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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur en grupp kvinnor i åldern mellan 20-30 år 

upplever och förhåller sig till det kvinnoideal som framställs i mediereklam. Studien 

byggde på en kvalitativ ansats i ett försök att söka reda på deras gemensamma 

uppfattningar om fenomenet och hur de upplevde att de påverkas av den kvinnliga 

framställningen. Av den anledningen utfördes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod eftersom den ger de intervjuade personerna en möjlighet att 

utveckla sina svar. Då kvinnor tillhör en av de största konsumtionsgrupperna ansåg vi 

att det var relevant att studera hur denna grupp kunde påverkas av mediereklamens 

framställningar. Intervjufrågorna ställdes utifrån ett urval av reklambilder från de idag 

största företagen i Sverige inom mode och skönhet.  

Tidigare forskning lyfter fram medias roll i producering och reproducering av 

kvinnlighet och manlighet, samt dess inflytande på individers självbild och 

verklighetsuppfattningar. Eftersom det huvudsakliga syftet med reklam är att sälja en 

produkt är denna framställning inte alltid en korrekt avspegling av den objektiva 

verkligheten. För att få en bättre förståelse för hur reklamen kan tolkas utgick vi i den 

teoretiska bakgrunden från Butlers performativitetsbegrepp, Connells utgångspunkter 

om en genusordning samt Goffmans teorier om hyperritualisering.  

Resultatet visade att informanterna upplevde att de påverkades av mediereklamens 

framställningar. Informanterna var väl medvetna om att medias framställning av 

kvinnoidealet inte är en riktig avspegling av verkligheten, samtidigt fanns det ändå en 

strävan att komma så nära idealbilden som möjligt. Detta bekräftar Butlers, Connells 

och Goffmans teorier om att kvinnlighet och manlighet är någonting som är socialt 

konstruerat och fastläggs av den rådande normen i samhället.  
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1. Inledning 

Reklambilder är ett av de främsta verktygen inom medier. De förekommer överallt och vi 

exponeras för dem dagligen; både hemma i soffan, framför tv:n, på tunnelbanan och nere på 

stan. År 2008 konsumerade genomsnittssvensken runt sex timmar medier om dagen 

(Fagerström och Nilson, 2008). Idag tittar vi mer och mer på tv och sitter allt längre framför 

datorn och dessa är exempel på två stora informationskällor media använder sig av. Att säga 

att media inte påverkar eller har något inflytande över oss vore en klar underdrift då vi 

exponeras så mycket för den varje dag.  Harold Laswell introducerade 

“injektionshålshypotesen” i sin bok Propaganda technique in the World War (Laswell, 1927). 

Hypotesen bygger på att medier fyller två funktioner: de håller samman samhällets olika delar 

med varandra och i och med den tekniska utvecklingen som vi har idag kan gemene man, 

oavsett var vi befinner oss, oberoende om vi bor i Boden eller Stockholm, ta del av samma 

information. Demokratier behöver också medier som en slags förmedlare av önskvärda 

normer och värderingar till invånarna i samhället (Fagerström & Nilson, 2008). Kärnan i 

denna hypotes är alltså att medier förmedlar normer som konsumenterna i sin tur fångar upp 

och påverkas av. 

  

I och med den ständiga utvecklingen av dagens digitaliserade konsumtionssamhälle ökar 

tillgängligheten inom de flesta områdena, från produkter, till platser i världen samt till olika 

grupper och kulturer. Detta krymper på ett sätt avstånd i världen och leder samtidigt till 

globalisering och förändrade strategier i vårt kommunikationsmönster (Jedbratt & Lindgren, 

1999). Med detta skapas och utvecklas också nya marknadsföringsstrategier för att på ett 

effektivare sätt nå ut till kunderna. Aldrig förr har reklam fokuserat så mycket på den enskilda 

individen som nu, då mycket av dagens reklam inriktar sig på att skapa skräddarsydda 

koncept av livsstilar till konsumenterna (Jedbratt & Lindgren, 1999). Coca-Cola Light 

marknadsförs exempelvis till kvinnor med hjälp av modeikonen Karl Lagerfeldt, där man 

insinuerar att modemedvetna unga kvinnor dricker Coca-Cola Light. Det vi föredrar eller 

tycker om är knappast någonting som uppkommit av en slump. Vi lär oss att tycka om vissa 

specifika saker via våra preferenser, som vi får från den rådande omgivningen och de 

kontexter vi befinner oss i (se bl.a. Jedbratt & Lindgren, 1999; Sverrisson m.fl.,2004).  
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Wolf (1996) redogör i boken Skönhetsmyten om hur föreställningen om skönhet används mot 

kvinnor. Hon menar att skönhetsmyten är uppbyggd av en lögn där ”skönhet” existerar som 

någonting objektivt och universellt. Vidare menar Wolf att ”kvinnor måste vilja förkroppsliga 

den [skönheten] och män måste vilja äga kvinnor som gör det” (Wolf, 1996: 10). Det 

essentiella med skönhetsmyten är att den alltid i grund och botten dikterar ett beteende och 

inte utseende. Västvärlden har aldrig varit så jämställd som den är idag, både socialt och 

politiskt. Samtidigt anser Wolf att kvinnor alltmer behöver förhålla sig till en normativ bild av 

hur de ska se ut istället. Detta tycker vi är en intressant aspekt med tanke på den 

marknadsföring av skönhetsprodukter som till stor del är inriktade på kvinnor i dagens 

samhälle. Som kvinna idag är det svårt att undvika alla dessa ideal som medier ständigt matar 

dem med.  Överallt i tidningar kan kvinnor läsa om fettskräck, hälsotrender, hur de snabbast 

går ned i vikt och på nästa sida om ”tio enkla knep till bättre självkänsla” och vilka produkter 

de bör köpa för att lyckas i livet. 

 

Varje gång kvinnor vistas i det offentliga rummet konfronteras de således av en ständig 

granskning och exponering av den kvinnliga kroppen.  Eftersom medier idag kan tänkas ha ett 

stort inflytande över individer och i synnerhet över kvinnors beteende och utseende, är det 

också centralt att undersöka hur dessa påverkar kvinnor.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mediereklam framställer det rådande 

kvinnoidealet. Denna studie kommer således att inrikta sig på hur kvinnorna som intervjuats 

förhåller sig till kvinnoidealet som framställs i mediereklam och hur de upplever att det 

påverkar dem. Ytterligare ett syfte är att få en ökad förståelse för hur kvinnorna förhåller sig 

till identitetskapande, och bilden av vad kvinna är utifrån de ideal som mediereklam använder 

sig av. Sammanlagt har nio kvinnor intervjuats i åldern 20-30 år med minst 

gymnasieutbildning från spridda delar av Sverige. 

 

Frågeställning 

Studiens centrala frågeställningar är:  

 Hur upplever de kvinnor vi talat med det kvinnoideal som framställs i mediereklam? 

 Hur upplever de att de påverkas av det kvinnoideal som framställs i mediereklam? 
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1.2 Avgränsning 

Anledningen till att vi valde att fokusera på kvinnor i åldern mellan 20-30 år är för att de 

tillhör en av de största konsumtionsgrupperna av mode- och skönhetsprodukter, och mycket 

av den dagliga mediereklamen är riktad till just unga kvinnor (SCB, 2009). Vi valde därmed 

att enbart fokusera på just mode- och skönhetsprodukter och i synnerhet på hur våra 

informanter upplever att reklambilder påverkar deras beteende samt hur de förhåller sig till 

kvinnoidealet idag. Vi har således valt att inte uppmärksamma den andra sidan av myntet, 

nämligen hur kvinnor som största konsumtionsgrupp kan tänkas påverka efterfrågan och 

produktion av mediereklam. 

 

1.3 Disposition 

Studien börjar med en bakgrund där ett urval av tidigare forskning presenteras och där ett 

antal aspekter kring media samt dess tänkbara påverkan på individer tas upp. Efter det följer 

ett avsnitt som beskriver våra teoretiska utgångspunkter som vi anser tillämpbara för syftet 

med denna studie. Vidare följer ett avsnitt om metod och data som beskriver valet av ansats 

samt hur vi gått tillväga. Resultatdelen består av en analys där det empiriska materialet är 

inbakat i analysen, så läsaren får en överblick över resultaten samtidigt som läsaren parallellt 

ser hur det analyserats. Studien avslutas med en diskussion som innehåller kritiska 

reflektioner kring studien, en kort sammanfattning om vad studien kommit fram till samt 

förslag på vidare forskning kring ämnet.  

