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Abstract 
This study is about whether lifestyle message on Facebook affects young women. The purpose 
has been to reinforce previous research that shows that people are influenced by advertising. 
Moreover, has been to the depths to find out how this contributes to the young women 
affected by lifestyle message. 
 
In order to fulfill the purpose of the study and answer the question empirical data has been 
collected by using Small-N-studies. It included interviews with six participating young 
women, where it was taken out how they experienced advertising on Facebook, thoughts 
about the norms and interaction with Facebook. It was also prepared some basis for the 
interviews and it was to obtain an overview of the advertising that appeared on the 
respondents news feeds on Facebook. 
 
The findings of the study on the basis of theory and empirical evidence shows that lifestyle 
messages on Facebook affects young women. However, it is difficult to measure how and to 
what extent lifestyle message on Facebook influence because there are so many other factors 
that affect people. But one can say that this is an alternate reality for young people today and 
that they spend much of their time there. Businesses and friends are the ones who create the 
content on Facebook and that they can interact with each other is a factor that makes this a 
channel where advertising affect some extra. 
 
The limitations of the study was the relationship to the respondents because it can interfere 
with the distancing. It would have been desirable to do more of in-depth interviews to analyze 
more data and enhance the study even more, but because of time and lack of resources it was 
not possible. It would also have been desirable to study more in depth in the various theories 
that have been raised in the study, and also spend more time on the search for information 
within digital media and young people's use of Facebook, because it was difficult to find 
relevant research and theories. 
 
Keywords – Lifestyle message, message, Facebook, young women, advertising, norms, 
digital media, impact  
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Sammanfattning 
Denna studie handlar om huruvida livsstilsbudskap på Facebook påverkar unga kvinnor. 
Syftet har varit att stärka tidigare forskning som visar på att människor påverkas av reklam. 
Vidare har varit att på djupet ta reda på hur Facebook bidrar till hur unga kvinnor påverkas av 
livsstilsbudskap. 
 
För att uppfylla syftet med studien och svara på frågeställningen har empirisk data samlats in 
med hjälp av Små-N-studier. Det innefattade besöksintervjuer med sex medverkande unga 
kvinnor, där det togs reda på hur de upplevde reklam på Facebook, tankar kring normer och 
interaktionen med Facebook. Det togs även fram ett underlag till intervjuerna som bestod av 
att få en överblick över vilken reklam som dök upp på respondenternas nyhetsflöden på 
Facebook.  
 
Resultatet utifrån studiens teori och empiri visar på att livsstilsbudskap på Facebook påverkar 
unga kvinnor. Det är dock svårt att mäta på vilket sätt och i vilken grad livsstilsbudskap på 
Facebook påverkar eftersom det finns så många andra faktorer som påverkar människor. Det 
går att konstatera att Facebook är en alternativ verklighet för unga idag och att de spenderar 
mycket av sin tid där. Företag och vänner är de som skapar innehållet på Facebook och att de 
kan interagera med varandra är en faktor som gör Facebook till en kanal där reklamen har 
extra stor påverkan.  
 
Begränsningarna som studien hade var bland annat relationen till respondenterna eftersom 
det kan störa distanseringen. Det hade varit välbehövligt att använda sig av fler djupintervjuer 
för att kunna analysera mer data och stärka studien ännu mer, men på grund av tid-och 
resursbrist var det inte möjligt. Det hade varit önskvärt att studera mer djupgående i de olika 
teorierna som har tagits upp i studien samt även lägga mer tid på informationssökningen 
inom de digitala medierna och ungdomars användning av Facebook, eftersom det var svårt att 
hitta relevant forskning och teorier.  
 
Nyckelord – Livsstilsbudskap, budskap, Facebook, unga kvinnor, reklam, normer,  
digitala medier, påverkan  
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Begreppslista 
 
Reklamombudsmannen 
Stiftelsen Reklamombudsmannen, RO är näringslivets självreglering och är inte en statlig 
myndighet. Den verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation 
riktad mot den svenska marknaden. RO prövar och granskar reklam enligt Internationella 
Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation 
(Reklamombudsmannen, 2016).  
 
Livsstil 
Livsstil är en term som ursprungligen lanserades av Alfred Adler för att beteckna 
beteendemönster som bestäms av personliga egenskaper, motiv och värderingar. Det används 
ofta för att beskriva konsumentbeteenden och fungerar sedan som en grund för utformning av 
produkter och reklam. Det är ett sätt för att göra det lättare att tilltala olika segment av 
konsumenter. Livsstil är även en viktig faktor att ta med vid resurs- och miljöforskning 
(Livsstil, u.å.). 
 
Sociala medier 
Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som ger användare möjlighet 
att kommunicera direkt med varandra genom text, bild och ljud. De kan t.ex. användas både 
för socialt umgänge, marknadsföring och nyhetsförmedling. Den stora skillnaden mellan 
sociala medier och massmedia är att innehållet på sociala medier produceras av användarna 
medan innehållet i massmedia produceras av en professionell organisation (Sociala medier, 
u.å.).  
 
Instagram 
Instagram är ett amerikanskt företag som grundades 2010, det är ett socialt nätverk i form av 
en mobilapplikation för delning av bilder. Man kan ange geografisk position på sina bilder och 
dela dem på andra sociala nätverk som Facebook och Twitter. Sedan 2012 har Instagram ägts 
av Facebook (Instagram, u.å.). 
 
Facebook 

Gruppfunktion 
Grupper är ett ställe där användare kan diskutera delade intressen. Alla användare kan skapa 
grupper. Medlemmar i grupper får som standard meddelanden när en medlem skriver något i 
gruppen. Det går att ladda upp foton till delade album, bjuda in medlemmar som är vänner till 
gruppevenemang och samarbeta om gruppdokument (Facebook, u.å.-a). 
 
Sidor  
Med hjälp av Facebook-sidor kan företag, kändisar, varumärken och organisationer 
kommunicera med många personer som gillar dem. En Facebook-sida är för kommersiell 
användning och representerar inte enskilda personer. Sidorna hanteras av enskilda personer 
som har personliga profiler och de får bara skapas och hanteras av officiella företrädare. När 
man gillar en sida brukar dess uppdateringar dyka upp i ditt nyhetsflöde (Facebook, u.å.-b). 
 
Facebook Messenger 
Messenger är en app där det går att skicka meddelanden till varandra, som en chattfunktion. 
Där kan man kontakta sina vänner både via mobilen och webben så att de alltid får dina 
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meddelanden. Det går att dela foton, filmklipp och även inkludera andra vänner i samtalen, 
dvs. ha gruppsamtal (Facebook, u.å.-d). 
 
Statusuppdatering 
En statusuppdatering på Facebook är när en användare skriver något, delar en bild eller 
video, berättar hur man mår eller delar sin plats på sin tidslinje. För att publicera en 
statusuppdatering skriver man den på tidslinjen eller i nyhetsflödet (Facebook, u.å.-e). 
 
Nyhetsflödet 
På nyhetsflödet visas händelser från dina vänner, sidor och grupper. Som standard filtrerar 
Facebook ditt nyhetsflöde så att du endast ser de mest populära händelserna, men med några 
enkla steg finns det en möjlighet att välja bort denna filtrering (Facebook, u.å.-g). 
 
Tidslinje 
Alla Facebookanvändare har en egen tidslinje i sin profil, det är på tidslinjen man ser sina 
egna inlägg, inlägg från vänner och händelser som du har taggats i. Allt är organiserat efter 
publiceringsdatum (Facebook, u.å.-h). 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Överallt i vår vardag matas vi ständigt med information från olika medier. En utredning som 
har gjorts (SOU 2008:5) skriver att förutsättningarna för kommersiellt budskap har ändrats 
radikalt de senaste tio åren på grund av den tekniska utvecklingen. Detta har stor betydelse 
för spridning av livsstilsbudskap i media, vilket kan anses vara problematiskt med tanke på att 
det visar en snäv bild av verkligheten. Att dessa budskap finns överallt i vår vardag kan göra 
att de normaliseras, vilket kan bidra till att det sätts krav och förväntningar på oss människor. 
Utredningen (SOU 2008:5) visar att det råder enighet kring att reklam faktiskt påverkar. De 
menar att vi dagligen exponeras för väldigt många reklambudskap och de kan ha såväl 
positiva som negativa effekter. Vi påverkas av de värderingar och normer som reklamen 
uttrycker.   
 
