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ABSTRACT 
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Problem & purpose: When using sexual advertising, it is important that companies review 

how that sort of marketing are being received by their consumers. This to create an 

understanding about the recipient's acceptance and perception of various promotional 

messages. Previous research about attitudes towards sexualized advertising focus mostly on 

attitudes in regards to the recipient's gender. However, there are less studies investigating 

whether attitudes can be linked to the recipient's age. Thus, the purpose of this study is to find 

out if, and if so, how recipients' attitudes towards sexualized advertising differ between two 

generations. This study may thus be interesting for people working in the communication 

industry, but could also be of interest in designing future studies in the subject. 

Method & material: For our study we have used a qualitative method through interpersonal 

interviews with respondents from two different age groups. The participants were exposed to 

four different sexual advertisements and were then asked questions regarding them. The 

answers and the recipients expressions were then compiled in the chapter “resultat”. 

Main result: The results of this study shows that there are certain attitudes towards sex in 

advertising depending on which generation the recipient belongs to. Both the younger and the 

older generation have a rather negative attitude towards sexualized advertising. However, 

there are differences that indicate that the younger generation has a slightly more negative 

attitude towards this kind of advertising. The younger generation believe that sex in 

advertising is a method used by companies to increase sales. The younger generation sees this 

as something bad and annoying. The older generation has a more passive attitude towards 

sexualized advertising and does not experience this kind of advertising as frustrating as the 

younger generation does.  

Keywords: sexualized, marketing, advertising, attitudes, generation x, generation y, 

generations 
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Problemformulering & syfte: När det gäller marknadsföring med sexuella anspelningar är 

det viktigt att företag granskar hur konsumenterna mottar budskapet för att förstå sig på 

mottagarens acceptans och uppfattning om olika reklammeddelanden. Tidigare forskning som 

behandlar attityder mot sexualiserad reklam fokuserar mestadels på dess samband med 

mottagarens könstillhörighet. Färre studier undersöker dock huruvida attityder kan vara 

kopplade till mottagarens ålder. Syftet med denna studie är därför att ta reda på om, och 

isåfall hur, mottagares attityder till sexualiserad reklam skiljer sig beroende på vilken 

generation de tillhör. Denna studie kan både vara intressant vid utformning av framtida 

studier inom ämnet, men även för yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen.  

Metod & material: Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning i form av enskilda 

intervjuer med respondenter ur två olika åldersgrupper. Respondenterna exponerades för fyra 

olika reklamer med sexuellt innehåll, varpå de ombads besvara frågor kopplade till respektive 

reklam. De reaktioner och känslor som framfördes har sedan sammanställs i resultatkapitlet. 

Huvudresultat: Resultatet av denna studie visar att det finns vissa attitydskillnader gällande 

sex i reklam beroende på vilken generation mottagaren tillhör. Både den yngre och den äldre 

generationen har en tämligen negativ attityd gentemot sexualiserad reklam. Det finns dock 

skillnader som visar på att den yngre generationen har en något mer negativ attityd gentemot 

denna typ av annonsering. Den yngre generationen ser på sex i reklam som ett knep företag 

använder för att öka försäljning. Detta är något som hos denna generation anses negativt och 

irriterande. Den äldre generationen har en mer passiv inställning till sexualiserad reklam och 

upplever inte denna typ av annonsering som lika frustrerande som den yngre generationen.  

Nyckelord: Sexualisering, marknadsföring, reklam, attityder, generation x, generation y, 

generationer 
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FÖRKLARING AV TITEL
 

Titeln har som syfte att väcka uppmärksamhet och chockera, på samma sätt som sexuell 

reklam ämnar göra just detta. Med tanke på att reklam har i uppgift att sälja en produkt eller 

tjänst utgår vi ifrån att reklammakare använder sig av sexuell reklam med argumentet “sex 

säljer”. Vi frågar oss därför om sex verkligen säljer, och det ur ett mottagarperspektiv - därav 

titeln “Att köpa sex”. 
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1. INTRODUKTION & PROBLEMBAKGRUND
 

“Varför måste jag bli serverad rumpor till morgonkaffet i t-banan?” skriver Nina Åkestam 

(2015), reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm, i en krönika för Metro. Vidare 

kritiserar Åkestam (ibid) hur företag ofta väljer att marknadsföra sina produkter med hjälp av 

sexualiserad reklam. För att nå ut till konsumenterna menar Dahl, Vohs och Sengupta (2009) 

att det är avgörande för företags överlevnad att skapa uppmärksamhet och sticka ut i mängden 

av reklam som konsumenterna exponeras för. Enligt Dahl, Vohs och Sengupta (ibid) har det 

därför blivit allt vanligare med provocerande annonser. Detta är något som i sin tur gör att 

företag tvingas tänja på gränserna ytterligare och trampa upp nya tabubelagda områden, något 

som ofta mynnar ut i sexuella anspelningar i reklam (Heller, 2000: Dahl et al, 2009). Sex i 

reklam kan definieras som sexuell information i form av bilder eller text, något som i längden 

används för att sälja produkter eller tjänster (Reichert & Lambiase, 2014:13).  

Som tidigare nämnts är det idag vanligt att reklam innehåller sexuella attribut. 

Huruvida sex är lönsamt i reklamsammanhang finns dock spridda åsikter om. Åkestam (2016) 

menar att denna typ av reklam gör att kvinnor blir mindre benägna att köpa produkten som 

visas i reklamen. Kvinnor har nämligen svårare att identifiera sig med den stereotypiska 

kvinnoroll som förekommer i reklamen, medan män har lättare att identifiera sig med den 

stereotypiske mansrollen (ibid). Åkestam (ibid) menar att detta kan bero på att en typisk 

mansroll i reklam ofta är en pappa, VD, rörmokare, en rolig eller en tråkig karaktär, medan 

kvinnorollen istället ofta är där för att vara dekorativ och tilldragande. Det kan utifrån detta 

anses problematiskt för företag, då de både bör vara provokativa i sin marknadsföring för att 

fånga konsumenternas uppmärksamhet, samtidigt som sådant innehåll riskeras ha negativ 

inverkan på mottagarna. Liknande kritiserar Richins och Marsha (1991) sex i reklam då det 

kan bidra till en idealiserad bild av hur kvinnor och män ska se ut och bete sig, vilket den 

verkliga kvinnan och mannen inte kan nå upp till. Severn et al (1990) menar dock att sexuella 

anspelningar har visat sig vara mer övertygande än annat reklaminnehåll, och på så vis även 

är anledningen till att sexualiserad reklam är så pass vanligt förekommande. Sam Shahid, 

tidigare creative director för bland annat Calvin Klein och Abercrombie And Fitch, menar att 

sexualiserad reklam leder till ökad försäljning (Reichert, 2007). Trots detta handlar mer än 

hälften av alla anmälningar till reklamombudsmannen om just sexualiserad reklam (Dahlstedt, 
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2015). Det kan utifrån detta antas att reklam med sexuella attribut inte uppskattas av samtliga 

mottagare.  

Grusell (2012:19) skriver att alla individer är olika, något som i sin tur leder till att alla 

tilltalas av olika saker. Även om reklam konsumeras på samma sätt av mottagarna behöver 

detta inte betyda att reklamen tilltalar dem alla på samma sätt. Grusell (ibid) menar att det 

istället är våra personliga intressen, ålder och livssituation som avgör hur pass mottagliga och 

intresserade vi är av en reklam. Vi har därför valt att undersöka huruvida mottagarens ålder 

kan påverka dennes attityd till sexualiserad reklam. De vilt spridda meningar som finns 

angående sex i reklam är vad som fått oss att titta närmare på just detta fenomen. Det finns en 

mängd studier som rör ämnet huruvida sex säljer eller inte, men färre som fokuserar på 

mottagarens attityd gentemot denna typ av marknadsföring. Enligt Bergh och Katz (1999) är 

attityder en mycket viktig forskningsaspekt vad gäller marknadsföring.  

När det gäller marknadsföring med sexuella anspelningar är det viktigt att företag 

granskar hur konsumenterna mottar budskapet (Aaker, 1996). Att prata om konsumenternas 

åsikt och synpunkter utan att överväga just deras attityder är näst intill omöjligt. För att förstå 

sig på mottagarens acceptans och uppfattning om olika reklammeddelanden är det därför 

viktigt att studera deras attityder först. Enligt Bracket och Carrs (2001:24) är det den upplevda 

graden av underhållning, information, irritation och trovärdighet som en reklam ger upphov 

till som påverkar konsumentens attityd till reklamen.  

Tidigare forskning som behandlar attityder mot sexualiserad reklam fokuserar oftast 

på dess samband med mottagarens könstillhörighet. Färre studier undersöker huruvida 

attityder kan vara kopplade till mottagarens ålder, vilket därför är utgångspunkten i denna 

studie. En undersökning om hur mottagare i olika åldersgrupper ser på reklam som anspelar 

på sexuella attribut skulle kunna bidra till ökad förståelse kring ämnet. Studien kan på så vis 

intressera både personer som arbetar inom kommunikationsbranschen, men skulle även kunna 

vara av intresse vid utformning av framtida studier inom ämnet. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om, och isåfall hur mottagares attityder till 

sexualiserad reklam skiljer sig beroende på vilken generation de tillhör.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilka attityder har den unga generationen gentemot sexualiserad reklam? 

- Vilka attityder har den äldre generationen gentemot sexualiserad reklam?  

- Hur ser eventuella skillnader ut gällande generationernas attityder till sexualiserad 

reklam? 

