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Sammanfattning 

Reklam i dag finns över allt, vart vi än befinner oss stöter vi på den och påverkar oss. 

Reklamen kan ses som ett sätt att reproducera och vidmakthålla värderingar och 

föreställningsvärldar, men det är inte alltid positivt. Människor med annan etnisk 

tillhörig har upplevt media och reklam irriterande då de skapar en felaktig bild om 

deras etnicitet, byggd av fördomar och förutfattade meningar. För de yngre 

generationerna har reklam varit en självklar del av vardagen, den har varit 

ofrånkomlig för dem. Därför blir målgruppen en intressant grupp att undersöka för att 

få reda på deras attityder, utifrån Allports teoretiska verktyg public opinion, gentemot 

reklam, och vad de anser om etnisk diskriminering i reklam. Studien baseras på en 

egenformulerad enkät, för att fylla den forskningslucka vi funnit. Undersökningens 

resultat visar att det finns signifikanta skillnader mellan kön och politisk åskådning 

som har effekt på vad man anser om etnisk diskriminering i reklam. Kvinnor i högre 

utsträckning än män anser etnisk diskriminering i reklam som problematiskt. 

Vänstersympatisörer i högre utsträckning än högersympatisörer valde 

svarsalternativet problematiskt oftare i frågan om vad de ansåg om etnisk 

diskriminering i reklam. Resultatet och slutsatserna bygger på tidigare forskning om 

reklam, unga och reklam, upplevelser av diskriminering och diskriminering i reklam 

samt en sammanlänkning mellan det teoretiska ramverket om attityder, värderingar 

och teorier om etnisk diskriminering. 
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1. Inledning 

I början av 2018 släppte H&M en internationell barnkollektion där en av produktbilderna visade 

en mörkhyad pojke i en grön munktröja med trycket “coolaste apan i djungeln”. Det riktades 

stark kritik mot klädjätten, många inflytelserika personer på sociala medier delade med sig av 

sin kritik mot H&M och deras annons. Popstjärnan The Weeknd uttrycker sig på följande sätt 

på sin Twitter: 

  

“woke up this morning shocked and embarrassed by this photo[annonsbilden]. i’m 

offended and will not be working with @hm anymore…” (theweeknd, 2018, 8 

januari). 

 

För att problematiken och de uppfattningar reklam ger oss skall kunna förstås är det en 

nödvändighet att förklara reklamens betydelse och tillämpningsområden den här i dag. Reklam 

har haft en stor betydelse för den konsumtionsutveckling som uppstod efter andra världskriget 

men i dag inriktar sig reklamen inte nödvändigtvis till produkten alternativt tjänsten utan sättet 

att få produkten eller tjänsten såld. Reklam har i dag fler betydelser, bland annat för företagens 

verksamhet, människors vardag och för kulturella effekter såsom samhällsekonomiska 

(Rosengren & Sjödin, 2011: 10f).  

 

Reklamen ger oss en uppfattning om vad som är trendigt just nu i samhället samtidigt som den 

kan den upplevas som positiv eller negativ, som bra eller dålig (Grusell, 2008: 21 & 177). 

Grusell (2008: 22) definierar reklam utifrån ett antal kriterier: att den skall vara betald, 

opersonlig och att den ska ha en påverkan eller inflytande på mottagaren. Individer påverkas 

mer än man tror av reklam, både kortsiktigt och långsiktigt. Med kortsiktiga effekter innebär 

det att reklam har en direkt påverkan på individen och långsiktiga effekter innebär att 

förändringar av individens grundläggande normer och värderingar (Grusell, 2012: 20).  

  

Vårt fokus ligger snarare på reklamens direkta påverkan än den långsiktiga, där syftet är att 

undersöka unga vuxnas attityder till etnisk diskriminering i reklam. Att undersöka unga vuxna 

är för att det är den generation som vuxit upp med reklam, på bland annat nätet och i tv och har 

därmed varit en självklar del av vardagen. Undersökningen blir också intressant för att etnisk 

diskriminering som innebär att man missgynnas eller kränks på grund av sin härkomst, 
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nationalitet eller etnicitet är problematiskt och att det förekommer i reklam än i dag bevisar hur 

svårförändrat det är (Diskrimineringsombudsmannen, DO, 2018, 26 februari). Utifrån de 

anmälningar reklamombudsmannen har fått in om etnisk diskriminering i reklam har mer än 

majoriteten av fallen frikänts trots att de upplevts som etniskt diskriminerande 

(Reklamombudsmannen, RO, 2017, 30 januari).  

 

För att ta reda på unga vuxnas attityder till etnisk diskriminering i reklam bygger 

undersökningen på en egenformulerad enkät, där respondenterna i åldrarna 15-30 får svara på 

frågor gällande etnisk diskriminering i reklam. En egenformulerad enkätundersökning görs för 

att kunna bidra med kunskap till det relativt outforskade ämnet. Respondenterna i 

undersökningen blir tilldelade en tidigare anmäld annonsbild som ansågs vara etnisk 

diskriminerande enligt anmälaren, för att fånga attityder till ett konkret exempel. De unga 

vuxnas attityder till etnisk diskriminering i reklam är fokus för denna undersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att få bild av unga vuxnas, åldrarna 15–30, inställning till reklam 

och etnisk diskriminering i reklam, där förhoppningen är att fylla den forskningslucka som finns 

kring ämnet.  De frågeställningar undersökningen avser att svara på är: 

 

• Vad anser unga vuxna om reklam? Finns det skillnader beroende på kön, ålder, 

utbildningsnivå och politisk åskådning? 

 

• Finns det skillnader i attityderna till etnisk diskriminering i reklam beroende på ålder, 

kön, utbildningsnivå och politisk åskådning? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har delats in i sju kapitel, där det första kapitlet är inledningen som ger en allmän 

inblick i problemet med etnisk diskriminering i reklam. Kapitel två ger en kort bakgrund om 

tillvägagångssättet från att reklamen upplevs som diskriminerande till att den faktiskt fälls. 

Uppsatsens tredje kapitel redovisar för den tidigare forskning som rör uppsatsens valda ämne. 
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Kapitel fyra presenterar det teoretiska ramverket uppsatsen bygger på, vilket grundar sig i 

sociologiskt relevanta teorier som rör attityder, värderingar och diskriminering av etnisk 

tillhörighet. I det femte kapitlet presenteras studiens metodologi som redogör för studiens 

insamling av empiri och analysförfarande. I uppsatsens sjätte kapitel redovisas det resultat 

studien har kommit fram till.  Kapitel sju är studiens avslutande kapitel som summerar för 

studiens resultat i relation med tidigare forskning och teori i en avslutande diskussion.    

 

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel följer information om de stiftelser eller organisationer som arbetar för att minska 

diskriminering och ojämlikheter i reklam. Reklamombudsmannen (RO) och internationella 

handelskammaren är de som jobbar för att uppnå en hög etisk nivå i all kommersiell 

marknadskommunikation och kortfattat redovisas deras arbeten. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som jobbar för ett diskrimineringsfritt 

samhälle, som ser till att bland annat diskrimineringslagen följs och att motverka diskriminering 

genom att främja lika rättigheter (DO, 2018, 23 maj). Diskriminering enligt lag handlar om att 

någon missgynnas eller kränks i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, i vårt 

fall etnisk tillhörighet. Lagen gäller däremot inte överallt, i reklam exempelvis – där går ärendet 

över till RO. Skulle reklam upplevas som missvisande, kränkande eller på något vis 

diskriminerande kan mottagaren anmäla reklamen hos reklamombudsmannen (RO). 

Reklamombudsmannen och reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) är en 

självreglerande stiftelse som arbetar för en hög etisk nivå i all kommersiell 

marknadskommunikation på den svenska marknaden. Deras prövningar och beslut sker genom 

de regler som finns om reklam och marknadskommunikation från International Chamber of 

Commerce, ICC (internationella handelskammaren). För reklam som upplevs etniskt 

diskriminerande utgår RO och RON från ICC:s artikel 4 Socialt ansvar: 

  

“Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet. 

Marknadskommunikation får inte uppamma eller överse med någon form av 

diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, 
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religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning […].” (Internationella 

handelskammaren, ICC, 2011: 7). 

  

RO granskar och prövar reklam om den följer ICC:s regler och RO kan själva fatta beslut om 

annonsören går emot grundläggande lagar. Om praxis inte finns, går anmälningen vidare till 

RON som tar ett slutgiltigt beslut, vilket inte kan överklagas. 

 

 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning som berör attitydfrågor till reklam, upplevelser 

av etnisk diskriminering samt etnisk diskriminering i reklam och medier. Tidigare forskning 

kring attityder gentemot etnisk diskriminering i reklam är dessvärre tämligen otillräcklig. Med 

ett sociologiskt perspektiv på reklamforskning presenteras först reklamens påverkan på 

individer, därefter redogörs ungas relation till reklam. I senare avsnitt lämnar vi reklamen och 

fokuserar på upplevelser av diskriminering, främst etnisk diskriminering, i avsnittet därefter 

presenteras diskriminering i reklam och medier och hur detta framställts under åren och vad det 

har haft för konsekvenser. Det sista avsnittet sammanfattar för den tidigare forskningen och 

redovisar en forskningslucka om ämnet.  

  

3.1 Reklamens påverkan 

Kan man säga att reklamen påverkar oss att köpa eller inte köpa? Det skulle vara alltför 

problematiskt att frångå reklamens påverkan på individer när undersökningens syfte förutsätter 

att respondenterna är mottagliga för reklam – och därmed blir påverkade. I Grusells (2008) 

studie undersöks vilken uppfattning allmänheten har om reklam, hur allmänheten bedömer 

reklam samt allmänhetens syn på reklamens konsekvenser (Grusell, 2008: 25f). Grusell 

förklarar att reklam avser att påverka oss, vare sig vi vill eller inte och det är vår ideologiska 

ståndpunkt, den politiska ställningen, som avgör hur vi väljer att se på reklam, till exempel 

tycks högerpartier ha positivare inställning till reklam än vänsterpartier (Grusell, 2008: 34f). 

Det är inte bara den politiska ställningen som påverkar synen på reklam utan även den kunskap 

en individ besitter, individens utbildningsnivå, påverkar synen på marknadsförarens budskap 
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(Rosengren & Sjödin, 2011: 95; Levin, 1980: 28 & 32). En tredje faktor som kan påverka 

individers syn på reklam är könstillhörighet, tidigare forskning visar att kvinnor upplever sig 

själva påverkas av reklam i både morgonpress och tv i större utsträckning än män (Grusell, 

2008: 277). 

  

Den påverkan reklam har på individer finns det delade meningar om, å ena sidan menar 

reklamkritiker att reklamen manipulerar individer, att den skapar behov som inte finns. Å andra 

sidan menar förespråkarna att reklam är en informationskälla som haft en stor ekonomisk 

betydelse för dagens marknadssamhälle (Grusell, 2008: 34f). Med det sagt råder det delade 

meningar om reklamens betydelse och hur människor påverkas av reklam. Resultatet i 

undersökningen visar att svenskarna har en relativt samstämmig inställning till reklam, Grusell 

förklarar det med att säga att svenskar har likartade medievanor och att vi socialt är ganska lika 

(Grusell, 2008: 177). Däremot visar resultaten att det är reklam i tv upplevs som något 

irriterande medan reklam i morgonpress är mer intressant och informativt (Grusell, 2008: 179). 

Sammanfattningsvis kan man säga utifrån Grusell (2008) att inställningen till reklam beror på 

vilken kanal reklamen yttras i. 

