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Sammandrag     

Könsstereotyp reklam är vanligt förekommande men kritiseras frekvent för att inte återspegla 

en modern samhällsutveckling med jämställda könsroller. Tidigare forskning visar att 

konsumenter reflekterar över hur andra påverkas av könsstereotyp porträttering i reklam 

(Åkestam, 2018). När individer antar att andra påverkas negativt av reklam tenderar de att 

ogilla reklamen och uttrycka negativa attityder. Att individer formar attityder gentemot reklam 

med hänsyn till andra kan förklaras av IPI-modellen. Enligt IPI-modellen antar individer att 

andra påverkas av reklam, vilket formar individens attityd gentemot reklamen. Denna modell 

har tidigare använts av Åkestam (2018) för att förklara kvinnors attityd gentemot kvinnlig 

stereotyp reklam. IPI-modellen har däremot inte använts för att förklara mäns attityder 

gentemot manlig stereotyp reklam. Dessutom har tidigare forskning ofta förbisett mansrollens 

porträttering i reklam (Eisend, 2019). Denna studie kompletterar tidigare forskning av Åkestam 

(2018) genom att adressera detta forskningsgap och föreslå att IPI-modellen även kan förklara 

mäns attityd gentemot manlig rollstereotyp reklam. Resultatet av studiens surveyundersökning 

visar att förväntad negativ påverkan på andra män har en effekt på mäns attityder. Därmed visar 

studien en tidigare förbisedd variabel som påverkar mäns attityd gentemot reklam. Resultaten 

indikerar att IPI-modellen delvis kan appliceras för att förklara mäns attityder gentemot 

rollstereotyp reklam. Framtida forskning bör undersöka om andra variabler kan förklara mäns 

attityd gentemot manlig rollstereotyp reklam ytterligare, och därigenom utveckla IPI-modellen. 
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1. Inledning 

Könsstereotyp reklam kritiseras frekvent eftersom att sådan reklam bidrar till bevarandet av 

könsstereotypa attityder och värderingar (Eisend, 2019) genom att porträttera män och kvinnor 

utifrån generaliserade uppfattningar (Taylor och Stern, 1997). Sådan reklam har länge 

förekommit och återspeglar inte förändrade könsroller och den betydelsefulla utveckling av 

normer kring jämställdhet som många länder genomgår (Eisend, 2010). Ökade klagomål från 

konsumenter kombinerat med ändrade regelverk kring diskriminering har resulterat i att 

självreglerande organ inom EU, samt EASA (European Advertising Standard Alliance) har 

uppdaterat sina riktlinjer för hur könsstereotyper får användas i reklam (Grau och Zotos, 2016).  

Som ett svar på denna samhällskritik har vissa varumärken börjat utmana den stereotypa 

porträtteringen av män. Under Super Bowl 2015 skildrades exempelvis män i en mer 

omhändertagande roll i en reklamfilm av Dove Men Care, vilken blev positivt bemött 

(Waxman, 2015). Sådan icke-stereotyp reklam porträtterar män i mer omsorgsfulla roller, där 

mannen har en mer framträdande roll i hemmet (Baxter, Kulczynski och Ilicic, 2016). Därmed 

återspeglar sådan reklam en modern bild av mansrollen. Även forskning har visat att reklam 

som skildrar män i icke-stereotypa roller genererar bättre attityder än reklam som skildrar män 

i stereotypa roller (Zawisza och Cinnirella, 2010; Vantomme, Geuens och Dewitte 2005). Trots 

att både akademi och media har uppmärksammat positiva attityder gentemot sådan reklam, är 

stereotyp porträttering av mansrollen vanligt förekommande och manlig porträttering har inte 

genomgått en större förändring (Baxter, Kulczynski och Ilicic, 2016; Fowler och Thomas, 

2015).  

Tidigare forskning som undersöker hur män påverkas av rollstereotyp reklam visar däremot 

delade resultat. Gulas och McKeage (2000) fann att män påverkas negativt av manlig 

rollstereotyp reklam. Zayer och Otnes (2012: 97) visar däremot att män uttrycker likgiltighet, 

eller till och med positiv inställning till sådan reklam (Zayer och Otnes, 2012: 98–99). I de fall 

där män själva inte anser sig påverkas av reklamen kan de reflektera över att andra kan påverkas 

negativt av den (Zayer och Otnes, 2012: 97). Eisend (2015) menar att konsumenter är väl 

medvetna om att andra tar del av samma reklam om de själva gör, och därför utvärderar reklam 

med hänsyn till andras förväntade påverkan. Vidare menar Åkestam (2018) att det finns god 

anledning att tro att konsumenter reflekterar kring hur andra påverkas av stereotyp porträttering 

i reklam.  
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Åkestam (2018) menar att konsumenter bör vara medvetna om den pågående debatten kring 

könsstereotyp reklam och den kritik som riktas mot dess potentiella negativa effekter. 

Konsumenter kan därför anta att andra blir negativt påverkade av könsstereotyp reklam, vilket 

resulterar i attityden gentemot reklamen (Åkestam, 2018). Att konsumenter utvärderar reklam 

med hänsyn till andra kan förklaras av IPI-modellen (the influence of presumed influence 

model). Enligt modellen antar individer att reklamen påverkar andra, vilket resulterar i 

individens attityd gentemot reklamen (Åkestam, 2018). Modellen består av två steg: det första 

steget belyser individens antagande om andras påverkan av reklam och det andra steget belyser 

attityden gentemot reklamen. Modellens två steg utgör tillsammans en indirekt effekt. Det är 

således inte reklamen i sig som påverkar attityden, utan antagandet om att den påverkar andra 

(Åkestam, 2018).  

IPI-modellens relevans för att förklara attityden gentemot könsstereotyp reklam har tidigare 

studerats av Åkestam (2018). Denna studie undersöker om kvinnors attityd gentemot stereotyp 

reklam formas av antagandet om att andra kvinnor påverkas. Resultaten indikerar att modellen 

kan appliceras för att förklara attityden gentemot reklamen, där reklamens förväntade negativa 

påverkan på andra kvinnor genererar sämre attityder gentemot reklamen. Tidigare forskning 

har inte undersökt om IPI-modellen kan användas för att förklara mäns attityder gentemot 

manlig stereotyp reklam, vilket belyser ett tydligt forskningsgap. Åkestam (2018) menar att det 

finns god teoretisk anledning att tro att IPI-modellen kan appliceras för att förklara mäns 

attityder gentemot manlig stereotyp reklam, där stereotyp reklam förväntas resultera i negativa 

attityder. Förväntad negativ påverkan på andra skulle därmed mediera detta förhållande 

(Åkestam, 2018). 

Stereotyp porträttering av roller har inte fått samma akademiska uppmärksamhet som 

motsvarande porträttering av fysiska attribut (Eisend, 2019). Manlig rollstereotyp reklam bör 

studeras eftersom att mansrollen annars riskerar att bli statisk (Rudy, Popova och Linz, 2010). 

Detta stöds av Fowler och Thomas (2015) som menar att porträttering av mansrollen behöver 

undersökas vidare till följd av förändrade könsroller i samhället. Baserat på det tidigare 

konstaterade forskningsgapet och vikten av att studera roller blir ett naturligt steg att undersöka 

om IPI-modellen kan förklara mäns attityder gentemot manlig rollstereotyp reklam.   
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att testa om IPI-modellen kan förklara mäns attityder gentemot 

manlig rollstereotyp reklam. Genom att undersöka om mäns attityder gentemot manlig 

rollstereotyp reklam medieras med hänsyn till andra mäns förväntade påverkan ämnar studien 

att komplettera tidigare studie av Åkestam (2018). Studien bidrar därmed till ökad kunskap om 

IPI-modellens relevans för att förklara attityder gentemot könsstereotyp reklam. Då reklamens 

porträttering av mansrollen har fått begränsad akademisk uppmärksamhet ämnar studien att 

bidra till detta forskningsområde. Studiens ämnar därmed att besvara följande forskningsfråga: 

 

Kan mäns attityder gentemot rollstereotyp reklam förklaras av IPI-modellen? 
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2. Teoretiskt ramverk 

Följande teoretiska avsnitt redogör för IPI-modellen. Därefter behandlas modellens första steg 

genom beskrivning av könsstereotyper i reklam, manlig rollstereotyp reklam, förändrad 

mansroll samt könsstereotyp reklam och förväntad påverkan på andra. Därefter behandlas 

modellens andra steg genom beskrivning av attityder och attityd gentemot manlig rollstereotyp 

reklam.  

 

2.1 IPI-modellen  

Individers attityd gentemot reklam kan beskrivas med hjälp av IPI-modellen (Åkestam, 2018). 