2. Bakgrund 

Fagerström och Nilson (2008) menar att de framställningar som figurerar i medier om kvinnor 

och män, bidrar till föreställningar om hur de bör vara och se ut för att bli respekterade och 

bekräftade i den verklighet som värderas som viktig. Således blir dessa framställningar i 

media någonting som vi hämtar våra referenser, och till viss del preferenser, ifrån. 

Tillsammans med vår sociala interaktion med omgivningen och med dessa framställningar 

bygger vi vår verklighetsuppfattning. 

 

2.1 Reklamens påverkan på individen 
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Medieforskning har under senare år allt mer ägnat sig åt att undersöka på vilket sätt kvinnor 

och män, femininitet och maskulinitet, framställs i media och i vilken utsträckning denna 

framställning är en produkt av sociala samt politiska återspeglingar av rådande strukturer. 

Reklam skildrar en historisk kontext, samtidigt som den skildrar någonting som inte behöver 

vara en objektiv verklighet (Fagerström & Nilson, 2008). Reklamen bidrar å ena sidan till att 

människor får en överblick över rådande normer och ideal som existerar i samhället under en 

viss tid, och reproducerar å andra sidan en bild som inte alls behöver stämma överrens med 

verkligheten (se bl. a. Fagerström & Nilson 2008; Jedbratt & Lindgren, 1999). Då till exempel 

modereklambilder är någonting som vi dagligen exponeras för i det offentliga rummet, vars 

syfte är att tilltala och nå betraktaren med ett övertygande budskap, refererar vi självmant till 

den framställning vi ser. På så sätt införlivas föreställningar om ”kvinnligt” och ”manligt” 

som något naturligt och normgivande (Fagerström & Nilson, 2008).  

 

Ekman (1998) menar att tv, media och press har mer makt idag än tidigare att påverka och 

forma våra dagliga val genom att ständigt påminna oss om vad det är vi bör sträva efter. 

Vidare säger hon att denna makt som media innehar bygger på en maktstruktur där 

något/någon är underordnat. Då utvecklingen kommit så långt att medier fått en allt större roll 

i såväl offentligheten som i varje individs vardagsliv, blir också behovet att förhålla sig till 

media allt större. Detta betyder i sin tur att vi som individer, och samhället i stort, påverkas 

allt mer av det medierna förmedlar till oss och i synnerhet på det sätt det förmedlas till oss 

(Fagerström & Nilson, 2008). Samtidigt har det höjts kritiska röster mot det kvinnoideal som 

framställs idag. Många har reagerat över hur modereklam väljer att visa smalare och smalare 

modeller, och i bloggar
1
 och artiklar såsom i Dagens Nyheter och på Newsmill.se etc., 

diskuteras konsekvenserna av idealet och det faktum att det kryper längre och längre ned i 

åldrarna. Denna kritiska våg ses som en reaktion mot det osunda idealet där konsumenter är 

kritiska till dagens normer om vad skönhet innebär (DN.se, 2011; Newsmill.se, 2011). Så 

samtidigt som vi i idag har ett större behov av att förhålla oss till medias information är också 

konsumenterna mer medvetna, vilket leder till att allt fler är mer kritiska till det som 

förmedlas.   

 

Fagerström och Nilson (2008) menar att en bild aldrig är en sann återgivning av verkligheten. 

Det finns en tanke, en regi, bakom varje bild för att uppnå ett visst intryck eller förmedla ett 

                                                 

1 Se bland annat bloggen http://kroppsbild.wordpress.com 
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visst budskap. Allt från vardagliga familjefoton till stora nyhetsbilder är ofta på ett eller annat 

sätt redigerade och uttänkta. Det är sällan som någonting i en kommersiell bild lämnas åt 

slumpen (Sverrisson, mf.l., 2004). De menar på att själva bilden i vår västerländska kultur 

erhållit statusen av ett slags sanningsvittne på vad som är äkta, och då syftar de framförallt till 

bilder som förmedlas i samband med nyheter. Även om vi inte litar blint på det vi ser 

nuförtiden finns det ett slags vanemässig tillit som gör att vi inte tolkar eller ständigt 

reflekterar över bilders äkthet utan istället ser dem som ett naturligt inslag i vår vardag 

(Fagerström & Nilson, 2008).  

 

Även Hirdman (2001) följer Fagerströms och Nilsons (2008) spår angående mediers roll i 

samhället. Hon anser att en stor del av medieutbudet är format utifrån idéer om vad kvinnor 

och män förväntas vilja se och läsa. Detta gör media till en stor producent av föreställningar 

om vad ”kvinnligt” och ”manligt” innebär eller bör innebära (Hirdman, 2001). Läsarna delas 

in i olika kategorier beroende på vilket kön de tillhör och efter vilka idéer media tänker att 

kvinnor respektive män har. Kategoriindelningen är en viktig del i mediers existens och 

legitimitet och genom att ständigt definiera läsarna i könskategorier reproduceras dessa 

föreställningar, vilket också bekräftar normen ännu mer. Medierna måste därmed tolka vilka 

behov publiken [läsarna] har och vilken slags publik det är för att kunna ge den vad den 

önskar. Samtidigt är de också med och definierar vad dessa önskningar bör vara och vad 

publiken bör eftersträva. Vidare menar Hirdman att en bild skapar en bro mellan det fiktiva 

och det verkliga, och med detta även ett igenkännande och en tillit till det vi ser och läser 

(Ibid.). På så sätt ger bilden händelserna ett ansikte och konkretiserar det vi läser. I likhet med 

Fagerström och Nilson (2008), menar Hirdman (2001) att bilden också är av stor betydelse för 

hur vi ser och uppfattar oss själva och omvärlden.   

 

Goffman gjorde under 70-talet en studie av reklambilder som han kallade Gender 

Advertisements (1979) där han undersökte hur genus kodas och konstrueras i reklam.  

Han menar på att reklam inte speglar hur kvinnor och män är i verkligheten, utan speglar hur 

vi tror att de är. Även om denna studie gjordes under sent 70-tal är den fortfarande aktuell 

idag då det fortfarande förekommer uppdelade samt tydliga maktstrukturer som också 

Hirdman (2001) menar går att härleda till genus och könsstereotyper.  Oppliger (2007) 

betonar även medias framställningar och dess effekter.  Då reklam och annan media är stora 

förmedlare av stereotyper och normer, är det inte heller motstridigt att poängtera att de på så 

sätt bidrar till befästandet av den underordning kvinnor erhåller i både media och den 
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verklighet de befinner sig i. En mer ingående redogörelse om Goffmans teorier kommer att 

redovisas under teoretiska utgångspunkter. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Genus som en social konstruktion 

Föreställningarna om de könsstereotypiska egenskaperna som ständigt kodas och 

reproduceras i media och i de vardagliga interaktionerna följer en norm som definierar vad 

kvinnligt och manligt innebär. Denna heterosexuella norm menar både Butler (1988; 2007) 

och Connell (2006) är någonting socialt konstruerat och betonar en dikotomi mellan kvinnligt 

och manligt, där mannen blir överordnad kvinnan. Butler (1988; 2007) beskriver normen som 

ett färdigskrivet manus som avgör hur vi ska tala och agera. Att vara kvinna är att tvinga 

kroppen till att anpassa sig till en historisk bild av vad en ”kvinna” är. Normen tvingar därmed 

kvinnan till att bli ett kulturellt tecken.  Kroppen blir dess genus genom de olika yttranden och 

handlingar som i sin tur producerar, reproducerar och förnyar genus. Vi kan alltså inte välja 

om vi vill följa manuset eller inte. Det är som en tvingande kraft som vi måste agera efter. 

Butler kallar det färdigskrivna manuset för performativitet och menar att så fort vi föds blir vi 

inlemmade i de olika heteronormativa matriserna som påverkar och får oss att repetera 

manuset (Ibid.). På så sätt menar hon att individers identitetsskapande är en social 

konstruktion och baserad på redan etablerade system av meningssammanhang. Vi tvingas att 

upprepa de här formerna av system för kvinnor respektive män för att göra oss begripliga. 

Med andra ord kan vi inte själva avgöra om vi ska göra genus eller inte utan detta bedöms av 

diverse diskurser som blir till genom olika institutioner (Ibid.).  