 

2. TEORI & TIDIGARE FORSKNING  
Sedan 1960-talet har det forskats kring ämnet sexualiserad reklam och kanske då speciellt hur 

detta påverkar konsumentbeteendet. Fokus för dessa studier ligger främst på konsumentens 

mottagande av dessa reklamer och hur reklamens sexuella attribut påverkar uppfattningen och 

attityderna till den. (Reichert & Lambiase, 2014:12) I studien “The Communication Effects of 

Provocation in Print Advertising” (Depelsmacker, Van Den Berghs, 1996) behandlas 

konsekvenserna av provokativ reklam. I studien framgår att sexuella inslag i reklam inte 

nödvändigtvis är till fördel för företaget då sådant innehåll kan ge upphov till negativa 

attityder gentemot varumärket (ibid). I en studie av Severn, Belch och Belch (2013:21) 

framkommer även att en reklam med sexuellt innehåll kan distrahera mottagaren så pass 

mycket att denne inte utvärderar produkten eller budskapet utan istället fokuserar på det 

sexuella i reklamen. Wilson och Moore (1979) menar att en produkt som en specifik 

mottagare annars kanske inte gillar, kan uppfattas som mer övertygande om den förekommer i 

en reklam med sexuellt innehåll. Dock menar Wilson och Moore (ibid) att de reklamer där 

sexuellt innehåll används i ett sammanhang där det anses oväsentligt för produkten kan 

uppmärksamheten avstyras från reklamens budskap. Söderlund (2003:106-108) är inne på 

samma spår och menar att mottagaren ofta ser mer positivt åt det sexuella innehållet reklamer 

där det förekommer i ett naturligt samband till produkten. 
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2.1 Reklamens egenskaper 

Reklam har ofta i uppgift att informera, övertyga och påminna konsumenten om produktens 

alla fördelar (Melin 1999:127–128). När det handlar om att nå ut till rätt målgrupp är 

målgruppens behov avgörande. I den kommersiella värld vi lever i idag måste behoven och 

företagens varor och tjänster möta varandra. Detta är något som leder till att företag anspelar 

på dessa behov och i budskapen lovar att företagets produkter tillfredsställer dem. 

(Bergström, 2016:78) Bergström (ibid) menar att detta är anledningen till att många 

klädföretag anspelar på sexualitet för att locka till köp. Reichert (2002) menar dessutom att 

sexuell upphetsning som skapas av reklam, leder till en positiv attityd gentemot reklamen och 

även varumärket som står bakom annonsen. Enligt Grusell (2008:58) kan reklam tillskrivas 

flera egenskaper. Reklam kan nämligen ses som ett informationsunderlag, vara underhållande, 

ha positiv inverkan på ekonomin och vara mer eller mindre trovärdig (ibid). 

Företag försöker ständigt att skapa eller väcka behov, något Bergström (2016:73) 

menar görs genom fyra olika budskapstyper. En av dessa budskapstyper  är sensoriska 1

budskap, som enligt Bergström (ibid) utgår från människans sinnesintryck, syn, hörsel, lukt, 

smak samt känsel, vilka hjärnan tar emot impulser från. Denna typ av budskap bygger på att 

övertala om att en viss produkt ger positiv och förhöjd känsloupplevelse, välbefinnande, 

gemenskap och grupptillhörighet. Bergström (ibid:78) menar att det är vanligt att företag 

använder sig av sensoriska budskap för produkter som saknar unika egenskaper, där företaget 

istället väljer att lyfta fram emotionella försäljningsargument. Vi utgår ifrån att sex används 

som en typ av sensoriskt budskap i reklamsammanhang där företag försöker spela på 

mottagarens känslor. Vi frågar oss därför om mottagare ur olika åldersgrupper reagerar olika 

på dessa sensoriska budskap. 

 

2.3 Attityder till sex i reklam 

När det gäller sexualiserad reklam finns idag studier som behandlar hur mottagandet av detta 

skiljer sig beroende på könstillhörighet. Putrevu (2004:54) menar att män lägger fokus på de 

saker i reklamen som har en stor personlig påverkan på dem, medan kvinnor istället fokuserar 

på alla delar av reklamen i ett försök att tolka dess budskap. Liu et al. (2009:514) menar dock 

att könstillhörighet har en mindre inverkan på mottagarens attityder gentemot sex i reklam 

1 De tre andra budskapstyperna är: instrumentella, intygande och innehåll (Bergström, 2016:73). 
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och att dennes personlighet istället har högre inverkan. Kotler och Keller (2006) definierar 

attityder som en individs gynnsamma eller ogynnsamma värdering, känsla eller 

handlingstendenser mot ett objekt eller en idé. Enligt dem kan attityder forma människors 

sinnen på ett sådant sätt att de antingen gillar eller ogillar någonting och antingen dras till 

eller ifrån ett fenomen (ibid). Denna definition av attityder är även den vi valt att förhålla oss 

till i denna studie.  

Reichert (2002:242-243) menar att många företag väljer att använda sig av sex i 

reklam och att denna typ av marknadsföring därför kan tänkas mottas positivt av 

konsumenterna. Alla har dock inte samma positiva inställning till denna typ av reklam, något 

som kan resultera i att reklamen får bakslag och anses alltför provokativ (ibid). Flera olika 

modeller har genom åren använts för att förklara konstruktioner till attityder mot 

marknadsföring (Brackett & Carr, 2001). En av dessa modeller som fokuserar på attityder mot 

marknadsföring är “The Attitudes Towards Advertising Model” (Ducoffe, 1996). Den utgår 

från tre faktorer: underhållning, informativitet och irritation. Enligt Ducoffe (ibid) är dessa tre 

faktorer tillsammans utgångspunkten för att förklara hur mottagare bedömer 

marknadsföringsvärdet. Denna modell har i efterhand utvecklats av Brackett och Carr 

(2001:24) till en modell där trovärdighet och demografiska variabler lagts till. Modellen har 

bland annat använts vid studier av annonsering online (Wang, Zhang, Choi & D’Eredita, 

2002) och i traditionella medier (Ducoffe, 1995; Zhang & Wang, 2005). Nedan presenteras 

Figur  1 som illustrerar hur de olika faktorerna tillsammans konstruerar attityder till reklam 2

följt av fem förklarande indelade stycken.  

  

2 Modellen är översatt av studiens författare från engelska till svenska. 
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2.3.1 Underhållning 

Som det framgår i Figur 1 har underhållning en direkt påverkan på mottagarens attityd till 

reklam. Enligt Shimp, Mitchel och Olson (1981) antas underhållande reklam ha en positiv 

inverkan på mottagarens attityder mot reklam. Alwitt och Prabhaker (1992) instämmer i att 

reklam som har en förmåga att underhålla kan förbättra förutsättningarna för att skapa en 

positiv erfarenhet hos mottagaren gällande reklam. McQuail (1983) menar att värdet av 

underhållning ligger i att fånga en publiks uppmärksamhet, verklighetsflykt, estetisk njutning 

eller emotionell frigörelse. Reklamens förmåga att underhålla konsumenterna handlar dock 

även om hur väl den tillfredsställer deras behov (Ducoffe, 1995).  

Under faktorn underhållning inkluderas även mottagarens åsikter gällande hur pass 

rolig, glädjande och spännande de upplever att en annons är. Ducoffe (ibid) menar att det är 

viktigt att reklamen är tilltalande och fångar mottagarens uppmärksamhet och det genom till 

exempel estetiska, humoristiska eller emotionella inslag. Det bör dock tilläggas att alla 

människor har olika preferenser vad gäller underhållning, något som gör det extra viktigt att 

hitta en balans där reklamen ändå kan skapa intresse hos konsumenten (ibid).  

2.3.2 Informativitet 

När det gäller reklam menar Ducoffe (1995) att det är ytterst viktigt att förmedla bra och 

relevant information. Information ses nämligen som den främsta orsaken till att mottagaren 

överhuvudtaget är mottaglig för reklam. (ibid) Detta är något som Ducoffe (ibid) menar kan 

ha en positiv inverkan på marknadsföringsvärdet. Sättet som konsumenten utvärderar reklam 

på utgör nämligen en extra källa till reklamvärdet (ibid). Saxena och Khanna (2013) menar 

även dem att den information som reklamen innehåller är en mycket viktig faktor för 

reklamens effektivitet. Dehgani och Tumer (2015) instämmer och menar att reklamen 

dessutom kan upplevas som mer trovärdig, integrerad, slående och relevant om innehållet är 

informativt, något som i sin tur kan påverka mottagarens attityd mot reklamen i positiv 

bemärkelse. 
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2.3.3 Irritation  

När reklam uppfattas som upprörande, offensiv, förolämpande, vilseledande eller alltför 

manipulerande upplever ofta mottagaren den som oönskad och irriterande. Som tidigare 

nämnts används ofta provokativ reklam för att konkurrera om mottagarens uppmärksamhet, 

något som kan leda till irritation hos mottagaren om denne upplever reklamen som alltför 

påträngande. (Sandage & Leckenby, 1980; Rettie et al., 2001). Li, Edwards och Li (2002) 

förklarar även att annonsering som inte passar in i ett sammanhang kan upplevas som 

irriterande hos mottagaren. Enligt Ducoffe (1995) är det viktigt att reklam inte är irriterande, 

stötande, förolämpande eller falsk då detta kan försämra reklamens värde och trovärdighet. 

Cardoso och Cardoso (2011) poängterar dessutom att reklam som mottagaren upplever som 

störande eller manipulerande dessutom kan resultera i en negativ attityd gentemot reklamen.  

Konsumenter är allt mer benägna att kritisera reklam som inte upplevs som tilltalande 

eller intressant (Ducoffe, 1995). Den huvudsakliga anledningen till att konsumenter kritiserar 

reklam är att innehållet uppfattas som just manipulativt, förolämpande eller irriterande (ibid). 

Dehgani och Tumet (2015) menar att irriterande reklam bidrar till en negativ attityd mot 

reklam. Aaker och Bruzzone (1985) menar att reklam som upplevs som påtvingande eller 

irriterande dessutom leder till att mottagaren undviker reklamen.  