Enligt IPI-modellen formas individens attityd gentemot reklam med hänsyn till hur individen 

tror att andra påverkas av reklamen (se Figur 1). Denna modell utgörs av två steg, där det första 

steget illustrerar att individer antar att reklamen påverkar andra (Åkestam, 2018). I modellens 

andra steg formas individens attityd utifrån detta antagande. Dessa två steg belyser tillsammans 

att reklamen har en indirekt effekt på attityden gentemot reklamen (Åkestam, 2018). Därmed 

medieras individens attityd gentemot reklamen genom reklamens förväntade påverkan på 

andra.   

 

Antagandet om att andra påverkas av reklam (modellens första steg) grundar sig i att individer 

anser sig vara medvetna om de bakomliggande motiv som reklam har, och är medvetna om att 

andra tar del av samma reklam som de själva gör (Eisend, 2015). Därmed finns det anledning 

att tro att individer reflekterar kring andras påverkan av reklam (Åkestam, 2018). Dessutom 

tror individer att andra blir mer påverkade av reklam än vad de själva blir (Dahlén m fl, 2013). 

Att individer förhåller sig till reklam på detta sätt kan bero på att de inte vill att det ska framstå 

som att de personligen blir illa berörda och därför projicerar sina reaktioner på andra (Åkestam, 

2018). De antaganden som görs kring andras reaktioner behöver emellertid inte vara korrekta 

för att individen ska tro att andra påverkas av reklamen (Gunther och Storey, 2003). 

 

Individens attityd gentemot reklam formas till följd av antagandet om att andra påverkas 

(modellens andra steg), oavsett om detta antagande stämmer eller inte (Åkestam, 2018). Om 

personen i fråga tror att andra blir illa berörda av reklamen så kommer det att ha en negativ 

effekt på den egna attityden (Youn, Faber och Shah, 2000). Förväntad påverkan på andra 
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medierar därigenom individens attityd gentemot reklam (Gunther och Storey, 2003) (se Figur 

1). Således kan IPI-modellen förklara hur reklam kan ha en indirekt effekt på individers attityd 

gentemot reklam (Gunther och Storey, 2003). 

Utöver den indirekta effekt som utgörs av modellens två steg, illustrerar IPI-modellen en direkt 

effekt. Vid den direkta effekten har reklamen en direkt påverkan på individens attityd gentemot 

reklamen (Gunther och Storey, 2003). För IPI-modellen är den direkta effekten av mindre 

betydelse, eftersom individens attityd formas genom modellens två steg och inte av den direkta 

effekten (se Figur 1).     

 

Figur 1. IPI-modellen (Gunther och Storey, 2003). Modellen illustrerar hur individens attityd 

medieras genom förväntad påverkan på andra. Därmed har reklamen en indirekt effekt på 

attityden. Reklamens direkta effekt är av mindre betydelse, och är därför streckad i modellen.   

 

2.2 Könsstereotyper i reklam 

Stereotyper är generaliserade uppfattningar om att individer tillhörande en viss social kategori, 

exempelvis kön, besitter specifika attribut (Taylor och Stern, 1997). Könsstereotyper utgörs av 

uppfattningar kring att vissa attribut differentierar kvinnor och män (Ashmore och del Boca, 

1981: 16). Dessa attribut associeras med vad som traditionellt anses vara feminina eller 

maskulina drag, vilka är starkt kopplade till kvinnor respektive män (Eisend, 2019). 

Förväntningar kring sådana attribut ligger till grund för vad som utgör könsroller (Fischer och 

Anderson, 2012). Könsstereotypa porträtteringar är vanligt förekommande i reklam, vilket gör 

reklam till ett användbart verktyg för spridande av stereotypa uppfattningar (Eisend, 2010). 
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Könsstereotyper kan fungera som riktlinjer, men blir problematiska om de leder till 

generaliseringar som bidrar till en missvisande framställning av en given grupp (Eisend, 2010). 

Genom användandet av könsstereotypa porträtteringar har reklam stort inflytande över vilka 

värderingar som återinförs i samhället och bidrar därmed till bevarandet av könsstereotyper 

(Zayer och Otnes, 2016). 

 

2.3 Manlig rollstereotyp reklam 

Mansrollen förknippas med vissa beteenden som är starkt associerade med maskulinitet (Palan, 

2001). I reklam porträtteras män vanligtvis i enlighet med sådana stereotypa maskulina ideal 

och roller (Verhellen, Dens, och De Pelsmacker, 2016). Genom sådan porträttering tilldelas 

män egenskaper som är lämpliga för den stereotypa mansrollen (Zayer och Otnes, 2012: 90). 

Sådan porträttering av mansrollen har inte förändrats avsevärt över tid (Baxter, Kulczynski och 

Ilicic, 2016). Med stereotyp rollporträttering som utgångspunkt har reklam frekvent skildrat 

män som framgångsrika och auktoritära (Knoll, Eisend och Steinhagen, 2011). Män 

porträtteras sällan i roller som visar ett engagemang för familj, hem och barn (Baxter, 

Kulczynski och Ilicic, 2016), utan reklam har istället framställt män som passiva i hemmet och 

har sällan illustrerat mäns engagemang för barn och barnomsorg (Tsai och Shumow, 2011; 

Kacen och Nelson, 2002).  

Stereotyp porträttering av män i reklam har tidigare ansetts vara relativt oproblematisk (Zayer 

och Coleman, 2015). Hur män skildras i reklam har emellertid en central betydelse för 

formationen av maskulinitetsnormer, eftersom att reklam förser män med implicita riktlinjer 

om lämpliga roller (Laden, 2003). Hur män påverkas av manlig rollstereotyp reklam råder det 

dock delade uppfattningar om (Zayer och Otnes, 2012: 94; Gulas och McKeage, 2000). Reklam 

innehållande porträttering av manliga kroppsideal och ekonomisk framgång kan ha en negativ 

effekt på mäns självkänsla (Gulas och McKeage, 2000). Detta stöds av Zayer och Otnes (2012: 

94-96) som finner att män kan uttrycka sårbarhet, skepticism och irritation som konsekvens av 

att det porträtterade idealet upplevs vara orealistiskt och ouppnåeligt. Däremot finner Zayer 

och Otnes (2012: 98-99) även att män kan uppleva porträtterade mansideal som uppnåeliga och 

istället uttrycka positiva känslor som inspiration och motivation. Dessutom kan män inta en 

likgiltig inställning till rollstereotyp reklam till följd av att de inte jämför sig med sådan 

porträttering (Zayer och Otnes, 2012: 97-98).  
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2.4 Förändrad mansroll 

På senare tid har samhällets syn på mansrollen successivt förändrats (Fowler och Thomas, 

2015). Idag anses mannen ha en mer framträdande roll i hem- och familjesituationer och 

mannens traditionella roll som försörjare är inte längre lika central (Baxter, Kulczynski och 

Ilicic, 2016). Den stereotypa porträtteringen av män har därför successivt börjat utmanas av 

varumärken som ifrågasätter de stereotyper som finns specifikt kring roller (Waxman, 2015). 

Vidare porträtteras färre män som ledare och fler skildras i fadersroller i reklam (Fowler och 

Thomas, 2015). Därigenom börjar reklam gradvis att återspegla samhällets förändrade syn på 

mansrollen (Fowler och Thomas, 2015). Trots att den rollstereotypa porträtteringen av män i 

reklam successivt utmanas är dessa trender små och moderna mansroller negligeras alltjämt 

(Fowler och Thomas, 2015) 

 

2.5 Manlig rollstereotyp reklam och förväntad påverkan på andra 

Män är medvetna om att den traditionella definitionen av maskulinitet utmanas till följd av en 

förändrad syn på mansrollen (Elliott och Elliott, 2005). Då användandet av könsstereotyper i 

reklam är ett omdebatterat område inom reklamindustrin och media, förväntas individer vara 

medvetna om att användandet av könsstereotypa porträtteringar i reklam ifrågasätts (Åkestam, 

2018). Därtill menar Åkestam (2018) att konsumenter borde tro att könsstereotyp reklam är 

skadlig för andra. Att konsumenter reflekterar över hur andra påverkas av stereotyp 

porträttering i reklam aktualiserar IPI-modellens första steg (Åkestam, 2018). Detta stöds av 

Eisend (2015) som menar att konsumenter, genom ökad medvetenhet om argumenten mot 

könsstereotyp reklam, kan tro att andra är mer mottagliga för sådan reklam (Eisend, 2015). 

Därigenom blir individen uppmärksam på att stereotyper kan vara skadliga för andra, även om 

de själva inte blir negativt påverkade (Eisend, 2015). Zayer och Otnes (2012: 97-98) finner 

exempelvis att män tror att manlig rollstereotyp porträttering skulle kunna påverka andra 

negativt, fastän de själva inte blir illa berörda av den.  