 

Connell (2006) håller inte med om att dessa diskurser är en helt och hållet tvingande process 

utan anser att de flesta gör kön frivilligt i de vardagliga interaktionerna, d.v.s. de intar den roll 

som tilldelas dem i genusmönstret, men att individer kan tolka dem olika och därför finns det 

ett utrymme att bete sig olika. Vidare menar han också att processen av genusskapandet, 

skapar olika könsroller vilket resulterar i olika femininiteter och maskuliniteter. Även Butler 

(1988; 2007) ger uttryck för detta.  Eftersom vi följer ett manus likt ett skådespel menar hon 

att vi aldrig kan härma/agera rätt. Därför sker det ständigt små förändringar när vi tolkar 

manuset, vilket skapar plats för olika uttryck av genus. Dessa olika uttryck av genus ser Butler 

som en möjlighet att förändra normen. Subversiva akter är däremot akter som har extra stor 
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förändringspotential och något som kan påskynda processen och på sikt förändra 

genusnormerna. Sådana subversiva akter ses som omstörtande och hotande för den rådande 

heterosexuella matrisen i samhället (Ibid.). Dessa akter kan innebära att som man klä ut sig till 

kvinna, eller som kvinnan från publiken i melodifestivalen 2012, inte raka sig under armarna 

– något som fick hela landet att skriva, blogga och debattera om hennes naturliga 

kroppsbehåring. Att denna subversiva akt fick så många människor att reagera var just för att 

det så tydligt bröt mot normen för hur en kvinna normalt brukar vara. Anledningen till att 

konformiteten är så pass hög att individer trots allt följer manuset, är just på grund av dessa 

ovannämnda situationer. Individer vill undvika att göra subversiva akter för att slippa bli 

utpekade som avvikande från gruppen (Ibid.). 

 

Connell (2006) däremot, ser olika femininiteter och maskuliniteter som något negativt. Han 

menar att dessa femininiteter och maskuliniteter bidrar till en hierarki, där de som inte når upp 

till den hegemoniska (dominerande/ideal) bilden av hur en kvinna eller man bör vara, får utstå 

negativa sociala konsekvenser.  Därför menar Connell att genusordningen visar på 

inneboende orättvisor och förtryck. Endast genom att uppmärksamma dessa genusmönster 

och blotta ojämlikheten kan vi finna redskap för förändring (Ibid).  

 

3.2 Ritualisering och hyperritualisering 

Varje rörelsemönster vi gör, från den minsta artighetsfras till avancerade beteendemönster, är 

vad Goffman (1979) kallar för ritualisering, d.v.s. beteenden vi lär oss känna igen. På detta 

sätt kan man säga att våra referensramar bygger på beteenden som är socialt konstruerade. 

Beteenderitualerna vi utför reproduceras sedan i sin tur via reklam och annan media.  

Denna reproducering kallar Goffman för hyperritualisering, vilket innebär att roller 

reproduceras och förstärks via reklamen. Dessa roller och beteenden tolkar vi i nästa steg som 

naturliga där vissa specifika beteenden blir kopplade till kön (Ibid.). Alla vill vi kunna bli 

förstådda när vi kommunicerar med andra människor och på så sätt underlättar ritualiseringar 

vår kommunikation. Reklamen är både ett resultat av generaliseringar och ritualer, men den 

reproducerar också rollföreställningar och ideal för att sälja en produkt. Hyperritualiseringar 

är därför i många fall inte korrekta avspeglingar av verkligheten. Genom hyperritualiseringar 

kan vi också av bara en ögonblicksbild utläsa ett helt händelsescenario - då vi lärt oss känna 

igen beteenden där specifika beteenden blir kontextuellt kopplade till könstillhörighet (Ibid.). 

En tolkning där vi använder våra stereotyper är när vi till exempel ser en kvinna och en man 

TML4
Markering

TML4
Markering

TML4
Anteckning
Är buttler inkonsekvent här?



 

 8 

som tillsammans tittar på ringar i en guldsmedsbutik. Vi tolkar det då ”automatiskt” som ett 

heterosexuellt par som ska förlova sig och kanske inte två vänner som letar efter en present.  

 

Goffman (1979) urskiljer en rad ritualer som han kallar för genderismer (genderisms) vilket är 

kännetecken för hyperritualisering. Kvinnliga poser i reklam är oftast underordnade och 

kännetecknas av sluttande axlar, stora känslouttryck samt barnsliga, onaturliga poser och en 

passiv roll i bilden. Mäns poser däremot, är rakryggade med breda axlar och de innehar ofta 

en central roll i bilden vilket symboliserar ledarskap och dominans. En ytterligare dominant 

handling är att männen oftast inte tittar in i kameran vilket kvinnor i större utsträckning gör. 

Det här menar Goffman förekommer utbrett inom mediereklam vars syfte är att underlätta 

tolkningsbarheten vid en första anblick. Kvinnor ler, visar upp sig och framställs som en 

accessoar. Via den hyperritualisering som förekommer genom reklam menar han att vi tar 

framställningen som ett naturligt uttryck för kvinnligt och manligt (Ibid.).  

 

3.3 Kritik  

Halberstam (2005) och Paechter (2006) poängterar genusforskningens dilemma då den i sitt 

försök att betona att den normativa könsordningen som befäster förtryck och orättvisa i 

samhället, samtidigt befäster en dikotomi mellan kvinnligt och manligt. Det finns således 

inget däremellan utan när en person varken kan placeras in i kategorin ”kvinna” eller ”man” 

hamnar hon/han utanför gemenskapen. Därför har de med sina begrepp female masculinity 

och male femininity försökt lösgöra dikotomier i de heterosexuella matriserna. Begreppen 

medför möjligheter för exempelvis de kvinnor som inte kan känna igen sig med egenskaper 

som en ”kvinna” ska besitta.  

 

På så sätt får både kvinnor och män utrymme att identifiera sig med annat utöver de 

hyperfeminina och hypermaskulina kategorierna som existerar i samhället. Paechter (2006) 

menar att begreppen kan tillföra en bredare synvinkel i genusforskningen än vad Butlers och 

Connells teorier gör. Goffman har med sitt dramaturgiska perspektiv bidragit med mycket till 

den tolkande sociologin. Samtidigt har hans teorier också fått utstå en del kritik när det 

kommer till dess oklara begrepp och ibland ambivalenta förklaringar. Moe (1999) menar att 

även om det finns många teser som behöver redas ut, så har Goffman ändå träffat rätt vad 

gäller det moderna rollsamhället och hur individer strävar efter att följa rollerna för att uppnå 

en begriplighet i sociala interaktioner. 
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4. Metod och data 

Vi har valt att genomföra intervjuer utifrån en kvalitativ ansats eftersom det ger en bra inblick 

i individers upplevelser och attityder. Intervju som metod lämpar sig bra då den tillåter oss att 

fördjupa oss i ett fåtal individers upplevelser för att finna det gemensamma för deras 

uppfattning om fenomenet (May, 2001; Repstad, 2007). För att få ut så mycket relevant 

information som möjligt, utformades en intervjuguide som fungerade som ett stöd under 

intervjuerna. Vi valde alltså att tillämpa en induktiv ansats eftersom empirin har varit 

insamlad från våra informanter vilket också innebar en viss riktning för studien. Slutligen har 

resultatet analyserats med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

4.1 Fenomenologi 

Gemensamt för kvalitativa ansatser är enligt Creswell (2007) att som forskare ta med sig ett 

antagande eller en världsbild in i forskningen och därefter försöka tolka sociala problem med 

hjälp av olika teorier. Ett sätt att närma sig problemet är att samla in data på fältet där 

problemet existerar och därefter grena upp informationen i olika teman. Datamaterialet i en 

kvalitativ ansats utgår sedan från informanternas egna uppfattningar vilket har inneburit att 

vår förförståelse och våra roller som forskare har diskuterats och reflekterats genom studiens 

gång. Inom samhällsforskning betraktas den sociala verklighet människor lever i som 

meningsfull för dem där deras handlingar anses betydelsefulla.  

Personer agerar alltså utifrån den mening som de tillskriver sina egna och andra personers 

handlingar. Därför är samhällsforskarens uppgift enligt Bryman (2002) att tolka människors 

sociala värld och handlingar utifrån deras eget perspektiv för att få en förståelse för ett 

fenomen. Avsikten i den fenomenologiska ansatsen är att i rollen som forskare försöka bortse 

från det som vi betraktar som ”riktigt” för att kunna se världen utifrån informanternas ögon 

(Bryman, 2002; Creswell 2007). Detta innebär att kunskap endast kan genereras från 

individers gemensamma erfarenheter av ett fenomen. Enligt den fenomenologiska trappan 

definierade vi först det fenomen som skulle studeras innan vi redogjorde för vår förförståelse. 