  

Liksom Rosengren och Sjödin (2011) menar Levin (1980) att företag använder reklam för att 

påverka köpbeteende hos konsumenterna men även deras attityder och kunskaper (Levin, 1980: 

24). Levin menar att människor övertygas av reklam, vad som är populärt, vad man skall köpa 

och äga. Enligt Levin finns det två distinktioner till att påverka individers köp, antingen genom 

informativ reklam eller genom suggestiv reklam, den senare innebär för en mer känslig och 

emotionell påverkan hos individen. Det senare tycks ha större påverkan på lågutbildade snarare 

än högutbildade (Levin, 1980: 28 & 32). För att koppla samman med Grusell (2008) är den 

suggestiva reklamen något som reklamkritiker skulle kalla manipulativ. En slutsats som kan 

dras från Levins (1980) undersökning är att reklam påverkar en individs värderingar och 

föreställningsvärld men det skapar inga nya värderingar utan snarare vidmakthåller befintliga 

värderingar. 
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3.2 Unga och reklam 

Reklamen genomsyrar många individers vardag, framförallt unga då de i det svenska samhället 

har växt upp med reklam (Grusell, 2012). Youtube, online-spel, Facebook, Snapchat eller 

Instagram är några av de olika sociala medier som både barn och unga vuxna tillbringar många 

timmar till varje dygn. Beroende på hur gammal man är, vilka intressen man har eller vilken 

könstillhörighet man har ser användningen av internet och sociala medier olika ut, trots att alla 

gemensamt är online (Dalquist & Wadbring, 2017). De menar även att en så stor del av barns 

och unga vuxnas liv pågår online att det är nästan omöjligt att undvika oönskat innehåll i deras 

mediaflöden, ett sådant exempel är just reklam. Unga anses som en väldigt attraktiv målgrupp 

för väldigt många företag, därför att unga verkar ha ett inflytande på sina föräldrars köpbeslut, 

unga är själva köpstarka och unga fungerar som opinionsbildare bland sina vänner och så 

vidare. Företag menar således att unga är både dagens och morgondagens kunder (Dalquist & 

Wadbring, 2017: 7). 

  

Enligt Ekström och Sandbergs (2010) finns det inte riktigt finns en entydig bild av ungas 

relation samt inställning till reklam. Undersökningen visar tydligt att ungas attityder till den 

reklam de tar del av inte bara är ambivalent utan även helt och hållet kontextuellt beroende. 

Hälften av de individer som deltog i undersökningen ser aktivt på tv-reklam medan hälften 

undviker tv-reklam. Undersökningen tyder även på att de deltagande menar att viss reklam är 

irriterande men rolig på samma gång. Reklam som fångat unga tittares intresse är oftast reklam 

från företag som McDonald's och Coca Cola som står under kategorin livsmedel, vilka kan 

klassas som reklam för onyttigheter. En viktig slutsats av undersökningen är att unga inte alls 

är så kritiska till den moderna marknadsföringen och att unga i sig inte anser att reklam är 

intressant eller ett aktuellt samtalsämne (Ekström & Sandberg, 2010). Även resultatet av 

Grusells (2012) studie visar att ungas relation till reklam helt klart är blandad och att det finns 

många saker som samspelar när det gäller ungas åsikter och attityder gentemot reklam. Det kan 

vi se i Grusells sammanfattning och slutsats, av “[t]idigare forskning har visat att relationen till 

reklam är en form av hatkärlek. En del reklam gillar vi, en del reklam älskar vi att hata” (Grusell, 

2012: 22). Det vill även säga beroende på vilken roll individerna tar på sig så varierar synen på 

reklam. Det är därmed inte alls självklart att individerna alltid tycker likadant och därför är 

ungas relation och attityd till reklam blandad (Grusell, 2012). 

 



 
 
 
 

 
 

7 

Gunilla Jarlbro (1994) talar om både socialisationsprocessen och könssocialisation kopplat till 

reklam. Tonårsperioden blir en övergång från barndomen till det att nya vuxenlivet, detta 

kännetecknar ett väldigt fritt rollexprimenterande när nya livsmönster både formas, 

kompletteras och stabiliseras. Målet är att nå en stabil identitet. Jarlbro menar att självbilden i 

detta sammanhang innebär en positiv eller negativ attityd mot det egna jaget. Det vill säga att 

en positiv självbild tyder på att individen har accepterat sig själv, både sina fördelar och brister 

och den negativa självbilden är därmed motsatsen. Men hur skulle just massmedia, i detta fall 

reklam, kunna bidra till socialisationsprocessen och den könsidentitet som utdelas? Reklam och 

andra typer av massmedia skapar ofta en klyfta mellan drömmar och verklighet som skapar 

förväntningar och därmed en påverkan på självbilden.  

 

Ungdomarnas allmänna inställning till reklam är att reklam är överlag både bra och rolig, men 

denna grundinställning som framställs betyder inte att ungdomarna inte är helt okritiska. I 

resultatet citerar Jarlbro ungdomar från hennes intervjuer. I ett citat kan vi se en typisk skillnad 

mellan könstillhörigheters attityder till reklam.  

 

“Nej, jag påverkas i alla fall inte. Jag köper det jag själv vill ha och behöver. Reklamen 

ljuger, men jag tror att tjejer påverkas att köpa allt det dom ser för dom tänker bara på 

sitt utseende och är svagare på något sätt.” (Jarlbro, 1994: 27). 

 

Detta citat tyder på en kvinnas attityd gentemot reklam:  

 

“Fast man ibland tycker är larvigt och så, står man helt plötsligt där i affären med ju 

det där hårshampot. Jag tror alla påverkas, det är ju därför man har reklam för man 

ska ju påverkas att köpa.” (Jarlbro, 1994: 27).  

 

3.3 Upplevelser av etnisk diskriminering media 

Svenska medier reproducerar stereotyper av individer med utländsk bakgrund och annan 

etnisk tillhörighet, det är en central slutsats i Masoud Kamalis (2005) undersökning. Kamali 

beskriver att deltagarna i undersökningen bedömer att svenska medier underbygger fördomar 
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och en vardaglig form av rasism - vardagsrasism. Individer som stöter på denna typ av 

diskriminering i medierna upplever en ilska mot den negativa bild medierna ger av personer 

med annan tillhörighet (Statens offentliga utredningar, SOU, 2005:69, s. 99f). Deltagarna i 

studien återger sina erfarenheter om diskriminering, där medierna är en del av 

samhällsstrukturen som reproducerar stereotyper och bidrar till bland annat segregation 

(SOU, 2005:69).  

  

Även en rapport från 2006 är en viktig faktor av resultatet kategorisering, då respondenterna 

själva ansåg att diskriminering är kopplat till kategorisering av människor med avvikande 

egenskap, exempelvis etnisk tillhörighet. Det som inte framgår i materialet är var gränsen går 

för att en kategorisering ska bli diskriminerande, kategoriseringar sker ständigt och behöver 

nödvändigtvis inte vara direkt diskriminerande men är kopplade till fördomar och förutfattade 

meningar (Backman, Boynton, Hoff, Lorenc & Persson, 2006: 17f). Liksom Kamalis 

undersökning (SOU, 2005:69) menar respondenterna att medierna upprätthåller 

kategoriseringen och stereotyperna av människor, i undersökningen framkommer detta som 

problematiskt - en besvikelse - då det upplevs som trögrörligt och svårt att ändra på (Backman 

et al., 2006: 18f). 

  

Stereotyperna och fördomar av människor med annan etnisk tillhörighet yttras i Pikkarainen 

och Brodins (2008) rapport där fokus är att fånga samers upplevelser av diskriminering, där de 

själva upplevt att det måste förhålla sig till majoritetssamhället. I massmedia upplever ett flertal 

samer att bilder som media förmedlar oftast bygger på föreställningar och kategorisering av 

samer som grupp och inte enskilda individer. Samer upplever också att det är berättigat att 

skämta om samer gällande samernas sätt att leva och klä sig på och fördomsfulla föreställningar 

(Pikkarainen &Brodin, 2008: 32). 

 

3.4 Diskriminering i reklam 

Henderson och Baldasty (2003) fokuserar i sin artikel på tv-reklamfilmer på bästa sändningstid 

och typen av representation av en viss hudfärg i annonserna som visas i USA. De menar att 

mörkhyade som visades i tv-rutan under bästa sändningstid inte var lika många i jämförelse 

med de vita som visades i tv-rutan. De menar också att när de mörkhyade visades var det i 



 
 
 
 

 
 

9 

annonser för billiga produkter med låg näringshalt, t.ex. läskedrycker och snabbmat. Dessa 

reklamtrender ställer frågor om rasstereotyper, där en särskild syn på mörkhyade individer 

fortfarande lever kvar. Där de mörkhyade fortfarande anses som en viktig konsument för billiga 

produkter i USA (Henderson & Baldasty, 2003). 

  

Wilson, Gutiérrez och Chao (2013) menar att diskriminering har skett inom både tv-program 

men också i reklam. Där vita individer fått de större rollerna i reklam och tv-program (Wilson 

et al., 2013). Författarna menar även att diskrimineringen som förekommer i reklam främst 

handlar om individer med annan etnisk bakgrund då de vita individer främst anses som 

dominerande.  (Wilson et al., 2013). När personer med en annan nationalitet först inträdde i 

reklambranschen återspeglade annonsören platsen för den icke-vita samhällsstrukturen och 

lyfte fram dessa individer som tilltalande säljare för bland annat matprodukter som till exempel 

ris och sirap (Wilson et al., 2013: 158). Ett exempel på detta är “Uncle Ben´s” ris, som 

representerar en proper mörkhyad tjänare. Ris-märket “Uncle Ben” representerade individer 

som var slavar och tjänare som levde med de vita människorna det tjänade för, trots att de inte 

ansågs vara en del av familjen som produkten och marknadsföringen var skapade för (Wilson 

et al., 2013: 158f). 

 

I Peter Langs (2015) bok delger han historien om rasifierande reklam till hur det ser ut i dagens 

amerikanska samhälle. I amerikanska reklambyråer i dag är en målsättning att rama in olika 

etniska tillhörigheter på ett positivt sätt med en icke-stereotypisk karaktär i reklam (Lang, 2015: 

86). Det råder dock oenighet om hur detta inte är diskriminerande.  

  

I Pérez Huber och Solorzano forskningsartikel (2015, 25 februari) fokuserar de på visuella 

mikroorättvisor vilka ofta är icke-verbala och reproduceras oftast rasistiska idéer och 

övertygelser om människor med annan etnisk härkomst i bild. En av de slutsatser författarna 

tog fram från analysen att en ras stereotypisk reklam, om en “mexikansk bandit”, är mer än bara 

en bild, de menar att det är en rasifierande mikro orättvisa som fungerar för att sprida och 

reproducerar vardagsrasism (Huber & Solorzano, 2015: 233).   

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning på reklam visat att det finns åtskilliga attityder mot 

reklam (Ekström & Sandberg: 2010; Grusell, 2008). Forskningen har visat att kvinnor i större 
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utsträckning än män känner sig påverkade av reklam (Grusell, 2008). Även i utbildningsnivå 

finns det skillnader i vad man anser om reklam (Grusell, 2008; Rosengren & Sjödin: 2011). 

Tidigare forskning menar att lågutbildade i större utsträckning än högutbildade upplevt sig 

påverkas mer av reklam (Levin, 1980). Slutligen har individers politiska ståndpunkt visat sig 

vara avgörande för hur individer upplever och tolkar reklam, högerpartister i större utsträckning 

än vänsterpartister har positivare inställning till reklam (Grusell, 2008). 

 

När diskriminering i medier undersökts har majoriteten av respondenterna i undersökningarna 

ansett att etnisk diskriminering i media som något vardagligt förekommande. Resultaten som 

samlats in pekar på att media reproducerar fördomar och förutfattade meningar om människor 

med annan etnisk härkomst (SOU, 2005; Backman et al., 2006). 