Sveriges kvinnolobby (2013) menar att vi omgärdas av reklam fylld av stereotypa könsroller. I 
regel framställs män som kraftiga, aktiva, starka – och som vanligtvis är påklädda – medan 
kvinnor avbildas som passiva, undergivna, svaga, sexualiserade och avklädda som lockbete. 
Detta stärks av forskning (Eisend, 2010) som visar att stereotypa könsroller i reklam 
förekommer i hög utsträckning över hela världen. Samma forskningsresultat visar även att 
stereotypa könsroller huvudsakligen är relaterade till yrkesstatus. På detta sätt har det varit 
sedan många år tillbaka, forskning från 1988 visar att det fanns tydliga skillnader på vilka 
olika kontexter kvinnor och män visades i när det gäller reklam. Kvinnor visades ofta i 
sammanhang i hemmet eller i trädgården medan män ofta visades i arbetssammanhang 
(Gilly, 1988). 
 
Unga flickor ägnar stor uppmärksamhet åt bilder om bantning, kroppsuppfattning och 
utseende (Chan, Leung Ng & Williams, 2012). Enligt Sveriges kvinnolobby (2013) utgör 
sexistisk reklam ett folkhälsoproblem. En snedvriden kroppsbild, låg självkänsla och dålig 
självbild skapas av onaturliga skönhetsideal och objektifiering av kvinnor i reklam. Vidare 
leder det till psykisk ohälsa och ätstörningar, främst bland flickor och unga kvinnor. Men hur 
stor påverkan har reklamen egentligen på unga kvinnors självbild och de könsroller som finns 
i samhället?  
 
Internet är numera något som vi människor använder konstant. Vi är uppkopplade dygnet 
runt och kan nås hela tiden. Statistik (IIS, 2015a) visar att 84 % tycker att Internet är viktigast 
i privatlivet i åldrarna 16-25. Det visar även på att ungdomar i åldrarna 16-25 spenderar mer 
tid på sociala nätverk jämfört med de äldre åldersgrupperna (IIS, 2015d). Något som har 
diskuterats flitigt är om Facebook har börjat tappa sin dominerande ställning bland de olika 
sociala nätverken. I åldersgruppen 16-25 år är Facebook fortfarande det mest populära sociala 
nätverk som används, 82% besöker det dagligen (IIS, 2015c). Instagram kommer på andra 
plats medan Snapchat kommer på tredje plats (IIS, 2015b).  
 
Detta innebär att ungdomar exponeras för reklam väldigt ofta. Exponering av reklam sker 
allra mest på Internet och sociala medier eftersom att det är där man är mer än någon 
annanstans. Statistik från Reklamombudsmannen (2015) visar att av alla anmälningar som 
gjordes inom prövningsgrunden könsdiskriminerande reklam blev 43 fall fällda år 2015. 
Internet hade 42% fällda beslut till skillnad från övriga medier som hade 58%.  
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1.2 Problembeskrivning 
Det har blivit allt vanligare att marknadsföra sig i sociala medier, ett av dessa medier är 
Facebook. Att annonsera på Facebook skiljer sig från andra mer traditionella 
annonseringssätt genom att det går att välja exakt vilken målgrupp annonsen ska nå, 
målgruppen kan även nås när som helst och på alla enheter (Facebook, u.å.-c). När en 
marknadsförare ska välja vilken målgrupp som ska exponeras av annonsen så finns det ett 
antal alternativ, de vanligaste alternativen som väljs är ålder, kön och plats (Facebook, u.å.-c). 
 
Forskning visar att marknadsförare avsiktligt använder sig av sexistisk reklam riktat till unga 
vuxna (Reichert, 2003). Det kan därför antas att de inte inser konsekvenserna av att endast 
exponera en viss grupp för en viss reklam, vilket kan ha en negativ påverkan på den enskilda 
individen.  
 
Då ungdomar lättare påverkas av faktorer i omgivningen gör det dem till en extra utsatt grupp 
(Reichert, 2003). Eftersom att unga kvinnor ägnar mycket uppmärksamhet åt bilder om 
bantning, kroppsuppfattning och utseende undersöker denna studie om sociala medier bidrar 
till detta fenomen. 
 
När man jobbar med medier och kommunikation medför det ett moraliskt ansvar alla måste 
ta ställning till, därför är det högst relevant att studera vilken påverkan det kan ha på 
individer. Studien ger relevans till alla som jobbar med marknadsföring, kommunikation, 
reklam samt tryckta och digitala medier.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att ungdomar löper stor risk att exponeras av sexistisk 
reklam. Vidare framgår att unga vuxna är mer lättpåverkade av faktorer i omgivningen. Att 
marknadsförare väljer att antingen kvinnor eller män ska exponeras av reklamen kan därför 
antas ha en bidragande effekt till stereotypa könsroller. Eftersom studier visar att Internet 
påverkar unga vuxna syftar denna undersökning till att undersöka hur sociala medier bidrar 
till påverkan av livsstilsbudskap. Därmed är syftet med denna studie: 
 

Att stärka tidigare forskning som visar på att människor påverkas av 
reklam. Vidare är att på djupet ta reda på hur Facebook bidrar till hur 
unga kvinnor påverkas av livsstilsbudskap. 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned till en frågeställning: 

[1] Hur påverkar livsstilsbudskap på Facebook unga kvinnor? 
 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Det som inbegrips i studien är intervjuer på unga kvinnor. Det har avgränsats till unga 
kvinnor för att undersökningar (Sveriges kvinnolobby, 2013) visar att onaturliga 
skönhetsideal och objektifiering av kvinnor i reklam påverkar främst unga kvinnor. Då 
begreppet unga kvinnor kan anses vara en definitionsfråga valde vi att avgränsa åldrarna till 
18-24 år. Ett bredare åldersspann skulle ge mängder av data och skulle kräva större resurser 
för att analysera. Vi valde även åldrarna 18-24 år för att rapporter (IIS, 2015c) visar att 
ungdomar använder sociala medier mer flitigt än andra äldre åldersgrupper. Ungdomar 
valdes även för att studier visar på att ungdomar lättare påverkas av faktorer i omgivningen 
(Reichert, 2003). 
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Intervjuerna har genomförts på sex personer. De livsstilsbudskap som studien har haft som 
underlag till intervjuerna avgränsades till nyhetsflödet på Facebook, då det är där annonser 
och sponsrade inlägg dyker upp.  

1.5 Disposition 
Följande avsnitt som kan läsas i denna rapport är Metod och genomförande, vilket innefattar 
studiens ansats och design, datainsamling och analys samt en diskussion kring studiens 
trovärdighet. Vidare presenteras Teoretisk ramverk som ger en teoretisk grund och 
förklaringsansats till studien och det syfte och frågeställning som formulerats.  
 
Nästkommande avsnitt är Empiri, där presenteras en översiktlig beskrivning av den 
empiriska domän som ligger till grund för denna studie. Följande avsnitt innefattar Analys, 
där behandlas insamlad empiri och teoretisk ramverk för att ger svar på studiens 
frågeställningar.  
 
Den sista delen av rapporten innefattar Diskussion och slutsatser som beskriver en 
sammanfattning av studiens resultat, begränsningar, slutsatser och rekommendationer samt 
förslag på vidare forskning. 
 
I slutet av rapporten hittas Referenser, där alla källor som studien har använt sig av står samt 
Bilagor där underlag till studiens undersökning visas.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens ansats och design. Därtill beskrivs 
studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställning och metod  
 

 
 
Figur 2.1 Koppling mellan frågeställning och metod  
 
För att besvara studiens frågeställning har empirisk data samlats in med hjälp av Små-N-
studier. Det innefattade besöksintervjuer med sex medverkande unga kvinnor, för att på 
djupet ta reda på hur de påverkas av livsstilsbudskap. För att ta reda på hur Facebook bidrar 
till denna påverkan togs det även fram ett underlag till intervjuerna som bestod i att få en 
överblick över vilken reklam som dök upp på respondenternas nyhetsflöden på Facebook.  

2.2 Ansats 
Studiens datainsamling har skett genom en induktiv strategi, från empiri till teori. Enligt 
Jacobsen (2002, 35) är det ett bra sätt att arbeta på när man går ut i verkligheten, nästan utan 
förväntningar och samlar information och systematiserar data. Målet med en sådan öppen 
ansats är att ingenting ska begränsa vilken information forskaren samlar in.  
 
