blir intellektualiserad och tar fram minnen av muntliga 

examensförhör. I en semistrukturerad intervjuform finns en del viktiga typer av frågor 

som kan vara användbara så som: inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande 

frågor, specificerade frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor, tystnad 

samt tolkande frågor (Kvale 2007). 

 

5.3 Intervjufrågor 

Undersökningen bestod av semistrukturerade enskilda intervjuer då vi ville ha en klar och 

tydlig mall för våra intervjufrågor men ändå ge informanten möjlighet till olika tolkningar 

och öppna svar. I boken Reading Culture finns ett kapitel som behandlar analysering av 

reklambilder och texter som vi använde oss av när vi formulerade våra intervjufrågor 

(Arthur Asa Berger 1995:163-164). 

 

1. Varför valde du denna bild?  

2. Vad har du för relation till märket och produkten i fråga?  

3. Vad skapar reklamen för stämning? Hur skapas denna stämning?  

4. Kvinnor/män i reklamen? Vad kan du säga om deras ansiktsuttryck, pose, klädstil, 

utbildning, sysselsättning/yrke? 

5. Handlar reklamen om något annat än det uppenbara? Tycker du reklamen försöker 

säga något annat än det man ser? 
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6. Vad förutom produkten i sig försöker man förmedla i reklamen? Verkar reklamen 

förmedla ett skönhetsideal (en viss kroppsform), könsroller? Säger den någonting om 

arbete eller fritid? Hur försöker man förmedla detta tillsammans med produkten?  

7. Tycker du att den uppfyller sitt syfte? Säljer den produkten på ett bra sätt?  

 

5.4 Urval av informanter 

Vi har genom ett strategiskt urval fått fram tio informanter. Antalet beror på den 

eftersträvade balansen av lika många kvinnor som män i undersökningen samt att vi 

ansåg att det skulle kunna ge tillräckligt med information för att besvara 

frågeställningarna. Vi tillfrågade tretton stycken bekanta varav tio stycken valde att ställa 

upp. Dessa fem män och fem kvinnor var i åldrarna 21-25. Enligt McCracken (1988) är 

det viktigaste att skapa en kontrast genom ålder, kön, status, utbildning eller yrke. Detta 

har vi tagit hänsyn till men gått ifrån riktlinjerna på ålderskontrasten då vi anser att 

människor i åldrarna 21-25 tar del av mycket reklam dagligen och har därför tillräcklig 

kunskap om ämnet. Dessutom trodde vi att resultatet skulle kunna bli för spretigt och 

svåranalyserat på grund av en åldersaspekt. Tumreglerna för valet av informanter är 

egentligen att de bör vara fullkomliga främlingar, både för oss som intervjuare och för 

informanternas skull, samt få i antalet. Vi valde därför inte våra vänner då en vänskaplig 

relation, enligt McCracken (1988), skulle kunna vara för bekväm och resultera i mindre 

fruktbar data. Då vi anser att ämnet och vissa av frågorna kan vara av privat karaktär för 

informanterna och kunna innehålla tabubelagda svar, ville vi inte heller intervjua 

främlingar. Intervjuerna utfördes med bekanta på grund av att situationen skulle vara 

tillräckligt avspänd för båda parter. Dessa informanter kontaktades via telefon och sms.  

 

5.5 Genomförande 

Vi utförde intervjuerna direkt efter avslutad inläsning av litteraturen så vi skulle ha den 

kunskap vi behövde för lyckade intervjuer. Intervjuerna genomfördes på en avskild 

offentlig plats under en vecka, med två intervjuer per dag. Vi hade försökt se till så att det 

inte skulle bli några avbrott vid tillfällena så att informanten skulle känna sig bekväm med 

att tala fritt och ge uppriktiga svar. Intervjuerna var tvungna att spelas in så att fullt fokus 

skulle ligga på iakttagelser (McCracken 1988). Detta gjorde vi med hjälp av en iPhone så 

att inget skulle missas.  
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Vid själva intervjutillfället uppgav vi aldrig syftet för undersökningen för informanten då 

vi anser att det skulle kunna påverka dennes perception och svar. Vi frågade redan innan 

om vi fick citera deras svar och använda dem anonymt. Då en intervju, enligt McCracken 

(1988), bör inledas med några deskriptiva frågor om informantens ålder, bostadsort, 

utbildning och sysselsättning gjorde vi detta för att få en förståelse för dennes biografiska 

verklighet. Detta används sedan vid analyseringen av data (McCracken 1988:34). Efter 

det lät vi informanten studera alla 16 fristående bilder som vi randomiserat lade ut på 

bordet. Sedan bad vi undersökningsdeltagaren välja ut sex stycken reklambilder varav tre 

som mest tilltalande denne av någon anledning (exempelvis roligast, finast, fyndigast), 

samt tre stycken som var minst tilltalade av någon anledning. Vi tog därefter bort de 

reklambilder som inte blivit utvalda och lade dem upp och ner så att de inte skulle stjäla 

uppmärksamhet från informanten. Vi gick sedan metodiskt igenom bild för bild och 

ställde våra frågor i samma följd vid varje intervju. Vi var noga med att lyssna efter saker 

så som, avsiktlig förvrängning, små missförstånd och ren oförståelse. Vi såg även till att 

ge informanten tillräckligt med utrymme att prata och försökte hålla en så låg profil som 

möjligt. Om vi behövde få informanten att utveckla sitt senaste yttrande upprepade vi 

enstaka ord som denne redan använt sig av. Då McCracken (1988) anser att det är viktigt 

att vänta tills i slutet av varje frågeområde med att pusha informanten lite gjorde vi detta 

om materialet fortfarande inte hade dykt upp spontant.  

 

Det sista steget var analyseringen av data. Det exakta sättet att gå från data till 

observationer, slutsatser, vetenskapliga påståenden kan inte och ska inte vara fullt 

specificerade. Olika problem kräver olika strategier (McCracken 1988). Efter intervjuerna 

gjorde vi en transkribering av data. När transkriberingen var färdigställd välde vi ut 

relevanta citat från denna. Dessa citat valdes utan speciell anknytning till den resterande 

texten. Därefter analyserade vi de utvalda citaten. I enlighet med McCracken (1988) 

riktlinjer för analys så analyserade vi först citaten enskilt utan anknytning till varandra, 

och därefter applicerade och förankrade vi de med teorin. 

 

5.6 Källkritik 

Enligt McCracken (1988) finns det flera områden av kontroverser inom metoden för 

kvalitativa intervjuer som vi tagit hänsyn till och jobbat efter. En av dessa är relationen 

mellan forskaren och dennes egen kultur. Det är genom vår egen förståelse av hur man 

själv ser och upplever världen som man kompletterar och tolkar data från intervjuer 
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(McCracken 1988). Dock kan detta skapa lika mycket blindhet som insikt. Det finns alltid 

en risk för förtrogenhet som kan hindra forskaren från att se bortom kulturella praxis. 

En annan oro för relationen mellan forskaren och informanten är hur man bäst 

konstruerar och tolkar det delikata förhållandet. Med andra ord ska metoden utnyttja den 

kvalitativa möjligheten utan att utnyttja informanten (Ibid).  

 

5.6.1 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär giltighet, trovärdighet eller bekräftningsbarhet. Det gäller först och 

främst hur pass relevanta data och analyser är i förhållande till problemformuleringen – 

att man mäter det man avser att mäta (Östbye et al. 2004).  Begreppet kan delas upp i två 

delar, extern och intern validitet. Extern validitet innebär resultatets giltighet utanför 

experimentsituationen och intern validitet visar i vilken utsträckning resultatet stämmer 

överens med verkligheten (Bryman 1997). Vi har undersökt det vi hade i avsikt att 

undersöka och anser att vår interna validitet är hög då vi använt oss utav samma 

intervjuguide (som tidigare presenterats), vid samtliga intervjuer. Målet med denna studie 

var att besvara frågeställningar med hjälp från tio utvalda informanters svar kring deras 

uppfattning om innehållet i bilderna. Det gjordes utifrån utvalda begrepp och teorier. För 

att undersökningen skulle bli så valid som möjligt försökte vi hitta sexuella reklamer med 

lika många män som kvinnor. Dock var utbudet väldigt litet, nästintill obefintligt, när det 

kommer till män i sexuell reklam för andra produkter än underkläder och parfymer. 