Tidigare teoretiska avsnitt har redogjort för den pågående förändringen av mansrollen och den 

kritik som riktas mot reklam som fortsätter att porträttera män på ett rollstereotypt sätt. I takt 

med att manliga stereotyper diskuteras och utmanas mer frekvent kommer individens kunskap 

om att stereotyper kan vara skadliga för andra att öka. Därigenom kommer konsumenter att 
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ytterligare reflektera kring andras påverkan (Åkestam, Dahlén och Rosengren, 2017). Därför 

antas att: 

H1: Manlig rollstereotyp reklam genererar högre nivåer av förväntad negativ påverkan på 

andra män, än icke-rollstereotyp reklam 

 

2.6 Attityder 

Attityder utgörs av känslor och positiva eller negativa utvärderingar som individer förhåller sig 

till och lär sig (Arens, Weigold och Arens, 2008: 151). Attityder består av en kognitiv och en 

affektiv del, där den kognitiva delen beskriver hur konsumenten tänker om reklamen medan 

den affektiva delen beskrivs som själva känslan gentemot reklamen (Assael, 1998: 283-284). 

Den kognitiva komponenten representerar individens medvetenhet och reflektion där 

individens tankar, kunskap och åsikter ligger till grund för den uppfattning som individen får 

gentemot ett objekt (Schiffman, Kanuk och Hansen, 2012: 235). Den affektiva komponenten 

inkluderar de positiva och negativa känslor som attitydobjektet genererar och är baserad på 

individens emotionella utvärdering snarare än en objektiv grund (Schiffman, Kanuk och 

Hansen, 2012: 236). På senare år har forskning framhävt den affektiva komponenten som mest 

central för attityder, vilket innebär att konsumentens känslomässiga utvärdering av ett 

attitydobjekt utgör kärnan i attityder (Schiffman, Kanuk och Hansen, 2012: 235).  

Vidare är attityder socialt inlärda och förändras genom direkt eller indirekt social interaktion. 

Detta innebär att individens attityd formas och kommer till uttryck i förhållande till sociala 

normer och andra människor (Hogg och Terry, 2009: 2). Om attityder associeras med sociala 

värderingar så genererar de ett förändrat beteende hos individen (Hogg och Terry, 2009: 8). 

Individens omgivning har därmed en stor inverkan på hur individens attityd utvecklas (Hogg 

och Terry, 2009: 9).  

 

2.7 Attityd gentemot manlig rollstereotyp reklam 

De få studier som har undersökt attityden gentemot manliga rollstereotyper i reklam finner att 

reklam som porträtterar män i stereotypa roller genererar sämre attityder, än reklam som 
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porträtterar män i icke-stereotypa roller (Knutson och Waldner, 2017; Zawisza och Cinnirella, 

2010; Vantomme, Geuens och Dewitte, 2005). Enligt Knutson och Waldner (2017) kan denna 

attityd bero på att individer tar hänsyn till andra vid utvärdering av reklamen. Åkestam (2018) 

menar att individer tror att stereotyp reklam påverkar andra negativt och deras attityd gentemot 

reklam kommer att påverkas därefter, vilket aktualiserar IPI-modellens andra steg. Individer är 

medvetna om att stereotyp reklam även konsumeras av andra, vilket gör att deras attityd 

gentemot reklamen formas av hur de tror att andra påverkas av den (Eisend, 2015). Därtill 

kommer individer att uttrycka negativa attityder gentemot reklam som antas påverka andra 

negativt, eftersom att det är ett sätt för dem att förmedla sitt missnöje (Åkestam, 2018). 

Åkestam (2018) finner att kvinnlig rollstereotyp reklam genererar sämre attityder gentemot 

reklamen, och att sådan reklam förväntas påverka andra kvinnor negativt. Därmed medieras 

attityden genom andras förväntade påverkan. Detta förväntas gälla även för män, eftersom att 

konsumenter oavsett kön kan tro att andra påverkas negativt av stereotyp reklam (Åkestam, 

2018).  

Tidigare teoretiska avsnitt har redogjort för att manlig rollstereotyp reklam förväntas påverka 

andra negativt, eftersom att manliga konsumenter är medvetna om den pågående debatten kring 

sådan reklam och därmed den kritik som riktas mot denna. Därtill visar tidigare forskning att 

rollstereotyp reklam genererar sämre attityder än icke-rollstereotyp reklam. Åkestam (2018) 

föreslår att reklam som antas påverka andra negativt resulterar i negativa attityder gentemot 

reklamen där förväntad negativ påverkan på andra medierar detta förhållande, vilket borde 

gälla för både kvinnor och män. Sammantaget föreslår detta att manlig rollstereotyp reklam 

borde generera sämre attityder gentemot reklamen, och att denna attityd medieras genom 

förväntad negativ påverkan på andra. Därför antas att: 

H2: Rollstereotyp reklam genererar sämre attityder mot reklamen, än icke-rollstereotyp 

reklam. 

H3: Attityden gentemot reklamen medieras genom förväntad negativ påverkan på andra. Högre 

nivåer av förväntad negativ påverkan på andra män leder till sämre attityder gentemot reklam.  
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2.8 Summering av teori 

IPI-modellen består av två steg: det första steget belyser reklamens förväntade påverkan på 

andra och det andra steget beskriver attityden som medieras av förväntad påverkan på andra. 

Män porträtteras ofta efter traditionellt manliga roller och således negligerar reklam den 

rådande samhällsutvecklingen där män har en mer framträdande roll i hem och familj. Individer 

borde vara medvetna om denna förändring och de negativa effekterna som kan komma av 

stereotyp reklam. Därför antas stereotyp reklam generera högre nivåer av förväntad negativ 

påverkan, än icke stereotyp reklam. IPI-modellens andra steg belyser attityden gentemot 

reklamen, vilken antas medieras genom förväntad påverkan på andra. Könsstereotyp reklam 

kan anses vara skadlig för andra, vilket resulterar i att konsumenter ogillar reklamen. Sådan 

reklam kan därmed generera negativa attityder gentemot reklamen, eftersom att attityder är ett 

sätt för konsumenter att kommunicera med företagen bakom reklamen. Därtill menar Åkestam 

(2018) att konsumenter, oavsett kön, borde tro att andra påverkas negativt av stereotyp reklam 

och därmed justera sina attityder därefter.  Därför antas att rollstereotyp reklam genererar sämre 

attityder gentemot reklamen än icke-rollstereotyp reklam. Med hänsyn till IPI-modellen antas 

även att attityden medieras genom förväntad påverkan på andra. Det är således inte reklamen i 

sig som har en negativ effekt på attityden, utan antagandet om att andra påverkas negativt av 

den.  
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2.9 Analysmodell 

 

Figur 2. Studiens analysmodell redogör för att rollstereotyp reklam genererar högre nivåer av 

förväntad negativ påverkan på andra män, vilket resulterar i sämre attityder gentemot sådan 

reklam. Således har inte rollstereotyp reklam en direkt effekt på attitydformation, utan medieras 

genom förväntad påverkan på andra.  
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3. Metod    

Följande metodologiska avsnitt redogör för studiens tillvägagångssätt. Avsnittet inleds med val 

av forskningsmetod, följt av utformning av enkät, operationalisering, bildval, datainsamling, 

metodkritik och avslutas med en redogörelse för hur insamlad data kommer att bearbetas.  

 

3.1 Val av forskningsmetod 

Uppsatsen använder kvantitativ metod med surveyundersökning som forskningsdesign och 

enkätundersökning som underlag för datainsamling. I enlighet med Halvorsen (1992: 78-79) 

baseras valet av forskningsmetod med hänsyn till uppsatsens syfte och tillvägagångssätt. 

Uppsatsen syfte är att testa om IPI-modellen kan förklara mäns attityder gentemot manlig 

rollstereotyp reklam. Det innebär att studien testar vald teori genom hypotesprövning och 

därmed används ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket är starkt associerat med kvantitativ 

metod (Halvorsen, 1992: 78-79). Vidare stöds valet av forskningsmetod genom tidigare studier 

som har undersökt IPI-modellen, där majoriteten har använt kvantitativ metod med 

enkätundersökning för datainsamling (Åkestam, 2018; Sharma och Roy, 2016; Gunther och 

Storey, 2003). Valet av enkätundersökning motiveras ytterligare genom att 

surveyundersökning ofta använder enkäter för att samla in kvantitativ data som behandlar fler 

variabler vid ett tillfälle (Bell, Bryman och Harley, 2019: 59). Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009: 144) betonar att risken med enkäter är att den insamlade datan saknar djup och är mindre 

detaljerad än vid andra forskningsstrategier. Emellertid ämnar denna studie att testa en modell 

och djupare förståelse av specifika förhållanden är därför mindre intressant (Halvorsen, 1992: 

80-82).  