 

Eftersom undersökningen bygger på flera uppsatser som rör ämnet på olika sätt blir ämnet i sig 

en forskningslucka som vi avser att kunna bidra med nya kunskaper till. Den tidigare 

forskningen vi samlat in kommer dels från internationella studier och delvis från svenska, 

undersökningarna har haft olika metoder och innefattar kvantitativa metoder såsom kvalitativa. 

I studiens fall passar en kvantitativ ansats bäst därför det hjälper oss fånga flera attityder till 

etnisk diskriminering i reklam. 

 

 

4. Teoretiskt ramverk 

Nedan förklaras de teorier och teoretiska verktyg uppsatsen grundar sig på, vilka berör attityder, 

värderingar och teorier och begrepp om etnisk diskriminering. Först följer ett avsnitt på Floyd 

H. Allports (1937) teori om attityder och hans teoretiska verktyg public opinion, därefter 

redovisas Thorleif Petterssons (1988) och Ronald Ingleharts (1977) teorier om 

värderingsförändringar. Följt av teorier och begrepp som rör etnisk diskriminering. Slutligen 

redovisas en sammanlänkning av tidigare forskning och teori i en kortfattad hypotes.  
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4.1 Attityder och allmänhetens mening 

Enligt Allport är den eller de attityder en individ har mot en viss fråga, i det här fallet reklam, 

grundade i individens befintliga värderingar (Allport, 1937: 23). Allport menar att attityder är 

individers enskilda inställning till ett visst fenomen medan public opinion eller allmänhetens 

mening förklaras som en samlad grupps gemensamma attityd till en specifik fråga.  

 

Allport (1937) trycker på de förutsättningar som ligger till grund för att något skall uppfattas 

som attityd och framförallt gemensam attityd (public opinion). Attityden blir gemensam när 

innehållet i fenomenet (reklam) kan kopplas till flera individers beteenden, det krävs dock att 

attityden måste kunna uttryckas i ord. Enligt Allport (1937) finns inget givet antal för hur många 

det krävs för att något skall uppfattas som gemensam attityd, så länge den förstås av flera. 

Attityden kan både ha positiv och negativ inställning mot det gemensamma fenomenet, 

antingen är gruppen för eller emot objektet. I undersökningens fall om etnisk diskriminering i 

reklam anser man antingen det som problematiskt eller oproblematiskt. 

  

”They represent action or readiness for action in the nature of approval or disapproval 

of the common object.” (Allport, 1937: 13) 

Allmänheten måste vara medveten om att det finns andra åsikter till den gemensamma attityden, 

samtidigt kan enskilda individer uttrycka sin egen åsikt så att andra, bland annat allmänheten, 

blir medvetna om den. Individer tillhör flera allmänheter, det kan därmed inte bara finnas en 

allmänhet eftersom individer har flera åsikter och attityder samtidigt (Allport, 1937: 13–20). 

Slutligen menar Allport att attityder inte är permanenta, men väldigt stabila (Allport, 1937: 22), 

därmed kan en respondent svara oproblematiskt nu utan att det betyder att individen alltid 

kommer anse etnisk diskriminering i reklam som oproblematiskt. 

 

Om resultatet från vår studie visar att en större del av respondenterna delar samma åsikt om 

etnisk diskriminering i reklam kan det identifieras som Allports (1937) begrepp allmänhetens 

mening. Kortfattat kan man förklara det som en uppsättning önskningar eller tankar hos 

majoriteten av befolkningen där den kollektiva uppfattningen av ett fenomen för dem samman. 
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4.2 Teorier om värderingar 

Torleif Pettersson (1988) förklara att individer är fast i ett dubbelt fångenskap där individen 

delvis är fast i den enskildes historia som rör de formbara åren och dels är den individuella 

historien fångad i den samhälleliga historien (Pettersson, 1988: 51). Det syftar till att 

åskådliggöra hur människors värderingar utvecklas i det västerländska samhället, där Pettersson 

menar att det är ganska svårt att påverka en vuxen människa då denne är instängd bakom dubbla 

lås. 

  

Värderingar i Pettersons mening innebär något som dels anses vara eftersträvansvärt, positiva 

värderingar, och delvis som något man finner ont, negativa värderingar (Pettersson, 1988:9). 

Han talar även om det centrala värderingssystemet vilket innefattar de värderingar som 

individen anser som viktigast (1988:8). 

 

En annan viktig teoretiker är Ronald Inglehart (1977) som hävdar att värderingsförändringar 

sker i samband med den samhällsekonomiska utvecklingen och mellan generationsskiften 

(Inglehart, 1977: 21f). I Ingleharts teori om att värderingsförändringar sker i samband med 

samhällsutveckling, menar han att yngre generationerna i större uträckning än de äldre 

generationerna värdesätter icke-materiella värden så som livstillfredsställande och 

självförverkligande. Han kallar övergången mellan generationerna för post-materialism. Med 

hjälp av Socialisationshypotesen förstår vi värderingsförändringarna mellan generationer. 

Socialisationshypotesen handlar om att individens värderingssystem grundas i de formbara åren 

och är relativt stabilt och oföränderligt i vuxen ålder (1977: 23). Ingleharts 

socialisationshypotes kommer vara relevant för den kommande analysen av studiens resultat, 

eftersom undersökningen bygger på respondenter mellan femton och trettio kan skillnader i 

attityderna till etnisk diskriminerande reklam förklaras med generationsskillnaden men också 

med det postmaterialistiska synsättet.  

  

För att knyta an till Ingleharts hypotes, socialisationshypotesen, ställer Pettersson (1988) frågan 

vilka det är som påverkas av samhällsförändringar. Till att börja med etableras individens 

värderingar i de formbara åren, i barndomen (primära socialisationen) och att senare i vuxen 

ålder (sekundära socialisationen) är dessa etablerade värderingarna relativt oföränderliga och 

fastlagda (Pettersson, 1988: 19). Pettersson kritiserar det sistnämnda och hävdar att värderingar 
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fastställs på annat sätt. Pettersson menar att värderingar och attityder förändras långsamt och 

att förändringen sker när de sätts in ett nytt socialt sammanhang (Pettersson, 1988: 44). 

 

4.3 Teorier om etnisk diskriminering 

Kritisk rasteori är en rörelse som uppstod i början 1970-talet som bygger på tidigare kritiska 

samhällsrörelser.  

 

 “The critical race theory (CRT) movement is a collection of activists and scholars 

interested in studying and transforming the relationship among race, racism, and 

power.” (Delgado & Stefancic, 2001: 2f). 

 

Kritisk rasteori redogör för individer med en annan etnisk tillhörighet där rasism eller etnisk 

diskriminering inte är någon avvikelse utan ett vardagligt och normalt fenomen.  Vidare 

förklaras rasism som något svårt att förändra, det har genomsyrat samhället och dess sociala 

institutioner - institutionell rasism (Delgado & Stefancic, 2001: 7f).  

 

Diskriminering inom de strukturella samt institutionella dimensionerna, i detta fall rasism, rör 

den samhällsorganisering och de institutionella arrangemang som skapar ett nytt system där 

vissa grupper (samt individer) exkluderas från både makt och inflytande. Institutioners normer 

och praktik kan leda till olika handlingar som öppet är rasistiska eller diskriminerande genom 

olika rutiner eller till och med tysta överenskommelser som därmed sanktionerar 

särbehandlingar. Institutioner är inrättade för att strukturera mänsklig interaktion och är 

uppbyggda av formella strukturer (lagar och regler), informella strukturer (normer och rutiner) 

men  även inom självinrättade koder som handlar om uppförande och upprätthållandet av olika 

egenskaper. Detta bygger därmed på “normala” handlingar som exkluderar andra individer och 

grupper. Institutionernas handlingar kan även vara diskriminerande och rasistiska genom de 

bruk av traditioner och regler som upprätthålls gentemot individer med en annan etnisk 

tillhörighet (SOU, 2005: 41).  

 

Vardagsrasism handlar om de små orättvisor, för individer som upplever sig etniskt 

diskriminerande, vilka förekommer så ofta att de nästan börjas ta för givet, dvs utmattande och 
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irriterande små orättvisor som individer nästan börjar förvänta sig. Begreppet vardagsrasism 

relaterar till vardagliga händelser och erfarenheter av rasdiskriminering omkring den 

makrostrukturella kontext av ojämlikheter bland grupper som finns inom olika land, grupper 

och nationer (SOU, 2005: 41, s. 71f).  

 

Etnisk exkludering är en av de teorier som hjälper oss att förstå varför rasismen än i dag finns 

kvar. Mycket av tänkandet till varför exkludering sker är på grund av att människor har en 

tendens att döma varandra utifrån sina egna kulturer och på så sätt reproduceras gränser som 

skiljer grupper från varandra (Barth, 1969: 15). 

 

4.4 Sammanlänkning mellan tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket utgick vi från Allports (1937) teoretiska verktyg public opinion, det 

kan vi dels koppla till Grusell (2008) och hennes resultat att högerpartister är en gemensam 

grupp som har positivare inställning till reklam än vänsterpartister. Undersökningen visar även 

att kvinnor är den grupp som anser sig själva påverkas av reklam i större utsträckning än män. 

I Levins (1980) undersökning visar resultatet att lågutbildade är den grupp som tycks påverkas 

av reklam i större utsträckning än högutbildade. 

 

Tidigare forskning har visat att unga inte är kritiska till den moderna marknadsföringen 

samtidigt som Ekström & Sandberg (2010) visar i deras resultat att unga anser reklam som 

ointressant. Ingleharts (1977) teori om den tysta revolutionen skulle förklara ungas intresse om 

reklam med att unga lägger mindre fokus på den materiella tryggheten och större fokus på 

livserfarenheter. 

 

I vår hypotes tror vi det råder skillnad i hur en ung vuxen person ser på etnisk diskriminering i 

reklam, beroende på utbildningsnivå, ålder och/eller kön och politisk åskådning. En av 

förväntningarna på vad resultaten kommer att visa är ju äldre respondenterna är och ju högre 

utbildningsnivån de har desto fler negativare attityder till etnisk diskriminering i reklam 

förekommer. Studiens hypotes är att det finns samband mellan ålder, utbildningsnivå, kön, 

politisk åskådning och attitydfrågor till reklam och etnisk diskriminerande reklam. Tidigare 

forskning pekar dock på att utbildning och ålder inte varit det som påverkar individers attityder 



 
 
 
 

 
 

15 

till reklam i lika stor utsträckning som exempelvis kön (Grusell, 2008 :160), som är vår andra 

förväntning att kunna se i resultatet. 

 

 

5. Metod 

 

I det här kapitlet kommer de metodologiska övervägandena att klargöras för uppsatsen där det 

första avsnittet redovisar för studiens valda ansats därefter följer avsnitt om material, följt av 

ett redovisade avsnitt om enkätkonstruktionen. Avsnitt fyra redovisas undersöknings 

genomförande, därefter avsnitt om undersökning avsedda variabler. Det sjätte avsnittet redogör 

för det bortfall som förekom i undersökningen. Analystekniken motiveras och redovisas i 

kapitalets sjunde avsnitt, följt av avsnitt om undersökningens validitet och reliabilitet. Det 

slutliga avsnittet redovisar för de etiska överväganden som undersökningen grundar sig på. 

 

5.1 Ansats 

Frågeställningarna som tas upp i inledningen är: 1. Vad anser unga vuxna om reklam? Finns 

det skillnader beroende på kön, ålder, utbildningsnivå och politisk åskådning? Och 2. Finns det 

skillnader i attityderna till etnisk diskriminering i reklam beroende på ålder, kön, 

utbildningsnivå och politisk åskådning?. Syftet med uppsatsen och frågeställningarna är att ta 

reda på om skillnader mellan kön, ålder, utbildningsnivå och politisk inställning förekommer. 