Därför föll det naturligt att välja fler sexuella reklambilder med kvinnor i.  

 

När det gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av data - reliabilitet som 

innebär tillförlitligheten i dessa metoder.  Det är viktigt att vara uppmärksammad i denna 

fas då det är vanligt med tänkbara felkällor (Östbye et al. 2004).  Avsikten med vår studie 

är att ta reda på informanternas tolkningar kring, sexuellt kontra icke sexuellt innehåll i 

reklam idag. Informanternas svar skulle kunna överensstämma, om en ny studie skulle 

göras inom en snar framtid då det förmodligen fortfarande är ett aktuellt ämne. Detta ger 

studien en viss form av reliabilitet, men det tål att understrykas att det inte går att 

garantera att informanterna skulle svara på samma sätt om en annan person skulle 

intervjua denne.  
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6 Analys 

Analysen är uppdelad i fyra större kategorier, där den första innehåller reklamen som 

informanterna tyckte var tilltalande med sexuellt respektive icke sexuellt innehåll. 

Därefter presenteras kategorin med den icke tilltalande reklamen med sexuellt respektive 

icke sexuellt innehåll. Varje informant är betecknad I1, I2, I3 och så vidare upp till I10. 

 

6.1 Tilltalande reklam 

Denna figur visar resultatet av de utvalda bilderna som var tilltalande för informanterna. 

Av de trettio bilder som totalt valdes ut av informanterna av tilltalande karaktär, såg 

fördelningen ut såhär mellan sexuell och icke sexuell reklam: 

 

	  
N=30 
	  

6.2 Tilltalande sexuell reklam 

I detta stycke presenteras citat från intervjuerna när informanterna talade om de utvalda 

bilderna som var av sexuellt tilltalande karaktär. Citaten är kategoriserade under rubriker 

där vi hittat likheter i citaten.  

6.2.1 En åtråvärd miljö 

Tre av informanterna talar om att de gärna hade varit med i bilden. Här ser 

informanterna mer själva platsen i bilden: 

Jag tyckte den såg härlig ut! Det är en läskande flaska, en strand, det 
är värme, hon är brun, det var väl kanske inte att man har en rumpa 

Icke	  
sexuell	  
60%	  

Sexuell	  
40%	  

Tilltalande	  reklam	  
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rakt upp i ansiktet utan att jag tänkte ett steg längre… att jag ville 
vara där liksom. 

         (I1:2011-11-11) 
 
Perrier kommer med en livsstil, det är liksom, man är snygg, man har 
det skönt, man är på stranden, man tar en Perrier. Det är kanske inte 
bara att man ska bli så himla törstig på Perrier utan att man vill ju 
flyga in i bilden och vara med. Och man vill ta en Perrier, för att det 
är varmt. 
      (I6: 2011-11-10) 
 

I4 drömmer sig bort med LavAzza: 

Det ser bara härligt ut, där hade man gärna stått kanske. Sen om det 
har med kaffe att göra vet jag inte. […] Den känns (fniss) erotiskt 
spännande. 

(I4:2011-11-10) 
 
Att kunna se bortom det sexuella innehållet och relatera till stämningen på platsen i 

bilden som något trevligt eller härligt och vilja vara där, visade sig vara en anledning till 

att just de bilderna valdes som tilltalande. I1 antyder på att det sexuella inte är något 

märkligt utan förbiser det och väljer att fokusera på den knappt synliga bakgrunden. I6 

valde att identifiera sig med budskapet och livsstilen i reklamen.  

6.2.2 Sex och porr som verktyg 

Flera informanter nämner ord som sex och porr vid flertalet tillfällen. Här visar 

informanterna prov på att sexuell reklam leder till ökad uppmärksamhet. I4 är dock den 

enda informanten som valt den sexuella Legoreklamen som tilltalande: 

Sex! Den skriker sex och säljer sex. Snarare det mer än själva Legot 
tycker jag. Hon har en sexig kroppsform och är i fokus. Känns 
väldigt porrig, kanske därför jag valde den? Det känns liksom fel på 
något sätt, men då har de väl lyckats antar jag eftersom de fått min 
uppmärksamhet. 

         (I4:2011-11-10) 
 

Högst oklart egentligen, det är ju en uppenbart naken kvinna som står 
i en jätteporrig märklig ställning och Lego säljs ju till barn. ”For 
adults” står det, så då är det deras satsning antar jag, men det var min 
känsla. Jag vet inte. Jag tycker att Lego är ballt! Så hade det varit en 
annan bild på Lego som hade presenterats på ett annorlunda sätt så 
hade jag förmodligen valt den också för att det var Lego. 

         (I4:2011-11-10) 
 
Rumpan i Perrier-reklamen verkar vara oundviklig: 

Mmm, hehe, det är ju en fin rumpa liksom, och det var så som jag 
tänkte, att man lägger märke till den, och man ser ju inte direkt 
vattnet. Det var inte det första man tänkte på.  

         (I5:2011-11-11) 
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Men eh, jag tyckte ändå att den här var ganska offensiv bara ett ass i 
ansiktet sådär. Och sen en Perrierflaska liksom på sidan, det kändes 
som att det var en ganska bra kombination av färger, det är grönt och 
kallt och lite liksom läskande jämfört med hennes då … Lite liksom 
typ svettig ungefär, nä men i alla fall brunaktig liksom, mjuka varma 
färger mot ganska kalla färger om man säger så. Det är ju väldigt 
vulgärt, egentligen. 

(I6: 2011-11-10) 
 

I1 ombes att beskriva Budweisers reklambild och här visar tjejer prov på att de kan ge 

positiv uppmärksamhet till ölreklam:  

Färgerna är väldigt varma och mysiga, jag gillar ju vinrött. Hennes 
ansiktsuttryck, hennes ögon är ju väldigt mystiska och inbjudande på 
samma sätt. Hennes mun är halvt öppen, hon ser glad ut. Man blir 
sugen liksom, även som tjej (skratt). Alltså, inte på ölen... Och jag är 
inte lesbisk för fem öre men man blir… jag vet inte, det är något, 
man blir lockad! Och hennes pose, ja hon ligger ju verkligen och 
(paus), i en utmanande ställning, sexuell ställning. Absolut. 

(I1:2011-11-11) 
 

De vill att man ska förknippa sexighet med Budweiser. 
         (I1:2011-11-11) 
 

Mmm, den sticker ju ut mer än andra reklamer, ehm, man tittar på 
den! Jag tycker det är en bild som… du går ju inte förbi den utan att 
slänga ett öga på den. Oavsett vad syftet är eller vad den handlar om 
så tittar du på den.  

         (I2:2011-11-10) 
 
Även Budweiser har lyckats med uppseendeväckande reklam. I7 medger att han inte ens 

såg ölflaskan först: 

Lite inbjudande. Eeh egentligen så vill man ju bara titta på bruden, 
jag såg ju i och för sig inte ens att det var Bud förut.  

(I7: 2011-11-11) 
 
Lite synd med kapsylerna där (pekar på kapsylerna som skyler 
hennes bröst). Haha. 

    (I7: 2011-11-11) 
 

Här har vi ställt frågan om Nikonreklamen handlar om någonting annat än det man ser 

på bilden: 

Och en än gång då, vad skulle det uppenbara vara då? Skulle det vara 
själva kameran? Det här är ju i och för sig mycket bättre än ölen 
(pekar på Budweiser-reklamen), här är det i alla fall… ser man 
ganska tydligt att det står Nikon för det ligger hyffsat nära tjejerna. 
Så det liksom faller där ögonen faller, liksom. Men det första du 
kollar på är ju brudarna liksom.  

(I7: 2011-11-11) 
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Vi frågar I3, som är positiv till Nikonreklamen, vad han skulle kunna referera den till, 

annat än en reklam för kameror: 

Ehmm, ja det skulle det ju kunna vara, men jag kan inte säga vad det 
skulle vara i sådant fall, mer en Club Privé reklam kanske. 