 

3.2 Utformning av enkät 

För att skapa tydlighet är enkäten enkelt utformad, med konsekvent disposition och ett fåtal 

frågor. Hagevi och Viscovi (2016: 137) belyser vikten av en tydlig och strukturerad enkät 

eftersom att det minskar risken för missförstånd och mätfel som kan uppkomma vid frånvaro 

av de som har utformat enkäten.  
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En enkät bör vara intresseväckande och ge ett förtroendeingivande intryck (Hagevi och 

Viscovi, 2016: 138). Enkäten inleds därför med en tydlig och kortfattad introduktion, vilken är 

utformad i enlighet med Hagevi och Viscovi (2016: 137). Det förklaras vad enkäten ska 

användas till, vad studien handlar om och vem den riktar sig till. För att inte påverka 

respondenterna förklaras att studien ämnar att studera mäns attityder till manlig porträttering i 

reklam, inte specifikt till stereotyp och icke-stereotyp reklam. I introduktionen beskrivs även 

att enkäten är anonym, frivillig och att det går att avbryta den när som helst. Vidare förklaras 

att enkäten innehåller två bilder som båda är godkända att använda. Varje bild efterföljs av åtta 

frågor och påståenden. För att ytterligare öka svarsvilligheten påpekas att enkäten inte bör ta 

mer än fem minuter att fullfölja. Avslutningsvis beskrivs vilka som utför undersökningen och 

kontaktuppgifter ges (se Bilaga 1.2).  

 

Enkäten innehåller två avsnitt, det första innehåller den icke-stereotypa bilden och det andra 

innehåller den stereotypa bilden. Efter introduktionen exponeras respondenterna för enkätens 

första avsnitt. Hagevi och Viscovi (2016: 57) belyser vikten av att enkäten ska ge förståelse för 

vad frågorna handlar om och därmed ge tydliga svarsinstruktioner. Efter varje bild ges därför 

med en kortare instruktion om hur respondenten ska gå tillväga för att besvara kommande 

påståenden. Instruktionen efterföljs av fem påståenden, där de två första behandlar huruvida 

respondenten anser att bilden är stereotyp eller inte. Därefter följer tre påståenden om bildens 

påverkan på andra män. Sedan följer en ny instruktion om hur respondenten ska besvara 

efterkommande tre frågor, vilka belyser respondentens attityd gentemot reklamen. Alla 

påståenden och frågor är ordnade och strukturerade efter de begrepp de avser att mäta, vilket 

gör att respondenterna förstår frågornas sammanhang bättre (Hagevi och Viscovi, 2016: 145–

146). För att bringa struktur för både författare och respondent upprepas upplägget för den icke-

stereotypa bilden. Vidare innehåller enkäten endast 16 frågor, eftersom att korta enkäter ökar 

svarsfrekvensen (Hagevi och Viscovi, 2016: 159). Därtill har tidigare studier använt liknande 

antal frågor och svarsmöjligheter (Åkestam, 2018).  

 

3.3 Operationalisering  

I enlighet med Bell, Bryman och Harley (2019: 168–169) operationaliseras begreppen genom 

indikatorer i form av frågor, påståenden och svar, vilka är utformade utifrån uppsatsens 

hypoteser. Indikatorer möjliggör mätning av begrepp som inte är direkt kvantifierbara (Bell, 
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Bryman och Harley 2019: 168–169). Indikatorer är därmed ett indirekt mått. Bell, Bryman och 

Harley (2019: 169) menar att kvantitativ forskning ofta använder de indikatorer som har 

använts och validerats i tidigare forskning. Således ökar reliabiliteten av indikatorerna (Bell, 

Bryman och Harley: 265–266). Enkäten innehåller därför frågor, påståenden och 

svarsalternativ som tidigare har använts av Åkestam (2018). 

 

Enkäten inleds med två frågor vilka mäter huruvida bilden upplevs stereotyp eller inte. Studiens 

medierande variabel är förväntad påverkan på andra (H1), vilken operationaliseras genom 

singel-indikatorer. Det innebär att indikatorn endast innehåller en komponent som ligger till 

grund för begreppet (Bell, Bryman och Harley, 2019: 168–170). Varje bild efterföljs av tre 

påståenden som mäter begreppet. Studiens beroende variabel är attityden gentemot reklamen 

(H2), vilken operationaliseras genom multipla indikatorer. Det innebär att indikatorn innehåller 

flera komponenter som kan tänkas ligga till grund för begreppet (Bell, Bryman och Harley, 

2019: 168–170). Varje bild efterföljs av tre frågor som mäter begreppet, vilka indexeras till en 

variabel och representerar attityd (se Bilaga 1.1 för operationaliseringstabell). 

 

3.3.1. Förväntad påverkan på andra 

För att mäta förväntad negativ påverkan på andra (H1) används singel-indikatorer. Förväntad 

påverkan på andra operationaliseras således genom påståendet “Jag tror att andra män påverkas 

negativt av reklamen”. Eftersom att detta påstående kan tänkas vara ledande och indirekt 

föreslå svar för respondenten (Bell, Bryman och Harley, 2019: 258–259) inkluderas även “Jag 

tror att andra män påverkas positivt av reklamen” och “Jag tror att andra män påverkas av 

reklamen”. Därtill är dessa påståenden inkluderade i tidigare forskning av Åkestam (2018). I 

enlighet med Hagevi och Viscovi (2016: 58–65) är enkätfrågorna korta, enkla och undviker 

teoretiska begrepp. Vidare används stängda frågor, eftersom att de ger klarhet och är lätta för 

respondenten att besvara (Bell, Bryman och Harley, 2019: 254–255). Dessutom underlättar de 

jämförelse mellan variabler (Bell, Bryman och Harley, 2019: 254–255).  

 

Med stöd i Hagevi och Viscovi (2016: 82) innehåller enkäten fasta svarsalternativ, vilket 

innebär att svaren är givna och svarsalternativen är begränsade. Sådana svar är enkla att 

bearbeta och jämförbara (Hagevi och Viscovi, 2016: 82). Däremot påpekar Hagevi och Viscovi 

(2016: 82) att öppna svarsmöjligheter kan generera mer informativa svar, men de kräver mer 

engagemang från respondenten. Påståendena besvaras genom en sjugradig Likertskala. Ett 
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numeriskt svarsformat används, där 1 = instämmer inte och 7 = instämmer helt (Bell, Bryman 

och Harley, 2019: 257). Likertskalor används ofta för att undersöka i vilken grad respondenten 

instämmer med ett påstående (Hagevi och Viscovi, 2016: 109), vilket gör Likertskalan till ett 

bra verktyg för att mäta förväntad påverkan på andra.  

 

3.3.2 Attityd gentemot reklam 

Attityd gentemot reklam operationaliseras genom multipla indikatorer, vilka är fördelaktiga 

eftersom att de inkluderar de olika komponenterna som kan tänkas bygga upp begreppet (Bell, 

Bryman och Harley, 2019: 169). Enkäten använder frågan “Vad är din åsikt om reklamen?”, 

vilken besvaras genom att respondenterna graderar åsikten på en sjugradig skattningsskala med 

dålig/bra, ogillar/gillar, negativ åsikt/positiv åsikt. Således inkluderar indikatorn flertalet 

aspekter som kan tänkas ligga till grund för attityden gentemot reklamen.  

 

Hagevi och Viscovi (2016: 91) menar att frågor som berör respondenternas åsikt bör inkludera 

flertalet svarsalternativ. Skattningsskalor är därför ett bra alternativ som både underlättar för 

respondenten att besvara frågan och innehåller mer information från respondenten (Hagevi och 

Viscovi, 2016: 91). Att använda ett udda antal svarsmöjligheter tillåter ett mittenalternativ som 

ger mer nyanserad information eftersom att respondenten inte tvingas att välja ett alternativ 

som inte stämmer överens med den egna åsikten (Hagevi och Viscovi, 2016: 101). 

 

3.4 Bildval 

3.4.1 Framtagning av bilder 

Baserat på de stereotypa och icke-stereotypa karaktärsdrag som redogjorts för i tidigare 

teoriavsnitt valdes 13 bilder, vilka skulle representera stereotypa och icke-stereotypa 

porträtteringar av män. De stereotypa bilderna porträtterade män som passiva i hemmet, på väg 

till jobbet, iförda kostym och som mindre omhändertagande om barn. De icke-stereotypa 

bilderna porträtterade män i fadersroller, som aktiva i hemmet och som sårbara. Bilderna skulle 

därmed representera ett urval av scener, där både en traditionell och modern mansroll skulle 

porträtteras. 
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3.4.2 Test av bilder 

Fastän bildvalet baserades på karaktärsdrag som i teori betraktas som stereotypa och icke-

stereotypa, är det viktigt att även respondenterna uppfattar detta. I enlighet med Åkestam 

(2018) gjordes därför ett bildtest för att säkerställa graden av stereotyp porträttering i bilderna. 