2.3.4 Trovärdighet 

I en studie av Brackett och Carr (2001:28) framgick det att reklamens trovärdighet både 

påverkar reklamens värde och mottagarens attityd till den. Reklamens upplevda värde 

minskar nämligen om mottagaren upplever att reklamen inte är sanningsenlig (Ducoffe, 

1995:3). Tsung et al. (2014) menar att reklamen istället måste vara trovärdig för att den ska 

tilltala mottagaren. Cardoso och Cardoso (2011) är inne på samma spår och menar att ett ökat 

förtroende för en reklamannons kan bidra till att det hos mottagaren skapas en positiv attityd 

gentemot reklamen, något som i sin tur ofta leder till att mottagaren lägger reklamen på 

minnet. Om mottagaren däremot inte upplever ett förtroende för innehållet i en annons kan 

detta istället skapa negativa attityder hos mottagaren (ibid). 

12 



 

 

2.3.5 Demografiska variabler 

Demografi kan i korthet definieras som statistik som mäter olika aspekter av en utvald 

befolkning, såsom ålder, kön och inkomst. Dessa typer av egenskaper kan vara både 

subjektiva och objektiva, och mer eller mindre permanenta hos människor. Tidigare forskning 

har föreslagit att varierande demografi, som olika inkomstnivåer, utbildningsnivå, ålder och 

kön, påverkar mottagarens tro till reklam, något som i sin tur påverkar dennes attityd 

gentemot reklam. (Shavitt et al., 1998) Många studier som berör detta ämne har kommit fram 

till att konsumenter med högre utbildning och som ofta är rikare konsumenter, har en mindre 

sympatisk inställning till reklam än konsumenter med lägre utbildning och inkomst. (Alwitt & 

Prabhaker, 1992; Shavitt et al., 1998) Brackett och Carr (2001:24-31) menar att demografiska 

variabler som kön, etnicitet, och ålder berör attityder beroende på vad som granskas. 

Modellen av Brackett och Carr (ibid), som illustreras i Figur 1, inkluderar “demografiska 

variabler”, något som saknas i originalmodellen av Ducoffes. De demografiska variablerna 

beskrivs här ha en direkt inverkan på attityder, något som gör att det inte påverkas av det 

upplevda värdet av en reklam (ibid).  

2.3.6 Upplevt värde & attityd 

Figur 1 visar de variabler som direkt eller indirekt påverkar publikens attityd till reklam. Det 

värde som en reklam får hos mottagaren påverkas alltså av hur pass underhållande, 

informativ, trovärdig eller irriterande reklamen är. Modellen visar även att alla variabler, med 

undantag från irritation och demografiska variabler direkt kan påverka mottagarens attityd 

gentemot reklamen. Detta kan även påverka det upplevda värdet av reklamen (Brackett & 

Carr, 2001:28-31), vilket gjort att vi vill undersöka ämnet djupare. 

 

2.4 Generationers förhållande till reklam 

I detta avsnitt presenteras de analysenheter som studien ämnar att undersöka. Dessa 

analysenheter har delats in i två åldersgrupper som i studien benämns som “generation X” 

och “generation Y”.  
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2.4.1 Generation X 

Smith (2011:657) beskriver generation X som den åldersgrupp som är födda mellan år 

1965-1979. Denna grupp refereras ibland som MTV-generationen då de vuxit upp i en period 

då TV-kulturen var den huvudsakliga mediekanalen. Enligt Hadenius och Weibull (2003) 

blev TV-reklam nämligen möjlig i Sverige först på 1980-talet. Generation X tolkar 

TV-reklam på ett annat sätt än tidigare generationer och ser TV som sin huvudsakliga 

mediekanal. (Smith, 2011:657)  

Hos generation X finns en negativ syn på reklamer som uppfattas som nedlåtande eller 

utnyttjande. Hos personer ur denna generation är individualism ett centralt begrepp, något 

som gör att de eftertraktar egna produkter i sökandet efter sin egen identitet. (Lönn & 

Olofsson 1997; Marconi 2000) Enligt Lönn och Olofsson (1997) har människor i generation 

X exponerats för betydligt mer reklam än tidigare generationer. Dessa människor ses som en 

generation som är svår att nå ut till och ännu svårare att påverka. Reklam som riktas specifikt 

till individer ur denna generation når dock större framgång än reklam som riktas till 

generation Y. (Lönn & Olofsson, 1997)  

2.4.2 Generation Y 

Generation Y beskrivs som den åldersgrupp som vuxit upp med ett online-community från 

tidig ålder, och är födda mellan år 1980-2000. Datorer och mobiltelefoner är vardagsverktyg 

för generation Y, tillika deras användande av digital media och online-köp från globala 

leverantörer. (Smith, 2011:657) Smith (ibid) menar att denna åldersgrupp rent generellt har en 

mer negativ inställning till reklam. Loroz och Helgesson (2013) instämmer och menar att 

attityder till sex i reklam skiljer sig bland olika åldrar, men menar att personer födda mellan 

1997-1994 är mer positiva till sexualiserad reklam än äldre. Usman, Ilyas, Hussain och 

Qureshi (2010) håller med och menar att unga konsumenters attityd har visat sig ha en mer 

positiv inställning till reklam än äldre konsumenters. Enligt Grusell (2012:11) är unga vuxna 

en väldigt intressant grupp att studera när det gäller reklam. Detta då de växt upp med reklam 

i sin vardag, och det bland annat på tv, nätet och i radion (ibid). Detta är vad som bidragit till 

att vi valt att undersöka även denna generation. 
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3. METOD & MATERIAL
 

Då syftet med denna studie är att undersöka olika åldersgruppers attityder till sexualiserad 

reklam har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsansats. Vi anser att en sådan är mest 

lämplig för denna studie då detta enligt Hjerm et al. (2014) möjliggör en djupare förståelse 

för respondenternas uppfattningar och tolkningar av verkligheten. I detta avsnitt förklaras 

studiens metod, material och genomförande. 

 

3.1 Intervjuer 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse kring 

respondenternas attityder gentemot reklam. Semistrukturerade intervjuer är enligt Hjerm et al. 

(2014) en vanlig metod som grundar sig i den kvalitativa forskningsansatsen. Saunders et al. 

(2009) menar att semistrukturerade intervjuer består av en uppsättning frågor och teman som 

forskaren ämnar diskutera med respondenten. Denna typ av intervju är flexibel, vilket gör att 

frågorna kan anpassas under intervjuns gång baserat på de svar som tillhandahålls (ibid). 

För att besvara studiens frågeställningar har en intervjumanual (se bilaga 1) 

konstruerats. Intervjumanualen består av frågeställningar som rör respondenternas attityder 

gentemot sex i reklam. Dessa frågeställningar har alla uppkommit ur de teorier som studien 

innefattar. Genom att använda studiens teorier som grund för de huvudfaktorer som påverkar 

mottagarens attityder till reklam kunde relevanta och användbara frågeställningar utformas. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det vid semistrukturerade intervjuer viktigt att använda sig 

av enkla och öppna frågor samt undvika ledande frågor. Detta var något som vi hade i åtanke 

under utformandet av frågeställningarna. Efter att frågeställningarna var färdigkonstruerade 

delades de upp i tre teman för att få en logisk och förståelig följd för respondenten. Det första 

temat i intervjumanualen består av öppningsfrågor vars syfte är att skapa kontakt och god 

stämning. Under denna del av intervjun ombads respondenten att berätta lite om sig själv. 

Detta följdes sedan upp av frågor gällande respondentens attityd till de bilder som denne 

exponerades för under intervjun. Dessa frågeställningar kallas i intervjumanualen för 

“analysfrågor” och är de frågor som ställdes efter respektive bild som respondenten 

exponerades för. Efter detta tema avslutades intervjuerna med det som i intervjumanualen 

kallas för “avslutningsfrågor”. Dessa frågor är mer specifika angående respondentens attityd 

gentemot sex i reklam samt vad denna attityd kan bero på.  

15 



 

 

Med hjälp av intervjumanualen ämnade vi att fånga upp hur sex i reklam uppfattas av 

respektive respondent samt vilken attityd de har gentemot sexualiserad reklam. För att göra 

detta utgick vi från att följdfrågor skulle komma att ställas till varje deltagare. Följdfrågor kan 

nämligen bidra till djupare förståelse kring de svar som tillhandahålls under intervjun 

(Grusell, 2012:31). Intervjumanualen kan betraktas som ett slags grundmaterial för varje 

respondent, där följdfrågorna sedan kunde skilja sig mellan intervjuerna. Innan intervjuerna 

genomfördes testades intervjumanualen på två personer för att testa studiens frågor och 

säkerställa att den passar för studien. Efter dessa testintervjuer ändrades några fåtal frågor för 

att möjliggöra mer djupgående svar från respondenterna. 

 

3.2 Respondenter 

Vid valet av respondenter gjordes dels en demografisk uppdelning efter ålder. Urvalet bestod 

därför av respondenter födda mellan åren 1965-1979 och 1980-2000. I denna undersökning 

benämns gruppen med de yngre respondenterna som generation Y och den grupp med de 

äldre respondenterna som generation X. För att kunna ställa respondenternas svar mot 

varandra valdes lika många respondenter ur varje åldersgrupp. Studien består av en blandning 

av kvinnor och män, men utgår inte ifrån ett genusperspektiv, utan valdes helt enkelt ut 

utifrån hur de passade in i åldersgrupperna X och Y. Alla respondenter har 

gymnasieutbildning, och några har dessutom en påbörjad eller avslutad akademisk utbildning.  