         (I3:2011-11-09) 
 
Här svarar I7 på varför han valde Nikonreklamen som tilltalande. Han är en av två 

informanter som har lyckats upptäcka alla människor i fönstren i byggnaden bakom 

tjejerna: 

Nikon reklamen? För att den var hundra gånger roligare än Canon-
reklamen och ehm… äh jag vet inte, den var rolig. Den eh… om man 
kollar lite närmare så fattar man liksom. Innan så tänkte jag bara vad 
fan är det här liksom, det är ju bara två brudar liksom. Vad har det 
med kameran att göra? Men sen så ser man de här andra människorna 
i fönstren.  

(I7:2011-11-11) 
De presenterade citaten ovan är alla från tilltalande reklambilder med ett sexuellt innehåll, 

där informanterna funnit bilden positiv på olika sätt, exempelvis inbjudande, härlig och 

snygg. Bilderna valdes primärt på grund av att de var spännande och lockande men även 

estetiskt tilltalande. Trots att I4 valt Legoreklamen som tilltalande tyckte hon att den 

snarare sålde sex än Lego. Anledningen till valet av bilden kunde enligt henne bero på det 

felaktiga pornografiska innehållet men primärvalet låg ändå i hennes starka relation till 

Lego. I6 tilltalas av färgkombinationen i Perrier-reklamen men finner samtidigt den 

offensiv och väldigt vulgär.  

 

Ett intressant resultat är att det inte enbart var män som tilltalades av de nakna kvinnorna 

i Budweiser-reklamen, utan även kvinnor. Dock valde I1 att lägga tyngdvikten på de 

mysiga färgerna trots det sexuella i bilden, där I2 såg den som uppseendeväckande men 

inte mycket mer än så. 

 

Att en reklam från ett känt kameramärke som Nikon skulle kunna kopplas till en reklam 

för en strippklubb är en intresseväckande analys som I3 gjorde. Bilden tilltalade honom 

just på grund av det sexuella innehållet. Vi kan se likheter hos I7 som gjorde en 

jämförelse med den andra kamerareklamen (Canon), vilken han ansåg vara väldigt tråkig 

och valde därför utan tvivel Nikonreklamen. Här kunde vi urskilja att informanten valt 

ett enligt humoristiskt innehåll trots att den var av sexuell karaktär.  

 



Unga mediekonsumenters uppfattning av reklam  Bergström & Meyer 2011 

	   30	  

6.3 Tilltalande icke sexuell reklam 

Informanternas uppfattning av tilltalande reklam utan sexuellt innehåll presenteras 

nedan.  

6.3.1 Fräscha färger - ett vinnande koncept 

Vi kan hävda att fräscha färger är ett vinnande koncept i tilltalande reklam för de flesta 

av våra informanter. Coors lightreklamen, innehållande endast en ölflaska med ett berg i 

bakgrunden, utan något som helst sexuellt innehåll var populärast bland våra 

informanter. Ramlösareklamen, innehållande två flaskor med vatten och stenar i 

bakgrunden, var även populärt, mest på grund av färgerna i bilden. I9 erkänner här att 

det stod mellan Ramlösa och Coors light men att det slutgiltiga valet fick bli Ramlösa då 

hon inte tycker om öl: 

Jag valde den för att jag eh… tyckte att färgkombinationen var 
extremt härlig och tilltalande, jag tycker att alla färger var jättefina. 
Eh… och det stod lite mellan den och ölreklamen – Coors light men 
eftersom jag inte dricker öl så tilltalar Ramlösan mig mycket mer för 
att jag verkligen tycker om mineralvatten med smak. 

(I9:2011-11-15) 
 

Informanterna väljer Coors light reklamen som tilltalande trots att de inte tycker om öl:  

Jag tycker egentligen inte om öl. Men jag tyckte om färgerna i den 
här bilden. Och att det är som en glaciär i bakgrunden. (Harklar sig). 
Det kändes fräscht och kallt.  

(I6: 2011-11-10) 
 
Även om jag inte gillar öl så blir jag väldigt sugen, den ser kall och 
törstsläckande ut.  

         (I1:2011-11-11) 
 
I10 visar sin uppskattning av att reklamen uppfyller syftet: 

Verkligen! Det är den reklamen hittills som verkligen fyller sitt 
syfte… verkligen ”det här är vad jag säljer”.   

(I10:2011-11-16)  
 
 
Att ett sexuellt innehåll bidrar till ökad uppmärksamhet, har vi redan konstaterat. Vi har 

sett att reklam som saknar sexuellt innehåll, behöver finna andra element som 

uppmärksammar och tilltalar betraktaren så som starka och fina färger.  

 

De flesta, närmare bestämt åtta av tio informanter, valde tilltalande reklamer utifrån dess 

vackra och glada färger samt att den var fräsch. Vi tar dock i beaktning att anledningen 

till detta kan bero på att det är en produkt som ska förtäras och att det då kan vara av 
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betydelse att det ska ge en fräsch känsla. Att något så simpelt som färger kan vara 

uppskattat och tilltalande.  

6.3.3 Vägen till positiv uppmärksamhet 

Igenkänningsfaktor och kul är frekvent förekommande begrepp. Här tyder I6 på 

igenkänningsfaktorn i reklamen och tycker situationen är rolig och kan relatera till den: 

Jag tycker att det är roligt att han spelar så mycket PSP så att han 
måste ha en ledarhund, öh, för han kan liksom inte se vart han går 
annars. Öhm… Jag tycker bara att det är kul att de vet med sig att 
man blir så beroende av det att man inte kan släppa spelet ungefär. 
Jag känner igen mig i det. […] Han har antagligen gått ut tidigare och 
inte… tagit sig dit han ska eller gått in i en stolpe eller någonting… 
Så han var tvungen att lösa det på något sätt så han köpte en 
ledarhund. Jag tycker det är coolt gjort.  

(I6: 2011-11-10) 
 

Nää men alltså PSP:n där är rätt kul. Ledarhunden där, kanske 
igenkänningsfaktor, inte för att jag spelar PSP men man går runt i sin 
egen värld liksom. 

         (I3:2011-11-09) 
 
Här syftar I4 till Kleenexreklamen som hon anser vara väldigt tråkig rent visuellt. Men 

innebörden av reklamen är rolig vilket gör den till hennes favorit. Hon anser att sex är 

passé: 

Känner så mycket? Den är ju egentligen jättetråkig, men med den 
meningen så gör den hela reklamen, igenkänningsfaktorn gör att man 
tycker det är kul och man lägger den på minnet även fast den är ful 
och inte lika estetisk som de andra. Den tilltalar mig väl mest av alla 
tre för sex och nakenhet känns så gjort, det kan vara vad som helst då 
och den här toalettreklamen bryter av väldigt bra då. 

         (I4:2011-11-10) 
 
I8 bjuder på en definition av bra reklam och fortsätter som I4 att tala om ett 

igenkännande i kombination med humor. En feministisk underton har identifierats: 

Lite humoristisk, lite rolig och jag tror att man… man känner igen 
sig liksom. Och det berör någon, det berör mig på ett roligt sätt och 
det… jag tror att man kommer ihåg det liksom.  

(I8: 2011-11-14) 
 
Mm… det är en enkel reklam liksom, med ett roligt budskap och det 
tycker jag representerar bra reklam. Dock dyster och ful men man ser 
liksom… det är en bild, väldigt enkel och sen är det lite rolig text 
som är lite, alltså den är ju riktad mot män negativt. Och det är lite 
kul för att jag tror att många tjejer… kan känna igen sig i det här, den 
riktar sig lite till tjejer och samma sak att jag kopplar det här till att 
killar aldrig fäller ner toalocket heller. Att det är varför? Och sen kan 
de byta ett däck. Ja, men att den är enkel och rolig liksom.  