Företagsnamn och bildtext var inte synliga på bilderna. Målet med testet var att säkerställa att 

de framtagna (icke)stereotypa bilderna verkligen uppfattas vara (icke)stereotypa. Om enkäten 

innehåller bilder som inte uppfattas vara (icke)stereotypa fallerar hela den primära studien. En 

enkät innehållande 13 bilder skickades därför till 13 respondenter, samtliga män studerande 

vid Uppsala universitet. Likt Åkestam (2018) efterföljdes varje bild av två påståenden 

“reklamen är stereotyp” och “reklamen visar en stereotyp bild av män”, vilka graderades på en 

sjugradig Likertskala (1=instämmer inte, 7=instämmer helt). Vid användning av multipla 

indikatorer används Cronbach’s alpha för att mäta den interna konsistensen. Resultat > 0.7 

anses som god intern konsistens, vilket innebär att indikatorerna (påståendena) mäter samma 

bakomliggande koncept (Pallant, 2016: 48-49). Påståendena visade hög intern konsistens, 

Cronbach’s alpha = 0.896.  

 

3.4.3 Val av bilder 

Resultaten från förstudien resulterade i bildvalet för den primära studien (se Bilaga 1.2). 

Bildvalet baseras på huruvida bilden upplevs som stereotyp eller icke-stereotyp, alltså på de 

bilder som genererade höga eller låga medelvärden. Dessa bilder matchades sedan i par, vilka 

skulle porträttera liknande scener. Därmed elimineras majoriteten av bilderna. Den stereotypa 

bilden graderades signifikant mycket högre (Mstereotyp = 5.31, Micke-stereotyp = 2.65, p < 

0.05). De bilder som enkäten innehåller har tidigare använts i en kandidatuppsats (Knutson och 

Waldner, 2017). Denna studie undersökte bland annat manliga rollstereotyper. Bilderna är 

framtagna baserade på stereotypa och icke-stereotypa karaktärsdrag och manipulerade med 

hjälp av art directors. Innan användningen av bilderna kontaktades författarna, vilka gav 

godkännande för användningen.  

 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Pilotundersökning 

För att uppmärksamma eventuella frågor eller oklarheter gjordes en pilotundersökning (Hagevi 

och Viscovi, 2016: 168). Pilotundersökningen avsåg att reducera otydliga frågor och 
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missuppfattningar, vilket är extra viktigt vid enkätundersökning då forskarna är frånvarande 

(Bell, Bryman och Harley, 2019: 265). Enkäten skickades till 6 respondenter. Samtliga 

respondenter var män, vilka exkluderades för den primära studien. De ombads att inte svara på 

enkäten utan istället kommentera eventuella oklarheter. Det uppkom att de frågor och svar som 

avsåg att mäta respondentens attityd gentemot reklamen var lika. Eftersom attityden gentemot 

reklamen mäts genom multipla indikatorer var detta tanken, vilket därför ansågs som något 

positivt. Samma enkät som användes i pilotundersökningen användes därför i den primära 

studien. 

 

3.5.2 Urvalsstrategi 

Eftersom att uppsatsens syfte är att testa om IPI-modellen av Gunther och Storey (2013) kan 

förklara mäns attityder gentemot manlig rollstereotyp reklam, består urvalet endast av män. Då 

kostnad och tid begränsar möjligheten att nå ut till respondenter används bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att respondenterna främst består av individer i författarnas bekantskapskrets 

(Hagevi och Viscovi, 2016: 164). För att öka spridningen av enkäten tillfrågas respondenterna 

att skicka enkäten till ytterligare manliga respondenter, vilket innebär ett snöbollsurval, 

(Hagevi och Viscovi, 2016: 66). 

 

3.5.3 Utskick av enkät 

Enkäten delas den 13 december 2019. Totalt skickades enkäten till 140 män i enlighet med 

ovan presenterade urvalsmetoder. För att öka spridningen av enkäten delades den genom 

diverse digitala kommunikationskanaler. Respondenterna kontaktades enskilt genom ett 

meddelande innehållande en komprimerad version av informationen i enkätens inledning samt 

en länk till enkäten. Enkäten var tillgänglig i ett dygn och genererade 144 svar, medelålder = 

24.05 år. 

 

3.6 Metodkritik 

Enkäten innehåller en stereotyp och en icke-stereotyp reklambild. Således exponeras samtliga 

respondenter för båda bilderna, vilket skulle kunna påverka hur respondenterna svarar. Ett 

alternativ hade varit att använda en experimentgrupp som exponeras för den stereotypa bilden 

och en kontrollgrupp vilken exponeras för den icke-stereotypa bilden (Bell, Bryman och 

Harley, 2019: 51). För att bibehålla en rimlig urvalsstorlek skulle dock en sådan strategi kräva 
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fler respondenter. En sådan undersökning antogs därför riskera att medföra ett för litet stickprov 

och därmed påverka studiens validitet (Bell, Bryman och Harley, 2019: 47). Dessutom är 

stickprovsstorleken betydande för den statistiska analysen, där ett större stickprov ökar testens 

styrka (Pallant, 2016: 570–571). En mindre stickprovsstorlek riskerar att generera 

insignifikanta svar, vilka skulle kunna bero på att storleken på stickprovet är för litet (Pallant, 

2016: 570–571). Uppsatsens omfång och kostnadsplan gjorde därmed att samtliga respondenter 

exponerades för båda bilder. 

 

Vidare kan kritik riktas mot studiens val av reklam eftersom att de porträtterar en man, en 

kvinna och ett barn. Detta skulle kunna resultera i att vissa respondenter snarare reflekterar 

över kvinnans roll i reklamen. Å andra sidan testades bilderna i uppsatsens förstudie där det 

konstaterades att den ena bilden ansågs porträttera mannen på ett stereotypt sätt och den andra 

bilden på ett icke-stereotypt sätt. Vidare innehåller bilderna inte en tydlig framställning av 

vilken produkt eller tjänst som ska marknadsföras. Däremot var detta inte något som 

uppmärksammades som ett problem i uppsatsen pilotstudie.  

 

Enkätens svarsalternativ exkluderar förekomsten av ett vet ej-alternativ, eftersom att ett sådant 

alternativ inte förekommer i tidigare studie av Åkestam (2018) som har legat till grund för 

enkätens fråge-och svarsformulering. Hagevi och Viscovi (2016: 102–103) menar dock att 

exkludering av alternativet vet ej kan innebära att de som skulle ha angett detta svarsalternativ 

är känsliga för fråge-och svarsformuleringen, vilket kan resultera i att deras åsikt beror på hur 

frågan och svaret har formulerats. Däremot besvaras frågor och påståenden genom skalor, där 

ett mittenalternativ skulle kunna ses som ett mer neutralt alternativ (Hagevi och Viscovi, 2016: 

102).  

 

Vidare påverkas resultatens generaliserbarhet av studiens urvalsmetoder. För att generalisera 

studiens resultat hade studien behövt använda någon form av sannolikhetsurval (Bell, Bryman 

och Harley, 2019: 191–194). Därtill är majoriteten av respondenterna unga, studerande män 

och därmed riskerar urvalen att generera homogena enkätsvar (Bell, Bryman och Harley, 2019: 

197–198). Å andra sidan kan ett sådant urval verka representativt för just den målgruppen. 

Uppsatsens omfång och kostnadsplan gjorde att sannolikhetsurval inte var en möjlighet.  

 

Därtill används singel-indikatorer för att mäta H1. Risken vid användning av singel-indikatorer 

är lägre reliabilitet, eftersom att indikatorn endast mäter en komponent (Sharma och Roy, 
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2016). Därmed exkluderas andra faktorer som kan ligga till grund för begreppet. Däremot 

använder tidigare forskning singel-indikatorer för att mäta förväntad påverkan på andra, vilka 

har visat god reliabilitet (Åkestam, 2018).  

 

3.7 Bearbetning av data 

För bearbetning av datan används SPSS (version 25). De multipla indikatorerna testas som 

tidigare nämnt genom Cronbach’s alpha och accepteras om de överstiger 0.7 (Pallant, 2016: 

48–49). Dessa indexeras därefter till en variabel, vilken representerar det begrepp som 

indikatorerna avser att mäta (grad av upplevd stereotyp porträttering och attityd gentemot 

reklamen). Signifikansnivån är satt till 5 procent.  

 

I enlighet med Åkestam (2018) används t-test för att testa H1 och H2. Parvisa t-test används 

eftersom att samma individer mäts två gånger (Pallant, 2016: 672). Då stickprovet är större än 

30 antas normalfördelning (Pallant, 2016: 675). Det parvisa t-testet utförs i två steg. I det första 

steget avgörs om det finns en signifikant skillnad i medelvärden. I det andra steget jämförs 

medelvärdena (Pallant, 2016: 678–680). Resultaten presenteras i enlighet med Pallant (2016: 

683) och redovisar testets namn och syfte, t-värde, frihetsgrader, p-värde, medelvärden och 

standardavvikelser samt konfidensintervall. 