Undersökningen baseras på en kvantitativ ansats därför att en kvalitativ metod hade varit allt 

för begränsad att studera vårt valda fenomen och en kvantitativ ansats, i vårt fall Chi2-test, blir 

lämpligt att använda då vi vill kunna räkna ut om skillnader förekommer mellan de olika 

variablerna. 

 

5.2 Material 

Ett Google formulär med en egenformulerad enkätundersökning skickades ut via sociala 

medier, bland annat på Facebook, Instagram och Snapchat för att samla in data, där unga vuxna 
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i åldrarna 15–30 uppmanades att besvara enkäten (se bilaga 1.). Egenformulerade enkäter 

skickas ut därför att det inte finns klara dataset kring ämnet undersökningen syftar på. I de 

tidigare undersökningar vi funnit finns det antingen fokus på enbart reklam eller enbart på 

diskriminering. Därmed finns ingenting som belyser båda aspekterna tillsammans, alltså det vi 

vill undersöka. 

  

I och med att vi utformat vår egen enkät har vi kodat om variablerna för att underlätta skapandet 

av ett dataset av de insamlade materialet. Vi kommer hålla oss inom unga vuxna med 

åldersspannet 15–30 år då det är den generation som vuxit upp med reklam och reklam har varit 

en oundviklig del i unga vuxnas vardag (Grusell, 2012).  

 

Ett bekvämlighetsurval har genomförts, då tid och resurser har varit begränsade för att utföra 

ett slumpmässigt obundet urval valde vi att undersöka de närmast tillhands, det vill säga våra 

vänner och vänners vänner via sociala medier. På sociala medier är det lätt att sprida vidare 

ursprungliga inlägg via olika “dela”-funktioner. I akademiska termer kan vi benämna urvalet 

som ett snöbollsurval där respondenterna hänvisat nya deltagare till forskningsprojektet 

(Denscombe, 2016: 76f).  

 

5.3 Enkätkonstruktion 

Innan vi går in på operationalisering av begreppet etnisk diskriminering bör begreppet först 

redogöras. Etnisk diskriminering innebär att man blir diskriminerad på grund av sin etniska 

bakgrund (DO, 2018, 26 februari). Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet kan enligt 

diskrimineringsombudsmannen se ut som följande: 

  

“Diskriminering som begränsar tillgången till lika rättigheter och möjligheter 

påverkas av föreställda skillnader mellan olika befolkningsgrupper” (DO, 2018, 26 

februari: Hur kan diskrimineringen se ut?). 

  

Genom att undersöka etnisk diskriminering i reklam mäter vi attityder utifrån olika 

uppfattningar respondenterna får kring detta, vilka delas in som bland annat positiva och 

negativa, som problematiska och oproblematiska eller som bra och dåliga. Vi kommer också 
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mäta upplevelserna av den etniska diskrimineringen i reklam, som pekar på ifall individen 

någon gång stött på denna typ av diskriminering i någon form av reklam. Ett fall kommer även 

att framställas med hjälp av en tidigare annons som anmälts för att vara etniskt diskriminerande 

(se bilaga), men som senare friats av reklamombudsmannen (RO, 2014, 7 oktober). 

 

Enkäten består av nitton frågor, där respondentens svar är anonyma (se bilaga 1 och 2.). 

Frågorna i enkäten avser att få svar på dels attityder till etnisk diskriminering och reklam, delvis 

individers enskilda sociala status såsom utbildningsnivå, politisk åskådning och bostadsområde 

etc. (se bilaga 1.). Enkäten delades in i fyra avsnitt, det första avsåg att ta reda respondenternas 

grunduppgifter, avsnitt två avsåg att samla in uppgifter om reklam, avsnitt tre rörde uppgifter 

om etnisk tillhörighet och diskriminering, det slutliga avsnittet rörde etnisk diskriminering i 

reklam. 

  

Ett förtydligande bör vidtas gällande fråga “5. Vad är din högsta utbildning?” där kodning av 

svarsalternativen omkodades till hög, mellan och låg. Utbildningar på högskola och universitet 

kodas som höga, fullständig gymnasieutbildning, utbildning på Komvux och folkhögskola 

kodas som mellan och resterande utbildningar (pågående gymnasieutbildning och 

grundskoleutbildning) kodas som låga.  

  

Ett förtydligande av fråga “19. Vad anser du om bilden?” bör klargöras. För att få lov om att 

använda bilden, har vi dels varit i kontakt med reklamombudsmannen som talade om för oss att 

de inte fick sprida material vidare på grund av upphovsrättslagen utan hänvisade oss direkt till 

annonsören. Bilden är godkänd för användning av annonsören, Thalamus AB. Den fick 2014 

en anmälan för att vara diskriminerande gentemot etnisk bakgrund och upplevs som stötande 

men friades. 

 

Utöver de frågor vi avsett att utgå från till uppsatsen finns möjlighet att fler svar än de vi 

redovisar i det kommande resultatet. Trots att dessa frågor inte avser att svara på våra 

frågeställningar är det relevanta därför att de enskilda frågorna ger en bakgrund till 

respondenten vad enkäten handlar om utan att gå direkt på vad det är vi frågar efter. Dels ger 

det oss som forskare en möjlighet att se hur respondenter tänker utöver de frågor vi avser att 

mäta. 
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5.4 Genomförande 

Efter utformningen av enkäten valde vi att svara på enkäten själva för att se hur lång tid enkäten 

skulle ta att svara på innan vi publicerade den på sociala medier (våra svar räknas inte med i 

analysen). Svarstiden beräknades ta cirka fem minuter, tiden presenterades i informationsbrevet 

(se bilaga 2.) som publicerades i samband med enkäten. Enkäten publicerades på våra privata 

Facebook-sidor, Instagram-konton, Snapchat-konton och på Twitter. Alla konton är offentliga 

och öppna därmed är det praktiskt med ett snöbollsurval, därför att vem som helst har tillgång 

till enkäten, som fritt kan dela inläggen och behöver inte vara bekanta med någon av oss för att 

få svara på den.  

 

Efter lite mer än en vecka efter de första publicerade inläggen skickade vi ut enkäten igen som 

en vänlig påminnelse till de som missat eller inte tagit del av enkäten vid första tillfället. 

 

Efter att enkäten legat ute i 9 dagar hade vi totalt fått in 200 svar och valde därefter att stänga 

tillgängligheten till enkätformuläret som delats på olika sociala medier. Efter att ha stängt ner 

formuläret öppnade vi det insamlade datamaterialet i Google Kalkyl, som är en av Googles 

egna online-version av Excel vilket var ett alternativ i Google Formulär. När data öppnats i 

Google kalkyl, laddades den ner till Microsoft Excel, då det programmet är mer ägnat för att 

lättare föra in data i SPSS. När den insamlade data sedan var nerladdad till Excel, öppnades 

SPSS och det dataset med frågor och svar vi samlat in från de respondenter som deltagit under 

den tillgängliga tidsperioden. I SPSS tog vi sedan bort kategorin “tidsstämpel”, som stod för 

det exakta datumet och tiden som respondenten deltog i enkäten. Det togs bort därför att man 

med mindre risk ska kunna koppla det till vem respondenten är och dels för att det ej är relevant 

för det djupgående resultat vi är ute efter. Efter att ha dubbelkollat att alla respondenternas svar 

är med och giltiga, påbörjades kodning av de variabler vi valt att använda för vår analys.  
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5.5 Variabler 

I det här avsnittet redogörs för de variabler studien innefattar och beskriver dess innehåll och 

betydelse. Uppsatsens primära beroende variabler avhandlas först och därefter de oberoende 

variablerna. 

5.5.1 Beroende variabler 

En beroende variabel påverkas av den oberoende variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010: 138). De beroende variablerna vi arbetar med är tre frågor utifrån enkäten som vi sedan 

skall mäta om statistisk signifikans finns.  

De tre beroende variabler vi valt att fokusera på är tre frågor från enkäten, första frågan rör vad 

respondenterna ansåg om reklam utifrån en skala på 1–10, där 1 ansågs som meningslöst och 

10 som informativt. Här valde vi att koda 1–5 som kategori 1, dvs meningslöst och de resterande 

6–10 som 2 och informativt till analysen. (Se bilaga 1 för tydligare upplägg av enkäten). Den 

andra frågan inkluderar etnisk diskriminering i reklam och vad respondenterna ansåg om detta. 

Där valde vi “Problematiskt” som kategori 1, “Oproblematiskt” kategori 2 och “Ingen 

uppfattning” som 3, som rapporterandes som “missing”. Slutligen det sista frågan ”Vad anser 

du om bilden? jag anser att bilden…”, med svarsalternativen “är etnisk diskriminerande”, “inte 

är etnisk diskriminerande” och “Ingen uppfattning”. Där kodade vi om alternativen till 1, 2 och 

3 där vi även här valde att rapportera “Ingen uppfattning” dvs kategori 3 som “missing” i SPSS.  

Alla tre frågor kodas om till kvalitativa variabler, som gör att de hamnar på en nominalskalnivå, 

vilket innebär att de är kategoriska och inte kan rangordnas (Djurfeldt et al. 2010: 42).  

5.5.2 Oberoende variabler 

En oberoende variabel påverkar den beroende variabeln och kan själv inte påverkas, man kan 

tolka den oberoende variabeln som en betingelse (Djurfeldt et al., 2010: 138). Den första 

variabeln att koda om var “könstillhörighet” som delades in i tre kategorier, på den nominala 

skalan där 0 stod för “kvinna”, 1 stod för “man” och 2 stod för “annat” som vi valde att 

rapporterade som “missing” i SPSS, eftersom det endast var två respondenter som angivit detta.  

Angående ålder valde vi att dela upp årtal som respondenterna är födda i två kategorier, på en 

ordinalskala, där 1 bestod av 1996–2003, 2 stod för 1988–1995. Detta valde vi sedan att märka 

om med nya namn där 1996–2003 fick heta ”låg”, 1988–1995 ”hög”. De respondenter som 

deltog i enkäten men som var antingen under 15 eller över 30 omkodades till kategori  3, 
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kategori 3 rapporterades som “Missing” i SPSS, då deras svar ej är relevanta för vår studie kring 

unga vuxna.  

 

När vi sedan började koda frågan “Vad är din högsta utbildningsnivå?” valde vi även här att 

dela in svaren i tre olika kategorier, på en ordinalskala (se Djurfeldt et al., 2010: 42f). De som 

svarat att deras högsta utbildningsnivå var “grundskola (pågår)”, “grundskola (fullständig)” och 

“gymnasium (pågår)” kategoriseras om till “Låg”. De individer som svarade att deras högsta 

utbildningsnivå är “gymnasium (fullständig)”, “Folkhögskola eller Komvux (pågår)” eller 

“Folkhögskola eller Komvux (fullständig)” märktes om till “Mellan”. De resterande som 

svarade att deras högsta utbildningsnivå är “Högskola eller Universitet (pågår)” eller “Högskola 

eller Universitet (fullständig)” kategoriserade vi sedan som “Hög”-utbildningsnivå. Detta 

förenklar därmed tabellerna i analysen.  