(I8: 2011-11-14) 
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Informanterna talade här om en igenkänningsfaktor i samband med ett humoristiskt 

innehåll. Det framkommer att de anser reklamen vara tilltalande då de kan relatera till det 

själva. Antingen som männen i detta fall, relaterar till PSP och spelet totalt fångar 

uppmärksamheten och drar in dem i en egen värld. Samtidigt kände kvinnorna igen sig i 

Kleenexreklamen då den riktar sig främst mot dem. Dessa reklamer är båda mörka och 

dystra i färgkombinationerna vilket tyder på att det inte måste vara fina och glada färger 

eller rent ut sagt vackert alla gånger för att fånga en tilltalande och positiv känsla hos 

informanterna. Tråkigt men roligt fungerar fint, och här är roligt och igenkänningsfaktor 

de viktigaste begreppen.  

 

6.4 Icke tilltalande reklam 

Denna figur visar resultatet av de av informanterna utvalda icke tilltalande 

reklambilderna. Av de trettio bilder som totalt valdes ut av informanterna av icke 

tilltalande karaktär, såg fördelningen ut såhär mellan sexuell och icke sexuell reklam: 

	  

 
N=30 
 

6.5 Icke tilltalande sexuell reklam 

Informanternas uppfattningar om deras val av icke tilltalande reklam med ett sexuellt 

innehåll redovisas i detta stycke.  

Icke	  
sexuell	  
33%	  

Sexuell	  
67%	  

Icke	  tilltalande	  reklam	  



Unga mediekonsumenters uppfattning av reklam  Bergström & Meyer 2011 

	   33	  

6.5.1 Sexistisk porr genom linsen 

Här ser informanterna Nikonreklamen som sexistisk och gör kopplingar till 

porrindustrin:  

För att man tror ju… det ser ju ut som att man ska spela in en 
porrfilm typ. Att någon ska filma det liksom. Eh, med den här 
kameran och det är bara såhär, jag vet inte… varför ska stora märken 
som Nikon… alltså det känns som att de sänker sig så lågt för att 
liksom fånga folks uppmärksamhet. Jag tycker bara att det är fel! Det 
är också samma sak som den (pekar på Perrierreklamen) att det blir 
så jäkla sexistiskt liksom. Och att det är två tjejer också, det är bara 
för killarna liksom. Nä det gillar jag inte alls. Det blir så stor 
diskussion, ja men det här är bara för killar typ, det väcker mycket 
frågor som ”aa, porrindustrin är bara för killar”, sådant också.  

(I8: 2011-11-14) 
 
Därför att den var… kass! Den är för såhär överdriven… sexistisk. 
En konstig reklam för en kamera.  

(I10:2011-11-16) 
 

Vid första anblick så tycker jag att den är grotesk.  
         (I1:2011-11-11) 
Här gör I1 en utförlig beskrivning av hennes iakttagelser där man tydligt kan se hennes 
kritiska inställning till reklamen: 
 

Alltså det är ju en intim, sexig… spänd, porrig stämning. Ehhh, jag 
ser ju det här som att det är två tjejer som inte kan vara äldre än 15 
år, ganska outvecklade smala tjejer och om man tittar på personen 
som tar fotot så tänker jag att det är ett ganska tjockt finger som är 
manligt, så jag tänker först att det är en man som tog fotot. Vilket gör 
det hela ännu sjukare, sen om man tittar ännu närmare så är nageln 
lite glansig så då kan man kanske tänka att det är en tjej med 
nagellack, men jag vet inte, det är lite oklart. Sen, det sista jag såg, 
vilket jag inte såg tidigare, men om man tittar riktigt noga så står det 
att ”detects up to 12 faces” och då ser man att det är massa folk i 
fönstren som tittar och då har kameran ”upptäckt” dessa människor 
vilket gör det hela ännu värre, att folk tittar på! Och jag undrar… 
vem ska ha den här bilden?  

         (I1:2011-11-11) 
 

Det har framkommit att de flesta av informanterna uppmärksammar sexuell reklam men 

i negativ bemärkelse. De är kritiska mot det sexuella innehållet i reklambilderna och kallar 

det för sexistisk och porrig reklam. I8 anser att stora märken som Nikon inte ska sjunka 

så lågt och behöva ta till upprörande, sexistisk marknadsföring.  

 

Reklamen provocerar informanterna där I1 speciellt uppmärksammar de unga tjejerna i 

Nikonreklamen där vi kan koppla hennes uppfattning till pedofili. Sexuell reklam ökar 

alltså uppmärksamheten men det behöver inte betyda att det är positivt eller tilltalande.  
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6.5.2 Sex och Lego – ett förlorande koncept 

Den sexuella Legoreklamen är den bild som valdes av flest informanter som icke 

tilltalande. Här ser vi inledningsvis citat av I2 som är en av många som är kritiskt inställd 

till innehållet och framställningen av märket. De flesta av informanterna hade inte 

förstått att det var en reklam för Lego om loggan inte hade visats: 

Jag reagerade ju på den, det var ju en av de första bilderna som jag 
såg. Men jag tyckte inte att det var något positivt. Jag tycker att 
bilden för det första är hemsk, rummet ser äckligt ut. Jag tycker att 
Lego är någonting för barn. Sen kan ju vuxna självklart leka med 
Lego men först och främst tänker jag barn när jag hör Lego… och då 
tycker jag att en naken tjej på en stol svankandes byggd i Lego… för 
mig går inte det ihop, det är inte rätt… jag får en känsla av sex och 
hotellrum, motell, ehh. Jag vet inte, prostituerad kvinna, så känner 
jag mer, och reklamen uppfyller inte direkt syftet tycker jag. Utan 
loggan hade jag aldrig kopplat.   

         (I2:2011-11-10) 
 

Jag förstår inte hur det kan vara en reklam för Lego. Jag tror inte att 
det här är en reklam för Lego. Jag tror att någon har Photo-shopat 
den här bilden, det här ser jättekonstigt ut.  

(I10:2011-11-16) 
 

Jag lekte med Lego hela min barndom och det här är en våldtäkt på 
Lego alltså… den kan ju inte vara en riktig legoreklam. Det ska ju 
inte vara kopplat till sex, ehh, enligt min mening. 

         (I3:2011-11-09) 
 

Den är väldigt uppseendeväckande, jag kan inte riktigt… i och med 
att jag ser att det är ett Legomärke så förstår jag att det är Lego men 
det skulle lika gärna kunna vara en pixlad bild av en kvinna, den är 
bara grotesk tycker jag. Hon står med rumpan i vädret. 

         (I1:2011-11-11) 
 

Resultatet visar att olika saker upprör olika människor. Legoreklamen är den som fått 

mest kritik av alla bilder i undersökningen, där en informant till och med uttryckte att 

han ansåg det vara en våldtäkt på produkten, vars huvudmålgrupp är barn. Vissa sa även 

att reklamen hade misslyckat att uppfylla syftet. Det som upprörde mest var att Lego, 

som är en leksak för barn, har i reklamen kopplats till sex och prostitution.  

6.5.3 Sex - dålig marknadsföring? 

Informanterna visar att de är kritiska och ifrågasätter det sexuella innehållet i de valda 

reklambilderna. De har svårt att förstå kopplingen mellan produkten eller märket och 

sex: 
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Jag förstår inte varför man vill sälja Nikon, eller kameror över huvud 
taget på det här sättet. Men jag vet inte, de vill väl provocera.  

         (I1:2011-11-11) 
 

Jag tyckte bara att den var helt fullkomligt idiotisk, jag förstår inte 
varför man skulle vilja… förknippa toapapper med sex på något vis.  

(I7:2011-11-11) 
 

Jag tycker inte att det handlar om toalettpapper alls! Den är jätteskum 
eh… den handlar snarare om… sex, sexleksaker… tvål, nej intimtvål 
eh… underkläder knappt, för att man tänker på att hon ska ta av de 
där kalsongerna när som helst så jag tycker inte ens att det skulle 
kunna vara en underklädesreklam utan det här är reklam för 
någonting som har med sex att göra. Absolut inte för toalettpapper. 

(I9:2011-11-15)  
	  
Två informanter delar uppfattningen att sex inte är någon bra marknadsföring för 

Perrier: 

Jag tycker att den bilden är billig och det blir fel för att varumärket 
ska vara exklusivt. Jag tycker att det säger emot liksom… 
varumärket.  