 

För att testa den medierande effekten (H3) genomförs regressionsanalyser i fyra steg (Baron 

och Kenny, 1986). Förhållandena mellan variablerna i de tre första stegen måste vara 

signifikanta för att en medierande effekt ska vara möjlig. Det fjärde steget testar den 

medierande effekten. Resultaten presenteras i enlighet med Pallant (2016: 462–463) och 

inkluderar vilken typ av analys som har utförts, ostandardiserade Beta-koefficienter (𝛽) och 

standardfel, p-värde och förklaringsgrad. För den multipla regressionsanalysen används den 

justerade förklaringsgraden, eftersom att den tar hänsyn till att fler oberoende variabler ingår i 

regressionen (Pallant: 2016, 446–447).  
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4. Resultat 

Följande avsnitt presenterar studiens resultat och redogör först för hur stereotypa bilderna 

ansågs vara, därefter behandlas resultaten i ordningen: grad av stereotyp porträttering, 

förväntad negativ påverkan på andra män, attityd gentemot reklam, den medierande effekten. 

Avslutningsvis ges en summering av resultat. 

4.1 Grad av stereotyp porträttering 

Enkäten innehöll två frågor som avsåg att mäta huruvida bilden ansågs vara stereotyp eller inte, 

vilka besvarades direkt efter varje reklambild, Cronbach’s alpha: 0.896. Samma frågor 

användes i studiens bildtest. Medelvärdena testas genom parvisa t-test. Testet visar statistiskt 

signifikant skillnad mellan medelvärdena, stereotyp (M = 5.48, SD = 1.1) och icke-stereotyp 

(M = 2.63, SD = 1.24), t  (18.6) = 143, p < 0.05 (tvåsidigt test). Resultaten visar att den 

stereotypa bilden har ett högre medelvärde än den icke-stereotypa bilden, och anses därmed 

vara mer stereotyp. Skillnaden mellan medelvärdena är 2.85 med ett 95 % konfidensintervall 

som sträcker sig mellan 2.5 till 3.2.  

 

 

Tabell 1 
Parvisa t-test. Resultaten visar i vilken grad bilden upplevs vara stereotyp eller inte. 

 
Medelvärden 

  n  Stereotyp reklam  Icke-stereotyp reklam   Skillnad 
Grad av stereotyp 144  5.48   2.63      2.85* 
   porträttering 

 
* p < 0.05 
 

 

4.2 Förväntad negativ påverkan på andra män 

Enligt H1 genererar stereotyp reklam högre nivåer av förväntad negativ påverkan på andra än 

icke-stereotyp reklam. För att testa H1 jämförs medelvärdet för förväntad negativ påverkan på 

andra män mellan den stereotypa och den icke-stereotypa bilden. Medelvärdena testas genom 
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parvisa t-test. Testet visar statistisk signifikant skillnad mellan medelvärdena, stereotyp (M = 

3.24, SD = 1.6) och icke-stereotyp (M = 2.19, SD = 1.4), t (5.58) = 143, p < 0.05 (tvåsidigt 

test). Skillnaden mellan medelvärdena är 1.05 med ett 95% konfidensintervall som sträcker sig 

mellan 0.67 till 1.4 till. Resultaten visar att den stereotypa bilden genererar högre nivåer av 

förväntad negativ påverkan på andra. Därmed accepteras H1.  

 

 

Tabell 2 
Parvisa t-test. Resultaten visar förväntad negativ påverkan på andra män 

 
Medelvärden 

  n  Stereotyp reklam  Icke-stereotyp reklam   Skillnad 
Förväntad negativ 144  3.24   2.19        1.05* 
påverkan på andra  

 
* p < 0.05 
 

 

4.3 Attityd gentemot reklam 

Enligt H2 genererar stereotyp reklam sämre attityder mot reklamen, än icke-stereotyp reklam. 

Attityd gentemot reklamen mäts genom tre indikatorer, Cronbach’s alpha: 0.95. Högre 

medelvärden indikerar en bättre attityd. För att testa H2 jämförs medelvärdet för 

attitydvariabeln mellan den stereotypa och den icke-stereotypa bilden. Medelvärdena testas 

genom parvisa t-test. Skillnaden mellan medelvärdena är statistiskt signifikant, där attityd 

gentemot stereotyp reklam (M = 3.33, SD = 1.2) och attityd till icke-stereotyp (M = 4.89, SD = 

1.3), t (10) = 143, p < 0.05 (tvåsidigt test). Skillnaden mellan medelvärdena är 1.56 med ett 

95% konfidensintervall som sträcker sig mellan 1.25 till 1.86. Resultaten visar att den 

stereotypa reklamen genererar sämre attityder än den icke-stereotypa reklamen. Därmed 

accepteras H2. 
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Tabell 3 
Parvisa t-test. Resultaten visar attityden gentemot reklamen 

 
Medelvärden 

n  Stereotyp reklam  Icke-stereotyp reklam   Skillnad 
Attityd gentemot  
reklamen   144  3.33   4.89      1.56*

 
* p < 0.05 
 

 

4.4 Den medierande effekten 

Enligt studiens tredje hypotes medieras attityden gentemot reklamen genom förväntad negativ 

påverkan på andra. Högre nivåer av förväntad negativ påverkan på andra män leder till sämre 

attityder gentemot reklam. För att testa en sådan medierande effekt utförs regressionsanalyser 

i fyra steg (Baron och Kenny, 1986) (se Figur 2 och 3). I de tre första stegen utförs enkla 

regressionsanalyser och i det fjärde steget utförs en multipel regressionsanalys. Det första 

steget testar om X (stereotyp reklam) påverkar Y (attityd gentemot reklam). Det andra steget 

testar om X (stereotyp reklam) påverkar M (förväntad negativ påverkan på andra). Det tredje 

steget testar om M (förväntad negativ påverkan på andra) påverkar Y (attityd gentemot reklam). 

Förhållandena mellan variablerna i de tre första stegen måste vara signifikanta för att en 

medierande effekt ska vara möjlig. I det fjärde steget utförs multipel regression, vilken testar 

den medierande effekten där X leder till Y genom M.  

 

Vid full mediering är X (stereotyp reklam) inte längre signifikant när M (förväntad negativ 

påverkan på andra) har introducerats, alltså när den stereotypa reklamen (X) inte längre har en 

effekt på attityden (Y), utan medieras fullt av förväntad negativ påverkan på andra män (M). 

Delvis mediering sker om introduceringen av M gör att X har en minskad påverkan på Y, men 

fortfarande är signifikant. Någon form av mediering sker om effekten av M på Y fortfarande 

är signifikant efter att ha kontrollerats för X. 
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Figur 3: Icke-medierande modell, (Baron och Kenny, 1986) 

 

 

 
Figur 4: Medierande modell, (Baron och Kenny, 1986) 

 

De variabler som inkluderas i analysen är förväntad negativ påverkan på andra och attityd 

gentemot reklam. En dummyvariabel antar värdet 1 för stereotyp reklam och 0 för icke-

stereotyp reklam.  

 

Steg 1. 

Den stereotypa bilden ska signifikant medföra sämre gentemot reklam (c). Regression 1: Attityd 

gentemot reklam = 𝛽0 + 𝛽1 Stereotyp reklam + e. 

 

Ett signifikant samband mellan stereotyp reklam och attityd gentemot reklam påvisas, och 

således bekräftas c. 𝛽1 = - 1.558, p < 0.05. 

Attityd gentemot reklam = 4.894 - 1.558 + 0.144. Förklaringsgrad = 0.29. 

 

Steg 2. 

Den stereotypa bilden ska signifikant medföra högre nivåer av förväntad negativ påverkan på 

andra män (a). Regression 2: Förväntad negativ påverkan på andra män = 𝛽0 + 𝛽1 Stereotyp 

reklam + e. 
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Ett signifikant samband mellan stereotyp reklam och förväntad negativ påverkan på andra 

påvisas och således bekräftas a. 𝛽1 = 1.049, p < 0.05. 

Förväntad negativ påverkan på andra män = 2.187 + 1.049 + 0.180. Förklaringsgrad = 0.106. 
 

Steg 3. 

Förväntad negativ påverkan på andra måste signifikant medföra sämre attityd i attityd gentemot 

reklam (b). Regression 3: Attityd gentemot reklam = 𝛽0 + 𝛽1 förväntad påverkan på andra + e.  

 

Ett signifikant samband mellan förväntad negativ påverkan på andra och attityd gentemot 

reklam påvisas, och således bekräftas b. (𝛽1 = - 0.418, p < 0.05). 

Attityd gentemot reklam = 5.248 - 0.418 + 0.044. Förklaringsgrad = 0.218. 

 

Steg 4. 

Eftersom att steg 1-3 är signifikanta, testas om det finns en medierande effekt. I det fjärde steget 

används multipel regression för att testa c’, där M introduceras att mediera relationen mellan 

X och Y. Multipel regression: Attityd gentemot reklam = 𝛽0 + 𝛽1 Stereotyp reklam + 𝛽2 Förväntad 

negativ påverkan på andra + e. 

 

𝛽1 Stereotyp reklam = - 1.252, p < 0.05. 𝛽2 Förväntad negativ påverkan på andra = - 0.292, p < 0.05.  