Den övergripande utformningen är intensiv. Det innebär att studien fokuserar på djup, 
detaljer, samspel och kontext samt att den inte generaliserar (Jacobsen, 2002, 93). Att försöka 
få en förståelse av förhållandet mellan undersökningsenheten och den kontext som 
undersökningsenheten ingår i är ett sätt att gå på djupet (Jacobsen, 2002, 94). 
      
Studien har en kvalitativ ansats. Jacobsen (2002, 142-144) beskriver att fördelarna med en 
kvalitativ ansats är att den är transparent, har hög intern validitet, ger nyanser och flexibilitet. 
Vidare beskrivs att nackdelarna med en kvalitativ ansats är att det är resurskrävande, ger 
problem att generalisera, ger svårigheter att tolka nyanserad information samt att 
undersökare kan komma för nära.   
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2.3 Design 
För att besvara frågeställningen och därmed uppfylla syftet har Små-N-studier genomförts. 
Små-N-studier är lämpligast när man vill ha en detaljerad och rik beskrivning av ett fenomen. 
Fokusen ligger på ett specifikt fenomen, som kan belysas från flera utgångspunkter (Jacobsen, 
2002, 98-99).  

2.4 Datainsamling 
Studiens datainsamling består av empirisk data genom intervjuer. 

Intervjuer 
Intervjuer genomfördes på unga kvinnor för att på djupet ta reda på hur de påverkas av 
livsstilsbudskap på Facebook.  
 
Enligt Jacobsen (2002, 160-162) lämpar sig intervjuer bäst när relativt få enheter undersöks 
och när man är intresserad av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen. 
De är mycket lämpliga för att få fram enskilda individers tolkningar. Det skapas lättare 
förtrolig stämning i en individuell intervju än i en telefonintervju, vilket innebär att det är 
lättare att tala om känsliga ämnen i en individuell intervju. Vi uppfattar mycket lättare hur 
långt vi kan gå och bör gå när vi ber om ytterligare fördjupning av ett svar i intervjuer 
(Jacobsen, 2002, 160-162). Studiens intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte för att 
lättare kunna ställa öppna frågor och naturliga följdfrågor.  
 
Inför intervjuerna utformades det en intervjuguide (bilaga 1) för att ha någon form av 
strukturering och för att säkerställa att vi får svar på vissa fenomen. Innan intervjuerna tog 
plats genomfördes det en pilotintervju för att testa om intervjuguiden fungerade bra. 
Pilotintervjuns resultat återfinns inte i denna studie. Intervjuerna genomfördes på ett 
semistrukturerat sätt. Jacobsen (2002, 163) skriver att en ansats utan någon form av 
strukturering leder till att data blir komplexa och nästan omöjliga att analysera. 
Datainsamlingen blir inte nödvändigtvis sluten av förstrukturering, snarare att enskilda 
synvinklar hos intervjun sätts i fokus. Intervjuerna har bestått av öppna frågor och har ibland 
lett till följdfrågor. 

Underlag till intervjuer 
Studien inbegrep en granskning på vilken reklam som dök upp i respondenternas 
nyhetsflöden på Facebook. Granskningen bestod i att se vilka annonser som dök upp samt 
anledningarna till varför annonserna visades. Granskningen gjordes i samband med 
intervjuerna och genomfördes för att ta reda på hur Facebook bidrar till påverkan av 
livsstilsbudskap. Det avgränsades till de första sex annonser som dök upp i nyhetsflödet.  

Intervjuarens uppförande 
För att utföra så trovärdiga intervjuer som möjligt har vi utgått ifrån Jacobsens olika teorier 
kring hur man på bästa sätt utför en besöksintervju. Det är viktigt att etablera en tillitsrelation 
mellan intervjuobjekt och intervjuare för att få en öppen informationsväxling. Det finns en del 
saker en intervjuare kan göra för att öka förtroendet och skapa en viss grad av tillit.  

Inledning 
Intervjun bör inledas med en översikt av varför den genomförs och om intervjuobjektet 
undrar något, och en sådan inledning kan fungera som uppvärmning innan själva intervjun 
börjar (Jacobsen, 2002, 168-169). 
 
Jacobsen (2002, 168-169) berättar att för att få beskrivningar med intervjuobjektets egna ord 
bör vi styra intervjun så lite som möjligt i öppna intervjuer. Därför är det viktigt att inleda 
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intervjun med allmänt frågor. Det är inte särskilt bra att inleda en intervju med komplexa och 
invecklade frågor som kräver mycket av intervjuobjektet. Det kan leda till att samtalet känns 
stelt och låser sig.  

Konsten att lyssna 
Jacobsen (2002, 170-171) beskriver även att det är väldigt viktigt att skapa en atmosfär i den 
personliga intervjun för att intervjuobjektet ska prata så mycket som möjligt. Intervjuarens 
uppgift är att visa att hen förstår det som sägs genom att komma med bekräftande signaler till 
intervjuobjektet. Det kan man göra genom att nicka förstående eller att komma med 
instämmande ”mm” då och då. Visar man inga bekräftande signaler blir det snabbt besvärligt 
och då avstannar troligen intervjun efter en stund. Alla människor är olika, därför är det 
viktigt att anpassa intervjustilen till den vi ska intervjua (Jacobsen, 2002, 173). 
 
Kroppsspråket är en väldigt viktig del i hur intervjun kommer att se ut. Vissa 
kroppsställningar bör undvikas, som exempelvis att sitta med armarna i kors över bröstet. I 
vissa fall kan denna ställning påverka öppenheten i intervjun på grund av att det ger en sluten 
och strängt intryck (Jacobsen, 2002, 170-171). 

Miljö  
Det finns något som heter kontexteffekten, som innebär att miljön där intervjun genomförs 
påverkar innehållet i intervjun (Jacobsen, 2002, 164). Därför är valet av plats mycket viktigt 
då det påverkar hur intervjupersonen uppträder. Intervjuerna genomfördes både på konstlade 
platser och på naturliga platser, valet gjordes utifrån brist på tid och resurser. Det finns inga 
neutrala kontexter, därför går det inte att säga att en kontext är bättre eller sämre än någon 
annan (Jacobsen, 2002, 165).  

Urval av respondenter 
Det genomfördes ett bekvämlighetsurval av unga kvinnor i åldrarna 18 – 24 år. Eftersom det 
inte är så lätt och lika viktigt att generalisera en intensiv ansats stod vi friare i valet av 
urvalsmetod. Ett bekvämlighetsurval innebär att vi väljer de som är lättast att få tag i. 
Nackdelen med en sådan urvalsmetod är att det inte går att generalisera. Jacobsen (2002, 
350) menar att det finns en risk att relevanta grupper inte kommer med när man använder sig 
av icke-sannolikhetsurval eftersom vi kan få ett systematiskt snett urval.  
 
Det intervjuades sex personer, eftersom när Små-N-studier genomförs väljs det ofta inte ut 
fler än fem eller tio enheter (Jacobsen, 2012, 98). Hälften av respondenterna arbetar och har 
ingen akademisk utbildning, resterande är studerande varav två stycken vid en akademisk 
utbildning och en på gymnasiet. Kriterierna för respondenterna var att de behövde ha ett 
användarkonto på Facebook och bo i Sverige. Anledningen till att respondenterna behövde ha 
ett användarkonto på Facebook var för att de kunde ge mer relevanta svar under intervjuerna. 
Personerna som valdes ut hade inte någon relation till varandra, vilket är en fördel då det kan 
tendera till att man ibland tänker och tycker som sina vänner. 

2.5 Dataanalys 
Principerna för hur dataanalysen av intervjuerna genomfördes var dels genom att ha inspelad 
ljud som rådata. Utifrån rådatan har exakta ord överförts till text genom transkribering. Citat 
har använts för att det är ett sätt att ge förtroende till läsaren och ge anledning till hen att tro 
på resultatet. Datan ifrån respondenternas nyhetsflöden på Facebook sparades som 
skärmdumpar.  
 
Jacobsen skriver (2002, 216) att analysprocessen av den kvalitativa datan innefattar tre delar:  
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1. Beskrivning 
Intervjuerna ska registreras med en grundlig och detaljerad beskrivning. De ska vara 
rika på detaljer och variationer.  
	