(I8:2011-11-14) 
 

Skulle man vänt på den här tjejen istället och skulle fått se det som 
att en glad tjej är på en strand och dricker gott vatten för det ser 
jättehärligt ut så hade jag gillat den här för att man hade blivit glad. 
Men nu blir jag bara irriterad för jag vill inte se en rumpa bredvid det 
vattnet jag tänker köpa, det tycker inte jag ska vara centralt i något 
företags värderingar liksom, så det tycker jag är dålig 
marknadsföring.   
      (I4:2011-11-10) 

 
 
Här uppfattas LavAzzareklamen som osmaklig, icke tilltalande och ingen av 

informanterna verkar få något köpsug av bilden: 

Öhm. Konstig bild. Överhuvudtaget. Jag vet inte om det är för att den 
är lite lågupplöst men just nu ser det ut som att det är ett par som står 
i skit upp till midjan och att det flyger runt en massa flugor runt om 
ungefär.  Åh, jag vet inte, men när jag tänker på kaffe så vill jag ju 
inte tänka på folk som badar i fekalier. Ehm… konstiga, konstig… 
position båda två, och båda två har verkligen konstig kroppsform, 
konstig kroppshållning. Åh, jag vet inte… det är också oklart vad det 
liksom handlar om åh… det känns bara onödigt egentligen, det känns 
inte tilltalande någonstans. Det är inte mysigt, det är inte sexigt, det 
är inte… fräscht, det är inte… en situation jag skulle vilja vara i.  

(I6: 2011-11-10) 
 
Alltså jag, LavAzzan här… jag vet inte riktigt vad den försöker säga, 
mer än att den ser skum ut. Det får inte mig att vilja köpa kaffe 
direkt, i alla fall inte LavAzza. 

         (I3:2011-11-09) 
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Många av informanterna hade svårt att förstå kopplingen mellan sex och produkten eller 

märket i fråga, där denna kombination kan ses som en definition av dålig 

marknadsföring. En stark irritation bland informanterna framkom vid tal om sex i ett 

reklamsammanhang som de inte var vana vid. I4 visade detta tydligt då hon inte vill se en 

rumpa bredvid vattnet hon tänker köpa och hävdar att ett sexuellt inslag av denna 

karaktär inte borde förekomma vid marknadsföring av produkter som inte har med sex 

att göra. 

 

Vid tal om toalettpapper, kaffe, vatten och kameror var det många som inte begrep 

varför dessa marknadsförs på ett sexuellt sätt. Ännu en gång ser vi bevis på hur viktigt 

det är att känna åtrå till situationen i bilden, oavsett om bilden har sexuell karaktär eller 

ej. I3 visar tydligt att han inte blir sugen på kaffe när han ser LavAzza reklamen, vilket är 

steg ett i en reklam, att känna någon form av åtrå. Allra sist antyder han att han i alla fall 

inte vill dricka kaffe från märket i fråga. Här ser vi prov på ett sexuellt innehåll som 

bokstavligen uppfattas negativt där ett köpbeslut inte skulle kunna äga rum. 

 

6.6 Icke tilltalande icke-sexuell reklam 

Informanternas uppfattning av icke tilltalande reklam utan sexuellt innehåll presenteras 

nedan.  

6.6.1 Framgångssagan får inte vara tråkig 

Flera av informanterna har redovisat för att den icke sexuella reklamen är tråkig och det 

verkar inte direkt vara vägen till framgång för en reklam. Canonreklamen uppfattas som 

tråkig, där ingenting är intressant eller positivt: 

Så tråkigt. Man ser knappt kameran för att det är något svart i vägen. 
Jag vet inte om man ska kolla på solglasögonen, kameran eller fatet. 
Det är bara massa jävla text över bilden. Jag blir förvirrad, och den är 
mörk och dyster. Sämsta reklamen jag har sett på länge.  

         (I1:2011-11-11) 
 
McDonaldsreklamen känns uttjatad: 

Den är ju så jävla tråkig. Och… man har sett den en miljon gånger 
förut.  

(I7: 2011-11-11) 
Legoreklamen uppfattas som brutal: 
 

Det första jag tänkte på var att han försöker ta sitt liv, det får inte mig 
att känna glädje utav att kolla på den. 

         (I5:2011-11-11) 
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Men jag tycker ändå att det är lite ”over the top” så att säga, man 
hade kunnat ha någon lite mer, lite snällare bild.  

(I6:2011-11-10) 
 

Det är som tidigare visat i diagrammet att de flesta av informanterna valde sexuell reklam 

som icke tilltalande. När informanterna som valde icke sexuell reklam som icke tilltalande 

förklarade varför de valt dessa kom ordet tråkig vid upprepade tillfällen. Det verkar vara 

av betydelse att reklam ska ge glädje och inte vara för allvarsam. Som vi tidigare visat är 

det viktigt att icke sexuell reklam är humoristisk, fin eller fräsch för att den ska vara med 

att tävla om vår uppmärksamhet jämfört med sexuell reklam.  

 

6.7 George Clooney höjer mysfaktorn 

Flera informanter har valt tilltalande icke sexuell reklam med motiveringen ”mysig”. De 

som har valt Nespressoreklamen med George Clooney, vare sig den var av tilltalande 

eller icke tilltalande karaktär för dem, talar alla om en mysfaktor: 

Alltså, första tanken var ju att jag tycker om reklamen som går på 
TV, det har ingenting med bilden att göra men jag tycker den är lite 
charmig på något sätt! Sen så tycker jag att… han dricker ju ändå 
kaffe och det har ju med reklamen att göra… känns lite vettigare än 
vad vissa andra var. Sen är han väl en trevlig man som jag tror 
tilltalar de flesta. 

         (I2:2011-11-10) 
 

Härlig stämning, mysig, trygg stämning. Trevligt… det får mig att 
vilja ta mig en kopp kaffe med honom. […] det är ganska dämpat, 
det är mörk bakgrund, det är mörka färger, det är inte en ljus 
sommardag med sol utan snarare mer att man får en mysig känsla 
framför brasan en vinterdag.  

(I9:2011-11-15)  
	  

I6 talar här om varför han valt LavAzza som icke tilltalande men kan inte hjälpa att göra 

en jämförelse med Nespressoreklamen. Det framkommer att Nespressos mysfaktor 

vinner över LavAzzas sexuella inslag: 

Nej, jag dricker inte kaffe. Ehm, så kaffe tilltalar inte mig särskilt 
mycket överhuvudtaget heller, det kan ju vara det också. Ehm… Men 
jämför man bara med Clooney så är han ju ändå mysig liksom. Jag 
kan ändå förstå att man blir tilltalad av den bilden (pekar på 
Nespressoreklamen). Men den andra bilden i jämförelse är inte 
mysig. Det ser ut som att de försöker fly ungefär, från situationen.  

(I6: 2011-11-10) 
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I5 antyder att reklamen kanske skulle haft större genomslagskraft på honom ute på stan, 

samtidigt som han kopplar Clooneys inbjudande blick som attraherande och tilltalande 

för tjejer: 

Jag kan tänka mig att den ser lite trevligare ut när man ser den ute på 
stan. Man får väl en mysig känsla, han sitter i en skinnfåtölj i ett 
mörkt rum och skulle kunnat sitta framför en eld. Sen bjuder han in 
med hans blick, så jag tror att om man gillar kaffe och är tjej så går 
man väl igång på det. 

         (I5:2011-11-11) 
 
Oavsett om informanterna var tilltalade eller ej av reklamen så var begreppet mysig en 

utmärkande faktor. Flera av informanterna tyckte att Nespressoreklamen gav ett mysigt 

intryck, vilket verkade vara orsaken till valet av reklamen som tilltalande. Vi har alltså 

hittat att begrepp som fin, fräsch, rolig och mysig är tilltalande i reklam.  

 

6.8 Skönhetsideal 

Nedan redogörs för informanternas svar på frågan om de tycker att reklamen förmedlar 

ett skönhetsideal. Ingen av informanterna tycker att den icke sexuella reklamen förmedlar 

ett skönhetsideal. Informanterna talar här om LavAzzareklamen där I7 påpekar något 

intressant om kvinnan på bilden: 

Det känns nästan som att det är samma brud på varenda jävla grej. 
Hon är ju rätt generisk den här damen med långt brunt hår, kurvig.  