Vi valde att använda oss av intervjuer som gjorde att vi fick en bredd, vilket gav oss möjlighet 

att hitta ”essensen” bakom fenomenet. Creswell (2007) menar att djupintervjuer med så öppna 

frågor som möjligt är lämplig som datainsamlingsmetod. Vidare delades datamaterialet in i 
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olika teman genom att vi reducerade informationen så det enbart var, enligt oss, det mest 

relevanta materialet som kvarstod. Studiens syfte var således att återge essensen av de 

intervjuade kvinnornas gemensamma upplevelser av medias kvinnoideal. 

Forskarrollen har i detta avseende inneburit att den förförståelse vi tagit med oss in i studien 

sammanfallit med den grupp kvinnor vi fokuserat på. Eftersom vi båda är kvinnor och i 

samma åldersgrupp som informanterna, kan det tänkas att vi också utsätts för samma idealbild 

som dem. Vi exponeras dagligen av samma reklam och snappar troligtvis upp liknande 

information eftersom budskapet riktas till vår åldersgrupp. Av den anledningen är vi 

införstådda med att informanterna kan ha påverkats av vår närvaro och att vi därmed även kan 

ha haft en inverkan på den information vi fått. Å andra sidan kan det också ha bidragit till en 

bättre förståelse för deras redogörelser och uppfattningar kring fenomenet.  Det kan också ha 

gjort informanterna mer avslappnade i intervjusituationen än om det till exempel hade varit en 

man i 45 års-åldern som utfört intervjuerna. En kritisk synpunkt till det faktum att vi delar 

samma världsbild och åldersspann, är att vi tror oss tolka deras svar ”korrekt”, vilket vi aldrig 

kan vara säkra på. Vidare kan också vår utbildning ha färgat våra tolkningar, då vi fördjupat 

oss kring genus och sociala konstruktioner. Detta kan ha stjälpt oss under analysens gång men 

var också något vi var medvetna om. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer med intervjuguide tillåter både fördjupning och diskussion om 

de frågor som kommer upp. En sådan intervjuguide innebär vidare att givna teman är satta 

från början, vilka vi sedan utgått ifrån under intervjuernas gång (May 2001). På det här sättet 

var intervjun styrd i en viss riktning utifrån studiens syfte, samtidigt som informanterna fick 

tillfälle att komma med egna infallsvinklar. En semistrukturerad intervju ger individerna 

möjlighet att utveckla sina svar mer än en strukturerad intervju skulle göra, samtidigt som den 

förra är mer begränsad än en ostrukturerad intervju, eftersom det skulle vara möjligt att 

jämföra informanternas svar (May, 2011).  

 

Metoden kan dock inte ge generaliserbara resultat och den har även kritiserats för att vara 

idealistisk och individualiserad (Repstad 2007). May (2001) menar att eftersom intervjuer 

bygger på individers redogörelser för interaktioner som inte ligger inom intervjusituationen 

kan den dock ha vissa brister. En svårighet för informanterna skulle kunna ha varit att återge 

hur de upplevde något när de inte befann sig i den kontexten. Det skulle exempelvis vara lätt 
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för informanterna att säga att de inte påverkas av kvinnoidealet när de inte befinner sig i en 

situation där kvinnoidealet är påtagligt. Vidare är det också underförstått att intervjumaterialet 

troligen har varit format av både informanterna och oss som intervjuare. Därför försökte vi 

redogöra för de antaganden som låg till grund för tolkningarna i materialet under analysens 

gång. 

 

Då informanterna bodde utspridda över Sverige skedde intervjuerna på olika platser men 

samtliga ägde rum i en lugn miljö avskilt från andra människor så både informanten och vi 

som intervjuare var fokuserade på själva intervjun utan bli störda. Eftersom informanterna 

redan befann sig i en aning konstlad miljö, en kontext som inte speglar en vardaglig 

interaktion, spelades intervjuerna in. Det gav oss en möjlighet att koncentrera oss på själva 

samtalet istället för att försöka hinna skriva ned allt som sades. Ett anteckningsblock fanns 

även till hands för att kunna anteckna relevanta uttryck och känslor som inte kom med på 

band. Detta är också ett tillvägagångssätt Repstad (2007) rekommenderar. 

 

4.3 Utformande av intervjuguide och bilder 

Vi avgränsade områdena till två övergripande teman för att enklare kunna jämföra 

informationen mellan informanterna, och på så vis återkoppla den teoretiska bakgrunden 

(Repstad 2007).  

De två temana var följande: 

 Uppfattningen om kvinnoidealet 

 Media och kvinnoidealets upplevda påverkan på individen 

Vidare följdes Mays (2001) råd om att upprepa något som informanten hade sagt för att få 

denne att utveckla sitt påstående. Denna teknik kallas för sondering (och tillämpas i 

semistrukturerade intervjuer) (Ibid.). Intervjuerna inleddes med ett urval av reklambilder som 

vi sedan ställde relaterade frågor kring. Syftet var att få informanterna att slappna av ännu mer 

då intervjuerna inte började med frågor direkt kopplade till dem själva (Ibid.). Eftersom 

bilderna valdes av oss var vi också medvetna om att vår egen förförståelse kan ha påverkat 

urvalet och att de inte nödvändigtvis representerar all reklam ute på marknaden. Ett viktigt 

kriterium var därför att bilderna skulle vara en blandning av både mode och skönhet, för att då 

få ett så brett spektrum som möjligt av den kvinnliga framställningen. Under intervjuernas 

gång upptäckte vi också att vissa informanter försökte ”svara rätt” genom att svaren då blev 
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av mer bekräftande karaktär. Detta försvårade tolkningsbarheten i det empiriska materialet 

och så fort det upptäcktes så släppte vi frågan och gick vidare till nästa fråga. 

 

4.4 Urval av informanter 

Creswell (2007) menar att urvalet bör vara mellan 5-25 personer i en kvalitativ 

intervjuundersökning, men på grund av studiens omfattning var 9 informanter det vi mäktade 

med, även om vi gärna hade hunnit med fler för att få ett så stort underlag som möjligt till 

studien. Vårt urval baserades på snöbollprincipen, vilket innebär att vårt nätverk har hjälpt oss 

att komma i kontakt med informanterna som intervjuats. De nio intervjuade kvinnorna har 

därmed valts ut via bekantas bekanta och andra informanter. Vi har också varit konsekventa 

med att informanterna inte ingick i vår närmaste vänskapskrets då människor tenderar att 

påverka varandra och där vänner ofta tycker likadant. 

 

4.5 Etisk diskussion 

Innan intervjuerna ägde rum var det nödvändigt för oss att ta hänsyn till några av de etikregler 

som gäller för forskning. Bland annat såg vi till att informanterna fick den information de 

behövde om undersökningens syfte och informerade även att deras medverkan var frivillig. Vi 

redogjorde också för deras anonymitet, materialets konfidentialitet och att det enbart kommer 

att användas i den här studien. Vidare klargjorde vi att de även efter intervjuns hade rätt att 

ångra sig, samt att de gärna fick ta del av det slutliga arbetet (Repstad 2007). För att bevara 

intervjupersonernas anonymitet valde vi att kalla dem för ”informant 1”, ”informant 2” och så 

vidare.  

5. Redovisning och analys av 

det empiriska materialet 

 

5.1 Uppfattningen om kvinnoidealet i 

reklambilder  
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Vi började med att visa informanterna tio olika reklambilder
2
 som handlade om mode och 

skönhet med till viss del varierande innehåll, sedan valde vi ut fem bilder som frågorna 

kretsade mest kring. Dessa bilder är 1, 2, 3, 4, och 5 i bilagan. Samtliga av informanterna hade 

en klar uppfattning om hur kvinnorna på bilderna framställdes: smala, snygga, rynkfria, 

fräscha, perfekta, mjuka, “dominanta på ett feminint sätt”, långa ben, inbjudande, passiva och 

omhändertagande. De hade alltså en klar bild över hur en kvinna som framställs i 

mediereklam ”bör” se ut, vilket också var något som de faktiskt tänkte på och som de menade 

präglade deras vardagsliv i många situationer. Vidare hade de också ett enigt intryck av hur 

männen på reklambilderna framställdes: hårda, tuffa, ”tar stor plats” samt beskyddande mot 

kvinnorna. Informanternas uppfattningar om den mediala bilden av kvinnoidealet speglar de 

normer som är rådande i vårt samhälle.  

Butler (1988) menar att dessa normer redan existerar i samhället och med hjälp av olika 

mekanismer, såsom performativitet, tvingas våra informanter att agera efter manuset för att 

kunna göra sig begripliga i de sociala interaktionerna. 