Attityd gentemot reklam = 5.532 - 1.252 - 0.292 + 0.142, p < 0.05. Justerad förklaringsgrad = 

0.38. Eftersom att X fortfarande är signifikant efter att M har introducerats förekommer inte 

full mediering. Däremot medför introduceringen av M att X har en minskad påverkan på Y, 

vilket indikerar på delvis mediering. Både X och M har därmed en effekt på Y. Förväntad 

negativ påverkan på andra medierar delvis attityden gentemot reklamen. Därmed visar 

resultaten delvist stöd för H3.  
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Tabell 4 
Resultat av regressionsanalyser. Ostandardiserade Beta-koefficienter, 

standardfel inom parenteser.  
 

Steg  𝛽1   𝛽2  Bekräftas?  
 

 
1  - 1.558*      Ja 
  (0.144) 

 
2  1.049*      Ja 

(0.180) 
 

3  - 0.418*     Ja 
(0.044) 

 
4  - 1.252*    - 0.292*  Delvist 
  (0.142) 

 
* p < 0.05 
 
 

4.5 Summering av resultat 

 

Summering av hypoteser 

 
H1:  Stereotyp reklam genererar högre nivåer av förväntad negativ   Accepteras          

påverkan på andra än, icke-stereotyp reklam     

   

H2:  Stereotyp reklam genererar sämre attityder mot reklamen,   Accepteras 

än icke-stereotyp reklam        

   

H3:  Attityden gentemot reklamen medieras genom förväntad negativ påverkan på andra.  

Högre nivåer av förväntad negativ påverkan på andra män leder till sämre attityder 

gentemot reklam.        Accepteras delvis 
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5. Diskussion 

I följande avsnitt analyseras studiens resultat i förhållande till det valda teoretiska ramverket 

och presenteras i ordningen: förväntad negativ påverkan på andra, attityd gentemot reklam och 

medierande effekt. Avslutningsvis presenteras studiens reviderade analysmodell. För att 

underlätta läsningen benämns rollstereotyp reklam som både rollstereotyp reklam och stereotyp 

reklam.  

 

5.1 Förväntad negativ påverkan på andra 

Resultaten bekräftar att den stereotypa reklamen upplevs vara mer stereotyp än den icke-

stereotypa reklamen (Mstereotyp = 5.48, Mickestereotyp = 2.63). Vidare stödjer studiens 

resultat H1 och konstaterar därmed att rollstereotyp reklam genererar högre nivåer av förväntad 

negativ påverkan på andra män i förhållande till icke-rollstereotyp reklam. Resultatet är i linje 

med tidigare studier gällande rollstereotyp reklam, där Åkestam (2018) fann att kvinnlig 

rollstereotyp reklam genererar högre nivåer av förväntad negativ påverkan på andra kvinnor. 

Därtill föreslås att det motsvarande borde gälla för män (Åkestam, 2018), vilket H1 visar stöd 

för. Därigenom gör män antaganden kring andras förväntade påverkan, vilket förklaras genom 

IPI-modellens första steg. Något som dock bör uppmärksammas är att förväntad negativ 

påverkan på andra män resulterade i relativt låga medelvärden, både för den stereotypa 

reklamen och den icke-stereotypa reklamen (Mstereotyp = 3.24, Micke-stereotyp = 2.19).  

 

Resultaten bekräftar att den stereotypa reklamen upplevs vara mer stereotyp än den icke-
stereotypa reklamen. Att denna stereotypa porträttering dessutom genererar högre nivåer av 
förväntad negativ påverkan på andra män i förhållande till den icke-stereotypa reklamen (H1), 
indikerar på att respondenterna är medvetna om den förändring som mansrollen genomgår och 
antar att andra män blir påverkade därefter. Resultatet skulle kunna förklaras av att 
konsumenter är medvetna om den pågående debatten om könsstereotyp reklam och dess 
eventuella negativa effekter, vilket kan resultera i ett antagande om att andra påverkas negativt 
av sådan reklam (Åkestam, 2018). Detta antagande behöver dock inte vara korrekt för att 
individen ska anta att andra påverkas negativt (Gunther och Storey, 2003). Dessutom skulle 
utmanandet av manliga rollstereotyper kunna öka individens reflektion kring andras påverkan 
(Åkestam, Rosengren och Dahlén, 2017), både av sådan stereotyp och icke-stereotyp reklam. 
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Detta skulle ytterligare kunna förklara varför den stereotypa reklamen antas påverka män mer 
negativt. Resultaten skulle även kunna förklaras av att stereotyp reklam inte återspeglar 
förändrade samhällsnormer (Eisend, 2015) och därmed antas färre män kunna relatera till sådan 
reklam. 

 

Resultaten kan förklaras av IPI-modellens första steg, där individen gör ett antagande om att 
andra påverkas av reklam (Gunther och Storey, 2003). Den stereotypa reklamen antas påverka 
män negativ, men att den förväntas ha en avsevärd negativ påverkan är inget som speglas i 
resultaten. Således verkar respondenterna tro att andra män påverkas negativt av den stereotypa 
reklamen, men inte i någon större utsträckning. De slutsatser som dras utifrån studiens resultat 
bör därför ta detta i beaktning, trots att H1 accepteras och IPI-modellens första steg kan 
appliceras för att förklara resultaten.  

 

5.2 Attityd gentemot reklam 

Studiens resultat stödjer H2 och visar att stereotyp reklam genererar sämre attityder gentemot 

reklam än icke-stereotyp reklam. Resultaten är i linje med tidigare studier, vilka har visat att 

rollstereotyp reklam genererar sämre attityder än icke-rollstereotyp reklam (Knutson och 

Waldner, 2017; Zawisza och Cinnirella, 2010; Vantomme, Geuens och Dewitte, 2005). 

Respondenternas attityder gentemot båda porträtteringar skulle kunna förklaras av att attityder 

formas till följd av den sociala omgivning som reklam konsumeras i eftersom att tidigare 

litteratur belyser att reklam inte konsumeras i ett socialt vakuum (Eisend, 2015). Därigenom 

kan IPI-modellens andra steg förklara resultaten, där ett hänsynstagande gentemot andras 

förväntade påverkan formar attityden. Att stereotyp reklam genererar sämre attityder än icke-

stereotyp reklam skulle kunna indikera att individer tar hänsyn till andra människor och sociala 

normer vid utvärdering av reklam. Resonemanget stöds av Eisend (2015) som menar att 

konsumenter är medvetna om att andra tar del av samma reklam, och utvärderar reklam med 

hänsyn till antagandet om hur andra påverkas av den.   

 

Att stereotyp reklam genererar sämre attityder kan bero på att konsumenten använder sin attityd 

för att kommunicera med varumärken. Attityden kan därmed vara ett sätt för konsumenten att 

uttrycka sitt missnöje över den stereotypa porträtteringen, vilket enligt Åkestam (2018) är ett 

sätt straffa varumärket för användandet av stereotyp reklam. Den negativa attityden gentemot 
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stereotyp reklam kan vara en indikation på att män tror att andra påverkas negativt av sådan 

reklam och därför tycker illa om den, även om de själva inte blir illa berörda (Youn, Faber och 

Shah, 2000). Individer som antar att andra påverkas negativt av reklamen kan därför generera 

negativa attityder gentemot sådan reklam, vilket skulle kunna förklara varför den rollstereotypa 

reklamen genererar sämre attityder än den icke-rollstereotypa reklamen. Sammantaget anspelar 

studiens resultat på att attityder dels formas genom en affektiv komponent i konsumentens 

känslomässiga utvärdering (Schiffman, Kanuk och Hansen, 2012: 236), dels genom 

hänsynstagande till andra människor och social omgivning (Hogg och Terry, 2009: 7).  

 

5.3 Medierande effekt 

Studiens tredje hypotes utgår från antagandet om att attityden gentemot reklamen medieras 

genom förväntad negativ påverkan på andra. Det är inte bilden i sig som påverkar attityden, 

utan antagandet om att andra påverkas. När endast ett direkt samband mellan stereotyp reklam 

(X) och attityd (Y) undersöks är förklaringsgraden 29 procent. När förväntad negativ påverkan 

på andra (M) introduceras som medierande variabel ökar förklaringsgraden till 39 procent. En 

ökad förklaringsgrad indikerar på att förväntad negativ påverkan på andra har en effekt på 

attityden, där X och M förklarar 39 procent av attityden gentemot reklamen. Emellertid visar 

resultaten endast delvis stöd för studiens tredje hypotes, eftersom att relationen mellan den 

oberoende variabeln X och den beroende variabeln Y minskar när den medierande variabeln 

M introduceras. Både X och M påverkar därmed Y. För att studiens tredje hypotes helt ska 

accepteras krävs full mediering där X inte längre har en signifikant påverkan på Y efter att M 

introduceras (Baron och Kenny, 1986). Därmed indikerar resultaten på att förväntad negativ 

påverkan har en påverkan på mäns attityd gentemot reklam, men att attityden även påverkas av 

en direkt effekt.  
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5.4. Reviderad analysmodell 

 
Figur 5: Reviderad analysmodell utifrån studiens resultat och slutsats. Förväntad negativ 

påverkan på andra medierar delvis attityden gentemot reklamen. Både rollstereotyp reklam och 

förväntad negativ påverkan på andra M påverkar Y, vilket leder till den reviderade 

analysmodellen där även rollstereotyp reklam påverkar attityden. Notera att i den reviderade 

analysmodellen utgörs den direkta effekten därför av en heldragen linje.  
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att testa om IPI-modellen kan förklara mäns attityder gentemot 

manlig rollstereotyp reklam. Surveyundersökningen som utfördes i denna studie indikerar att 

rollstereotyp reklam genererar högre nivåer av förväntad negativ påverkan på andra män, än 

icke-rollstereotyp reklam. Fastän andra män förväntas påverkas mer negativt av rollstereotyp 

reklam, indikerar resultaten att andra män inte antas påverkas negativt i någon större 

utsträckning. 