(I7: 2011-11-11)  
 

Ja, det tycker jag absolut! Hon ser ju bra ut, långt hår, fräsch eh… bra 
kropp liksom. Han har ju samma sak också, vältränad, man ser inte 
så mycket av honom men han ser ju snygg ut liksom. Har någon 
typ… tatuering liksom, han är ganska cool också om man säger så, 
han är tuff! Eh, ingen fåne liksom utan det här är ett snyggt par, tuffa 
– tuff tjej, tuff kille.  

(I6: 2011-11-10) 

Både ja och nej, mer nej för att jag tycker det visas ändå inte så 
mycket, även om båda är nakna så tycker jag att det blir mycket 
skuggningar, håret är i vägen, det är kaffebönor så jag tycker… näe, 
jag skulle nog ändå inte säga det, han är ju ganska vältränad och det 
ser man ju mer än hennes själva kroppsfigur så… I och för sig hon 
har ju ett bröst, det ser man. Många kvinnor har platta, små bröst och 
jag tror inte att det skulle varit en tjej med små bröst på den här 
bilden, man ser att hon har stora bröst så det kan ju förmedla ett 
skönhetsideal.  

(I9:2011-11-15)  
 

Perrier skapar ett skönhetsideal: 
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Tjejer ska ha en perfekt kropp. Alltså man ser ju inte så mycket men 
hennes rumpa ser ju väldigt fin ut. Inga celluliter så den är ju helt 
klart retuscherad liksom. Så det är ju inge bra!  

(I8: 2011-11-14) 
 

Något västvärldsideal, att man kan gå runt naken på stranden. Det är 
lika mycket nakna människor av båda kön, sen är det ju såklart att 
man ska vara tight och smal och snygg om man är på stranden 
liksom. Solbränd. Det kommer väl med också såklart.  

(I6: 2011-11-10) 
 

Ja, det är ju det jag sa att den förmedlar någon form av exklusivitet. 
Du får vara med i den exklusiva kretsen. Vara brun och fräsch om du 
köper Perrier. Sen är det här verkligen en reklam som jag skulle säga 
är… jag menar att hon har en väldigt vältränad rumpa, eller kropp, 
hon är smal, och brun. Så att, ja absolut, det här ställer ju krav.  

         (I1:2011-11-11) 
 
Det intressanta som framhävs här är hur I3 ställer krav på kvinnans utseende i Burger 

Kings reklam. Texten i samverkan med bilden är ingenting som han lägger märke till utan 

lägger fokus på kvinnans oattraktiva utseende som i detta fall inte ger honom sexuell 

tillfredställelse: 

Svårt att säga, hon är inte så snygg i alla fall. Hon är ju (paus), jag 
tänder inte på sådana. På hennes utseende liksom. Alltså hon känns 
lite poppig liksom, hmm…nej men jag tänker inte på tjejen, jag 
brukar tänka på tjejen när jag ser bilder och så men den här….En tjej 
bredvid en hamburgare, det är inte…hmm..Jag får ju inte stånd. 

         (I3:2011-11-09) 
 
Även Lego skapar ett skönhetsideal:  

Ja, alltså hon är ju smal, smal midja, stora bröst, stor rumpa, långt 
hår, så att ja, absolut, det här förmedlar ju ett skönhetsideal.  

         (I1:2011-11-11) 
 
Ja det tycker jag delvis att det gör. Nu försöker jag inte se på henne 
eller jag ser inte henne som en Lego-kvinna utan som en riktig 
kvinna som är lite pixlig, det är så jag uppfattar henne, även om jag 
vet att det inte är så. Hon är smal, har lite kurvor, ser nog ganska bra 
ut, jag ser inte hennes ansikte sådär jätte väl, men långt hår, står i en 
väldigt utmanande pose ehm… Hon förespråkar ett skönhetsideal så 
som man ser att sexiga och sensuella kvinnor bör se ut.  

(I9:2011-11-15) 
 

Nikon fick olika reaktioner av informanterna:  

Ännu en gång ganska snygga brudar, smala och sådär, inga knubbisar 
här inte!  

(I7: 2011-11-11) 
 

De har jättefina kroppar och sådär… typ perfekta. Så absolut, det gör 
den… Att tjejer ska se ut så liksom.  
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(I8: 2011-11-14) 
 

 
I10 gör en generalisering och hävdar att PS2 reklamen inte förmedlar ett större 

skönhetsideal än någon annan reklam medan I4 definierar dagens skönhetsideal:  

Nej. Inte mer än vad andra reklamer gör.  
(I10:2011-11-16)  

 
En attraktiv och vacker kvinna som sexigt sitter mellan massa kuddar 
med snygg kropp; skönhetsidealet idag typ. 

         (I4:2011-11-10) 
 
Det var väldigt tydligt att de flesta av informanterna upplevde att de sexuella reklamerna 

förmedlade ett skönhetsideal. I7 tyckte till och med att det såg ut som samma kvinna i 

alla reklamerna, vilken han även kallade generisk. Det tydliga skönhetsidealet som 

förmedlas i reklamerna bidrar även, enligt informanterna, till krav på hur kvinnan bör se 

ut.  

 

Däremot var inte idealaspekten något som alla informanter antydde på vid första anblick. 

I9 diskuterade huruvida LavAzzareklamen förmedlar ett skönhetsideal och ansåg att 

eftersom den inte visade så mycket, trots att de båda är nakna, så var svaret på frågan nej. 

Hon granskade även kvinnans bröst i bilden där hon uttryckte att storleken på dem var 

tillräcklig för att platsa i reklamen. Informanten var vid första anblick okritisk till det 

sexuella innehållet, men efter granskningen av brösten drog hon en koppling till att det 

skulle kunna förmedla ett skönhetsideal.   

 

6.9 Könsroller 

Nedan redogörs för informanternas svar på frågan om de tycker att reklamen förmedlar 

några könsroller. Här ser vi I1 ställa sig undrande till ett eventuellt könsbyte i Perrier 

reklamen: 

	  
Könsroller, ja, det är ju inte så att de skulle ställa en man i 
stringkalsonger hållandes en Perrier flaska. Absolut inte, det här är ju 
kvinnan som ett sexobjekt.  

         (I1:2011-11-11) 
 
Mhm… lite att kvinnan är ett objekt liksom. Speciellt på stranden där 
hon ska visa upp sig.  

(I8:2011-11-14) 
 
I Nikonreklamen gör informanterna kopplingar till pornografi:  
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Att porr är för killar liksom. Ehm… det hade varit annorlunda om det 
var en kille och en tjej, för då hade det känts mer… okej på något 
sätt. Det här känns bara nedvärderande mot tjejer. Jag tycker att den 
är hel-dum, alltså verkligen!  

(I8:2011-11-14) 
 

Som jag sa, jag utgår ifrån att det är en man som tar bilden och då är 
det ju definitivt tjejerna som ska behaga mannen. Det är han som 
fotar och de ligger där. 

         (I1:2011-11-11) 
 
Notera generaliseringen som I3 gör när det kommer till mäns uppfattning i allmänhet: 
 

Och de halvlesbiska tjejerna där, vem blir inte sugen på dem? Alltså, 
den väcker ju uppseende, jag tycker den är rätt snygg också… Rätt 
snyggt gjord liksom. Ehm, och som sagt två tajta tjejer liksom? Vad 
kan bli fel? […] jag antar att de flesta grabbar tycker samma sak: ”aa, 
det ser ju spännande ut”. 

         (I3:2011-11-09) 
 
Samma koppling görs i Burger King reklamen: 

Könsroller… när jag läser ”blow” och hon har öppen mun så 
konnoterar jag lite saker som jag inte tycker att man bör göra till en 
hamburger-reklam. (Kort paus) Helt klart! Hon är ju på väg att få in 
en kuk i munnen med röda läppar, kuken i det här fallet är 
hamburgaren och det står ”blow” med stora bokstäver. Det förändrar 
allt när man verkligen läser… texten.  