2. Systematisering och kategorisering 
I detta fall innebär det att man ska reducera den oöverskådliga informationen för att 
få en bättre överblick kring datan. 
 

3. Kombination 
Här tolkas datan genom att leta efter meningar och orsaker. Här ska även de mer 
dolda förhållandena tas fram. 

2.6 Trovärdighet  
Enligt Jacobsen (2002, 21) bör en undersökning uppfylla två krav:  

1. “Empirin måste vara giltig och relevant (valid). 
2. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel).” 

Den interna validiteten är hög eftersom vi mäter det vi tror oss att mäta. Eftersom 
intervjuerna inte var utformade utifrån fasta frågor med givna svarskategorier fick vi fram 
nyanser och en förståelse av fenomenet, därmed hög intern giltighet.  
 
Den externa validiteten kan i denna studie vara svårt att klargöra. Eftersom att vi var ute efter 
hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen var det naturligt att gå över till 
en kvalitativ ansats. Det är därför svårt att generalisera de resultat som studien har tagit fram.  
Det går dock att göra en viss generalisering från resultatet till andra undersökningar och teori, 
som vi tar upp i bakgrund och teoriavsnittet.  
 
Studien genomförde intervjuerna utifrån Jacobsens teorier kring hur man ska utföra en 
besöksintervju och har därmed hög trovärdighet. Men det kan lätt bli olika svar eftersom alla 
människor beter sig olika och är olika trygga med att berätta sina åsikter och tankar. Om 
undersökningsenheterna svarade ärligt eller inte kan vi inte veta med säkerhet. Eftersom vi 
genomförde intervjuerna ansikte mot ansikte anses svaren vara tillräckligt utförliga. Vi hade 
chansen att ställa följdfrågor och förklara om respondenterna inte förstod något. Svaren hade 
förmodligen inte varit lika utförliga om de hade genomförts via mejl eller telefon.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 
 
För att nå stimulerande kunskapsmål tas det upp relevanta teorier som berör reklamens 
påverkan i samhället och hur kvinnor porträtteras i medier. Det tas även upp olika teorier 
kring genus, normer, digitala medier, marknadsföring och Facebook. 

3.1 Reklamens påverkan i samhället 
Enligt Bergström (2012, 97-98) bombarderas människor dagligen med budskap och 
information vilket försvårar för sändaren att nå fram. För skaparen bakom reklamen gäller 
det att hela tiden försöka nå fram med sitt budskap. Mottagaren måste känna att det finns ett 
relevant skäl till att ha uppmärksammat reklamen för att kunna ta till sig budskapet. 
 
Bergström (2012, 97-98) menar att vare sig vi vill eller inte så påverkas vi av allt i vår omvärld, 
det börjar med att vi ser, hör eller känner något och dessa signaler skickas sedan vidare till vår 
hjärna. Vi svarar med att t.ex. fatta ett nytt beslut eller ändra åsikt. Av alla våra sinnen är 
synen det starkaste, synen står för 83 procent av den information som skickas till hjärnan. 
 
Det finns en diskussion kring om reklam är en spegling av samhället eller inte. Jarlbro (2006, 
120-121) menar att reklam är en form av övertalning och all form av övertalning bygger på att 
vissa saker framhävs mer än andra och att andra förhållanden döljs. Enligt detta synsätt 
innebär det att reklam kan framhäva eller dölja vissa samhällsförhållanden, dvs. vara 
missvisande. Förhållandet mellan reklam och hur den speglar samhället är inte empiriskt lätt 
att säkerställa.  
 
Enligt Jarlbro (2006, 130-132) har reklam avsiktliga och potentiella effekter. De avsiktliga 
effekterna är kortsiktiga och påverkar mottagarnas köpbeteende. De potentiella effekterna av 
reklamen bidrar till förväntade beteenden i givna sociala roller samt accepterande av 
etablerade normer och värderingar. Eftersom det läggs mycket pengar på marknadsföring är 
det ganska självklart att reklam påverkar vårt köpbeteende. Reklamens potentiella effekter är 
betydligt svårare att uttala sig om. Det finns flera studier som har försökt studera hur unga 
personer påverkas av reklamen och i synnerhet av dess kroppsideal. Studierna, som är gjorda 
från flera olika delar av världen visar att unga kvinnor är mer missnöjda med sina kroppar än 
vad de unga männen är (Jarlbro, 2006, 130-132). 

3.2 Mediernas porträtt av kvinnor 
Enligt Nihlén och Nilsson (2006, 153) är stereotypa könsroller i reklam mycket vanligt och har 
varit sedan lång tid tillbaka, marknadsförare vill använda sig av lättförståeliga bilder som 
många snabbt kan känna igen sig i. Det används enkla, ofta mallade budskap som bygger på 
förutfattade meningar för att få människor att köpa en viss produkt skriver Nihlén et al. 
(2006, 153).   
 
Stereotypa könsroller förekommer inte bara i reklam, de förekommer i alla olika medier som 
t.ex. nyheter, serier och film menar Nihlén et al. (2006, 149-150). Flickor och unga kvinnor är 
den mest exponerade gruppen i medierna och visas framförallt i reklam, de visas inte lika 
mycket i nyheterna där istället mannen är mer vanligt förekommande. Medan männen oftast 
visas som den kompetente yrkesmannen i nyhetsmedier är det vanligt att kvinnor porträtteras 
som vardagskvinnan som uttalar sig om frågor som rör skolan, barnen eller hemmet (Nihlén 
et al. 2006, 154). 
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I reklamen där flickor och unga kvinnor är mest förekommande porträtteras de ofta som 
skönheter och gör reklam för t.ex. smink, underkläder och schampo men visas ofta även i 
reklamer för exempelvis mobiltelefoner, lightprodukter och småbilar skriver Nihlén et al. 
(2006, 153). Denna grupp av unga kvinnor delas upp i två undergrupper vilka är ”de sexiga” 
och ”de nyttiga”. De sexiga porträtteras ofta som något syndiga och ägnar sig åt aktiviteter 
som i reklamen visas som otillåtet som exempelvis att flirta med flera män, denna grupp gör 
t.ex. reklam för sexiga underkläder, stringbindor och snabbkaffe menar Nihlén et al. 
(2006,153). Den andra gruppen, de nyttiga, porträtteras ofta som hälsosamma och visar sina 
sunda och välmående kroppar. De gör ofta reklam för exempelvis flingor, tandkräm och 
sportmode och visar på hur de fått sin snygga kropp skriver Nihlén et al. (2006, 153). Även 
medelålders kvinnor visas en hel del i reklam, då handlar det istället om att de porträtteras 
som husmödrar och gör reklam för t.ex. diskmedel, tvättmedel eller färdiga såser. 

3.3 Genus och kön 
Det finns olika åsikter kring tolkningen av begreppen kön respektive genus. Jarlbro (2006, 12) 
skriver att begreppet genus betecknar det sociala könet, vilket står för att könskategorierna 
man och kvinna är sociala konstruktioner. Begreppet kön står för det biologiska könet. 
Traditionellt sätt bestämmer det biologiska könet genus, dvs. ett kvinnligt kön innebär ett 
kvinnligt genus. Enligt detta synsätt kommer den biologiska kroppen före genus (Jarlbro, 
2006, 12-13). 
 
Hirdman (2003, 65) beskriver att innebörden av att vara man, är att vara normbärare. Att 
göra genus innebär att göra skillnad på något där skillnaden inte finns, vilket innebär att hålla 
isär mannen från kvinnan. “Att vara man är att inte vara kvinna”. Att röra vid feminina och 
kvinnliga saker användes som straff förr i tiden exempelvis att karlar kläddes i kvinnokläder. 
Det är nämligen väldigt skamligt, skadligt och nedbrytande att göra kvinnosaker som man. 
Hirdman (2003, 67) menar på om män ska göra kvinnojobb så måste han hållas 
oskadliggjord, det måste tydligt framgå att det inte handlar om bestraffning eller hån. Det som 
görs då är att arbetsområdena ändras. När en man går över till ett kvinnoområde så är det 
området och saker som förändras, men när en kvinna går in på ett manligt område är det hon 
som måste förändras.  

3.4 Normer 
Människan lever ett yttre och ett inre liv. Det ställs sociala krav i det yttre men i det inre får vi 
tryggt vara oss själva. Vi måste anpassa oss efter de olika sammanhang vi vistas i på grund av 
att vi är beroende av andra. Vi blir bedömda efter ordval, klädsel och mycket annat 
(Bergström, 2009, 102).  
 