 

Den sista oberoende variabeln vi valde att använda oss av är individernas politiska ställning där 

vi utifrån Nationalencyklopedins förklaring av använder oss av begreppen “högern” respektive 

“vänstern” (Nationalencyklopedin, NE). Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna delades in i kategori 1 som sedan fick stå för “Höger”. De 

resterande partier Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet 

kategoriseras som nummer 2 och döptes till “Vänster”. De respondenter som svarade “Vet ej” 

på frågan om vilket parti de skulle rösta på nästkommande val rapporterade vi som “missing” i 

SPSS. Vi kodade dessa som höger och vänster då vi anser att de som kategoriseras in som 1 

står mer för individuella ansträngningar inom till exempel ekonomiska fördelningarna. Kring 

just “höger”- politiken ligger fokus på motverkan till fördelning av individuella ansträngningar 

av inte bara ekonomisk tilldelning utan även fördelningen av makt. Jämfört med kategori 2, 

“vänster”, som står för motsatsen. Politiken riktas på att utjämna skillnaderna i makt och 

ekonomi, samt de orättvisor som finns i samhället (se NE, högern och vänstern). 

 

5.6 Bortfall 

I kvantitativa studier, framför allt i enkätundersökningar är bortfall vanligt förekommande där 

man skiljer på internt och externt bortfall (Ejlertsson, 2014: 12). Det senare bortfallet gäller de 

respondenter som inte deltog i undersökningen.  I vårt fall påträffas inget externt bortfall därför 

att undersökningen bygger på ett snöbollsurval, det vill säga att det inte fanns ett avsett urval 
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att svara på frågorna utan vem som helst i åldrarna 15–30 kunde svara på enkäten. Det interna 

bortfallet förklarar för de respondenter som deltog i undersökningen men gav ogiltiga svar, alla 

frågor i undersökningen var obligatoriska men vissa svar räknas som bortfall, eller ”missing” i 

SPSS. Då samtliga frågor var obligatoriska finns det ingen risk att respondenterna skulle hoppa 

över någon fråga, därmed förekom inte den typen av interna bortfall. 

Svarsalternativet ”Vet ej” till politisk åskådning (se bilaga 1) kodades som ”missing” i SPSS 

och räknas som internt bortfall i analysen där hela 41, 2% av respondenterna svarade ”Vet ej” 

på frågan om vilket parti de skulle rösta på i nästkommande val.  På frågan om vad unga vuxna 

anser om etnisk diskriminering i reklam fanns ett internt bortfall på 34,2% då de svarade ”Ingen 

uppfattning” och blir ”missing” eftersom alternativet inte kan kopplas till vår frågeställning. 

För de som valde svarsalternativet ”Annat” på frågan om kön (se bilaga 1) räknas som bortfall 

i den här undersökningen för att andelen som valde svarsalternativet endast är 0,5%. En 

ytterligare nödvändighet att säga är för andelen kvinnor respektive män, dessa är inga bortfall 

men totalt sätt av de giltiga svaren var det 65,8% kvinnor och 34,2% män som svarade. 

 

5.7 Analysteknik 

Den analysmetod som är lämplig att användas för våra frågeställningar och variabler är 

korstabulering och Pearson Chi-Square (chi2-test) för analys av variablerna och test om skillnad 

förekommer. Testet hjälper oss också beräkna signifikansen av variablerna, det vill säga om vi 

kan anta en mothypotes om signifikanta skillnader föreligger. Korstabulering är lämplig då 

variablerna är kvalitativa eller har kodats om till kvalitativa variabler (Djurfeldt et al., 2010: 

45f). Korstabulering används för att mäta skillnader mellan kvalitativa variabler i vårt fall på 

ordinal- och nominalskalenivå, där vi bland annat får reda på frekvenser samt procentandelar 

på till exempel utbildningsnivåns inverkar på attityder till etnisk diskriminering i reklam. 

Uppsatsen bygger på Pearson Chi-Square (chi2-test) och testet innebär att man jämför 

korstabellens observerade frekvenser med det förväntade frekvenserna, för att få fram om 

skillnad förekommer. Metoden är lämplig att använda då vi har variabler på nominal- och 

ordinalskalenivå. För att ett Chi2-test ska vara giltigt får inte det förväntade frekvenserna ha ett 

värde mindre än fem i mer än tjugo procent av cellerna (Djurfeldt et al., 2010: 216). Att använda 

Chi2-test medför begränsningar då det inte mäter sambandets styrka mellan variablerna utan 
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redogör endast för om de är beroende av varandra eller inte.   

 

5.8 Validitet och reliabilitet 

Kan vi påstå att vi har lyckats att mäta det vi avser att undersöka, det vill säga har 

undersökningen hög validitet? I litteraturen beskrivs olika typer av validitet, validiteten ser 

olika beroende på om man haft en kvalitativ eller kvantitativ ansats. För att säga något om 

validiteten i den här undersökningen är det lämpligt att utgå från operationaliseringen, utan en 

bra operationalisering är risken för systematiska fel hög och validiteten blir därmed låg 

(Djurfeldt et al., 2010:104). För att en operationalisering skall bli lyckad måste frågorna ha en 

teoretisk bas samt ha ett samband till syftet med undersökningen. Om operationaliseringen 

misslyckas ökar risken för systematiska fel, vilka kan översättas till metodfel, exempelvis att 

en fråga inte är korrekt ställd (Ejlertsson, 2014: 108ff). Efter att enkätundersökningen 

genomfördes och analyserades kan vi nu i efterhand fråga oss själva om frågan om politisk 

åskådning (se bilaga 1, F6) var anpassad för vårt urval, då alla respondenter inte är över 18 och 

inte får rösta i nästkommande val.   

 

Reliabilitet handlar om resultaten utifrån undersökningen skulle bli detsamma ifall 

undersökningen genomförs på nytt (Djurfeldt et al., 2010: 104f). En hög reliabilitet innebär att 

undersökningen får likvärdiga svar vid ett senare tillfälle, vilket vi inte kan påstå att denna 

undersökning har då den endast genomförts en gång. Trots att vi fått in 200 svar kan vi inte 

säga att de slumpmässiga felen är få då vi inte vet vilka som öppnat enkäten utan att svara på 

den och vi kan därmed inte påstå att vi har en hög svarsfrekvens. Av de som svarat på enkäten 

vet vi att Google Kalkyl, Excel-arket och SPSS dataset inte skiljer sig från varandra vilket 

förklarar att de slumpmässiga felen få och därmed styrker det undersökningens reliabilitet. För 

att reliabiliteten skall kunna styrkas måste undersökningen kopplas till den valda teorin, bland 

annat Allport (1937). Mer om detta i diskussionskapitlet där en sammanlänkning av tidigare 

forskning och teori kommer att redogöras i relation till studiens syfte och resultat. 

5.9 Etiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer är samtyckeskravet ett av de fyra 

huvudkrav som måste följas i bland annat enkätundersökningar. Denna regel syftar på att 



 
 
 
 

 
 

23 

forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarens och uppgiftslämnarens samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002:9; Ejlertsson, 2014: 32). Då undersökningen inte hade ett slumpmässigt 

obundet urval utan baserades på ett snöbollsurval, så räknas ett uppfyllt och godkänt samtycke 

för den här undersökningen för de respondenter som deltagit och lämnat giltiga svar. 

(Vetenskapsrådet, 2002: 9) 

 

Ett annat av huvudkraven innefattar informationskravet, vilket syftar på att forskaren ska 

informera respondenterna om dels forskningens syfte och respondenternas uppgift i 

undersökningen. Som i vårt fall där deltagandet i enkätundersökning var frivilligt, vilket 

förekom i informationsbrevet (se bilaga 2.), för de respondenter som svarat antar vi ett samtycke 

från dessa. Informationsbrevet (se bilaga 2.) skickades ut i samband med enkäterna i ett inlägg 

på Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat där det framkommer att deltagandet är frivilligt 

och att respondenterna närsomhelst har rätten att avbryta sin medverkan. De som svarar på 

enkäten avidentifieras och svaren blir anonyma (Vetenskapsrådet, 2002: 7f). 

 

Huvudkrav nummer tre, konfidentialitetskravet, handlar om att hålla de medverkande 

respondenternas identitet och svar anonyma för obehöriga individer. Det vill säga frågan om 

offentlighet och sekretess (Vetenskapsrådet, 2002: 12f). Undersökningen uppnår 

konfidentialitetskravet i och med att inga obehöriga tagit del av svaren, därmed lämnas det 

heller inte enskilda svar ut till tredje person. 

 

Det sista huvudkravet för etniska forskningsprincipen är nyttjandekravet. Insamlade uppgifter 

användas endast för forskningsändamålet och därmed inte till privata- eller icke vetenskapliga 

syften (Vetenskapsrådet, 2002: 14). Som meddelades i informationsbrevet (se bilaga 2) används 

materialet endast i vetenskapligt- och utbildningssyfte. 
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6. Resultat  

I det här kapitlet redovisas de resultat undersökningen kom fram till utifrån våra beroende 

variabler (se 5.5) (1) Vad anser du om reklam?, (2) Hur upplever du etnisk diskriminering i 

reklam? och (3) Vad anser du om bilden[annonsbild]? (se bilaga 1). Kapitlet påbörjas med en 

beskrivning av genomförandet insamlingsprocessen och följs sedan med en redovisning av 

resultatet i tabeller för vardera fråga, samt tabeller om statistisk signifikans (Chi2). 

 

6.1 Vad anser unga vuxna om reklam? 

Totalt svarade 200 personer på enkäten varav 13 behandlas som bortfall, vilket resultera i 187 

behandlingsbara fall. För de fall som räknas som bortfall var det 12 av dessa som befann sig 

utanför åldersspannet vi från början frågade efter (15–30) och 1(21) andra svarade ”Annat” på 

frågan om könstillhörighet, som tidigare nämnts kodades denna kategori in som ”missing” i 

SPSS. Totalt svarade 113 kvinnor (68%) och 53 män (32%) på enkäten. Tabell 1 visar för hur 

stor andel kvinnor respektive män som anser om reklam (se bilaga 1).  

Nedan visar en tabell hur stor procentuell andel av de enskilda kategorier av de oberoende 

variablerna som anser att reklam är meningslöst respektive informativt. Tabellerna presenterar 

respondentens svar i procent för att få en mer rättvis analys av svarsalternativen. Den blir rättvis 

därför att antalet respondenter skiljer sig mellan de olika kategorierna i de oberoende 

variablerna och procent gör det lättare att jämföra mellan de olika grupperna. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En av de svarande som svarade utanför ålderskategorierna svarade också ”Annat” på frågan om 
könstillhörighet 
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Tabell 1. Vad anser du om reklam?  

Variabler: Meningslöst Informativt 

Kön Kvinna 57,3% 42,7% 

Man 61,2% 38,8% 

Ålder 15–22 år (låg) 57,3% 42,7% 

23–30 år (hög) 58,9% 41,1% 

Utbildningsnivå Låg 72,4% 27,6% 

Mellan  59,3% 40,7% 

Hög 52,9% 47,1% 

Politisk åskådning Högern 52,2% 47,8% 

Vänstern 58,1% 41,9% 

Totalt 57,2% 42,8% 

Kommentar: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren på frågan vad anser du om reklam? För 
variablerna kön, ålder, utbildningsnivå och politisk åskådning. Frågan fick inget internt bortfall, totalt antal 
svarande var 187.  

Majoriteten av respondenterna anser att reklam är meningslöst. Alla kategorier svarade oftare 

att reklam är meningslöst snarare än informativt. Det vi kan se av tabellen är att män i högre 

utsträckning än kvinnor anser reklam som meningslöst. Av utbildningskategorierna är det de 

lågutbildade som anser reklam som meningslöst. Vänstersympatisörer anser i högre grad än 

högersympatisörer att reklam är meningslöst.  Resultat av Chi2-tester visar ingen 

signifikansnivå för variablerna kön, ålder, utbildningsnivå och politisk åskådning. 