 

Informant 6 beskrev bild 3
3
 så här: 

Hon framhäver sina ben och bröst, fast brösten är inte så jättestora ändå... och lite så, allvarlig slash 

sexig ut i ansiktet. Man kan säga typ såhär; kolla på mig jag är jävligt sexig liksom... typ lite sådär 

desperat. Jag tror de framställer den så för att tjejer ska tänka; kolla tjejer så här ska ni se ut, lite 

desperata då kommer killarna gilla er 

 

Informant 7 beskrev de stereotypiska poserna för kvinnor respektive män utifrån bild 1
4
 så 

här: 

Han håller ju liksom i henne och han håller ju fast henne. Och sen är tjejerna mest bara fina och 

sexiga, typ som en accessoar för dem i princip. Som matchar dem lite gulligt. Killarna gör ju egentligen 

ingenting, de är ju mer coola plus att de ska se ägande ut 

 

Trots deras sagda kritiska medvetenhet om kvinnoidealet i media, repetererar de yttranden 

som i sin tur förstärker stereotyper och vedertagna uppfattningar om kvinnligt och manligt. 

Detta sker även via hyperritualisering i reklambilder, där normer reproduceras och cementeras 

vilket gör att de uppfattar dem som naturliga (jfr Goffman, 1979). Nedan följer flera citat för 

                                                 

2 Se bilaga 

3 Gina Tricot, se bild nummer 3 i bilaga 

4 JC, se bild nummer 1 i bilagan 
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att ytterligare exemplifiera hur våra informanter uppfattade kvinnoidealet utifrån några av de 

reklambilder som visades för intervjupersonerna.  

 

Informant 3 upplevde kvinnoidealet på det här sättet: 

Det ska vara avklätt, lent och det ska vara sexigt. Visa upp liksom. Det stämmer inte överens med 

verkligheten… Men en smal tjej med ganska stora bröst, som visar lite hud är lite mer eftertraktad eller 

placeras lite högre upp än vad en lite överviktig tjej gör 

 

Informant 4 var även hon inne på att en viss framställning var mer betydelsefull än andra: 

Tjejer har ju det här idealet att en kvinna ska va smal, en kvinna ska va si och så, men det är ju mycket 

medias fel.  Hur de får kvinnorna att framstå och sen är det ju det att folk vill ju vara som de här 

modellerna då de får den här uppmärksamheten… 

 

Informant 5 diskuterade kvinnligt och manligt så här utifrån reklambild 4 och 5
5
: 

Det är sån skillnad mellan tjej- och killreklam. För tjejer så är det naket och harmoniskt. De här är helt 

påklädda och ser ascoola ut, lite som James Bond; självsäkra, attityd och verkligen så här” jag kan få 

dig om jag vill” 

 

Utifrån dessa citat kan vi tydligt se vilka egenskaper som kopplas samman med kvinnligt 

respektive manligt. Butler (1988) menar att dessa är citerade egenskaper och yttranden som 

har skapats genom olika diskurser och som präglar vårt sätt att tänka och agera kvinnligt och 

manligt.  

 

Medias framställning av hur en kvinna ska se ut, blir till slut ett naturligt inslag eftersom det 

också blir synonymt med hur individer uppfattar vad ”kvinna” och ”kvinnligt” är i 

verkligheten. Det här kan ses som en process av hyperritualisering. Egenskaperna har om och 

om igen sammanfogats med en specifik könskategori i olika sociala interaktioner. När 

reklammakare försöker sälja sina produkter vill de framställa dem på ett förståeligt sätt och 

återger därför ofta ett ideal som redan existerar i samhället för att göra produkten begriplig (jfr 

Goffman, 1979). Därmed spelar de på stereotyper som alla känner igen. Reklam för till 

exempel mascara trycker på att kvinnor ska ha ”långa och förföriska fransar” - men var 

kommer egentligen uppfattningen om att kvinnor måste ha långa ögonfransar? Varför är det 

snyggt?  

 

                                                 

5 Gillette, se bilder nummer 5 och 6 i bilagan  
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Våra intervjupersoner hade en gemensam uppfattning om hur kvinnor och män poserar i 

reklambilder utifrån de bilder vi visade; kvinnor är passiva och mer som accessoarer medan 

män betecknades som ägande, coola och aktiva – vilket alltså är ett kännetecken för 

hyperritualisering. På så sätt förstärks denna idealbild ju oftare vi exponeras för den och det 

gör det tydligt för våra informanter att vissa egenskaper och beteenden är lite mer önskvärda 

än andra. Den tydliga uppfattningen som informanterna hade om kvinnoidealet är med andra 

ord en process av återupprepningar som utövas av både mediereklam och individer i det 

sociala (Goffman, 1979).  

 

Att våra informanter upplevde att specifika egenskaper är kopplade till vilket genus man har 

framkom också tydligt i samtalen kring JC-bilden (bild nummer 1)
6
 samt på frågan om 

kvinnorna och männen på bilden kunde byta plats med varandra. Här går det även att koppla 

informanternas svar till de subversiva akter Butler (1988) pratar om och hur en brytning mot 

normer direkt skulle anses som något onaturligt och avvikande, d.v.s. ett beteende som stör 

och utmanar heteronormen. Kvinnorna skulle enligt informanterna inte bli dominanta utan 

mer anses som ”bitchiga” om de bytte plats, medan männen endast skulle bli förlöjligade då 

de ”ändå inte är så i verkligheten” som en av informanterna uttryckte det. Eftersom sociala 

interaktioner är i en ständig förändringsprocess skulle man dock kunna tolka ett hypotetiskt 

positionsbyte i bilden som en subversiv akt, som Butler (1988) menar i förlängningen kan 

utmana den nuvarande genusordningen.  

 

Informant 9 menade så här: 

 Jag tror att hade man ställt dem tvärt om så hade nog folk kanske blivit provocerade. Jag menar, det 

är så här det ser ut i samhället. Det är männen som har makten och kvinnor är ju i ett maktunderläge… 

och det visas ju i bilden så folk skulle reagera om det var tvärtom. Då skulle folk tycka; fan vad osexigt, 

äckligt… nä, då skulle folk verkligen inte köpa kläderna tror jag 

 

Informant 4 fortsätter: 

Nej, det skulle bli en helt annan grej, om de skulle hålla om killarna sådär så skulle det se toffligt ut, typ 

“ta inte min kille” 

 

Även informant 6 tyckte det skulle se konstlat och onaturligt ut:  

                                                 

6 Se bilaga, bild nummer 1 
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nej för då skulle det bli, då skulle killarna tycka det var jävligt töntigt. Att tjejerna blir beskyddande 

över killarna. Typ såhär, då skulle det bli en jävla mesreklam - så här är det inte i verkligheten 

 

Att informanterna var så pass klara med att ett påtänkt byte skulle se onaturligt ut tyder på att 

den heteronormativa ordningen är så självklar att ett positionsbyte därmed skulle utmana den 

(jfr Butlers subversiva akter, 1988).  

 

Dove’s reklambild
7
 är också ett exempel som fick blandade reaktioner av informanterna. 

Kvinnan på bilden såg inte ut som det kvinnoideal informanterna uppfattade som det rådande 

i dagsläget. Informanterna menade att det kändes skönt att Dove använde sig av en modell 

som inte var pinnsmal utan mer ”normalsmal” och ”normalbyggd”, då de själva kunde 

identifiera sig mer med den kroppen. Samtidigt provocerades en del av bilden eftersom de 

ansåg att det endast var ett försäljningsknep från företagen för att få dem att sticka ut. 

Företaget poängterar och understryker att modellen har en normal kroppsbyggnad som man 

kan vara stolt över. Informanterna menade däremot att modellen ändå har en smalare kropp än 

kvinnor i verkligheten och istället för att förmedla en ”feelgood”-känsla blev bilden 

(framställningen) på det här sättet både mindre trovärdig och sanningsenlig enligt dem. De 

ansåg även att bilden var retuscherad och att företaget fortfarande ville hålla bilden 

”smakfull” och ”fräsch”. 

 

Informant 1 angående det smala kvinnoidealet i mediereklam: 

… det är ju så, de som är med i reklamen är liksom, det är långa tjejer, det är modeller, det är folk som 

slåss för såna jobb och de är ju jättesmala. Det är jättemånga faktorer som man inte ens kan påverka 

och det är någonting man är född med. Tittar man runt omkring sig, jag menar, folk ser inte ut så i 

allmänhet 

 

Informant 2 sa så här angående Dove: 

De vill ju bara förmedla att man ser ut så där om man har en normal kropp... att det ska vara vanliga 

kvinnor, fast de håller sig fortfarande ändå till smala tycker jag. ... alltså det är inga riktiga stora utan 

de vill fortfarande hålla det ”smakfullt”. 