I tabell 1 finns en sammanställning av de respondenter som deltog i studien. Samtliga 

deltagare handplockades och tillfrågades om att delta i undersökningen, med något som 

Bryman och Bell (2003:126) kallar snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att personer som 

anses intressanta för en undersökning kontaktas, och att forskare därefter kan ta hjälp av dessa 

personer för att kontakta ytterligare deltagare till undersökningen (ibid). Deltagarna i denna 

studie har kontaktats på olika sätt. En del förfrågningar har sänts ut via sociala medier, och 

andra via e-mail. Genom de respondenter som tackat ja till att delta i undersökningen har 

sedan ytterligare tänkbara respondenter kontaktats. Varje enskild respondent ombads alltså att 

föreslå en ny tänkbar respondent ur samma åldersgrupp. Den nya respondenten ombads sedan 

i sin tur att föreslå ännu en respondent ur samma åldersgrupp och så vidare. När 

förfrågningarna skickades ut till respondenterna presenterades undersökningen som en studie 

16 



 

 

om reklam, utan att benämna studiens syfte. Detta för att skapa en så neutral utgångspunkt 

som möjligt och få respondenternas spontana reaktioner vid intervjutillfällena.  

 

Respondenter ur generation X Respondenter ur generation Y 

Leif, 52, Östersund Lotta, 27, Hudiksvall. 

Marie, 52, Östersund Elin, 27, Solna. 

Mattias, 39, Iggesund Victor, 23, Hudiksvall. 

Thomas, 43, Enånger. Lina, 27, Stockholm. 

Eva, 51, Iggesund. Robin, 26, Helsingborg. 

Charlotte, 49, Hudiksvall Fredrik, 27, Göteborg. 

 

Tabell 1, Sammanställning av respondenter. 

 

3.3 Reklambilder 

De bilder som respondenterna exponerades för under intervjuerna valdes ut med utgångspunkt 

i Reichert och Lambaise (2007:14) definition av sexualiserad reklam. Enligt Reichert och 

Lambiase (ibid) är sexuell reklam något som innehåller nakenhet, sexuella anspelningar, 

fysisk attraktion, sexuella referenser och associationer. Några vanligt förekommande exempel 

är korta kjolar, tighta toppar, muskulösa armar, bröst, bikinis och underkläder (ibid). Termen 

“nakenhet” innebär alltså inte alltid att modellerna är helt avklädda, utan att nakenhet i sådana 

sammanhang istället ofta är representerade i form av öppna blusar, åtsittande toppar och andra 

plagg som framhäver och fokuserar på modellens kropp (ibid:16). Utifrån denna beskrivning 

av sex i reklam har fyra reklambilder valts ut. Bilderna passar samtliga in på Reichert och 

Lambaise (ibid) beskrivning av sexuell reklam, men alla på olika sätt. Nedan följer en kort 

beskrivning samt motivering till varför respektive bild valts ut till denna undersökning.  

Bild 1 (Bilaga 2) är en reklamannons för H&M. Bilden föreställer sångerskan 

Beyoncé iförd en åtsittande topp och en kort, åtsittande kjol. Hon poserar sittandes i en stol på 
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stranden med plagg som framhäver hennes kropp. Bilden kan alltså anses sexuell då den 

innehåller nakenhet och fokus på modellens kropp i och med de åtsittande plaggen. 

Bild 2 (Bilaga 3) är en reklamannons för Björn Borg som visar en man i bar överkropp 

som har kalsonger på sig och en kvinna som har trosor på sig och ett rött band täcker brösten. 

På bilden finns texten “Björn Borg says ja! to giving and receiving”. Detta är något som både 

kan anses anspela på sex och ge sexuella associationer. I denna bild förekommer dessutom 

nakenhet samt ett fokus på modellernas kroppar i och med de framhävande plaggen. Denna 

annons har blivit anmäld till Reklamombudsmannen, men efter prövning blivit friad. 

Bild 3 (Bilaga 4) är även den en reklamannons för Björn Borg. Denna bild föreställer 

en naken kvinna som sitter på en resväska och skyler sin kropp genom att hålla om en annan 

resväska framför sig. Kvinnans ansiktsuttryck kan anses ge sexuella associationer och bilden i 

sig innehåller dessutom både nakenhet och fokus på modellens kropp. Denna annons har även 

den blivit anmäld till Reklamombudsmannen, där den blev fälld för könsdiskriminering.  

Bild 4 (Bilaga 5) är en reklamannons för Gucci. På bilden finns en naken man som 

står med ryggen vänd mot kameran. Även i denna annons läggs fokus på modellens kropp, 

men denna gång helt utan några täckande plagg. Bilden innehåller nakenhet, en muskulös 

kropp, samt underkläder. Det senare bärs inte upp av modellen utan modellen håller istället 

dessa i handen. 

Reklambilderna presenterades för samtliga respondenter i en speciell ordning. 

Ordningen valdes ut efter hur pass mycket nakenhet eller sexuellt fokus annonserna 

framhävde. Den bild som innehöll minst nakenhet visades exempelvis först för 

respondenterna, och den bild som innehöll mest nakenhet presenterades sist. Detta gjordes för 

att undvika att göra det uppenbart för respondenterna att studien handlade om just 

sexualiserad reklam.  

 

3.4 Undersökningens genomförande 

Undersökningen utfördes genom individuella intervjuer med samtliga deltagare. En fördel 

med personliga intervjuer är att man även möjliggör observation av deltagarnas gester, 

ansiktsuttryck, ögonrörelser och språkval (Grusell, 2012:34). Detta var relevant för denna 

studie då annonserna som visades upp kan framstå som provokativa och locka fram dessa 

typer av uttryck och kroppsspråk. Under samtalet antecknades vad som uttrycktes och sades. 
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Det fanns även ett inspelningsinstrument vid varje tillfälle, som enligt Bryman och Bell 

(2005:370) kan användas för att underlätta transkription och analys.  

Under intervjuerna exponerades varje deltagare för fyra separata bilder. Bilderna 

visades i turordning, i tio sekunder per bild. Efter respektive bild ombads respondenten att 

beskriva vad denne mindes gällande bildens innehåll, varpå bilden återigen visades och 

resterande analysfrågor kunde ställas. Intervjuerna utfördes under december 2017 och längden 

på intervjuerna varierade mellan 20 och 40 minuter. Intervjuerna genomfördes i lugna, 

avskilda miljöer. Grusell (2012:33) skriver att det är en gyllene regel att respondenten själv 

får bestämma var intervjun ska äga rum. Detta har gjort att intervjuerna utförts på olika 

ställen: arbetsplatser, universitetslokaler och hemmamiljöer.  

Enligt Bryman (2011:516-517) kan en teoretisk mättnad uppstå när det under 

intervjuer inte längre ges någon ny unik information till forskaren. När denna mättnad hade 

uppnåtts upphörde därför sökandet efter ytterligare deltagare. Efter att samtliga intervjuer 

genomförts tematiserades och analyserades svaren för att avslutningsvis kunna besvara 

studiens frågeställningar med en slutsats. 

 

3.4 Metodreflektion 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att rätt personer väljs i urvalet. Detta för att 

informationen som de tillhandahåller ska vara relevant för studien (ibid). Risken att det skulle 

vara fel respondenter som valts ut till denna studie har minimerats tack vare de kriterier som 

upprättades vid urvalet (se 3.2 Respondenter). I denna studie är framförallt den demografiska 

variabeln ålder central eftersom den bevisats påverka attityder mot reklam, samt eftersom 

undersökningens syfte är att studera hur attityderna skiljer sig mellan två åldersgrupper.  

Inspelningen av intervjuerna i denna studie gav oss möjlighet att ta del av 

informationen ytterligare gånger i efterhand. Att ha intervjuerna inspelade gör även att 

studiens trovärdighet ökar då risken för misstolkningar minskar (ibid). Jacobsen (2002) menar 

samtidigt att många personer reagerar negativt på att bli inspelade på band, något som kan 

påverka respondentens svar. Vi bedömer dock att risken för detta är låg då vi tydligt 

informerade respondenterna om inspelningarna och gav dem möjligheten att vara anonyma i 

studien. 
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Enligt Bryman (2002:269-270) uppfattas reliabiliteten som ett metodproblem inom 

kvalitativ forskning. Resultaten i kvalitativa undersökningarna är nämligen beroende av 

forskarens tolkningsförmåga, något som gör att tidigare erfarenheter, upplevelser och 

egenskaper kan komma att påverka resultatet. Materialet kan därför tolkas på olika sätt av 

olika forskare beroende på kunskap, erfarenheter och upplevelser. (ibid) I denna studie har vi 

därför valt att utgå ifrån några på förhand valda teoretiska utgångspunkter. Detta för att skapa 

en mer allmängiltig och objektiv syn vid analysarbetet. Trots detta finns det självklart risk för 

att denna studie inte är helt fri från påverkan av våra egna erfarenheter, kunskaper och 

upplevelser.  

 

5. RESULTAT & ANALYS 
 

Med denna studie ville vi bland annat ta reda på om, och isåfall hur, mottagares attityder 

gentemot sexualiserad reklam skiljer sig åt mellan två generationer. I detta avsnitt 

presenteras studiens resultat. 

5.1 Generation X 

5.1.1 Att uppfatta vad som säljs 

När respondenterna ur generation X försökte minnas vilken produkt annonserna innehöll hade 

majoriteten svårt att registrera vad som egentligen marknadsfördes. De hade även svårt att 

identifiera sångerskan i bild 1, och undrade om det handlade om en annons för solsemestrar. 

Denna förvirring upprepas angående flera bilder under intervjuerna. Gällande bild 2 var det 

också otydligt för respondenterna vad reklamen handlar om. 

 

- Jag vet inte riktigt vad det är dom säljer. Jag vet ju att det är Björn Borg men jag såg 

inte riktigt någon produkt. 

Leif, 52, om bild 2. 

 

Reklamen i bild 2 upplevdes porrig, något som ledde till irritation hos respondenterna. 