 

6.2 Vad anser unga vuxna om etnisk diskriminering i reklam? 

Tabell 2, nedan, redogörs procentuellt om vad respondenterna anser om etnisk diskriminering 

i reklam. Tabellens första kolumn redovisar för uppsatsen beroende variabler (kön, ålder, 

utbildningsnivå och politisk åskådning. Kolumn två och tre visar de procentuella skillnaderna 

mellan ”problematiskt” och ”oproblematiskt” där andelen procent redovisas i förhållande till 

kategori, så som ”kvinna”, ”man” och ålderskategori och så vidare. I tabellens fjärde kolumn 

redovisas Chi2-testets p-värde. 
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Tabell 2. Vad anser du om etnisk diskriminering i reklam? Jag anser att det är… 

Variabler Problematiskt Oproblematiskt Pearsons 

Chi2-test 

Kön Kvinna 90,4% 9,6% p <0,0005 

Man 57,5% 42,5%  

Ålder 15–22 år (låg) 77,6% 22,4% 0,403 

23–30 år (hög) 84,2% 15,8%  

Utbildningsnivå Låg 88,9% 11,1%  

Mellan 66,7% 33,3% 0,063 

Hög 84,1% 15,%  

Politisk åskådning  Höger 61,1% 35,9% 0,001 

Vänster 97,1% 2,9%  

Totalt 79,6% 20,4%  

Kommentar: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren på frågan vad anser du om etnisk 
diskriminering i reklam? För variablerna kön, ålder, utbildningsnivå och politisk åskådning.  I frågan förekom 
internt bortfall, totalt svarade 123 respondenter på frågan. Ytterligare ett bortfall bör kommenteras och det är 
frågan om politisk åskådning, där det förekom ett bortfall på 50 respondenter av de 123 svarande och endast 
73 respondenter svarade på frågan om politisk åskådning. 

Tabell 2 visar för skillnader mellan de olika kategorierna och svarsalternativen ”problematiskt” 

och ”oproblematiskt”. Av de Chi2-test som genomfördes föreligger signifikans för variablerna 

kön och politisk åskådning, där vi kan säga att i färre fall än 1 på 1000 skulle slumpen 

frambringa en fördelning liknande den vi observerat (Djurfeldt et al., 2010: 199). Utifrån Chi2-

testet och de signifikanta p-värdena kan vi anta mothypotesen som innebär att skillnad mellan 

variablerna och attityd till etnisk diskriminering i reklam föreligger, där kvinnor i högre 

utsträckning än män valt svarsalternativet problematiskt oftare och vänstersympatisörer i högre 

utsträckning än högersympatisörer valt svarsalternativet problematiskt oftare. För de variabler 

som inte uppnår signifikansnivån, vilka är ålder (0,403) och utbildningsnivå (0,063) måste vi 

anta nollhypotesen, som innebär att det inte förekommer någon signifikant skillnad mellan 

dessa variabler och attityderna till etnisk diskriminering i reklam.  

 

6.3 Vad anser unga vuxna om bilden? 

Nedan redovisas tabell 3, vilken representerar frågan om annonsbilden, respondenterna 

besvarade frågan att bilden är etnisk diskriminerande eller inte är etnisk diskriminerande. 

Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren för variablerna kön, ålder, 

utbildningsnivå och politisk åskådning, variablerna presenteras i den första kolumnen och 

kategorierna i den andra. I den tredje och fjärde kolumnen redovisas den procentuella 

fördelningen av svaren och i den femte redogörs Chi2 och p-värdet.  
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Tabell 3. Vad anser du om bilden? Jag anser att bilden… 

Variabler: Är etnisk 

diskriminerande 

Inte är etnisk 

diskriminerande 

Pearsons 

Chi2-test 

Kön Kvinna 85% 15% p <0,0005 

Man 45,3% 54,7%  

Ålder 15–22 år (låg) 69,7% 30,3% 0,244 

23–30 år (hög) 78,7% 21,3%  

Utbildningsnivå Låg 88 % 12%  

Mellan 60,8% 39,2% 0,036 

Hög 74,4% 25,6%  

Politisk åskådning Höger 55,6% 44,4% 0,002 

Vänster 85,7% 14,3%  

Totalt 71,3% 28,7%  

Kommentar: Tabellen visar den procentuella fördelningen av svaren på frågan vad anser du om bilden? För 
variablerna kön, ålder, utbildningsnivå och politisk åskådning. Frågan hade 166 antal svarande, varav 98 av 
dessa angav politisk åskådning. Interna bortfallet var 21 och 68 (svarade ”vet ej” på politisk åskådning).  

Männen var den enda kategorin som hade majoritet av att bilden inte var etnisk 

diskriminerande, resterande kategorier hade högre procentuell andel som ansåg annonsbilden 

vara etnisk diskriminerande. I tabellen visas Chi2-testet och ett p-värde presenteras, p-värdet 

för kön visar att statistisk signifikans föreligger och vi kan med 95% säkerhet anta 

mothypotesen, då vi har en signifikansnivå under 5%, eller 0,05. Kvinnor i högre utsträckning 

än män valde svarsalternativet är etnisk diskriminerande oftare, då signifikansen visar <0,0005 

betyder det att den slumpmässiga skillnaden är mycket liten (Djurfeldt et al., 2010: 186). 

Samma argument gäller för utbildningsnivå, där lågutbildade i högre utsträckning än de andra 

utbildningskategorierna valde svarsalternativet är etnisk diskriminerande oftare, då p-värdet är 

under 5% nivån. Liksom kön och utbildningsnivå gäller argumentet för politisk åskådning då 

det finns en signifikansnivå under 0,05 och vi kan därmed betrakta värdena som statistiskt 

signifikanta och tabell 3 visar att vänstersympatisörer i högre utsträckning än 

högersympatisörer valde alternativet är etnisk diskriminerande oftare. För de Chi2-test som 

genomfördes var ålder den kategori som inte visar statistisk signifikans, därför kan vi inte anta 

mothypotesen, som menar att signifikant skillnad förekommer. 
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6.4 Sammanfattning resultat 

Kortfattat visar resultaten att det finns signifikanta skillnader mellan kön och politisk åskådning 

om respondenterna anser att etnisk diskriminering i reklam är problematiskt där kvinnor och 

vänstersympatisörer valt alternativen problematiskt oftare. Även annonsbilden har signifikanta 

skillnader mellan kön, politisk åskådning och utbildningsnivå, där kvinnor, vänstersympatisörer 

samt lågutbildade har valt alternativet är etnisk diskriminerande oftare. 

 

 

7. Diskussion 

 

I detta avslutande kapitel summerar vi det resultat undersökningen kommit fram till med en 

återkopplande diskussion till tidigare forskning och teori samt relaterar diskussionen med 

studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis återkopplas resultatet med undersökningens 

metodval i en kort sammanfattning samt vad undersökning kan bidra med till vidare forskning.  

 

7.1 Summering 

Syftet med undersökningen är att få en bild av unga vuxnas inställning till reklam och etnisk 

diskriminering i reklam med fokus på attityder till etnisk diskriminering i reklam. Följande 

frågeställningar ligger som grund till undersökningen (1) Vad anser unga vuxna om reklam? 

Finns det skillnader beroende på kön, ålder, utbildningsnivå och politisk åskådning? och (2) 

Finns det skillnader i attityderna till etnisk diskriminering i reklam beroende på ålder, kön, 

utbildningsnivå och politisk åskådning? 

 

Utifrån resultatet av korstabellerna i föregående kapitel kan vi svara på vår frågeställning att 

majoritet av respondenterna anser reklam som meningslöst trots att resultatet inte visar statistisk 

signifikans. Tabell 1 redogör för de oberoende variabler som könstillhörighet, ålder, 

utbildningsnivå och politisk åskådning och visar att svarsalternativet “meningslöst” är det 

alternativ som majoriteten av respondenterna svarat oftast. Den kategori som valt 

“meningslöst” som svarsalternativ oftast var lågutbildade.  
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Den senare frågeställningen besvaras av två tabeller, där den ena svarar på vad unga vuxna 

anser om etnisk diskriminering i reklam och den senare är kopplat till en tidigare anmäld 

annonsbild (se bilaga 1, F19). Majoriteten av respondenterna anser att etnisk diskriminering i 

reklam är problematiskt, kvinnliga respondenter och vänstersympatisörer har valt 

svarsalternativet “problematiskt” oftare än någon av de andra kategorierna. Resultatet visar 

statistisk signifikans hos två av fyra variabler (könstillhörighet och politisk åskådning). 

Majoriteten av samtliga kategorier utom män har valt alternativet är etnisk diskriminerande 

oftare, majoriteten av män anser att bilden inte är etnisk diskriminerande. 

 

7.2 Relation mellan resultat och tidigare forskning 

Resultatet av undersökningen visar att män valt svarsalternativet meningslöst oftare än kvinnor 

när det gäller frågan om vad de anser om reklam. Grusell (2008) menar att kvinnor i högre 

utsträckning än män känner sig påverkas av reklam, det kan vara svaret till att fler kvinnor än 

män valt alternativet informativt. Resultaten för samma fråga visar att den högre 

ålderskategorin valt svarsalternativet meningslöst oftast, dock skiljer sig kategorierna inte 

avsevärt från varandra utan snarare anser majoriteten av unga vuxna (för den här 

undersökningen) mellan 15–30 att reklam är meningslöst. Ekström & Sandberg (2010) menar 

å ena sidan att unga generellt är ganska ointresserade av reklam samtidigt som de inte är kritiska 

till den moderna marknadsföringen. Å andra sidan menar Grusell (2012) att unga har delad bild 

av reklam, vissa upplever det som något bra medan andra ser det som något dåligt.  

 

Ett annat resultat undersökningen visar av frågan om vad man anser om reklam är att de 

lågutbildade i högre utsträckning än de andra utbildningskategorierna valt svarsalternativet 

meningslöst oftast. Anledningen till att lågutbildade anser reklam som meningslöst kan kopplas 

till Rosengren och Sjödin (2011) då synen på reklambudskap påverkas av den kunskap 

individen besitter och ju lägre kunskap desto svårare förstår individen marknadsförarens 

budskap i reklam. Reklam upplevs därför som meningslöst då den inte förstås. Slutligen visar 

resultatet att vänstersympatisörer i större utsträckning än högersympatisörer valt alternativet 

meningslöst oftast, vilket förstås i koppling till Grusell (2008) som menar att vår politiska 

åskådning bestämmer hur vi väljer att se på reklam, i resultatet av Grusells undersökning hade 

högerpartier en positivare syn på reklam än vänsterpartier.  I och med att svaret inte visade 
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statistisk signifikans kan vi inte säga med säkerhet att en liknande studie skulle få likvärdiga 

svar. Studien kan därför endast kopplas till de respondenter som deltagit. 

 

När det gäller frågan om vad de anser om etnisk diskriminering i reklam har kvinnor valt 

svarsalternativet problematiskt oftare än män. Resultatet är statistiskt signifikant vilket betyder 

att vi med 95 % säkerhet kan förkasta nollhypotesen och anta mothypotesen, då p-värdet ligger 

under 5 % nivån som innebär för att sannolikheten att det skulle vara en slumpmässig skillnad 

är mycket liten (Djurfeldt et al., 2010: 186). Som tidigare nämnt menar Grusell (2008) att 

kvinnor i större utsträckning än män upplever sig påverkas av reklam och som vi kom fram till 

i föregående fråga ansåg fler män reklam som meningslöst än kvinnor. Alltså i relation till 

Grusells (2008) är det kvinnor i högre utsträckning än män som upplever sig påverkas av 

reklam, därför kan fler kvinnor också ha valt svarsalternativet problematiskt oftare just för att 

de är mer mottagliga för reklam.  