 

Informant 7 menade så här angående modellens storlek och företagets manipulering i bilden:  

Jag tycker den här bilden är lite cynisk, det kanske är sorgligt men...  det ska vara en kampanj för real 

beauty och de ska ju se ut som vanligt folk men egentligen så gör de ju inte det, hon är ju liksom inte 

                                                 

7 Se bilaga, bild nummer 3 
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tjock, så det är ju fusk men ett steg i rätt riktning. Hon är ju fortfarande rakad vid bikinilinjen och typ 

sådana grejer… 

 

5.2 Hur upplever våra informanter att de 

påverkas av kvinnoidealet?  

På frågan om de identifierade sig som kvinna utifrån reklamens kvinnoideal, fanns det lite 

olika uppfattningar angående om de tyckte att de gjorde det eller i hur stor utsträckning de 

trodde andra gjorde det.  

 

Informant 6 kunde inte identifiera sig själv som kvinna med det ideal som visas: 

Jag tror inte… alltså det är nog inte så många som gör det. Men det finns säkert vissa som gör det men 

jag tror att de flesta ändå är ganska medvetna om vad reklam är, så folk går inte på det så lätt, tror jag  

 

Informant 1 var inne på samma spår och menade: 

Nej jag tror faktiskt inte det. Alltså, jag kan inte identifiera mig med den bilden - att jag kan se mig själv 

i den. För de är så extremt tillfixade, så det känns att jag vet liksom att om jag köper den här rakhyveln 

så kommer jag inte få hennes ben ändå. Det känns för långt bort 

  

Informant 5 tyckte så här däremot:  

Allmänt vill man väl identifiera sig själv med dem [kvinnor i reklambilder], de är ju vackra, fina, de är 

ju fotoshoppade för att de ska se bra ut. Och då vill man väl se ut som dem på nåt vis. Så man försöker 

hitta likheter och göra så att man liknar dem mer än man kanske bör. 

 

Vissa informanter ansåg att de själva inte blev påverkade av kvinnoidealet medan ”andra 

kanske blev det”. Skillnaden i uppfattningar var en intressant aspekt som dök upp under flera 

samtal med informanterna. Det verkade som att ingen av kvinnorna vi talade med ville avvika 

alltför mycket från idealet. Samtidigt som de själva ansåg att de inte påverkades mycket, 

kunde de dock utförligt beskriva hur andra kunde göra det. Normen om vad som anses vara 

kvinnligt och manligt förstärks via reklamen som i sin tur gör dessa egenskaper till något 

åtråvärt. Informant 1 menade till exempel att hon inte kommer få modellens ben även om hon 

använder samma produkter, men hennes svar antyder att det fanns en önskan att ha dem, 

eftersom hon har lärt sig vad som anses vara snyggt och attraktivt. Vi tolkar detta som ett 

uttryck för vad Butler (1988) och Connell (2006) menar med att heteronormen är så pass 

grundläggande i dagens samhälle, att man i mångt och mycket inte tänker på den eftersom den 
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ter sig så naturlig för oss. Det här syns i informanternas svar då de tycks ha införlivat 

normerna så till den grad att de tror att de gör det för sin egen skull. I själva verket drar man 

sig för att avvika för mycket i sitt eget beteende gentemot gruppen.  

Exempel på hur normerna har införlivats menar vi kan ses i samtalet med informant 1 och 

hennes reflektioner kring idealets påverkan: 

 

Man har själv satt upp någon slags bild över hur man vill se ut… och den har man väl fått någonstans 

ifrån ändå… men idealet i verkligheten vill jag bara uppnå för min egen skull. Om jag har gått upp på 

morgonen och sminkat mig ordentligt och tagit på mig snygga kläder så känns det bättre på något sätt 

 

Informant 2 var även hon ambivalent i sitt svar vilket tyder på att normstyrningen är påtaglig 

även om hon också menade att hon bara gjorde det för sin egen skull:  

 

Nej, jag känner faktiskt inte det personligen. Men jag kan tänka mig att många gör det. Bara den här 

hetsen att hon inte hade rakat sig under armarna
8
, bara en sån sak gör att många tjejer känner sig 

tvingade att raka benen och under armarna och så… men jag själv känner mig så pass stark att jag 

skulle kunna strunta i det. Nu gör jag det mer av personliga skäl, men jag gör det sällan faktiskt. Inte 

heller benen [skratt,] jag är så lat 

 

Nära våra informanter diskuterade om att de endast försökte uppnå idealet för deras skull, 

tyder det på den frivillighet som Connell (2006) pratar om är närvarande. Dock verkar 

frivilligheten överskuggas av en större önskan eller kanske upplevd press att leva upp till 

idealet. Det här menar vi resulterar i en fortsatt reproducering av genusmönster i vardagliga 

interaktioner och i konstrueringen av femininiteter och maskuliniteter. Våra intervjupersoner 

uttryckte även en önskan om en slags förändring av det hegemoniska kvinnoidealet genom att 

till exempel visa större modeller i reklambilderna. Detta för att de trodde att de själva skulle 

se på ”kvinna” och ”kvinnlighet” på sätt de inte gjort förut, men också för att de helt enkelt 

inte tyckte de passade in i det rådande idealet. Det här tyder på en medvetenhet om olika 

femininiteter och maskuliniteter och dess hierarkiska ordning (jfr Connell, 2006). Vidare 

tolkar vi det som att informanterna kände ett indirekt krav att uppfylla idealet eftersom de var 

medvetna om de negativa sociala konsekvenser som kunde drabba dem om de hamnade för 

                                                 

8 Melodifestivalen 2012, en kvinnlig åskådare i publiken filmades med håriga armhålor vilket väckte stor 

uppmärksamhet på diverse sociala forum på internet. 
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långt ifrån genusmönstret. Det kunde exempelvis vara en blick de får av andra när de kommer 

till en fest utan smink, eller visade benen även om de inte rakat dem.  

 

Informant 3 skildrade denna osäkerhet på det här sättet:  

… man förväntas se ut på ett visst sätt ändå. Det är inte viktigt egentligen, men det är smidigt liksom att 

ha rakade ben för att slippa oroa sig om att den andra skulle tycka att det var konstigt liksom… 

eftersom man förväntas bry sig så gör alla det fast ingen gör det egentligen  

 

Informant 9 menade att den kvinnliga framställningen var jobbig om man inte levde upp till 

den:  

Man tänker lite bara på hur man får anorexia… det kroppsidealet som finns, hur man blir matad med 

det ständigt… det påverkar självbilden och självförtroendet. Det är klart att det får sig en törn att 

ständigt matas med den här massmediala bilden av hur en kvinna ska vara; fan, jag kanske inte är sån, 

jag känner mig inte riktigt där... Män har det också så, men inte som med kvinnoidealet… det är 

fortfarande det här undergivna sexiga med öppen mun.  Mannen ska ju också va snygg och sådär, men 

de har ju ändå makten.  Självförtroendet kanske får sig en liten mer törn av att få se det här att man ska 

vara undergiven, åtråvärd och sexig hela tiden. 

 

Hennes svar indikerar att det fanns en oro över att inte lyckas leva upp till den kvinnliga 

framställningen eftersom risken att bli socialt exkluderad ökar. Då individer gör kön utifrån 

de handlingar de lärt sig känna igen i den heterosexuella matrisen, vill våra informanter följa 

den så risken att misstolkas minimeras (Connell, 2006). Informantens oro bottnar i den 

hyperritualisering som sker via reklambilder och som hjälper till att generalisera samt befästa 

normen av hur en kvinna ska se ut (Goffman, 1979). Hyperritualiseringen betonar dessutom 

en genusordning där en viss typ av femininitet värderas högre än andra. Samtidigt tyder även 

informanternas skildringar om att kvinnoidealet står i en dikotomi till det manliga, där det 

kvinnliga dessutom står i en underlägsen position gentemot det manliga idealet. 