I dagens samhälle finns det något som kallas norm, normer är osynliga sociala regler. Norm 
kan också betyda “det normala”. Vad som anses som normalt beror på vilka normer som finns 
där man befinner sig, det kan vara olika beroende på plats och tillfälle skriver Nihlén et al. 
(2006, 13-15). Normer ändras även över tid, normer som tidigare funnits suddas ut och nya 
kan tillkomma. Förr ansågs t.ex. en normal kärnfamilj bestå av mamma, pappa och biologiska 
barn. Idag är det inte lika många som reagerar på skilda föräldrar och halvsyskon, även 
fördomar mot barn med två mammor eller två pappor har börjat minska. Trots att det är tufft 
att gå mot strömmen bör man tänka på att de flesta positiva förändringar i vårt samhälle 
kommer ifrån människor som vågar bryta mot normerna och kritisera det som kallas normalt 
(Nihlén et al. 2006, 13-15) . 
 
Enligt Nihlén et al. (2006, 111-112) är det vanligt att det finns mycket starka normer i skolor 
och bland unga människor. Exempel på sådana normer kan vara att det inte betraktas som 
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normalt för en kille att tillbringa halva rasten inne på killtoaletten framför spegeln för att 
bättra på sminket eller frisyren, medan det för en tjej ses som helt normalt. Det ses heller inte 
som normalt med tjejer som sitter bredbent, svär och spottar för att de just har förlorat i ett 
spel. Det finns normer för det mesta i vårt liv, det kan t.ex. röra klädstil, musiksmak, beteende 
och politiska åsikter. Om dessa normer inte följs brukar det få negativa konsekvenser som 
utanförskap, det kan bidra till att man blir kallad för olika skällsord eller få nedvärderande 
blickar.  

3.5 New media 
Enligt New Media Institute (2009) är New media en allomfattande term som används för att 
definiera allt som är relaterat till Internet och samspelet mellan teknik, bilder och ljud. 
Definitionen av New media ändras dock ständigt på grund av kontinuerlig utveckling och 
förändring. Vad New media kommer att vara i framtiden är så gott som oförutsägbart för de 
flesta av oss, men vi vet att det kommer att fortsätta att utvecklas rasande snabbt. 
 
Det som ändå definierar New media idag är användningen av en dator för distribution och 
visning snarare än produktion. Det som är skapat på en dator och behöver en dator för att 
visas eller användas är New media. Exempel på detta är hemsidor och elektroniska böcker. 
Det som skapas på en dator men som inte behöver en dator för att visas och användas som 
t.ex. traditionella böcker och utskrivna fotoalbum är inte New media skriver Manovich (2001, 
19). 

3.6 Marknadsföring på sociala medier 
Enligt Leigert (2013, 11) är sociala medier en modern form av aktiviteter som människan 
alltid ägnat sig åt. Människor har alltid varit sociala men dagens teknik gör att kontaktnätet 
och aktiviteten kan vara så mycket större, en person kan ha aktiva kontaktnät med över 
hundratals människor. Med tanke på detta gör det sociala medier till ett ultimat ställe för 
företag att marknadsföra sig, att öka kännedomen om varumärket är den vanligaste 
anledningen för företag att använda sociala medier. Det ställer dock även krav på 
verksamhetens kommunikation, marknadsföring och agerande för att det ska bli lyckat.  
 
När företag i sociala medier var nytt var det relativt lätt för företagen att intressera kunderna, 
men idag när allt fler företag använder sig av sociala medier blir det svårare och de försvinner 
in i mängden skriver Leigert (2013, 60). I dagens samhälle finns det något som kallas 
reklamtrötthet, det innebär att reklamen väljs bort så fort man har möjlighet. Det är inte som 
förr i tiden när folk gick extra tidigt till bion för att få se reklamen (Leigert, 2013, 63). 
Leigert (2013, 63) skriver att majoriteten av användarna på sociala medier består av 
privatpersoner som betraktar sina sociala nätverk som sin privata sfär och att de främst 
använder t.ex. Facebook för att hålla kontakten med vänner och bekanta. Reklam kan därför 
ses som en ovälkommen gäst. Mest irritation blir det när reklamen inte är relevant. 

3.7 Hypertargeting 
Mach & Pappas (2015) menar att Hypertargeting är till för att leverera anpassade 
meddelanden till en väldigt exakt bestämd och nischad målgrupp över varierande 
marknadsföringskanaler. Annonsörer kan nå dessa målgrupper genom att utnyttja 
datasegment och avancerad teknik. Advertising (u.å.) skriver att det går att förklara 
Hypertargeting som att stapla en mängd olika faktorer på varandra som avgör vem annonsen 
når. Det finns dock en negativ aspekt man bör fundera kring innan reklamen riktas, för varje 
skikt med faktorer som reglerar vem annonsen når så minskar den totala mängden av 
människor som exponeras av reklamen. Om man är alltför specifik med vilka som ska 
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exponeras av reklamen kan det sluta med att det är alldeles för få som ser reklamen för att 
målet med den ska uppfyllas, skriver Advertising (u.å.). 

3.8 Facebook 
Facebook är en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, det startades 
2004 och ägs av Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornien. Facebook består av användares 
profiler som knyts samman till olika nätverk där kommunikationen sker. Kommunikationen 
sker främst genom text och bild (Facebook, u.å.-f). 
 
Facebook är ett socialt media med syftet att umgås med andra över internet. Att dela 
information och budskap till sina vänner, gilla och kommentera andras inlägg, leta upp gamla 
klasskompisar och arbetskamrater och att hålla kontakten med sina redan funna vänner är 
några av de saker som går att göra på Facebook. Varje Facebookanvändare har sin egen 
tidslinje som är som en slags personlig anslagstavla. På denna tidslinje kan både du och dina 
vänner göra inlägg. Dessa inlägg kan innehålla text, bild och video och kan vara antingen 
egenskriven text och bilder som du själv tagit eller material som någon annan skapat och som 
du har valt att dela. Det finns även applikationer för att spela och tävla (Facebook FAQ, u.å.). 
 
På Facebook anger du ditt riktiga namn och som medlem kan du söka efter vänner, skicka 
vänförfrågningar och du kan även få vänförfrågningar. Man behöver alltid acceptera 
vänförfrågan för att bli vän med personen på Facebook. Det är alltså du som bestämmer vilka 
som ska få tillgång till den information du lägger upp (Facebook FAQ, u.å.). 
 
Man bestämmer själv på vilket sätt Facebook ska användas, många har det som ett nöje och 
ett sätt att umgås med vänner. Andra använder det som ett hjälpmedel för sin karriär och för 
att marknadsföra sig själv eller ett företag. Facebook är gratis att använda men de tar betalt 
för att annonsera på webbplatsen och på det sättet får de in en del av sina inkomster. För att 
optimera annonseringen för företagen kan annonserna riktas till specifika målgrupper, detta 
är möjligt eftersom Facebook samlar in omfattande information om sina användare. Enligt 
Facebook kan det vara bra för dig som användare då du bara bör få annonser som är 
intressanta för dig om du fyllt i din profil rätt (Facebook FAQ, u.å.). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 
 
Empirin kommer i detta avsnitt att presenteras efter de teman som fanns i intervjuguiden, se 
bilaga 1. Avsnittet presenterar vad respondenterna tyckte och kände vid tidpunkten då 
intervjuerna genomfördes. Respondenterna har fiktiva namn för att deras identiteter ska vara 
anonyma.  

4.1 Underlag 
Respondenterna fick i början av intervjun berätta om sina intressen, se följande tabell 4.1. 
Ungefär halvvägs in i intervjun granskades det vilka annonser som dök upp i varje 
respondents nyhetsflöde på Facebook, se bilaga 2-7. De första sex annonser undersöktes och 
även anledningarna till att annonserna visades, se följande tabell 4.2 för att se 
sammanställningen.  
 
Tabell 4.1 Respondenternas intressen 
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Tabell 4.2 Annonserna som dök upp i respondenternas nyhetsflöden på Facebook och 
anledningarna till att de visades 
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4.2 Användning av Facebook 
Under detta avsnitt har respondenterna fått berätta om hur de använder Facebook och hur 
ofta de använder det. Områden som berördes var företagssidor, intressen och annonser. De 
har även fått berätta om vad för reklam som brukar dyka upp i deras nyhetsflöde.  