Även gällande bild 3 uppstod förvirring angående produkten som såldes. Produkten, som i det 
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fallet är en resväska, uppfattades av deltagarna som en handduk, och i vissa fall som en 

klänning. Detta trots att annonsen varken innehåller någon klänning eller handduk.  

Att respondenterna inte uppfattade vilken produkt som annonserades kan kopplas till 

teorin av Severn et al. (2013:21) som innebär att reklam med sexuellt innehåll kan distrahera 

mottagaren så pass mycket att denne går miste om produkten i annonsen. När det sexuella i 

annonserna upplevdes som distraherande och ologiskt i sammanhanget ansågs det av 

generation X som stötande. Söderlund (2003:106-108) skriver även att mottagaren ofta ser 

mer positivt åt det sexuella innehållet i reklamer där det förekommer i ett naturligt samband 

med produkten. Vår studie pekar åt samma resultat. Detta då deltagarna hade en negativ 

attityd till ologisk sexualisering av reklam, och menar att det sexuellt utmanande stjäl fokus 

från produkten som säljs. 

 

- Jag ser negativt på sexuell reklam. Jag blir inte arg, men jag gillar det inte.

 

Eva, 52, om sexualiserad reklam. 

5.1.2 Informativitet 

Flera deltagare i generation X uttryckte att de inte fick tillräckligt mycket information om 

produkten i de annonser med mest nakenhet. Det nämndes att produkten inte syntes 

tillräckligt bra, eller kom i skymundan för avklädda inslag. Attityderna till de annonser med 

låg informativitet skapade en passiv attityd hos en del respondenter, trots att det upplevdes en 

viss estetisk njutning angående den mest avklädda bilden. En del uttryckte förvirring 

angående vad som såldes, då störst fokus låg på nakenhet i bilden.  

 

- Den här annonsen skapar förvirring, för det man försöker sälja syns inte. 

Eva, 52 om bild 4. 

 

- Now we’re talking. ... Det här var en snygg kropp. En ung snygg kille. Han höll i nåt, 

men jag såg inte vad. Han var naken och hade en snygg rumpa.  

Marie, 52, om bild 4 
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Det var dock inte bara de mest sexualiserade annonserna som skapade förvirring eller 

distraktion. Mottagarna upplevde även förvirring angående den reklam som innehöll minst 

nakenhet, bild 1, en reklam för badkläder där Beyoncé poserar i en strandstol. Denna reklam 

blev nämligen istället förknippad med en reklam för solresor. När respondenterna fick se 

annonsen igen uppfattade dock de flesta ur generation X att det handlade om en kläd-annons 

för H&M. Respondenternas attityder var neutrala och passiva, trots att det fanns tvivel om 

vad som såldes. 

För att en reklam ska vara effektiv och få ett högt värde hos mottagaren bör den vara 

informativ (Ducoffe, 1995; Saxena & Khanna, 2013). Eftersom deltagarna inte glasklart 

uppfattade vad annonsen förmedlade kan det tänkas att effektiviteten inte uppnås eftersom att 

informationen inte är tillräcklig. Att deltagarna uttryckte relativt passiva attityder gällande 

samtliga reklamer kan betyda att annonsen inte hade tillräckligt högt värde för deltagarna. 

Dehgani och Tumer (2015) menar att en reklam som är informativ kan upplevas som mer 

trovärdig, slående och relevant, något som kan bidra till att mottagaren får en positiv attityd 

gentemot reklamen. Denna studie pekar på att de mest sexuella annonserna inte var tillräckligt 

informativa för att skapa starka och slående intryck hos generation X, och att de sexuella 

inslagen ofta var för distraherande för att publiken skulle uppfatta vilken produkt som 

annonserades.  

5.1.3 Samband mellan produkt och reklam 

Sexigheten tycktes vara befogad i bild 1 då deltagarna menade att det var fullt möjligt att vara 

sexig på stranden. Det rådde dock skilda meningar bland respondenterna gällande huruvida 

reklamen hade en naturlig koppling till produkten eller inte. Bilden blev som sagt förknippad 

med solresor och i bild 3 misstogs resväskan för att vara både en klänning och en handduk. 

Respondenterna undrade varför det exempelvis behövdes en naken kvinna för att föra en 

reklam för en väska. De såg inget direkt samband mellan de två, förutom att kvinnan var lite 

solbränd och möjligtvis hade varit ute och rest. Denna produkt tycktes inte ha någon direkt 

koppling till sex, vilket skapade en viss förvirring och irritation bland respondenterna.  

I de annonser där modellerna tog upp mer fokus än det som såldes i annonsen 

upplevdes en bristande koppling enligt respondenterna. Detta bristande samband uttrycktes 

tydligast i bild 2, 3 och 4 där respondenterna inte ansåg att reklamen hade ett naturligt 

samband till produkten. Det bristande sambandet mellan det sexuella i reklamen och 
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produkten som annonserades, ledde till att respondenterna skapade negativa attityder 

gentemot reklamen. 

 

- Det finns inget samband mellan personerna och kläderna. De försöker få fram hur 

tjejen och killen ser ut, snarare än kläderna.  

 Mattias, 37, om bild 2. 

5.1.4 Annonsens trovärdighet  

Trovärdigheten tycktes sänkas av irrelevanta sexuella inslag. Att deltagarna inte alltid 

uppfattade exakt vad som såldes sänkte också reklamens trovärdighet. Något som dock höjer 

trovärdigheten är om varumärket är etablerat, trots sexuella inslag. Både Gucci och H&M 

hade stark trovärdighet hos respondenterna vilket påverkade deras attityder positivt. Även när 

deltagarna inte uppfattade direkt vad som såldes, tycktes annonsen ändå påminna mottagaren 

om att H&M exempelvis säljer badkläder, och att Gucci säljer kalsonger av hög kvalitet.  

 

- Gucci är ju ett stort märke, så man tror ju på dom.  

Marie, 52, om bild 4. 

 

Cardoso och Cardoso (2011) menar att ett ökat förtroende för en reklamannons kan 

bidra till att det hos mottagaren skapas en positiv attityd gentemot reklamen. Denna studie 

pekar på att de mest etablerade varumärkena tycktes ha högt förtroende hos respondenterna, 

vilket bidrar till en positiv attityd gentemot deras reklamannonser. Det går samtidigt att se 

återkommande negativa attityder gentemot reklam där sexuella inslag inte anses passa in. 

Detta var något som enligt deltagarna istället sänkte reklamens trovärdighet.  

5.1.5 Känslor som väcks  

“Irriterande” är en vanligt förekommande beskrivning av sexualiserad reklam hos generation 

X. Respondenterna uttryckte att flera sexuella annonser upplevdes som perversa, och menar 

att sådan typ av marknadsföring är olämplig. Annonserna beskrevs dock bara som perversa 

och olämpliga i de fall då modellen i bilden var kvinna. När modellen var av manlig karaktär 

skapades inte samma typ av negativ känsla eller attityd hos respondenterna.  
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Många respondenter överväger att andra människor blir mer påverkade av denna typ 

av marknadsföring än de själva. Det nämns att idealiserade kroppar kan påverka unga 

negativt, men att de själva är så pass vana att de inte längre blir påverkade. Denna studie 

pekar på att det finns en passiv aggression till sexuell reklam, där denna generation inte tycks 

uppröras starkt av fenomenet men ändå menar att det är olämpligt och fel. Ingen uttrycker att 

de blir upprörda när de möter denna typ av reklam i vardagen, men tar ändå ställning till att 

det är fel. 

 

- Jag blir irriterad när jag ser den. Den här reklamen tycker jag är pervers och det 

passar sig inte. Jag tycker det är sån dålig reklam. 

Marie, 52, om bild 3. 

5.1.6 Köpbenägenhet 

I de fall då varumärket anses vara tillräckligt etablerat tycks det inte spela någon roll att 

annonsen är sexualiserad för att mottagarna skulle kunna tänka sig att köpa produkten. Andra 

respondenter menar att de inte skulle vilja konsumera en produkt som presenteras allt för 

porrigt. Respondenterna är enade om att de inte skulle kunna tänka sig att köpa resväskan i 

bild 3. Bilden som resväskan marknadsfördes genom upplevdes som för sexistisk och porrig.  

 

- Nej, jag skulle inte kunna tänka mig att köpa de där, för jag ser ju inte ens vad det är 

dom säljer. […]. Sen tycker jag ju att reklamen känns lite osmaklig med det där 

porriga. 

Leif, 52, om bild 4. 

 

Depelsmacker och Van Den Berghs (1996) skriver att sexuella inslag i reklam kan ge 

upphov till negativa attityder gentemot varumärket. Provokativ reklam kan även leda till 

irritation hos mottagaren om denne upplever reklamen som alltför påträngande (Sandage & 

Leckenby, 1980; Rettie et al., 2001). Vår studie bekräftar även detta, eftersom deltagarna 

uttryckte negativa attityder till allt för sexualiserad reklam, vilket ibland ledde till att de inte 

kunde tänka sig att köpa produkten. 
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5.2 Generation Y 

5.2.1 Att uppfatta vad som säljs  

När deltagarna ombads beskriva vad de mindes ur respektive annons hade samtliga 

respondenter ur generation Y registrerat att bild 1 gjorde reklam för badkläder. Majoriteten av 

respondenterna lade dessutom märke till att reklammakarna använt sig av en välkänd person i 

reklamen. Detta var något som hos majoriteten ansågs som positivt. 

 

- Var det Beyoncé? Och det var H&M! Jag får lite känsla av “girlpower”. 

Lina, 27, om bild 1. 