 

Vidare visar studien att rollstereotyp reklam genererar sämre attityd gentemot reklamen än 

icke-rollstereotyp reklam. Både den rollstereotypa reklamen och förväntad negativ påverkan 

på andra har en effekt på attityden. Resultatet indikerar därmed att män verkar ta hänsyn till 

dess omgivning och utvärdera reklam med hänsyn till hur andra påverkas, men den 

rollstereotypa reklamen har också en direkt effekt på mäns attityd. IPI-modellen kan endast 

delvis förklara mäns attityd gentemot rollstereotyp reklam, och således besvaras 

forskningsfrågan. Detta ledde till studiens reviderade analysmodell, där attityden förklaras 

både av en indirekt effekt där reklamen påverkar attityden genom förväntad negativ påverkan 

på andra och en direkt effekt där den rollstereotypa reklamen påverkar attityden.  

 

Eftersom att forskning som undersöker mäns reaktioner till manlig rollstereotyp reklam är 

begränsad och män sällan varit det primära fokuset för sådan forskning bidrar studien till detta 

forskningsområde. Vidare bidrar studien med nya insikter kring attityder gentemot manlig 

rollstereotyp reklam genom att föreslå att förväntad negativ påverkan på andra har en negativ 

effekt på mäns attityder gentemot sådan reklam. Den tidigare forskning som har undersökt IPI-

modellens relevans för könsstereotyp reklam har förbisett manliga rollstereotyper. Genom att 

undersöka detta bidrar studien till rådande forskningsgap. Studien bidrar med nya insikter kring 

IPI-modellens relevans för att förklara attityder gentemot reklam, där modellen delvis kan 

förklara hur mäns attityder påverkas.  
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7. Implikationer och framtida forskning 

7.1 Implikationer för forskning 

Ett naturligt steg för framtida forskning vore att undersöka om IPI-modellen kan appliceras för 

att förklara hur mäns attityder formas gentemot icke-rollstereotyp reklam. Vidare ger studiens 

resultat delvist stöd för att IPI-modellen av Gunther och Storey (2003) kan förklara mäns 

attityder gentemot reklam. Framtida forskning bör utvidga IPI-modellen för att ytterligare 

identifiera andra förklarande variabler. Förslagsvis kan kvalitativa studier utföras för att 

identifiera vilka andra variabler som kan tänkas påverka attityd gentemot stereotyp och icke-

stereotyp reklam samt för att ge en djupare förståelse för detta område. Eftersom att studien 

undersökte IPI-modellens relevans för svenska manliga konsumenter bör framtida forskning 

undersöka modellens relevans i andra länder. Därtill kan attityden gentemot manlig 

rollstereotyp reklam skilja sig mellan olika åldersgrupper, förslagsvis borde framtida forskning 

därför utföra motsvarande studie på andra åldersgrupper. 

 

7.2 Implikationer för praktik 

Resultaten i studien är intressanta för marknadsförare att ta hänsyn till eftersom att de indikerar 

en bättre attityd gentemot reklam som är i linje med förändrade samhällsnormer. 

Marknadsförare kan därför använda normbrytande reklam för att generera mer fördelaktiga 

reaktioner gentemot reklam. Eftersom att reklam har stort inflytande över vilka värderingar 

som återinförs i samhället (Eisend, Plageman och Sollwedel, 2014) är utmanandet av stereotyp 

reklam av betydelse för samhället i stort. Stereotyp reklam har kritiserats för att inte återspegla 

förändrade könsroller, därför kan marknadsförare genom icke-stereotyp reklam istället 

generera positiva attityder samt ha inflytande över spridande av könsroller som reflekterar 

samhället. 

 

7.3 Teoretiska begränsningar 

IPI-modellen av Gunther och Storey (2003) kan delvis förklara varför stereotyp reklam 

resulterar i negativa attityder, vilket föreslår att modellen har begränsningar. Eftersom att X 

(stereotyp reklam) fortfarande har en signifikant påverkan på Y (attityd gentemot reklam) efter 
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att kontrollvariabeln M (förväntad påverkan på andra) introduceras visar det att både X och M 

påverkar Y, vilket leder till den reviderade analysmodellen där både X och M har en effekt på 

Y.  

 

7.4 Metodologiska begränsningar 

Genom användandet av singel-indikatorer svarar respondenterna om de tror att män skulle 

påverkas negativt eller positivt, däremot indikerar inte frågorna på vad som skulle påverkas 

negativt respektive positivt. Multipla indikatorer skulle kunna öka förståelsen för hur män 

påverkas eftersom att de inkluderar fler aspekter som kan tänkas förklara vad som utgör negativ 

respektive positiv påverkan på andra män. Därtill skulle det underlätta för tolkning av resultaten 

att ha förväntad negativ och positiv på samma skala, eftersom att det tydligare framkommer 

vad ett mittenalternativ betyder. 
 

Vidare är studien av kvantitativ ansats och därmed saknas en djupare förståelse för resultaten. 

Studiens resultat visar att IPI-modellen delvis kan förklara mäns attityder gentemot manlig 

rollstereotyp reklam. Däremot kan ingen djupare förståelse ges till varför IPI-modellen inte helt 

kan förklara mäns attityder gentemot manlig rollstereotyp reklam. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätutformning 

Bilaga 1.1: Operationalisering 
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Bilaga 1.2: Frågeformulär 

Bilaga 1.2.1: Introduktion 
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Bilaga 1.2.2: Del 1, icke-stereotyp reklam 
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Bilaga 1.2.3: Del 2, stereotyp reklam 
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Bilaga 2: Enkätsvar 

Bilaga 2.1:  Åldersfördelning 

 

 

Figur 6: Respondenternas procentuella åldersfördelning.  
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Bilaga 2.2: Icke-stereotyp reklam 

Bilaga 2.2.1: Upplevd könsstereotyp 

  

Figur 7: Diagrammet visar om reklamen upplevs vara stereotyp eller inte (fråga 1 och 2). Högre 

värden på x-axeln indikerar att bilden anses vara stereotyp och porträttera en stereotyp bild av 

män.  
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Bilaga 2.2.2: Förväntad påverkan på andra 

 

Figur 8: Diagrammet representerar hur män tror att andra påverkas av den icke-stereotypa 

bilden (fråga 3, 4 och 5). Högre värden på x-axeln indikerar att högre förväntad påverkan på 

andra, högre negativ påverkan på andra och högre positiv påverkan på andra.  
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Bilaga 2.2.3: Attityd gentemot reklam 

 

Figur 9: Diagrammet representerar mäns åsikt om den icke-stereotypa reklamen (fråga 6,7 och 

8). Högre värden på x-axeln indikerar att respondenterna tycker att reklamen är bra, att de gillar 

den och att de har en positiv åsikt om den. I den statistiska analysen indexeras svaren till en 

attitydvariabel.  
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Bilaga 2.3: Stereotyp reklam 

Bilaga 2.3.1: Upplevd könsstereotyp 

 

 

Figur 10: Diagrammet visar om reklamen upplevs vara stereotyp eller inte (fråga 1 och 2). 

Högre värden på x-axeln indikerar att bilden anses vara stereotyp och porträttera en stereotyp 

bild av män.  
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Bilaga 2.3.2: Förväntad påverkan på andra 

 

 

Figur 11: Diagrammet representerar hur män tror att andra påverkas av den stereotypa bilden 

(fråga 3, 4 och 5). Högre värden på x-axeln indikerar att högre förväntad påverkan på andra, 

högre negativ påverkan på andra och högre positiv påverkan på andra.  
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Bilaga 2.3.3: Attityd gentemot reklam 

 

Figur 12: Diagrammet representerar mäns åsikt om den icke-stereotypa reklamen (fråga 6, 7 

och 8). Högre värden på x-axeln att respondenterna tycker att reklamen är bra, att de gillar den 

och att de har en positiv åsikt om den. I den statistiska analysen indexeras svaren till en 

attitydvariabel.  

 

 