Användning 
Alla respondenter använder Facebook minst en gång per dag och använder det mest på sina 
mobiler. Ingen av respondenterna lägger upp egna statusinlägg eller bilder från sina tidslinjer. 
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Majoriteten tittar på andra videoklipp och bilder som dyker upp i nyhetsflödet samt delar det 
genom att tagga sina vänner. När respondenterna interagerar med Facebook är det 
gruppsidor och chatten som används. Alla utom en är överens om att Facebook fungerar bra 
som kommunikationsverktyg.  
 
En av respondenterna, Maja, har använt Facebook fram och tillbaka. Först var hon väldigt 
aktiv, sen var det en period då hon avskydde Facebook och nu har hon sakta kommit tillbaka 
för att hon känner mer människor där. Hon tycker att Facebook är ett bra samlingsställe för 
att träffa mer människor. Saga känner att Facebook inte är lika roligt längre, mest för att 
hennes vänner inte är så aktiva där. Hon tycker inte att det finns något att titta på längre, men 
ibland kan det vara kul att titta på videoklipp som sprids.  
 
Alice och Olivia tycker det kan vara bra att använda Facebook till grupparbeten i skolan, 
genom att använda gruppfunktionen. Oliva tycker att Facebook fungerar mer som ett 
kommunikationsverktyg än för att gilla och kommentera. Hon gillar och använder mest 
chatten, Messenger.  
 
“Jag gillar Facebook som kommunikationsverktyg, men jag gillar inte Facebook alltså vad 
det kanske egentligen är till för, att vi ska skapa innehåll där. Det tycker jag inte om att 
vara med om, eller ta del av, utan jag använder mest Facebook genom att skriva till folk. 
Tycker att det är ganska onödigt med att man ska gilla saker och kommentera. Gillar inte 
det konceptet, det är som bekräftelse egentligen” - Olivia 
 
Ella tycker som Olivia, att Facebook kan fungera bra för att kommunicera, men ibland kan det 
vara dåligt eftersom det kan distrahera;  
 
“Tycker det är bra att man kan prata med människor, samtidigt som jag tycker det är dåligt 
för att det kan hända att man spenderar alldeles för mycket tid på sidan”. “Om man har ett 
mål eller om man vill fokusera på någonting så distraherar Facebook från det man 
verkligen vill göra” - Ella  

Företag och intressen 
Alla respondenter som följde företag hade svårt för att komma ihåg vilka det var. De var 
väldigt tveksamma och osäkra. När de väl kom ihåg vilka företag det var så var det antingen 
bekantas företag eller företag där de gillar deras produkter.  

Annonser 
På frågan om vilken reklam som brukar dyka upp i respondenternas nyhetsflöden på 
Facebook svarade fem utav de sex utvalda respondenterna att det brukar dyka upp annonser 
med kläder i deras nyhetsflöden, flera stycken nämnde även samma företag. Andra kategorier 
som kom upp var träning och inredning. Flera av dem hade uppmärksammat att det var 
vanligt att det dök upp annonser från ett företag om de tidigare hade besökt deras hemsida. 
 
När det kommer till hur mycket uppmärksamhet respondenterna lägger på annonser på 
Facebook var svaren varierande. Tre av respondenterna svarade att de var väldigt 
ointresserade av annonserna på Facebook, Oliva var så pass ointresserad att hon inte visste 
alls vad för annonser som brukade dyka upp i hennes nyhetsflöde. Saga svarade att hon ser 
reklamen men att hon aldrig klickar vidare. Felicia och Alice ägnar mest uppmärksamhet åt de 
annonser som de känner igen, när de känner igen produkten eller företaget så stannar de upp 
mer vid annonsen och annars bläddrar de mest förbi eller blir lite irriterade för att annonsen 
inte är relevant för dem. Även Maja berättade att hon kan uppmärksamma en annons om det 
är något som intresserar henne. Samtliga respondenter anser att reklamen är störande om 
den inte är intressant för dem. 
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4.3 Reklam på Facebook 
Under detta avsnitt har respondenterna fått berätta om hur de reagerade på den reklam som 
dök upp i nyhetsflödet. De har även fått berätta om hur de påverkas av reklamen på Facebook 
samt hur de ser annonserna beroende på plattform och design. 

Reaktion 
Det var blandade reaktioner bland respondenterna efter att de hade fått se annonserna på 
deras nyhetsflöden, en del mer positiva och andra mer negativa. Flera respondenter tyckte att 
några annonser var intressanta medan de andra annonserna inte var det. De förstod dock 
ändå varför annonserna riktades till dem. 
 
“Vissa grejer var relevanta för mig, typ bio och bikini, men andra var inte lika intressanta 
fast jag förstår ändå varför de visades för mig, för jag skulle ju kunna köpa deras 
produkter, det var riktat till mig, man skulle kunna använda det” - Alice 
 
Felicia reagerade positivt på de annonserna där hon kände igen produkten och företaget, men 
hon blev lite misstänksam på de annonser där hon inte kände igen innehållet. Både Ella och 
Saga tyckte att annonserna var ganska ointressanta. Ella fann inget intresse överhuvudtaget 
medan Saga såg ett par annonser som hon tyckte var intressanta då de handlade om 
evenemang. 
 
Samtliga respondenter trodde att en av anledningarna till att annonserna visades för dem var 
att de var företagets eller produktens målgrupp, flera av respondenterna nämnde ålder och 
kön som anledning. Några av respondenterna sa även att annonserna troligen visades för att 
de besökt företagets hemsida eller att deras vänner gillar företagets sida. 
 
“Det känns som att de flesta inläggen visar det som alla andra tycker om och inte vad jag 
själv tycker om. Tycker det är konstigt att jag ska få information som jag inte är intresserad 
av och istället få veta vad alla andra är intresserade av. De flesta inläggen visade att alla 
andra var intresserad av, hade inget med mig att göra. - Ella 
 
Majoriteten av respondenterna känner att det finns reklam som skulle kunna intressera dem 
men som aldrig dykt upp i deras nyhetsflöden. De saknar annonser om evenemang och 
reklam som relaterade mer till dem, Felicia hade tyckt det var roligt att få se annonser från 
mer spännande småföretag som hon annars inte upptäcker. Ella hade gärna sett reklam från 
företag som gör nytta i världen och där det går att få tips om hur man hjälper till. 

Påverkan 
Respondenterna tänker väldigt olika kring hur reklam på Facebook påverkar dem. Vissa anser 
att de inte påverkas mer av reklam på Facebook och att de inte påverkas av reklam alls, medan 
andra tycker att de påverkades mer av reklam på Facebook beroende på vad det är för reklam. 
Flera respondenter belyste att fördelen med att ha reklam på Facebook är att det går att klicka 
in sig direkt till hemsidan via annonserna.  
 
Ella och Olivia tycker att det är lättare att komma ihåg företag som de har sett i reklam och att 
det sker omedvetet. Respondenten Ella tycker inte att hon påverkas för att köpa saker, utan 
att det är företagsnamnen som fastnar i minnet;  
 
“Om jag skulle handla något skulle jag förmodligen ta det företaget jag har hört och sett 
mest än de jag inte vet någonting om” - Ella  
 
Saga anser att hon inte påverkas alls av reklam på Facebook. Eftersom det inte intresserar 
henne lägger hon inte någon uppmärksamhet på det. Respondenten Maja tror att reklamen 
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påverkar mer om den är mer riktad, om den träffar rätt målgrupp. Hon tror även att reklamen 
påverkar mer när det sprids via ens vänner på Facebook; 
 
“Om de träffar rätt i målgruppen så skulle de ju kunna påverka. Sen så har det ju nyligen 
dykt upp mycket reklam med att man ger ut saker via Facebook, att man delar det här och 
så kommentera och så är du med och har chansen att vinna det här. Det är inte så mycket 
betald reklam, utan det är mer att man sprider via andra användare. Då tror jag man 
tänker lite mer på det (...) Det påverkar mer eftersom man känner personerna tror jag” - 
Maja 
 
Respondenterna Alice och Felicia anser att reklam på Facebook påverkar mer ur en 
shoppingsynpunkt för att det är lätt att klicka vidare på en annons samt att annonserna dyker 
upp efter att de besökt vissa hemsidor. Alice tror att hon påverkas olika av reklam, men att 
den riktade reklamen påverkar ännu mer. Då Alice säger den riktade reklamen menar hon de 
annonser som dyker upp för att hon varit inne på deras hemsida, vilket uppmärksammas mer 
på grund av igenkänning; 
 