 

Många respondenter beskrev även bild 1 som sexig, men det utan att vara 

distraherande eller ta fokus från produkten. Vad gäller bild 2, 3 och 4 ansåg majoriteten av 

respondenterna att dessa bilder istället var så pass sexualiserade att det istället stal 

uppmärksamhet från produkten i annonsen. I vissa fall var det svårt för respondenterna att 

avgöra vilken produkt annonsen gjorde reklam för, något som i vissa fall skapade förvirring 

och frustration hos respondenterna. Förvirring kring produkten upplevdes speciellt ofta 

angående bild 4, där majoriteten av respondenterna först och främst nämnde den nakna 

modellen och hans kropp. Samtliga deltagare ur denna åldersgrupp ansåg dessutom att det vid 

första anblick var svårt att avgöra vad för slags produkt annonsen gjorde reklam för. 

Deltagarnas svar antydde att modellens rumpa tog mest uppmärksamhet och att själva 

produkten på så vis glömdes bort. Majoriteten av respondenterna uttryckte, trots förvirring 

kring produkten, ändå en positiv attityd gentemot bildens estetik. Somliga ansåg dessutom att 

bilden var underhållande. 

 

- Sen har man fått bilden att se lite mer classy ut […]. Detta är en naken kropp men den 

känns inte vulgär.  

Lina. 27, om bild 4. 

 

- Man slickar sig runt munnen. Han hade en snygg stjärt så den är underhållande. 

Lotta, 26, om bild 4. 
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Majoriteten av respondenterna missade produkten i de annonser med mycket nakenhet 

och menade att fokus i dessa bilder föll på det sexuella i annonsen snarare än produkten. Detta 

kan styrkas av Severn et al. (2013:21) som menar att reklam med sexuellt innehåll kan 

distrahera mottagaren så pass mycket att denne går miste om produkten eller budskapet i 

annonsen. Samtidigt uttryckte respondenterna en positiv attityd gentemot bild 4 med den 

nakna kroppen, då de ansåg att bilden var stilig. Flera deltagare uttryckte sig dessutom 

positivt över att modellen hade en snygg rumpa. Det kan antas att det sexuella i reklamen i 

denna bild skapade positiva attityder gentemot reklamen. Reichert (2003) menar nämligen att 

sexuell upphetsning som skapas av reklam, leder till en positiv attityd gentemot reklamen. 

Enligt McQuail (1983) ligger dessutom värdet av underhållning i att fånga en publiks 

uppmärksamhet, verklighetsflykt, estetisk njutning eller emotionell frigörelse. Det kan utifrån 

detta tolkas att bild 1 och 4 fångar respondenternas uppmärksamhet genom användning av 

sexuella attribut som verktyg till estetisk njutning och känslomässig frigörelse. Majoriteten av 

deltagarna upplevde alltså dessa bilder som underhållande, något som kan påverka deras 

attityd gentemot reklamen. Enligt Shimp, Mitchel och Olson (1981) antas nämligen 

underhållande reklam ha en positiv inverkan på mottagarens attityder mot reklam.  

5.2.2 Informativitet 

En del respondenter undrade varför det i annonserna lades så pass stort fokus på modellernas 

kroppar istället för produkternas egenskaper och funktioner. Melin (199:127:128) förklarar att 

reklam har i uppgift att informera, övertyga och påminna om en produkts alla fördelar. Trots 

detta missuppfattade ett flertal av respondenterna både vilken produkt som annonserades samt 

vilket varumärke som stod bakom vissa av reklamerna. En av deltagarna uppfattade 

exempelvis inte att det var Gucci som var avsändaren, trots att detta visades med en stor, 

centrerad text i bilden. Samma deltagare påstod att hennes fokus istället drogs till rumpan som 

fanns på bilden.  

De bilder som skapade mest förvirring vad gällde produkten var bild 2 och 4 där 

majoriteten av respondenterna påpekade att produkten knappt syntes. Majoriteten av 

deltagarna uttryckte dessutom en slags frustration över att det i bild 3 inte visas mer av 

produkten och dess fördelar, utan fokuserar mest på nakenhet.  

 

26 



 

 

- Jag ser ju inte ens väskan. Jag ser inte hur handtaget ser ut, finns det lås på den? Vad 

är det här för hjul? 

Lina, 27, om bild 3. 

 

När det gällde informationen som framkom i bild 1 uttryckte sig majoriteten av 

respondenterna positivt. Samtliga respondenter menade att reklamen kändes tydlig vad gällde 

vilka produkter som annonserades och majoriteten menade dessutom att fokus låg på 

produkterna i reklamen. Majoriteten av respondenterna menade dessutom att denna reklam 

upplevs som trovärdig. Saxena och Khanna (2013) skriver att den information som reklamen 

innehåller är en mycket viktig faktor för reklamens effektivitet. Dehgani och Tumer (2015) 

menar dessutom att reklam kan upplevas som mer trovärdig, integrerad, slående och relevant 

om innehållet är informativt, något som i sin tur kan påverka mottagarens attityd gentemot 

reklamen i positiv bemärkelse. Informativiteten i bild 1 kan därför antas vara anledningen till 

att respondenterna dessutom upplevde denna reklam som trovärdig. Detta är något som även 

stämmer överens med bild 3, som hos majoriteten av respondenterna inte uppfattades som 

särskilt informativ och inte heller speciellt trovärdig. 

Vad gäller reklamen i bild 3 kan det antas att reklammakarna använder sig av 

sensoriska budskap, istället för att presentera produktens funktioner och egenskaper. 

Sensoriska budskap bygger nämligen på att ge produkten en förhöjd känsloupplevelse för att 

locka till köp (Bergström 2016:78). Majoriteten av respondenterna nämnde under intervjuerna 

att de upplevde att reklammakarna bakom bilderna försökte spela på mottagarens känslor med 

hjälp av sexuella attribut. Bergström (ibid) menar att sensoriska budskap till exempel kan vara 

en känsla av gemenskap och positiva känsloupplevelser. Det var dessa emotionella 

försäljningsargument som respondenterna upplevde under intervjuerna. Dessa känslor var 

nämligen ett återkommande tema, bland annat genom uttryck om att reklamen skapar ett slags 

mervärde. 

 

- Egentligen säljer de ju en image. […] man vill ju vara någon eller representera något. 

[…]. Man kanske vill vara lite mer som henne. 

Fredrik, 27, om bild 1. 
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5.2.3 Samband mellan produkt och reklam 

När respondenterna frågades vad de ansåg om sambandet mellan produkt och reklam i de 

olika bilderna ansåg majoriteten av deltagarna att det i bild 3 inte fanns ett naturligt samband. 

Respondenterna uttryckte negativa känslor gentemot användningen av nakenhet i denna 

reklam och menade att det inte kändes relevant för produkten. Flera respondenter uttryckte 

dessutom att sambandet mellan produkt och reklam var så pass låg i denna bild att de 

upplevde nakenheten distraherande. Vissa av respondenterna uttryckte även att detta gjorde 

reklamen provocerande. 

 

- Förutom det faktum att det är produkten som täcker hennes kropp så skulle det lika 

gärna kunna vara en bok från akademibokhandeln.  

Fredrik, 27, om bild 3. 

 

Reichert (2002:242-243) skriver att sexualiserad reklam är något som kan få bakslag 

och anses alltför provokativ hos mottagaren. Detta kan även tänkas vara anledningen till att 

somliga respondenter såg annonsen som provocerande. Wilson och Moore (1979) menar att i 

reklamer där sexuellt innehåll används i ett sammanhang där det anses oväsentligt för 

produkten, riskeras uppmärksamheten att avstyras från reklamens budskap.  

Angående bild 1 menade majoriteten av respondenterna att den framstod som sexig, 

men det på ett positivt sätt. Det framkom även att majoriteten av respondenterna ansåg att det 

i denna bild fanns ett naturligt samband mellan produkten och annonsen. Enligt Söderlund 

(2003:106-108) ser mottagare oftare positivt på det sexuella innehållet i reklam om det 

upplevs ha ett relevant samband till produkten. Det kan därför antas att anledningen till att 

respondenterna hade en positiv syn på sexualiseringen i just bild 1 har att göra med att de 

samtidigt uppfattade ett naturligt samband mellan produkten och annonsen. 

Detta kan tänkas vara fallet i samtliga annonser som visades för respondenterna. 

Samtliga respondenter uttryckte nämligen att det saknades samband mellan produkt och 

reklam i majoriteten av bilderna.  
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5.2.4. Annonsens trovärdighet 

Flera respondenter upplevde ologiska sexuella inslag i annonserna, och menade att detta 

sänkte reklamens trovärdighet. Detta uttrycktes starkast angående bild 3 som deltagarna 

uttryckte sig negativt om och menade att det var onödigt att ha en naken kvinna sittandes på 

resväskan de försöker sälja. Negativa attityder uttrycktes även angående bild 2, där flera 

deltagare undrade vad som föregick på bilden, och varför kvinnan var iklädd endast en rosett.  

Angående trovärdighet hade majoriteten av respondenterna en positiv syn på bild 1, 

och menade att den var sexig men ändå informativ gällande produkten i annonsen. Det 

nämndes av flera deltagare att det är fullt rimligt att sitta på stranden i bikini och se sexig ut. 

Enligt Brackett och Carr (2001:28) påverkas mottagarens attityd gentemot reklamen beroende 

på hur trovärdig den framstår. Att respondenterna såg negativt på bild 3 kan därför tänkas ha 

att göra med reklamens låga trovärdighet att göra. Dehgani och Tumer (2015) förklarar att 

reklam kan upplevas som mer trovärdig, integrerad, slående och relevant om innehållet är 

informativt, något som i sin tur kan påverka mottagarens attityd mot reklamen i positiv 

bemärkelse. Eftersom respondenterna talade positivt om bild 1, trots att de upplevde den som 

sexuell, kan därmed tolkas som att generation Y inte nödvändigtvis upplever all sexuell 

reklam negativt. Cardoso och Cardoso (2011) menar som tidigare nämnts att ett ökat 

förtroende för en reklamannons kan bidra till att det hos mottagaren skapas en positiv attityd 

gentemot reklamen. När respondenterna upplevde att nakenheten var ologisk eller inte ansågs 

relevant för produkten, som i bild 2, 3 och 4, tycktes det istället bidra till en negativ attityd 

gentemot reklamen. Li, Edwards och Li, (2002) menar också att annonsering som inte passar 

in i ett sammanhang kan upplevas som irriterande hos mottagaren. Resultatet i denna studie 

kan alltså styrka deras teori. 