 

Informant 4 resonerade så här kring kvinno- och mansidealet: 

… alltså killar är inte lika fixerade vid vikten som tjejer är, de är kanske mer fixerade vid träning och 

sånt, men för tjejer är det alltid bantning, bantning, bantning. Killar bantar inte, de går inte och 

snackar om att de bantar som tjejer gör… 

 

Informant 2 om att män också har en idealbild att eftersträva: 

… Killar ska vara vältränade och se ut som ett V typ. Stora axlar och mycket bröstmuskler… Och det 

stämmer ju inte med verkligheten [skratt] då är det kanske en liten procent på gymmet som ser ut så 
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typ. De är ju också utsatta för ideal, absolut, men det är ju annorlunda ideal.  Tjejer ska vara smala och 

nätta och feminina och så här medan killar ska vara stora och manliga och dricka whisky [skrattar] 

tjejer ska dricka Nutrilett och äta Kelloggs [skratt] 

 

En inneboende orättvisa i genusmönstret skapas med andra ord där normalstora modeller eller 

normalbyggda medborgare inte får lika mycket utrymme i media, och där ”killar med lite 

putmage” inte anses vara lika attraktiva som de ”vältränade” med ”breda axlar” och ”stora 

muskler” (även om samtliga var eniga om att det skulle spegla verkligheten mer). 

Bilderna talar om för kvinnorna hur de ska bete sig utifrån de könskategorier de lärt sig 

tillhöra; från kroppsspråk och rörelser till hur de klär sig eller vilken kroppsform de bör ha.  

 

Informant 8 menade att hon påverkades av framställningen: 

Man vill ju se ut som det man ser mest av. Alltså de här kvinnorna som är smala… de är oftast 

retuscherade och så men, jag går ju efter vad jag själv tänker och sådär och jag vill ju uppnå och se 

ut så även om det liksom många gånger gör en jävligt låg… och jag påverkas ju jättemycket av 

reklambilder 

 

Informant 5 betonade mediereklamens påverkan: 

Det finns ju saker som jag inte tycker är snyggt när det direkt kommit ut men som jag kan "vänja mig 

vid" för att sedan till slut gå å köpa produkten själv. Och samma med hur de framställer idealen. Jag 

tycker många modeller är och ser för smala ut men ändå tycker jag att jag själv ser för tjock ut när 

jag står framför spegeln... och det påverkar ju hur man beter sig, vad man väljer att ha på sig etc. 

 

Informant 6 svarade så här på frågan om hennes eget beteende präglades av reklam:   

Ja, det tror jag. Det är klart... Om man hela tiden matas med att killar och tjejer ska vara på ett visst 

sätt så är det ju klart att det blir så omedvetet. även om folk säger; nej jag påverkas inte, så är det ju 

någonstans i bakhuvudet eftersom det är det enda man blir matad med. Så det tror jag absolut 

 

Informant 7 menade också att hon påverkades: 

Vi är så himla lättpåverkade. Det upprepas ju hela tiden också, alltså den här bilden. Det blir ju som 

en symbol... det blir ju som en social norm och det är ju inte ofta som den bryts. Alltså reklam är ju en 

cynisk bransch där allt går ut på att sälja. Så på så vis kanske det tvingar på oss normer som vi inte 

gillar som det här med att alla tjejer ska vara smala... vi kanske inte skulle bete oss så [banta t.ex.] 

om inte reklamen såg ut så, men jag kan ju inte veta. 

 

Den kvinnliga idealbilden som vi valt att fokusera på, producerar alltså ett visst beteende hos 

våra informanter. De verkade hämta preferenser för hur de ”borde” se ut och vara, utifrån de 
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föreställningar och framställningar som finns i reklambilder. På frågan om en ändrad 

framställning av kvinnor och män i reklambilder kunde bidra till ett ändrat beteende hos dem 

själva så trodde flera det, men att det då krävdes att all visuell information till konsumenter 

ändrades på motsvarande sätt. Det skulle alltså behövas en allomfattande förändring i allt från 

film och böcker, till nyheter och reklam. 

 

 Så här uttryckte sig informant 9 om detta:  

Ja, absolut. Men tänk bara på små barn som är väldigt öppna. Mer än kanske vad vi vuxna är. tänk om 

de skulle bli matade med andra bilder istället för den här typiska uppdelningen av blått och rosa och 

killigt och tjejigt, det skulle vara jättepositivt 

 

Informant 8 menade så här:  

Om det var gemensamt för all rörlig film och inte bara reklambilder, då tror jag det skulle kunna 

ändras men inte bara genom reklamen... det tror jag inte. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att informanternas uppfattningar om reklambilderna var 

att de speglade ett visst ideal som våra informanter reflekterade över och som i många 

situationer styrde deras beteende och konsumtion.  De var väl medvetna om den kvinnliga 

framställningen i reklambilder och uttryckte alla att den till viss del blir komplicerad då den 

visar ett ideal som är svårt att uppnå. Att gå emot ett ideal som speglar hur kvinnor ser ut och 

beter sig, när de själva tillhör kategorin ”kvinna”, tycks vara problematiskt eftersom det finns 

en risk att de då uppfattas som okvinnliga eller annorlunda. Genom performativa akter blir 

kvinnorna bekräftade utifrån sin könskategori. Går informanterna ifrån idealbilden allt för 

mycket blir de helt plötsligt inte bekräftade som kvinnor. Reklambilderna finns därmed i 

bakgrunden hos informanterna som en slags påminnelse om vad normen i samhället är. 

6. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur en grupp kvinnor uppfattar den 

mediala framställningen av kvinnoidealet, hur de upplever att de påverkas av den och på 

vilket sätt. Av vad som framkommit i denna studie kan slutsatsen dras att media lämnar 

avtryck i individernas medvetande. Fagerström och Nilsons (2008) diskussion om medias 

påverkan på individen syftar till hur reklambilders ständiga närvaro i tillvaron till sist 



 

 22 

införlivas hos kvinnor och män, samt hur dessa ”kvinnliga” och ”manliga” föreställningar 

därefter uppfattas som naturgivna.  

 

Vår studie visar, att fastän våra informanter inte blint litar på mediereklambilden, så existerar 

det ändå en vanemässig tillit som resulterar i att de inte ständigt tolkar eller reflekterar över 

bildernas autenticitet. Bilderna ses istället som naturliga inslag i deras vardag (se bl.a. 

Fagerström & Nilson, 2008; Goffman, 1979), vilket indikerar att det förekommer en utbredd 

medvetenhet om det rådande idealet. Självklart kan det diskuteras om informanterna verkligen 

uppfattade mediereklam på det sättet de beskrev det på, eller om de bara uttryckte sig i ord 

som de lärt sig florerar i diskussionen om medias framställningar av kvinnligt och manligt. Vi 

tolkar det dock som att våra intervjupersoner måste ha upplevt dessa uppfattningar på ett eller 

annat sätt för att överhuvudtaget kunna definiera sig med uttrycken i den här diskussionen om 

medias framställningar. Detta stödjer både Butlers (1988), Connells (2006) och Goffmans 

(1979) teorier om en dominerande norm som via reklamen påverkar individers beteenden och 

handlingar beroende det genus de tilldelats.  

 

Våra informanter bekräftar i intervjuerna Wolfs (1996) ståndpunkt om skönhetens 

sammankoppling med kvinnor och hur kvinnor förhåller sig till den normativa bilden av hur 

de borde se ut. Denna norm dikterar i själva verket ett beteende och inte ett utseende (Wolf, 

1996), något informanterna bekräftade när de konsumerade produkter de egentligen inte hade 

behov av. Det är tydligt att mediereklamens framställningar av kvinnoidealet förstärker 

normen av att kvinnor ska vilja förkroppsliga den skönhet som är hegemonisk i dagens 

samhälle, något som cementeras av att en betydande del av dagens skönhetsprodukter är 

riktade till just kvinnor (SCB, 2009), och som de upplever att de också måste använda. 

 

Det förekom en påtaglig kännedom hos våra informanter om att det finns olika kroppstyper, 

där en distinkt och smal kroppstyp är mer förekommande, och har högre status i mediereklam. 

Detta menar Fagerström och Nilson (2008) beror på att media bidrar till att betona vissa 

egenskaper som individer borde inneha för att bli respekterade och bekräftade. Informanterna 

var medvetna om att idealet enbart är ett ideal och att det egentligen bara innefattar ett fåtal 

människor som i verkligheten är födda med de generna, såsom modellerna. Trots det försöker 

de i olika grad att införskaffa sig dessa attribut som värderas högre av andra och som reklam 

och annan media framhäver. 
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Då det här är en kvalitativ studie kan vi inte generalisera resultatet till någon större population 

utan bara till de nio kvinnor vi intervjuat. Vidare kan även valet av den fenomenologiska 

ansatsen påverkat resultatet och riktningen. Eftersom det är den subjektiva uppfattningen som 

genererar kunskap i denna ansats kan det finnas andra faktorer som påverkat informanternas 

syn på uppfattningen av kvinnoidealet, utöver det som framkommit under intervjuerna. 