“Den riktade reklamen tror jag att jag påverkas av, för då blir man påmind igen, att ja just 
det, det kollade jag på (...) Då kanske man blir sugen och tittar igen. Eller ja just det, det 
funderar jag på att köpa, ja men jag ska kanske gå in och kolla på det igen eller så. Men den 
reklamen som jag såg i flödet (...) Jag har inte sett den riktigt om jag ska vara helt ärlig, så 
att de påverkas jag ju inte jättemycket av” - Alice 
 
Olivia tycker att reklam påverkar mer på kanalen Instagram än Facebook, men att Facebook 
påverkar mer om det jämförs med kanaler som TV och tidningar. Saga hävdar istället att hon 
inte påverkas alls av reklam på Facebook. Hur Facebook ser ut rent visuellt är något som har 
frustrerat Saga väldigt mycket, hon tycker att Instagram har hanterat annonseringen bättre. 
Facebook har för mycket reklam som dyker upp väldigt ofta, till skillnad från Instagram där 
det ser bättre ut och reklam inte dyker upp lika mycket.  
 
Alice tycker att reklamen på Facebook påverkar mer än andra kanaler, eftersom reklamen är 
mer specifikt riktad till henne. Hon tror dock att hon påverkas mer av Tv-reklam än irrelevant 
reklam på Facebook, dvs. reklam som inte intresserar henne. Respondenten Maja är osäker på 
om reklamen på Facebook påverkar mer än andra kanaler, det beror i så fall mer på i vilket 
sammanhang det visas. Rent visuellt och känslomässigt påverkar Tv-reklamen mer, eftersom 
det är rörlig bild och ljud, till skillnad från att bara läsa ett Facebook-inlägg. Hon tror dock att 
reklamen på Facebook har en fördel eftersom det är smidigt att klicka in sig direkt till 
hemsidan.  
 
En gemensam synpunkt som alla respondenter har är att de inte gillar reklamen på Facebook. 
Reklam är något de förknippar med något negativt. Mest irritation blir det när reklamen inte 
är relevant. Några av respondenterna tycker att det kan vara positivt med reklam om de kan 
känna igen företagen och produkterna. Om det är någonting som plötsligt intresserar en så 
skulle det kanske vara positivt, tycker Saga. Dock är det fortfarande inget som lockar;  
 
“Skulle jag vara intresserad så klickar jag ändå inte på det” - Saga 
 
En annan gemensam synpunkt bland respondenterna är att de skapligt kan se skillnaden 
mellan företagens inlägg och de sponsrade inläggen på sina nyhetsflöden. Bläddrar de förbi 
snabbt kan det dock vara svårt att se skillnad. Företagens inlägg är mer personliga och riktade 
till målgruppen, språket är anpassat efter användaren helt enkelt. De sponsrade inläggen är 
stelare och kan riktas till vem som helst, därmed mer opersonligt.  
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Reklamen uppmärksammades olika beroende på plattform och vad de använde mest. De 
flesta tyckte att de uppmärksammade reklamen mer på datorn eftersom det är mer annonser 
där. I de fallen då mobilen används mer än datorn så uppmärksammas reklamen mer i 
mobilen per automatik.  

4.4 Livsstil 
Under detta avsnitt har respondenterna fått berätta om sin livsstil. 
 
Alice berättade att det är viktigt för henne att ha kul och att trivas med det man gör, att röra 
på sig och att vara ute. Hon prioriterar att äta gott och hälsosamt men att samtidigt unna sig 
det där lilla extra. För Ella är det hälsan som är viktigt gällande hennes livsstil, hon tränar och 
försöker alltid att äta rätt kost. Hon läser och målar och gör det hon mår bra av. När vi ställde 
frågan till Felicia svarade hon att vänner och frihet är det som är viktigt för henne. Hon gillar 
att kunna göra vad hon vill på en dag och att styra över sin egen tid. Hon prioriterar även 
resor och träning. Maja tycker om att försöka leva enkelt, hon tycker det är viktigt att alla har 
samma rättigheter och är lika mycket värda. Hon prioriterar därför också att umgås med 
människor som är av samma åsikt. Hon berättade även att då hon pendlar har hon inte så 
mycket fritid och att hon därför lever mycket i mobilen. 
 
”Det är ju typ mitt liv, sociala medier och internet” - Maja 
 
Olivia prioriterar att sova och äta bra, hon tycker även det är viktigt att utbilda sig och träffa 
vänner och familj. Saga svarade att hon tycker det är viktigt att må bra, hon prioriterar att 
försöka äta bra och sova mycket. Hon gillar att göra det hon känner för och att umgås med 
vänner. 

4.5 Normer 
Under detta avsnitt har respondenterna fått berätta om hur de tänker kring normer om tjejer.  
 
Samtliga respondenter anser att det finns tydliga normer i samhället både för tjejers utseende 
och beteende.  
 
“Jag tycker att det finns ganska starka normer. Det är väldigt starkt att man ska se ut på ett 
visst sätt och framförallt att man ska bete sig på ett visst sätt” - Alice 
 
De anser att normerna säger att en tjej ska vara försiktig och inte ta för mycket plats, att man 
ska vara lugn och tyst.  
 
“Som person ska man vara lite mesig, fin i kanten är oftast bra och utseendefixerad, noga 
med hur man ser ut med kläder och smink typ” - Felicia 
 
Alice menar att det finns tydliga normer som säger att en tjej inte ska ta för mycket plats, 
prata för högt eller överrösta någon och att tjejer upplevs som bitchiga eller oförskämda om 
de gör det. Hon tror även att man är mer medveten om normer som berör utseendet än de 
normer som berör beteendet. 
 
När det gäller utseendet sa flera respondenter att en tjej enligt normerna alltid ska se fin ut 
och vara noga med sitt utseende för att känna sig kvinnlig. Vissa normer förändras dock lite 
beroende på trender. Olivia beskriver hur det känns för henne; 
 
“Utseendemässigt så är det just nu en smalhetsnorm som är helt otrolig som man ska 
försöka passa in i. Men man ska också ha dom rätta formerna på dom rätt ställen, man ska 
ha helt naturligt fin flawless hud, man ska ha långa ögonfransar, man ska ha ett fint leende, 
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man ska ha fina tänder, man får inte ha för stort huvud, man får inte ha för litet huvud, 
man får inte ha för kort eller för långt hår” - Olivia  
 
Maja anser att det finns olika normer och att det är två som är extra tydliga. Den ena normen 
beskriver hon precis så som beskrivs ovan, att en tjej ska se fin ut konstant med smink och 
kvinnliga kläder, inte ta för mycket plats eller prata för högt. Den andra normen beskriver 
Maja som en motsats till den första normen och som ett alternativ om man inte vill följa 
normen som beskriver hur en feminin tjej ska vara. Denna norm säger att en tjej ska vara en 
pojkflicka, vilket innebär att vara mer maskulin och då ska man helst inte tycka om personer 
som följer den mer feminina normen. 
 
Alla respondenter tycker att de till viss del följer samhällets normer för hur en tjej ska vara. 
Majoriteten tycker att de följer normerna till utseendet och ibland till beteendet, på grund av 
att de dras med, att de vill passa in.  
 
Felicia tycker inte att hon följer normerna överdrivet mycket, inte i beteendet iallafall. Men 
med utseendet följer hon normerna mer, med kläder och smink för att hon vill känna sig fin.   
 
“Man känner ändå av det liksom, när man har en dag då man inte orkar bry sig, då känner 
man sig inte så jävla kvinnlig direkt (...) Man får bort kvinnligheten en del, och det är det 
som är så konstigt” - Felicia 
 
Respondenten Olivia menar också på att hon följer normen mer när det gäller utseendet än 
karaktärsdrag;  
 
“Jag tror att jag följer normen att se ut som ett ideal, men förhoppningsvis i min egna 
personliga smak. Genom att följa mer hur jag gillar att se ut, så kanske man kan ändra 
normen. För genom att upprätthålla en norm, då blir det ju också fel. Samtidigt som att 
man vill göra allting för att man själv inte ha det för jobbigt, att passa in” - Olivia 
 
Alla respondenter håller med om att normerna kommer från långt bak i tiden. Olivia hävdar 
dock att det är männen och patriarkatet som skapar normerna och idealen. Hälften av 
respondenterna anser att normerna även kommer ifrån uppväxten, föräldraskapet.  
 