(I9: 2011-11-15) 
 
Att det är kvinnan som ska behaga mannen var tydligt i Legoreklamen:  

Om man ska titta på könsroller så är det ju hon som är... Hon står där 
och väntar för att mannen ska komma och hon är passiv då, och jag 
menar skulle man se en man sitta, kanske inte i den ställningen för 
den är ganska onaturlig men generellt sätt, bara en man naken så här. 
Det skulle aldrig hända, det förmedlar ju de här förlegade 
könsrollerna. Kvinnan ska vara passiv. Som ett objekt. 

         (I1:2011-11-11) 
 

Ja det känns ju som att de har med en kvinna just på det här sättet… 
och inte en man för att de tror att det ska sälja och uppskattas av 
publiken och allmänheten vilket upprätthåller synen på kvinnan och 
så som man uppfattar henne.  

(I9: 2011-11-15) 
 

Hon står ju definitivt och väntar på att en man ska entra, ja vi kan 
stanna där (skratt). 

         (I1:2011-11-11) 
 
Men det anspelar ju på sex i alla fall. Det kan man säga! Den riktar 
sig till grabbar. 

         (I3:2011-11-09) 
 
Samma sak gäller i Budweiser-reklamen: 
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Som jag sa innan, det är mest män som dricker öl och den här 
reklamen är definitivt riktad till män, så därför har man valt en sexig 
halvnaken kvinna. Så att en än gång; kvinnan som sexobjekt, passiv, 
ligger och väntar på mannen med ölen i handen.  

         (I1:2011-11-11) 
 
Och återigen i Renovareklamen: 

Självklart för den här killen är extremt vältränad och har en riktigt 
snygg kropp! Henne ser man ju inte så mycket av för att hon står 
gömd bakom mannen – självklart, som kvinnan alltid gör för att hon 
är underlägsen.       
      (I9: 2011-11-15) 

 
Huvudtemat i Kleenexreklamen tycks vara anspelningen på könsroller trots avsaknaden 

av faktiska människor i bilden: 

Alltså, jag antar att det är en kille som inte satt på toalettpappret efter 
att han tagit det sista. Man skulle kunna säga att det är lite 
mansförnedrande, ehh, men det är ju inte det första jag tänker på, det 
första jag tänker på är att allt är booring. 

         (I2:2011-11-10) 
 
Men som jag sa förut, om man läser texten så handlar det ju om 
kvinnligt och manligt. En tjej skulle kanske inte missa att sätta på en 
ny rulle om hon tog den sista. Men det är tydligen någonting som 
män gör. 

(I5:2011-11-10) 
 
Ja, jag ser ju feminism i det. Det är antagligen en feminist som har 
gjort den här reklamen (skratt). Kanske vad vet jag? 

         (I5:2011-11-11) 
 

Sen är det lite rolig text som är lite, alltså den är ju riktad mot män 
negativt. Och det är lite kul för att jag tror att många tjejer… kan 
känna igen sig i det här, den riktar sig lite till tjejer och samma sak att 
jag kopplar det här till att killar aldrig fäller ner toalocket heller. Att 
det är varför? Och sen kan de byta ett däck. Ja, men att den är enkel 
och rolig liksom. 

    (I8:2011-11-14) 
 

Flertalet av informanterna tyckte att reklambilderna innehöll anspelningar på könsroller. 

Alla reklamer var av sexuell karaktär utom en från Kleenex men som tydligt anspelande 

på könsroller enligt informanterna. En kvinnlig informant häntydde på att reklamen 

skulle kunna uppfattas som mansförnedrande. De andra kvinnorna kände igen sig och 

identifierade sig med reklamen där det intressanta är att en manlig informant uppfattade 

och identifierade sig med det som att ”det är tydligen något som män gör”. Med andra 

ord tog han lärdom av hur män ska vara enligt värderingarna kring könsroller.  
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I9 analyserade Burger Kings reklam där vi tydligt kunde se att hon uppmärksammade 

slagkraften och effekten som den tillhörande texten gav till bilden. Allt förändrades när 

hon läste texten till bilden viket resulterade i konnotationer som hon inte tyckte hörde 

hemma i en reklam för hamburgare. 

 

De flesta informanterna ansåg att de utvalda reklamerna häntydde på sex. Det gick att 

urskilja stereotypa värderingar där kvinnan bland annat sågs som ett objekt. Att kvinnan 

betraktades vara underlägsen och passiv framkom ganska tydligt. En informant påvisade 

könsrollerna då han hävdade att en man aldrig skulle kunna uppfattas som sexig och 

sensuell som kvinnan i Legoreklamen, när han analyserade hennes pose.   

 

Porr är för män och att reklamen med sexuellt innehåll riktar sig till män är något som 

många av informanterna lät förstå.  En av dessa var I8 som påstod att det inte skulle vara 

lika kvinnoförnedrande om det skulle varit en tjej och en kille i Nikon reklamen, istället 

för två tjejer.  Han visar en medvetenhet kring kvinnan som sexobjekt och underlägsen 

mannen då en koppling till pornografin görs. I3:s analys av samma reklam var däremot 

inte densamma. Istället fantiserade och identifierade han sig med den sexuella situationen 

och de ”tajta brudarna” i reklamen vilka han inte skulle haft någonting emot att dela säng 

med. 

7 Slutsatser och diskussion 

Vår undersökning har resulterat i att hela 67 % av informanterna faktiskt inte är tilltalade 

av sexuell reklam. Det sexuella innehållet i reklam ifrågasattes många gånger där 

informanterna inte förstod syftet och tyckte att det var onödigt och dålig 

marknadsföring. Det har påvisats, att på grund av den sexuella reklamens icke tilltalande 

karaktär och bristande syfte, gav den informanterna inget vidare köpsug. Resultatet är 

inte långt ifrån de amerikanska undersökningarna som visade att det är mer sannolikt att 

människor blir avtända och mindre benägna att köpa produkten i en sexuell reklam samt 

att hela 70 % av undersökningsdeltagarna tyckte att det var för mycket sexuella bilder i 

reklam (Lambiase & Reichert 2003).  

 

Angående den sexuella användningen i reklam går det inte att bortse ifrån faktumet att 

sex ökar observansen. Informanterna har styrkt teorier från Brooke (2003) och 

Chambers (2006) att sexuell reklam ökar uppmärksamheten, däremot har det 
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framkommit att det till störst del inte är i tilltalande och positiv bemärkelse, utan 

tvärtom, i ett kritisk icke tilltalande avseende. Orsaken till vårt resultat är att andra 

faktorer i de icke sexuella bilderna var mer tilltalande för informanterna såsom 

stämningen i bilden, färgkombinationen, igenkänningsfaktorn samt ett humoristiskt 

innehåll. Även att känna åtrå till situationen i bilden är ett element som anses viktigt för 

informanterna. En del antydde på detta både när det gällde en tilltalande bild, oavsett 

sexuellt innehåll eller inte, eller saknaden av åtrå i en icke tilltalande bild. 

 

Resultatet är intressant då ett sexuellt innehåll tillhör vår vardag och gör det av en 

anledning – det ska påverka oss och fånga vår uppmärksamhet. Frågan som kan ställas är 

vad syftet är om responsen till största delen är negativ? När fler och fler branscher börjar 

använda sig av sexuell reklam trots att undersökningar visar att samhället anser att det är 

för mycket sexuell exponering i reklam, går det ändå åt fel håll (Lambiase & Reichert 

2003). Det råder inga tvivel om att informanterna uppskattar och tilltalas mer av andra 

element än det sexuella. Den sexuella reklamen har en emotionell intention att betona 

tillfredställelsen som medföljer vid köpet av produkten (Sivulka 2003; Rutherford 2007). 

Detta var ingenting som uppmärksammade eller påverkade informanterna. Med andra 

ord fungerade inte det emotionella motivet inte i den sexuella reklamen. Dock fick 

flertalet av informanterna ett (köp)sug efter öl från Coors lightreklamen. Det var även 

den reklamen som bäst uppfyllde sitt syfte. Med andra ord fungerar den emotionella 

tillfredställelsen bäst i icke sexuell reklam.  