5.2.5 Känslor som väcks 

Enligt Ducoffe (1995) är det viktigt att reklam inte är irriterande, stötande, förolämpande eller 

falsk då detta kan försämra reklamens värde och trovärdighet. Majoriteten av respondenterna 

nämnde känslor som irritation, frustration och upprördhet över sexualiseringen som förekom i 

bild 2, 3 och 4. Det var även dessa bilder som respondenterna ansåg tvivelaktiga vad gällde 

trovärdighet. Cardoso och Cardoso (2011) förklarar att reklam som mottagaren upplever som 

störande eller manipulerande kan resultera i en negativ attityd gentemot reklamen. När reklam 
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uppfattas som upprörande, offensiv, förolämpande, vilseledande eller alltför manipulerande 

upplever nämligen mottagaren den ofta som oönskad (Sandage & Leckenby, 1980; Rettie et 

al., 2001). Enligt Kotler och Keller (2006) kan människors attityder gentemot ett objekt forma 

deras sinnen på ett sätt som gör att de gillar eller ogillar någonting och på så vis dras till eller 

ifrån ett fenomen. Under intervjuerna framkom att majoriteten ansåg att bild 1 framstod som 

sexig, men det utan att provocera eller irritera. De flesta av respondenterna kunde dessutom 

tänka sig att köpa produkterna som annonserades i denna bild. Vår studie visar att deltagarna 

inte kunde tänka sig att köpa produkterna i de reklamer som innehöll ologisk nakenhet, men 

däremot produkterna i annonsen som innehöll befogad nakenhet. Detta kan vara en följd av 

deras känslor gentemot sexuell reklam. Att det sexuella reklamerna inte skapade irritation, så 

länge det upplevdes relevant för produkten, kan kopplas till teorin av Loroz och Helgesson 

(2013) som menar att personer födda mellan 1997-1994 har relativt positiva attityder till sex i 

reklam. Samtidigt menar Smith (2011:657) att personer i denna åldersgrupp rent generellt har 

en mer negativ inställning till reklam.  

5.2.6 Köpbenägenhet 

När vi frågade respondenterna ur generation Y huruvida de skulle kunna tänka sig att köpa 

produkten som visades i annonsen, skilde sig svaren beroende på vilken reklam respondenten 

exponerats för. Majoriteten av respondenterna hade dock liknande svar, att de skulle kunna 

tänka sig att köpa produkterna som visades i bild 1 men däremot inte de som visades i bild 2, 

3 och 4. Enligt deltagarna hade dessa bilder nämligen lagt ett större fokus på modellerna och 

dess kroppar än på den faktiska produkten. Detta ibland så pass mycket att respondenterna 

hade svårt att urskilja vilken produkt det var som annonserades.  

 

- Vilken produkt? Han? Hans rumpa? I och med att man inte vet hur produkten ser ut 

är det ju omöjligt att säga. 

Elin, 27, om bild fyra. 

 

När respondenterna frågades vad de ansåg om att företag använder sig av sex i reklam 

svarade majoriteten av respondenterna att de såg sex i reklam som något negativt. Att flertalet 

respondenter berättade att de inte skulle kunna tänka sig att köpa de produkter som visades i 

bild 2, 3 och 4 ses därför som en följd av att dessa bilder framkallade negativa känslor. I 
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intervjuerna framkom det att det sexuella i bild 3 gjorde att varumärket bakom reklamen 

framställdes som oseriöst, och att detta bidrog till att vissa av deltagarna inte ville köpa 

produkten i reklamen. 

 

- Då hade jag hellre köpt en från typ Samsonite eller något annat som känns som ett 

mer seriöst företag. När det sitter en halvnaken tjej på så känns det inte seriöst. 

Elin, 27, om bild tre. 

 

 Enligt Depelsmacker och Van Den Berghs (1996) kan sexuella inslag i reklam ge 

upphov till negativa attityder gentemot varumärket. Detta är något som stödjs av denna studie. 

Flertalet respondenter i generation Y uttryckte nämligen att de inte kunde tänka sig att köpa 

produkter i reklam som var allt för sexualiserad. Alltför sexualiserad reklam skapade därmed 

negativa attityder gentemot varumärket hos denna generation.  

 

6. SLUTSATS 
 

Med utgångspunkt från ovanstående resultat och analys redovisas i detta avsnitt de slutsatser 

vi kommit fram till.  

6.1 Den äldre generationen 

Den äldre generationen, som tidigare kallats generation X, har en relativt negativ attityd 

gentemot sex i reklam. Denna studie pekar på att den äldre generationen ofta går miste om 

produkten i reklam som innehåller sexuella element. I de annonser där det förekommer 

mycket nakenhet har den äldre generationen svårt att identifiera produkten och missar ofta 

reklamens budskap. I dessa fall tar de sexuella attributen övertaget och fokus dras dit snarare 

än till produkten. Detta är något som skapar förvirring hos personer i den äldre generationen, 

något som i vissa fall utvecklas till irritation och en negativ syn gentemot reklamen. 

Den äldre generationen har en tendens att lägga fokus på modellen i reklam med naket 

innehåll. I dessa fall tycks mottagare ur denna generation fylla i resterande delar av bilden i 

sina huvuden, något som ofta resulterar i att de tror annonsen marknadsför en annan produkt 

än vad den i själva verket gör. Utifrån resultatet kan vi därför konstatera att sexualiserad 

31 



 

 

reklam uppnår låg informativitet hos denna generation, i och med att produkten lätt misstas 

för att vara något annat.  

Studien visar även att den äldre generationen tycks ha olika attityder gällande 

sexualiserad reklam beroende på om den innehåller kvinnor eller män. Reklam innehållande 

avklädda kvinnor får nämligen oftare negativ kritik, än reklam innehållande avklädda män, 

som istället får mer positiva reaktioner hos denna generation. De reklamer som innehåller 

avklädda kvinnor uppfattas ofta som sexistiska eller objektifierande av mottagare ur den äldre 

generationen. Dessa mottagare påstår sig dessutom vara emot sex i reklam. De blir dock inte 

direkt ilskna när de exponeras för sådan typ av marknadsföring, men uttrycker en viss 

irritation gentemot reklamen i de fall då den uppfattas som alltför sexuell eller vulgär. Denna 

generation ser även sexuell reklam som stötande i de fall då den inte uppfattas ha en logisk 

koppling till produkten. Detta skapar även det förvirring hos generationen och på så vis en 

negativ attityd gentemot reklamen.  

Den äldre generationen har även en bild av att sexuell reklam påverkar unga 

människor mer negativt än det påverkar dem själva. Detta då de numera är vana den typen av 

marknadsföring. Trots att den äldre generationen har en relativt negativ attityd gentemot sex i 

reklam finns undantag. Denna generation upplever nämligen positiva attityder gentemot 

reklam i de fall där ett väletablerat varumärke står bakom reklamen. Mottagare ur den äldre 

generationen ser då reklamen som trovärdig då de har ett förtroende för varumärket. Denna 

trovärdighet skapar positiva attityder gentemot reklamen. I de fall då den sexualiserade 

reklamen anses estetiskt tilltalande av denna generation, skapas även då positiva attityder. I 

dessa fall spelar det ingen roll om reklamen innehåller nakna kvinnor eller män, mycket eller 

lite nakenhet, och inte heller om reklamen saknar samband till produkt, utan kan ändå skapa 

positiva attityder om reklamen uppfattas som tillfredsställande att titta på.  

6.2 Den yngre generationen 

Den yngre generationen, som i denna uppsats kallats generation Y, har en negativ attityd 

gentemot sex i reklam i de fall där sexualiseringen saknar ett logiskt samband till produkten. 

När det sexuella i reklamen saknar relevans i förhållande till produkten upplever mottagare ur 

denna generation reklamen som distraherande, provocerande och opassande. Generationen 

upplever även detta i de fall där reklamen innehåller alltför mycket nakenhet. Nakenheten i 
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sådana annonser distraherar nämligen mottagarna, något som framkallar irritation gentemot 

annonsen och ibland även mot varumärket bakom annonsen.  

Reklam som innehåller avklädda kvinnor skapar hos den yngre generationen mer 

irritation än reklam som innehåller avklädda män. I de fall då reklam innehåller en naken 

kvinna väcks ofta tankar kring objektifiering och sexism hos mottagare ur denna generation. 

Detta är något som skapar irritation hos mottagarna. Vad gäller sexualiserad reklam ställer sig 

mottagare ur den yngre generationen negativt till användningen av sådan marknadsföring. 

Denna negativa attityd visar sig i hög utsträckning angående reklam innehållande nakna 

kvinnor. Samtidigt uttrycker dock denna generation relativt positiva attityder gentemot 

annonser med nakna män.  

När det gäller reklam med mycket nakenhet kan det utifrån resultatet dessutom 

konstateras att sexualiserad reklam inte upplevs som informativ av den yngre generationen. 

Sexualiserad reklam som innehåller mindre nakenhet upplevs oftare som mer informativa än 

de reklamer som innehåller mycket nakenhet. Tydligheten i de annonser med mindre 

nakenhet uppskattas på så vis mer och skapar dessutom positiva attityder hos den yngre 

generationen. När den yngre generationen uppfattar reklam som informativ uppfattas den 

även som mer trovärdiga. Reklam som upplevs informativ och trovärdig skapar alltså positiva 

attityder hos den yngre generationen.  