 

Respondenter i åldrarna 23–30 valde svarsalternativet problematiskt oftare till frågan vad de 

ansåg om etnisk diskriminering i reklam än respondenter mellan 15–22 år. Liksom föregående 

fråga skiljer sig ålderskategorierna inte avsevärt från varandra, resultatet är heller inte statistiskt 

signifikant vilket betyder att vi måste anta nollhypotesen som innebär att inga signifikanta 

skillnader föreligger och p-värdet ligger över 5% nivån vilket gör att sannolikheten för att det 

är en slumpmässig skillnad är hög.  

 

Att medier, såsom reklam, reproducerar stereotyper av individer med utländsk bakgrund är 

ingen nyhet, det är en av de slutsatser som Kamali (SOU, 2005:69) kom fram med i hans 

undersökning. Respondenterna i Kamalis undersökning upplevde en ilska mot den negativa 

bilden medierna ger av personer med annan etnisk tillhörighet. Att respondenterna för vår 

undersökning anser att etnisk diskriminering i reklam är problematiskt kan förklaras med 

resultatet från Kamalis (SOU, 2005:69) undersökning. Resultatet är delvis signifikant, där kön 

och politisk åskådning är sådana faktorer som påverkar en individ om vad denne anser om 

etnisk diskriminering, medan utbildningsnivå och ålder inte uppnådde en signifikansnivå. 

 

Frågan om vad de unga anser om etnisk diskriminering i reklam visar att vänstersympatisörer 

snarare än högersympatisörer valt svarsalternativet problematiskt oftare. Det kan delvis kopplas 

till Grusells (2008) studie där hon menar att högerpartister har en positivare syn på reklam än 



 
 
 
 

 
 

31 

vänsterpartister. Delvis kan det kopplas till de grundläggande politiska åsikterna som högern 

respektive vänstern står för, högerpartiers grundläggande åsikter innebär att sociala 

ojämlikheter är oundvikliga medan vänsterpartiers grundläggande åsikter syftar till att förändra 

samhället till mer jämlikt (se NE, högern och vänstern).  

 

Den tredje frågeställningen vad anser du om bilden? Anser majoriteten av respondenterna att 

bilden är etnisk diskriminerande. Dock visar resultatet att majoriteten av män valt 

svarsalternativet inte är etnisk diskriminerande oftare än kvinnor, vilka valt svarsalternativet är 

etnisk diskriminerande oftast. Anledningen till att majoriteten av män anser att bilden inte är 

etnisk diskriminerande kan dels kopplas till Grusells (2008) som menar att kvinnor i större 

utsträckning än män upplever sig påverkas av reklam. Delvis kan det kopplas till Levin (1980) 

som menar att reklamen inte skapar nya värderingar utan snarare upprätthåller redan befintliga, 

att män inte anser att bilden är etnisk diskriminerande kan ha att göra med att de har andra 

värderingar skiljt från kvinnor.  

 

Att etnisk diskriminering i reklam är problematiskt är något som majoriteten av 

undersökningens respondenter var överens om men vad de ansåg om annonsbilden fanns det 

däremot skilda åsikter om. Kvinnor i högre utsträckning än män ansåg bilden som etnisk 

diskriminerande, äldre snarare än yngre, lågutbildade valde alternativet oftare än mellan- och 

högutbildade och vänsterpartister snarare än högerpartister. Att majoriteten av respondenterna 

valde svarsalternativet är etnisk diskriminerande oftare än inte är etnisk diskriminering kan 

kopplas dels till Kamalis (SOU, 2005:69) undersökning och dels till Backman et al. (2006). 

Deras respondenter hade en negativ syn på media då de ansåg att media i bild reproducerar och 

upprätthåller skillnader mellan människor med kategoriseringar, vilket då kan kopplas samman 

med att undersökningens respondenter ansåg bilden som etnisk diskriminerande. Att skilja på 

människor för deras etniska tillhörighet skapar synen av vi och dem, som i annonsbilden ”[ä]r 

du blatte eller svenne?” (Thalamus AB, 2013), det är något som upprätthåller exkluderingen i 

samhället menar Pikkarainen och Brodin (2008). 

 

Resultatet på frågan om vad de unga vuxna anser om annonsbilden (se bilaga 1, F19) visar att 

de lågutbildade oftare valt svarsalternativet är etnisk diskriminerande än någon av de andra 

utbildningsnivåerna. Resultatet är statistiskt signifikant, således kan vi anta mothypotesen som 

säger att signifikant skillnad föreligger, med andra ord visar sannolikheten för att resultatet är 
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slumpmässigt är mindre då den befinner sig under 5% nivån. För att vi skall kunna förstå vad 

resultatet betyder kan vi dels koppla det till Dalquist och Wadbring (2017) som menar att unga 

överlag tar till sig mängder av oönskat material, så som reklam, när de surfar online. Varför det 

är lågutbildade som anser att annonsbilden är etnisk diskriminerande och inte högutbildade kan 

förklaras med hjälp av Levins (1980) slutsats om att lågutbildade tycks lättare bli påverkade av 

(suggestiv) reklam än högutbildade. Om man slutligen kopplar resultatet till Henderson och 

Baldastys (2003) undersökning förstår vi varför unga anser att bilden är etnisk diskriminerande, 

dels på grund av dess kategoriserande ord men också att ordvalet upprätthåller för en 

kategorisering av människor. Resultatet kan också kopplas till att de lågutbildade som 

fortfarande går i skolan måste följa skolansvärdegrund om att inte diskriminera, detta är bara 

en spekulation som tillämpas för vidare forskning. 

 

För den politiska åskådningen visar resultatet att vänstersympatisörer oftare valt 

svarsalternativet är etnisk diskriminerande till skillnad från högersympatisörer. Resultatet är 

statistiskt signifikant vilket betyder att vi med 95 % säkerhet kan förkasta nollhypotesen och 

anta mothypotesen – det föreligger signifikant skillnad i politisk åskådning och vad man anser 

om bilden, resultatet är inte slumpmässigt. Högersympatisörer har påvisats i Grusells (2008) 

studie ha en positivare bild till reklam och det kan vara svaret på varför de inte valt 

svarsalternativet är etnisk diskriminerande lika ofta som vänstersympatisörer.  

 

7.3 Relation mellan resultat och teori 

Resultatet av vad unga vuxnas anser om reklam ställs i relation till Allports (1937) teoretiska 

begrepp attityder och public opinion, allmänhetens mening eller den gemensamma attityden. 

Till att börja med är ungas inställning till reklam en attityd då det finns motsättningar till reklam 

som exempelvis meningslöst eller informativt. Det blir också en attityd då fler förstår den och 

delar samma åsikt. Å ena sidan visar att resultatet de olika kategorierna kan delas in som olika 

allmänheter, där majoriteten av män delar en åsikt (meningslöst) medan kvinnor delar en annan. 

Å andra sidan visar resultatet att majoriteten av respondenter anser att reklam är meningslöst 

och blir därmed en allmänhet medan respondenter som anser att reklam är informativt blir en 

annan.  
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Resultatet visar att unga i åldrarna 15–22 har valt svarsalternativet meningslöst oftare än den 

äldre ålderskategorin. Resultatet dock ingen statistisk signifikans och vi måste därför anta 

nollhypotesen, då resultatet sannolikt är slumpmässigt. Hur en individ väljer att tolka reklam 

förstår vi med hjälp av Inglehart (1977) teori om postmaterialismens värderingar som menar att 

unga i större utsträckning än de äldre generationerna bortser från den materiella tryggheten och 

därför ser de reklam som meningslöst (reklam som inkluderar produkter med materiella 

värden). 

 

Eftersom teorier inte berör utbildningsnivå eller politisk åskådning lämnas de därför utanför 

detta avsnitt och redovisas endast i avsnitt 7.2. Det enda relevanta att säga om dessa är att de 

olika kategorierna inom utbildningsnivå och politisk åskådning kan ses som olika allmänheter, 

där exempelvis fler högersympatisörer anser reklam som informativt och fler 

vänstersympatisörer anser reklam som meningslöst. Det går dock inte att förklara med hjälp av 

teorierna varför de anser som de gör, utan kopplas lättast till tidigare forskning.  

 

Resultatet av frågan om vad de anser om etnisk diskriminering i reklam visade, som är redovisat 

i tidigare kapitel, att majoriteten av alla respondenterna anser att etnisk diskriminering i reklam 

är problematiskt. Resultatet kan kopplas till både Pettersson (1988) och Inglehart’s (1977) 

teorier om värderingar. Värderingar enligt Pettersson är något eftersträvansvärt, de finns de 

värderingar som anses som positiva värderingar och samt de negativa värderingarna finner man 

som något ont. Ingleharts (1977) socialisationshypotes är därför intressant för studiens resultat 

då socialisationshypotesen handlar om de värderingar en vuxen person har skapat via de 

formbara åren, det vill säga, under barndomen (primära socialisationen). När en individ når 

vuxen ålder (sekundära socialisationen) är värderingarna nu i stort sett inrättade och relativt 

oföränderliga och fastställda (Inglehart, 1977).  

 

Resultatet av frågan visar att ju äldre respondenterna är ju oftare väljer man svarsalternativet 

problematiskt. För den äldre ålderskategorin är värderingarna relativt inrättade då de nått den 

sekundära socialisationen, för den yngre ålderskategorin har mer parten kommit in i den 

sekundära socialisationen men påverkas lättare av andras åsikter. Resultatet visar ingen 

statistisk signifikans och vi måste därför anta nollhypotesen.  
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Kön och politisk åskådning visar signifikans kring frågan om etniska diskriminering i reklam 

anses som problematiskt eller oproblematiskt. Det vill säga att skillnader för kön och politisk 

åskådning är med hög sannolikhet inte slumpmässiga, kan därmed med 95% säkerhet förkasta 

nollhypotesen och anta mothypotesen. Till skillnad från både ålder och utbildningsnivå, som 

inte visar signifikans.  

 

Majoriteten av respondenterna har oftare valt svarsalternativet problematiskt till frågan vad de 

anser om etnisk diskriminering i reklam. Allports (1937) teoretiska verktyg om allmänhetens 

mening hjälper oss förklara att majoriteten av respondenter som anser att etnisk diskriminering 

i reklam är problematiskt, begreppet hjälper oss också att förklara den motsatta gruppen de som 

anser att etnisk diskriminering i reklam är oproblematiskt. En begränsning vi stöter på här är 

förklaring till varför grupperna anser som de gör å ena sidan, å andra sidan är inte syftet med 

undersökningen att ta reda på varför de anser som de gör. För att ändå förstå varför de anser 

etnisk diskriminering i reklam problematiskt kan det kopplas med det teoretiska begreppet 

vardagsrasism, som förklarar de små orättvisorna personer som blivit utsatta för etnisk 

diskriminering ofta känner. Däribland kategorisering och etnisk exkludering (SOU, 2005:41; 

Barth, 1969).  

 

Ett annat viktigt resultat av undersökningen är vad unga anser om annonsbilden (se bilaga 1, 

F19), ifall de upplever den som etnisk diskriminerande eller inte. Majoriteten av de unga vuxna 

ansåg att bilden var etnisk diskriminerande, vilket delvis kan förstås utifrån det teoretiska 

begreppet vardagsrasism, men framförallt Barths (1969) teori om etnisk exkludering. Att 

Jämföra grupper på grund av deras etniska tillhörighet eller att skilja grupper från varandra 

därför att de har olika etniska tillhörigheter, är något Barth kallar för etnisk exkludering. Utan 

att dra förhastade slutsatser kan vi endast i grund på teorin anta att det är en av anledningarna 

till att unga vuxna upplever annonsbilden som etnisk diskriminerande. För att kunna dra 

slutsatser om varför eller varför de inte upplever annonsbilden som etnisk diskriminerande hade 

vi behövt utföra kvalitativa intervjuer, mer om det i senare avsnitt.  