Eftersom individer i sociala interaktioner skapar och reproducerar meningssammanhang, är 

det inte heller lätt att veta vad de påverkas mest av; sociala interaktioner eller reklam (eller 

både och, vilket är svårt att hålla isär). Även om informanterna upplever att de påverkas av 

mediereklamens framställningar ska det ändå tas i beaktande att flera andra faktorer, utöver 

media, också kan utgöra en del i reproduceringen av kvinnoidealet. Ett sätt att gå vidare i 

forskningen vore att göra en större studie och försöka se vår problemformulering från ett 

kvantitativt perspektiv. Att replikera studien och enbart fokusera på den manliga idealbilden 

är också något som känns relevant, då idealbilden för män möjligtvis skulle kunna vara lika 

normativ och socialt konstruerad som den för kvinnor.  

 

Under arbetets gång har vi uppmärkssammat att fler och fler på sociala forum höjt kritiska 

röster angående idealet i reklambilder, något som också uppmärkssammats i 

nyhetssammanhang, på debattforum och i annan media (se bl.a. Dagensmedia.se, 2010; 

DN.se, 2011, 2012; Newsmill.se, 2011; Kroppsbilder.se, 2012). Det är tydligt att många 

börjar bli trötta på medias stereotypa framställningar, i synnerhet på den kvinnligt underlägsna 

idealbilden. Missnöjet och irritationen över detta märks även hos våra informanter. Samtidigt 

blev likväl en del av våra informanter provocerade av Dove-reklamen, där de å ena sidan 

antydde att det är bra att fler normalbyggda modeller exponeras i reklambilder och annan 

media, men å andra sidan menade att de större modellerna endast är ett krasst 

marknadsföringstrick. Detta indikerar vilken påverkan reklam har eftersom de större 

modellerna är ett ideal som uppenbarligen inte fått genomslagskraft hos reklammakare och 

därmed upplever inte konsumenterna det som något attraktivt.  

 

Eftersom det är företagen som försöker skapa produkter som konsumenter ska åtrå och förmås 

behöva, är reklam ett viktigt verktyg för all media när de försöker nå ut till sina konsumenter. 

Vilka syften har de med de budskap de förmedlar egentligen? Människor är ett flockdjur och 

trots debatten om att vi blir mer och mer individualiserade i takt med den moderna tekniken, 

kan man fråga sig om inte media vallar oss i den riktning de önskar, och att vi egentligen i 

allra högsta grad påverkas av den information som ges till oss. Att ändra beteenden är ett 
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tidskrävande arbete, men om media och annan reklam är med och drar sitt strå till stacken kan 

denna förändring påskyndas och forma en möjligen vänligare norm för alla individer. På det 

sättet skulle samhället kunna komma ifrån dikotomin där kvinnligt alltid jämförs med manligt. 

Långt ifrån alla individer identifierar sig med vad kvinnligt och manligt innebär, vilket skapar 

ett utanförskap där individer känner sig socialt exkluderade när de inte uppnår kriterierna för 

vad en ”kvinna” och ”man” är. Vi tror att det här i sin tur skulle dämpa alla de krav som ställs 

på hur en ung kvinna ska bete sig och vara idag. Vi lever i ett socialt konstruerat samhälle där 

individer själva bidrar till att producera och reproducera rådande normer, men där media är en 

stor förmedlare av dessa.  

 

Denna studie har bidragit med en ökad förståelse för en liten grupp individers samlade 

uppfattning om ett fenomen, vilket kan hjälpa till att konkretisera ett socialt problem som 

ligger på en högre nivå än vad som framkommer här. Det räcker inte med att ledande företag 

ibland har större modeller i sina reklambilder för att lugna de upprörda rösterna, och sedan 

återgå till det rådande smala idealet så fort stormen lagt sig. Det behövs en allomfattande 

förändring om synen på kvinnligt och manligt och hur dessa kategoriindelningar är något som 

präglar hela vårt samhälle. Slutsatsen är att mediereklam är en faktor som informanterna 

influeras av då vi påverkas av de kontexter vi befinner oss i (se bl.a. Jedbratt & Lindgren, 

1999; Oppliger, 2007; Sverrisson m.fl., 2004). 
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http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____205003.aspx
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____205005.aspx
http://www.fanpop.com/spots/jamie-dornan/images/9887423/title/calvin-klein-jeans-spring-2010-ads-photo
http://www.fanpop.com/spots/jamie-dornan/images/9887423/title/calvin-klein-jeans-spring-2010-ads-photo
http://mediawrites.files.wordpress.com/2008/10/dove_1.jpg
http://www.ginatricot.com/se/sv/style/trend-report/preppy-50-s
https://www.enirodeals.se/sitespecific/donedeal/productfiles/10019/1329315300761.jpg
http://golfers.blogg.se/images/2007/shave_1171098720_5568774.jpg
http://www.tidningsguide.se/tidningen-halsa-och-fitness/
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HM Bikini  

http://www.hm.com/se/product/98030?article=98030-C 

J C  

http://www.ibeyostudio.se/news/press/svenska-toppmodeller-nya-ansikten-hos-jc-jeans-

clothes/ 

Lindex Underkläder  

http://www.lindex.com/eu/blog/2012/2/6/an-uplifting-history/  

(samma bild, ny text sist vi kollade 2012-05-14) 

Loreal läppstift  

http://frogandprincess.wordpress.com/tag/eva-longoria/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hm.com/se/product/98030?article=98030-C
http://www.ibeyostudio.se/news/press/svenska-toppmodeller-nya-ansikten-hos-jc-jeans-clothes/
http://www.ibeyostudio.se/news/press/svenska-toppmodeller-nya-ansikten-hos-jc-jeans-clothes/
http://www.lindex.com/eu/blog/2012/2/6/an-uplifting-history/
http://frogandprincess.wordpress.com/tag/eva-longoria/
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Bilagor  

Bilder 

JC – Bild 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove – Bild 2  Gina Tricot – Bild 3 

   

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  Gillette man – Bild 4   Gillette dam – Bild 5 
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Calvin Klein – bild 6    L´oreal – Bild 7 

 

 

 

      

 

 

 

 

     

Lindex – Bild 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM – Bild 9    Hälsa och Fitness – Bild 10
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Intervjuguide 

 

Tanken är att informanterna ska få berätta hur de själva upplever kvinnoideal, hur det i sådant 

fall tar sig i uttryck och slutligen hur personen påverkas av det. Syftet är att ta reda på om 

informanterna känner sig hemma i idealbilden och om det själva har ett behov av att sträva 

efter kvinnoidealet, och om det har någon påverkan i deras syn på sig själva och sin 

konsumtion.  

 

Namn? 

Ålder?  

Sysselsättning? 

Bor? 

 

10 reklambilder från ett urval av de största företagen i Sverige. 

 

 

Tema 1. Uppfattningen om kvinnoidealet i reklambilder 

1. Kan du beskriva hur du tycker kvinnoidealet ser ut? 

2. Tror du det finns någon skillnad mellan kvinnoidealet förr och nu?  

- Om ja, kan du ge några exempel? Varför tror du att det är så?  

Reklambilder  

3. Beskriv vad du ser på bilden - Finns det någon skillnad i kroppsspråk mellan 

kvinnan och mannen? 

4. Vad tror du de vill förmedla med bilden? 

5. Är det möjligt att byta plats på personerna (kille, tjej) på bilden? 

- Varför/varför inte? Varför du tror du att det är så? 

 

Tema 2. Medias upplevda påverkan på individen 

1. Finns det någonting som utmärker kvinnoidealet som förekommer i mediereklam? 

- Stämmer den bilden överens med verkligheten m.a.o. speglar den ”verkliga” 

människor? 

2. Upplever du att det finns speciella produkter som enbart marknadsförs till kvinnor 

resp. män?  
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3. Tror du att framställningen av kvinnor och män, som man ser på reklambilder, kan 

spegla av sig i ens eget beteende? 

4. Finns det något som gör att man identifierar sig själv utifrån mediereklamens 

kvinnoideal? 

- Vad är det i en reklam som får dig att (identifiera, väcker ditt begär?) dig med 

reklamen?  

5. Känner du dig påtvingad att klä dig/använda vissa produkter för att de speglar ett 

kvinnoideal? 

6. Finns det någon motsvarig ”idealbild” för män? 

- Anser du att den motsvarigheten överensstämmer med verkligheten?  

7. Tycker du det är viktigt att uppnå kvinnoidealet? 

- Varför/varför inte? 

8. Upplever du att ens eget beteende präglas av det man ser på reklambilder?  

- Om ja, tror du att beteendet skulle ändras om framställningen i reklambilderna 

ändrades? 

- Om nej, varför inte? 

 

 

 