När det sexuella i reklamen stjäl fokus från produkten går den unga generationen lätt 

miste om vilken produkt som säljs. Detta skapar förvirring som ofta utvecklas till irritation 

och en negativ syn på reklamen. Den yngre generationen har en negativ attityd gentemot 

sexualiserad reklam i de fall då den framstår som alltför sexualiserad eller innehåller mycket 

nakenhet. Undantag finns dock och gäller då främst reklam med ett stilrent och estetiskt 

tillfredsställande innehåll och reklam där det sexuella upplevs ha ett naturligt samband till 

produkten som marknadsförs. En sexualiserad reklam som är stilren och tillfredsställande 

upplevs nämligen av den yngre generationen som underhållande, och det i positiv bemärkelse. 

Sexualiserad reklam kan alltså, även i de fall då de upplevs som mycket sexuella, ha en 

positiv inverkan på den yngre generationens attityd gentemot sex i reklam. 
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6.3 Skillnader mellan generationerna 

Det kan utifrån denna studie konstateras att det finns vissa skillnader vad gäller olika 

generationers attityder till sex i reklam. Både den yngre och den äldre generationen har en 

tämligen negativ attityd gentemot sexualiserad reklam. Det finns dock skillnader som visar på 

att den yngre generationen har en något mer negativ attityd gentemot denna typ av 

annonsering. Den yngre generationen ser på sex i reklam som ett knep som används av 

företag för att öka försäljning. Detta är något som hos denna generation anses negativt och 

irriterande. Den äldre generationen har en mer passiv inställning till sexualiserad reklam och 

upplever inte denna typ av annonsering som lika frustrerande som den yngre generationen. 

I de fall där den sexualiserade annonsen anses ha ett naturligt samband till produkten 

skapas positiva attityder gentemot reklamen, och då i högre utsträckning hos den yngre 

generationen. I de fall där det sexuella i reklamen saknar naturligt samband till produkten 

ogillas istället reklamen av både den yngre och den äldre generationen. Hos båda 

generationerna dras då uppmärksamheten till det sexuella i annonsen snarare än till 

produkten, något som skapar förvirring kring vilken produkt som annonseras. Att gå miste om 

vilken produkt det är som annonseras i sexualiserad reklam sker i högre utsträckning hos den 

äldre generationen än hos den yngre generationen.  

Som tidigare nämnts skapas negativa känslor hos både den äldre och den yngre 

generationen gällande sexualiserad reklam som saknar logiskt samband till produkt. Detta 

sker dock i högre utsträckning hos mottagare i den yngre generationen. Dessa mottagare blir 

oftare upprörda av sådan reklam, jämfört med den äldre generationen. Den äldre generationen 

upplever nämligen att det ibland, trots avsaknaden av samband mellan produkt och reklam, 

ändå kan uppstå positiva känslor gentemot reklamen. Detta i de fall då reklamen upplevs 

vacker eller tillfredsställande att titta på. Även hos den yngre generationen finns tendenser att 

uppskatta sexualiserad reklam om den upplevs vacker eller stilren. Hos denna generation sker 

dock detta endast i de fall där reklamen innehåller mindre nakenhet, eller då det är en man 

som är avklädd, snarare än en kvinna. Hos båda generationerna skapas positiva attityder 

oftare till annonser innehållande avklädda män, än annonser som innehåller avklädda kvinnor. 

Studien visar att reklam innehållande avklädda kvinnor upprör mer än reklam innehållande 

avklädda män. Detta både hos en ung och en äldre publik. Reklam innehållande avklädda 
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kvinnor leder ofta mottagarnas tankar till sexism och objektifiering, medan detta inte sker lika 

ofta gällande reklam innehållande nakna män. 

I de fall då sexuell reklam framstår som alltför sexualiserad eller innehåller mycket 

nakenhet uppstår negativa känslor hos båda generationerna. Detta uttrycks dock starkare hos 

den yngre generationen där denna typ av reklam ofta skapar provokation och irritation hos 

mottagarna. Den äldre generationen är mer passiv gällande sexualiserad reklam, men ser dock 

negativt på användandet av denna typ av reklam då de menar att den kan ha en negativ 

inverkan på ungas självbild. Mottagare ur den äldre generationen tror sig själva dock inte bli 

påverkade av denna typ av reklam i samma utsträckning. Den yngre generationen tror också 

att sexualiserad reklam påverkar vissa mer än andra, men utesluter inte att även äldre skulle 

kunna påverkas av den. Utifrån resultatet i denna studie kan konstateras att både den äldre och 

den yngre generationen påverkas av sexualiserad reklam och de känslor som dess innehåll 

framkallar. Detta ligger som grund för de attityder som finns gentemot sex i reklam, och det 

hos båda generationerna. 

 

7. DISKUSSION 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och slutsats. Här redogörs även för vidare 

forskning inom ämnet. 

Innan vi påbörjade denna studie hade vi en slags uppfattning om vad resultatet skulle bli. Vi 

hade nämligen tagit del av nya studier som visade att sex i reklamsammanhang inte säljer. 

Dock hade vi ingen aning om vad detta kunde bero på. Att se över mottagares 

attitydskillnader ur olika generationer ansågs därför intressant. Vi kunde på så vis få lite mer 

klarhet i om argumentet “sex säljer” faktiskt stämmer, samtidigt som vi kunde få en mer 

djupgående förståelse för hur mottagares attityder till sex i reklam skiljer sig beroende på 

vilken åldersgrupp de tillhör. Vad gällde det senare trodde vi, innan vi påbörjade studien, att 

mottagarnas attityder skulle skilja sig betydligt mer mellan de två generationerna. Att så inte 

blev fallet fann vi därför mycket intressant. 

Något som överraskade oss ytterligare var hur attityderna till avklädd reklam kunde 

skilja sig så pass mycket beroende på om modellen var en man eller kvinna var något vi inte 

räknat med. Respondenterna ur båda åldersgrupperna påstod sig vara emot sexualiserad 
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reklam när de blev frågade. Att det under intervjuerna samtidigt framgick att det i vissa fall 

anses lämpligt, är enligt oss mycket intressant. Vi frågar oss därför om respondenterna påstår 

sig ha en negativ syn gentemot sex i reklam för att det helt enkelt förväntas av dem ur ett 

samhälleligt perspektiv. Att det sedan visar sig uppstå positiva reaktioner när respondenterna 

exponeras för sådan typ av reklam kan innebära att det finns en underliggande attityd som 

kräver djupare förståelse. Vi anser därför att detta är något som det bör forskas vidare om. 

Det har visat sig att de två generationernas attityder gentemot sex i reklam är mer 

komplexa än vi först anat. Det kan nämligen finnas fler demografiska variabler än ålder som 

påverkar människors attityd till sexuellt laddad reklam. Denna studie pekar på att äldre har 

svårare att identifiera vilken produkt som säljs då de marknadsförs i sexualiserade annonser. 

Det kan därför vara intressant att forska vidare om vad detta kan bero på, och hur det ser ut i 

en större population. Sådan forskning skulle kunna bidra till ökad förståelse hos 

reklammakare gällande hur olika annonseringar bör utformas beroende på vilken målgrupp de 

riktar sig till. Vi anser nämligen att det kan vara nyttigt för yrkesverksamma att skaffa bättre 

kunskap om mottagarens attityd till sexualiserad reklam. Detta då resultatet i denna studie 

dessutom visar att varumärket kan ta skada av sexualiserad reklam och att företaget kan 

uppfattas som oprofessionellt om deras reklam är alltför sexualiserad. Denna studie visar 

också att mottagares köpbenägenhet har en tendens att påverkas negativt av alltför sexuella 

annonser, något som enligt oss gör det nödvändigt för företag inom branschen att skaffa mer 

kännedom angående detta fenomen. Forskning om kopplingen mellan sexualiserad reklam 

och mottagarens köpbenägenhet kan därför anses intressant både ur ett vetenskapligt 

perspektiv och ur ett samhällsperspektiv.  
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9. BILAGOR
 

Bilaga 1 - Intervjumanual  

 
Öppningsfrågor: 

1. Går det bra att vi spelar in intervjun? 

2. Skulle du kunna berätta lite mer om dig själv? 

3. Vart kommer du ifrån och hur gammal är du? 

 

De bilder som finns i bilagorna 2, 3, 4 och 5 visas i turordning för respondenten i 10 

sekunder varpå följande frågor ställs efter respektive bild: 

 

Analysfrågor  3

1. Vad innehöll annonsen? Vad kommer du ihåg? 

2. Vad är budskapet? Vad försöker man förmedla/sälja? 

Samma bilaga visas återigen för respondenten. 

3.  Vilket intryck får du av reklamen? Varför? 

4. Vilken känsla skapar reklamen hos dig? 

5. Finns ett samband mellan reklamen och produkten? Varför? 

6. Hur uppfattar du reklamens trovärdighet? Litar du på det som reklamen förmedlar? 

7. Skulle du kunna tänka dig att köpa produkten i annonsen? Varför, Varför inte? 

 

Avslutningsfrågor 

1. Hur skulle du definiera sexualiserad reklam? 

2. Vad anser du om att använda sig av sex i reklam? 

3. Varför ser du negativt/positivt på sex i reklam? Finns det någon speciell anledning? 

4. Hur påverkas du av sexuell reklam? 

5. Vill du tillägga något? 

6. Får vi använda ditt namn i studien? 

3 Dessa frågor ställs till respondenten efter varje bilaga som presenteras. 
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Bilaga 2 - Bild 1, H&M 
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Bilaga 3 - Bild 2, Björn Borg (Friad av RO) 
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Bilaga 4 - Bild 3, Björn Borg (Fälld av RO) 
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Bilaga 5 - Bild 4, Gucci 
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