 

En intressant siffra från resultatet visar däremot är att majoriteten av män anser att bilden inte 

är etnisk diskriminerande, medan majoriteten av kvinnor anser att den är etnisk 

diskriminerande. Det som skiljer grupperna åt är grundläggande värderingar och attityder som 
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vi kan urskilja i Pettersson (1988), Inglehart (1977) och Allport (1937). I det här anseendet går 

det inte att förklara varför en person tänker som de gör, det förklaras bättre i 7.2.  

 

Vi kan däremot förstå respondenternas attityder till de olika frågorna, dels genom teorier om 

attityder och värderingar men också genom de teoretiska begrepp som lyfts fram i uppsatsen. 

Institutionell rasism, etnisk exkludering och vardagsrasism, dessa tre begrepp har hjälpt oss dels 

i operationaliseringen men också givit en förståelse till tolkning av resultatet.  

 

7.4 Relation mellan resultat och metod 

Undersökningens metodologiska val grundar sig på en egenformulerad enkätundersökning, 

därför valdes en kvantitativ ansats och data analyserades med hjälp av Pearsons Chi-square 

(Chi2). Att formulera en egen enkät, var redan från början vår idé då vi ville fylla igen den 

forskningslucka vi fann eftersom tidigare forskning kring etnisk diskriminering i reklam inte 

existerade. Att använda oss av en kvantitativ ansats och enkäter samlar in större mängd data än 

om vi skulle valt en kvalitativ ansats.  

 

Enkätundersökning i sig är redan en begränsning som forskningsmetod, då det inte fångar upp 

deltagarens exakta åsikter eftersom det redan fanns förbestämda svarsalternativ, här skulle 

kvalitativa intervjuer behövts för att få reda på deras faktiska synpunkter och varför. Dock 

finner vi enkätundersökningen som ett lämpligt metodval då vi får in flera individers attityder 

och kan därmed svara på våra frågeställningar. Det som även kan vara en begränsning är Chi2-

testet, då det endast svarar för om det finns skillnader mellan variablerna och om dessa är 

statistiskt signifikanta. Chi2-testet svarar inte om korrelation förekommer och är heller inget 

mått som mäter styrka. Chi2-testet är trots sina begränsningar en lämplig analysmetod då vi får 

svar på undersökningens frågeställningar.  

 

Trots att det var många deltagande i enkäten så går inte resultatet att generalisera för en hel 

population, utan endast kring det urvalet vi analyserat utifrån vårt snöbollsurval. Just för att 

urvalet inte var ett slumpmässigt obundet urval eller för den delen tillräckligt stort. 
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I enkätundersökningen delgav vi ett konkret exempel på en etnisk diskriminerande reklam, som 

förvisso blivit godkänd men ändå upplevt som diskriminerande gentemot etnisk tillhörighet. 

För att få använda bilden (se bilaga 1, F19) behövdes godkännande av ägaren (Thalamus AB) 

annars hade vi brutit mot upphovsrättslagen. Inför enkätundersökningen var en förhoppning att 

ha fler konkreta exempel med men upphovsrättsmännen gav inte sitt medgivande. 

Annonsbilden vi i dagsläget har analyserat med i materialet visar en tydlig uppdelning och 

kategorisering av människor (se Barth, 1969; SOU, 2005:41). Utan att ta ställning till vad vi 

anser om bilden valde vi från början att ha en objektivsyn på undersökningen. 

 

7.5 Slutsatser och implikationer för vidare forskning  

 

Det finns skillnader mellan attityder till reklam och etnisk diskriminering i reklam beroende på 

kön, ålder, utbildningsnivå och politisk åskådning. Det är den huvudsakliga slutsatsen vi kan 

dra av vår undersökning och den viktigaste då den svarar på våra frågeställningar. Kort sagt har 

kön, utbildningsnivå och politisk åskådning effekt på vad man anser om etnisk diskriminering 

i reklam och om annonsbilden, därför att dessa visar signifikans. Det den däremot inte svarar 

på är för en större population utan, som tidigare nämnts, endast undersökningens respondenter 

därför bör vidare forskning grunda sig på större populationer med ett slumpmässigt obundet 

urval snarare än ett snöbollsurval. Slutsatsen svarar heller inte på fråga varför, vi kan inte säga 

något om varför respondenterna svarat som de gjort, för att svara på det krävs ett annat 

metodval.  

 

Undersökningens storlek är för liten att kunna fylla ut hela forskningsluckan men det den bidrar 

kan öppna upp nya dörrar för vidare forskning med fokus på attityder gentemot etnisk 

diskriminering i reklam. 

 

Resultatet visar inget samband mellan frågorna, således kan vi inte i nuläget säga något om 

korrelation mellan vad individer anser om etnisk diskriminering i reklam och vad de anser om 

bilden. För att mäta ett sådant samband och riktningen på sambandet skulle regressionsanalys 

vara lämplig, förslagsvis logistisk regressionsanalys som mäter som samband föreligger mellan 

en oberoende variabel och en beroende variabel (som antar två möjliga värden, exempelvis är 

etnisk diskriminerande (1) och inte är etnisk diskriminerande (0)) (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkäten 

Attityder kring etnisk diskriminering i reklam 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi unga 

vuxnas attityder till reklam och till etnisk diskriminering i reklam.   

 

Avsnitt 1: 

F1. Vad är ditt kön? * 

Kvinna 

Man 

Annat 

 

 

F2. Vilket år är du född? 

T.ex xxxx 

_______________________ 

 

 

F3. Vad är ditt födelseland? 

_________________________ 

 

 

F4. Vilket typ av bostadsområde bor du i? * 

Exempel: Storstad = Stockholm, Göteborg & Malmö. Mindre stad/större tätort = 

Uppsala, Jönköping, Sundsvall. Landsbygd/ glesbygd = lantlig bebyggd ort 

Storstad 

Mindre stad/ större tätort 

Landsbygd/ glesbygd 
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F5. Vad är din högsta utbildningsnivå?* 

Grundskola (pågår) 

Grundskola (fullständig) 

Gymnasium (pågår) 

Gymnasium (fullständig) 

Folkhögskola eller Komvux (pågår) 

Folkhögskola eller Komvux (fullständig) 

Högskola eller Universitet (pågår) 

Högskola eller Universitet (fullständig) 

 

 

F6. Vilket parti skulle du rösta på i nästkommande val? 

Moderaterna 

Socialdemokraterna 

Vänsterpartiet 

Liberalerna (fd. folkpartiet) 

Miljöpartiet 

Centerpartiet 

Sverigedemokraterna 

Kristdemokraterna 

Feministiskt initiativ 

Vet ej 

 

 

F7. Arbetar du? * 

Ja 

Nej 

Ja, samband med studier 
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Avsnitt 2: Reklam – din attityd gentemot reklam 

F8. Vad anser du om reklam i: * 

 
Mycke

-t 

dåligt 

Dåli

-gt 

Det 

beror 

på 

Bra Mycket 

bra 

Ingen 

uppfatt

-ning 

Tidningar 
      

TV 
      

Sociala medier 
      

Kommunaltrafik 
      

Brevlådan 
      

E-post 
      

SMS 
      

Radio 
      

Annat 
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F9. Blir du påverkad av reklam? * 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

Vet ej 

 

 

F10. Vad anser du om reklam?* 

Reklam är irriterande                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      Reklam är rogivande 

 

F11. Vad anser du om reklam?* 

Reklam är meningslöst              1  2  3  4  5  6  7  8  9   10      Reklam är informativt 

 

F12. Vilken reklam påverkar dig mest? Reklam i…* 

Välj max 3 av alternativen: 

Tidningar 

TV 

Sociala medier 

Kommunaltrafik 

Brevlådan 

E-post 

SMS 

Radio 

Annat 
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Avsnitt 3: Etnisk tillhörighet och diskriminering 

F13. Vem anser du bestämmer en individs etniska tillhörighet? * 

Välj minst 1 och max 3 alternativ: 

Staten 

Individen själv 

Individens familj 

Omgivningen/ samhället 

Arbetet 

Skolan 

Vet ej 

 

F14. Har du eller någon du känner upplevt diskriminering? * 

Ja, jag har det 

Ja, någon jag känner 

Ja, både jag och någon jag känner 

Nej 

Vet ej 

 

F15. Har du eller någon du känner upplevt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet? 

* 

Ja, jag har det 

Ja, någon jag känner 

Ja, både jag och någon jag känner 

Nej 

Vet ej 

 

F16. Hur upplever du etnisk diskriminering i samhället? * 

Jag upplever etnisk diskriminering i samhället som... 

Problematiskt 

Oproblematiskt 

Ingen uppfattning 

 



 
 
 
 

 
 

48 

 

F17. Hur upplever du etnisk diskriminering i reklam? * 

Jag upplever etnisk diskriminering i reklam som... 

Problematiskt 

Oproblematiskt 

Ingen uppfattning 

 

F18. Har du tagit del utav en reklam som är diskriminerande gentemot någon etnisk 

tillhörighet? * 

Ja 

Nej 

Kanske 

Vet ej 

 

 

Avsnitt 4: Etnisk diskriminering i reklam 

F19. Vad anser du om bilden? * 

Jag anser att bilden… 

 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl 

 

Bildförtydligande: “Är du blatte eller svenne? Oviktigt för oss, vi arbetar med kompetens. 

Vad kan DU inom IT & Teknik? Thalamus.se konsulttjänster och rekrytering.” (Thalamus 

AB, 2013 okt) 

 

är etnisk diskriminerande 

inte är etnisk diskriminerande 

Ingen uppfattning 
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Bilaga 2. Informationsbrevet 

Mellan 15–30 år? Se hit, dina åsikter räknas! 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi unga 

vuxnas attityder till reklam och till etnisk diskriminering i reklam. Undersökningen består 

av 19 frågor och tar ca. 5 minuter. 

 

Du tillfrågas då du i din egenskap av ung vuxen mellan 15–30 år kan bidra med 

intressanta och viktiga åsikter i vår undersökning. Data samlas in under de två kommande 

veckorna, mellan 17 april – 2 maj genom en enkätundersökning (se länken) med frågor 

om bland annat reklam och etnisk diskriminering. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare 

kommer åt det under arbetets gång. Deltagandet är anonymt, materialet kommer att 

avidentifieras. Det insamlade materialet kommer att analyseras och publiceras i form av 

en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 

 

Vi hoppas på att du tar dig tid att svara på enkäten. 

Dela gärna! 

 

Uppsala den 16 april 2018 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Kajsa Halonen & Louise Huldin 

Studenter 

 

Kajsa Halonen 



 
 
 
 

 
 

50 

Telefon: 070 46 92 043 

E-post: halonenkajsa@gmail.com 

 

Louise Huldin 

Telefon: 076 88 36 447 

E-post: Louise.Huldin.8934@student.uu.se 

 

Handledare: 

Katharina Wesolowski 

E-post: katharina.wesolowski@soc.uu.se 

Telefon: 018-471 15 07 

 

Bilaga 3. Deklarering 

 
 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Tidigare forskning  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       % 

Teorikapitel  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Metodkapitel  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, 

datainsamling, transkribering)  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  
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Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Diskussionskapitel  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Bilagor  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1:      50      % Författare 2:      50       %  

Skriv under nedan:  

Ort, Datum:     Uppsala, 21 maj 2018 

 

 

_______________________________________ Författare 1: 

 

        Kajsa Halonen                                            Namnförtydligande  

 

Ort, Datum:     Uppsala, 21 maj 2018 

 

_________________________________________ Författare 2:  

 

         Louise Huldin                                                Namnförtydligande  
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