 

Vi kan se tydliga kopplingar från tidningen och framgångssagan Playboy i de tilltalande 

valda bilderna. Samma typ av inslag syns tydligt i de valda bilderna av informanterna som 

bidrog till deras uppmärksamhet – inte minst i reklamen från Budweiser. Även kvinnor 

tilltalades av det sexuella innehållet i Budweiser- och Perrier-reklamen vilket kan bero på 

att kvinnor har börjat idealisera och identifiera sig med kvinnan i porrfilmen och finner 

därav denna sexuella reklam tilltalande. Att kvinnor ser på pornografin som ett slags 

eftersträvande ideal både för hur hon ska vara men framförallt hur hon ska se ut. 

Kvinnor ser på andra kvinnor så som män ser på dem i porrfilmen. De stereotypifierade 

värderingarna har överförts till något van Zoonen (2007) menar uppträder normalt och 

accepteras av alla.  

 



Unga mediekonsumenters uppfattning av reklam  Bergström & Meyer 2011 

	   45	  

Att media tillsammans med religion är delar av de ideologiska apparaterna, som Althusser 

och Gramsci uttrycker det, samt bärare av ideologiska budskap och värderingar är tydligt 

(van Zoonen 2007). Användningen av sexuellt innehåll fortsätter att öka och framförallt 

spridas till fler branscher. Denna eskalering av erotism menar bland annat Brooke (2003) 

och Chambers (2006), inte skett på grund av att det säljer utan på grund av att det är ett 

sorts spektakel som används för att väcka uppmärksamhet hos konsumenterna. Att 

klichén sex säljer skulle komma från Halls (1981) och Morris (1990) begrepp cultural 

dopism är något som kan ha varit riktigt i tidigare år. Dock har informanterna motbevisat 

detta och är allt annat än disträ och likgiltiga i deras resonemang kring reklambilderna. 

Speciellt de bilder med ett sexuellt innehåll bemöttes på ett kritiskt sätt och uppfattades 

av många informanter som provocerande, dålig marknadsföring samt att de inte ens 

förstod sig på användningen av sex i detta syfte. Vi är därför beredda att hålla med 

Brooke (2003) om att istället benämna det som ”spektakel säljer”.  Ett exempel på detta 

är humor och informanterna visade just att ett humoristiskt innehåll i reklam både 

uppmärksammade och tilltalade de mer än ett sexuellt innehåll som i vissa fall hade 

motsatt effekt. Med samhällets och medias överpresentation av sexuellt innehåll är inte 

sex lika tabubelagt och förbjudet längre i kommersiellt syfte, och kan därför vara en 

bidragande faktor till en sexuell mättnad. Det sexuella har helt enkelt blivit för mycket 

och pågått under för lång tid.  

 

Då vi är överrösta med sexuellt innehåll i reklam och media där det är lätt för oss att 

förbise mycket av detta (Brooke 2003). Det mest intressanta i hela undersökningen är att 

den enda sexuella reklamen som inte någon gång valdes som icke tilltalande eller ens 

ifrågasattes, var ölreklamen från Budweiser, trots den oundvikligt nakna kvinnan i den. 

Öl är den enda produkten bland våra valda reklambilder som traditionellt är förknippad 

med sexuell reklam (Chambers 2006). Förklaringen till resultatet kan ligga i de 

dominerande värderingarna och de ideologiska budskapen som media bär. Så länge 

samhället känner igen sig i det som har varit kommer det att uppfattas som normalt och 

accepteras av alla (van Zoonen 2007). En annan intressant observation är att reklamen än 

idag använder sig av inslag av barnpornografi och pedofili – som Calvin Kleinreklamen 

blev förbjuden för. Ett sådant exempel är Nikonreklamen där informanter talade om 

unga tjejer i ett pornografiskt sammanhang. 
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Genom att titta ur ett historiskt perspektiv kan vi försöka förstå varför man fortfarande 

använder sig av sexuell reklam trots att forskare har svårt att visa att det faktisk leder till 

ett köpbeslut (Chambers 2006). Reklamen har alltid varit riktad till kvinnor då de 

kontrollerade det mesta av hushållets spenderade pengar (Sivulka 2003). Reklamen fick 

ganska snabbt sexuella inslag, då den började använda sig av kvinnans emotionella 

sårbarhet och anspela på den sexuella instinkten, och önskan, att attrahera en romantisk 

partner. Att den sexuella reklamen har eskalerat i takt med utvecklingen av tekniken, 

samhällets normer och kapitalistiska reformer är ganska givet (McNair 2002; Rutherford 

2007; Sivulka 2003). På 1980-talet kunde vi se reklam som testade de sexuella gränserna 

med inslag av både pedofili och pornografi. Att det för varje årtionde krävs mer och mer 

av marknadsförare att få vår uppmärksamhet gör att reklamen därmed blir mer och mer 

uppseendeväckande, explicit och vulgär.  

 

Reklam fortsätter att rikta sig till, och använda sig av, kvinnor som den alltid har gjort. 

Dock används numera även kvinnor i syfte att sälja produkter till män. Hon porträtteras 

ofta där som ett sexobjekt – likt porrfilmen. Flertalet informanter uppmärksammade 

mannens frånvaro i sexuella sammanhang, framförallt mannen som ett sexobjekt. 

Utbudet av sexuell reklam i sin helhet och bildmaterialet i undersökningen samt 

informanternas uppfattning av bilderna styrker detta. Vi kunde även se att några av de 

kvinnliga informanterna identifierade och idealiserade sig med kvinnan i de sexuella 

reklamerna. Slutsatser kan dras om anledningen till att manliga informanter blir tilltalade 

av sexuell reklam. Detta beror på att de tänker ett steg längre och identifierar sig själva 

med den sexuella situationen. Detta bevisar att den dominerande ideologin uppträder 

som något normalt. De ideologiska konstruktionerna av femininitet förmedlas av media 

och bevarar på detta sätt hegemonin (van Zoonen 2007). 

 

Ytterligare något som media är bärare av är skönhetsideal och könsroller (van Zoonen 

2007). Flertalet av informanterna tyckte att reklambilderna innehöll anspelningar på 

könsroller. Alla dessa reklamer var av sexuell karaktär utom en från Kleenex. Att inte 

enbart kvinnan blir porträtterad på ett nedvärderande sätt kom tydligt fram vid 

intervjuerna kring denna reklam (McNair 2002). Dominanta värderingar i media lär 

kvinnor hur de ska se på och behandla sina män (van Zoonen 2007). Likaså lär sig 

mannen sin plats i samhället genom media, men framförallt via kvinnor. Kvinnorna 

kände igen sig i Kleenexreklamen och identifierade sig med den medan det intressanta 
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var att en manlig informant uppfattade och identifierade sig med det som att ”det är 

tydligen något som män gör”. Med andra ord tog han lärdom av hur män ska vara enligt 

värderingarna kring könsroller. Både kvinnliga och manliga informanter accepterade 

budskapet i reklamen som något självklart och naturligt. Precis som van Zoonens (2007) 

teori om ideologi såg vi att de flesta reklamerna gynnade de dominerande värderingarna 

vilket även genomsyrade informanternas interpretationer och värderingar. Denna reklam 

är alltså ett exempel på hur synen på könsroller kvarstår.  

 

Pornografin har med andra ord överfört både skönhetsidealen och könsrollerna till 

reklamen, vilket i sin tur våra informanter anammat. Detta gäller både manliga och 

kvinnliga informanter – de manliga såg på kvinnan på samma sätt som i porrfilmen och 

kvinnor såg på sig själva på samma sätt som hon porträtteras. Merparten av 

informanterna gjorde kopplingar till pornografin och tyckte att vissa av reklamerna var 

sexistiska och nedvärderande gentemot kvinnan. Att hon är ett sexobjekt och till för 

mannens njutning var det många som reflekterade över. Återigen kunde vi finna stöd för 

teorin kring att pornografin ligger till grund för kvinnans objektifiering (van Zoonen 

2007). Även om vi idag är medvetna om att dessa könsroller och skönhetsideal existerar i 

reklam krävs det nog mycket för att de dominerande värderingarna och patriarkala 

relationerna ska förändras.  
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