Alice menar på att normerna kommer från långt bak i tiden, då det naturliga är att mannen är 
mer fysiskt starkare än kvinnan. Mycket ligger i den naturliga instinkten att man inte går på 
någon som är fysiskt starkare. Sedan drivs normerna också på med reklamen, som visar att 
tjejer ska se ut på ett visst sätt. Vi påverkas av det vi ser, och där spelar reklamen, tidningarna 
och sociala medier en stor roll.  
 
Även om man inte skulle påverkas av uppväxten har skolan en väldigt stor påverkan, menar 
Maja. Skolan har det också väldigt uppdelat, det blir svårt att ta bort det. Skolan har delat upp 
det genom att tjejer sätts med tjejer och killar sätts med killar. Hon tror även att media har en 
påverkan på normerna, speciellt sociala medier;  
 
“Nu blir det mer på ett globalt plan. Man ser vad andra lägger upp. Man ser hur andra gör 
sitt smink (...) Man ser vad andra intresserar sig för och då följer man gärna det. Och sen så 
kommer företagen som gärna riktar in sig på speciella målgrupper liksom och tar till sig 
dem och liksom bara riktar det till dem (...) Det blir normer efter ett tag iallafall” - Maja 
 
Att Facebook har en bidragande faktor till normerna i samhället håller alla respondenterna 
med om. Det som spelar roll är bland annat reklamen och vännerna på Facebook som inte 
visar verkligheten. Ella tror att Facebook har en större påverkan än man tror. Eftersom att alla 
är där så passar företag på att rikta sin reklam där;  
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“Man ser samma information så många gånger om, att det blir ens verklighet”. “Man tror  
mer på det. Man blir mer mottaglig om du har sett något så många gånger. Till slut blir det 
att man inte säger ifrån, man blir bekväm helt enkelt” - Ella 
 
Facebook är inte alls samma sak som det var förr, menar Maja. Förr la alla upp fler 
statusinlägg och laddade upp fler bilder än vad det görs idag. Men det som vänner lägger upp 
på Facebook påverkar en del. Om alla tjejer ser ungefär likadana ut så tror man att det är så 
man själv ska se ut;  
 
“Man ser typ ungefär att alla tjejer ser typ likadana ut och då vill man eftersträva det också. 
Liksom för att de har eftersträvat det från någon annan och så. Men sen så företag och det, 
de försöker ju förmedla en viss livsstil som de vill att de flesta ska leva som följer deras 
affärsidé typ. När någon följer det så följer någon annan det och så kommer fler och så, och 
då skapar det ju normer efter ett tag” - Maja 
 
Saga är tveksam till om Facebook påverkar henne, men hon tror att det har en bidragande 
faktor till normer i samhället. Hon menar att reklam ofta är trender och att den uppmuntrar 
till att alla ska följa dessa trender. Eftersom att hon förstår att reklamen på Facebook är 
trender så följer hon inte dem.  
 
Facebook visar inte verkligheten, menar båda respondenterna Felicia och Alice. Alla lägger tid 
på att hela tiden visa den bästa sidan av sig själv genom att bara lägga upp bilder där man är 
fixad.   
 
“Alla bilder som läggs ut, där har man ju ändå fixat till sig. Dom som kommer ut där är inga 
vardagsbilder riktigt” - Felicia 
 
“Man kanske inte lägger ut den där bilden där man inte har fixat sig, inte har den snyggaste 
klänningen, utan då lägger du ut den bilden där du har den snyggaste klänningen och är 
jättesnygg liksom (...) De flesta lägger inte ut saker där du är ledsen, när det är tungt, utan 
man lägger ut den fina sidan av livet liksom. Och det är ju klart att då skapas ju någonting 
som inte är så mycket verklighet, utan någonting som man vill ska vara verklighet” - Alice  



 

21 
 

5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 
 
Studiens frågeställning: Hur påverkar livsstilsbudskap på Facebook unga kvinnor? 

5.1 Underlag 
Samtliga respondenter fick upp annonser där anledningen till att de visades var ålder, kön 
och/eller intresse. Att leverera anpassade meddelanden till en exakt bestämd och nischad 
målgrupp kallas Hypertargeting (Mach & Pappas, 2015). 

5.2 Användning av Facebook 

Användning 
Alla respondenter använder Facebook minst en gång per dag och använder det mest på sina 
mobiler. I åldersgruppen 16-25 år är Facebook fortfarande det mest populära sociala nätverk 
som används, 82 % besöker det dagligen (IIS, 2015c). Instagram kommer på andra plats 
medan Snapchat kommer på tredje plats (IIS, 2015b). Enligt Leigert (2013, 11) är sociala 
medier en modern form av aktiviteter som människan alltid ägnat sig åt. Människor har alltid 
varit sociala men dagens teknik gör att kontaktnätet och aktiviteten kan vara så mycket större, 
en person kan ha aktiva kontaktnät med över hundratals människor. Därigenom går det att 
förstå vad det är som lockar så mycket med sociala medier som Facebook.  
 
Ingen av respondenterna lägger upp egna statusinlägg eller bilder på sina tidslinjer. 
Majoriteten tittar på andra videoklipp och bilder som dyker upp i nyhetsflödet samt delar det 
genom att tagga sina vänner. När respondenterna interagerar med Facebook är det 
gruppsidor och chatten som används. Det finns mycket mer som går att göra på Facebook 
men som inte respondenterna utnyttjar, som att dela information och budskap till sina vänner 
genom att lägga upp bilder och text på sin tidslinje. 

Företag och intressen 
Alla respondenter som följde företag hade svårt för att komma ihåg vilka det var. De var 
väldigt tveksamma och osäkra. När de väl kom ihåg vilka företag det var så var det antingen 
bekantas företag eller företag där de gillar deras produkter. När företag i sociala medier var 
nytt var det relativt lätt för företagen att intressera kunderna, men idag när allt fler företag 
använder sig av sociala medier blir det svårare och de försvinner in i mängden skriver Leigert 
(2013, 60). 
 
Det visar att det inte är lätt som företag att finnas på sociala medier nu, eftersom alla är där. 
För att sticka ut måste företagen anstränga sig och skapa relevant innehåll som har kvalité, 
vilket Bergström (2012, 97-98) skriver mycket om. Han menar att människor dagligen 
bombarderas med budskap och information vilket försvårar för sändaren att nå fram. För 
skaparen bakom reklamen gäller det att hela tiden försöka nå fram med sitt budskap. 
Mottagaren måste känna att det finns ett relevant skäl till att ha uppmärksammat reklamen 
för att kunna ta till sig budskapet.  

Annonser 
På frågan om vilken reklam som brukar dyka upp i respondenternas nyhetsflöden på 
Facebook svarade fem utav de sex utvalda respondenterna att det brukar dyka upp annonser 
med kläder i deras nyhetsflöden, flera stycken nämnde även samma företag. Andra kategorier 
som kom upp var träning och inredning. Enligt Nihlén och Nilsson (2006, 111-112) finns det 
normer i samhället för hur en tjej respektive en killa ska vara, exempel på sådana normer kan 
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vara att det inte betraktas som normalt för en kille att tillbringa halva rasten inne på 
killtoaletten framför spegeln för att bättra på sminket eller frisyren, medan det för en tjej ses 
som helt normalt. Det ses heller inte som normalt med tjejer som sitter bredbent, svär och 
spottar för att de just har förlorat i ett spel. Det kan då antas att marknadsförare baserar sina 
målgrupper på normer och att en tjej enligt normen gillar t.ex. kläder och inredning. 

5.3 Reklam på Facebook 

Reaktion 
Det var blandade reaktioner bland respondenterna efter att de hade fått se annonserna på 
deras nyhetsflöden, en del mer positiva och andra mer negativa. Detta visar att 
respondenterna var olika toleranta för reklam. Flera respondenter tyckte att några annonser 
var intressanta medan de andra annonserna inte var det. De förstod dock ändå varför 
annonserna riktades till dem. 
 
“Vissa grejer var relevanta för mig, typ bio och bikini, men andra var inte lika intressanta 
fast jag förstår ändå varför de visades för mig, för jag skulle ju kunna köpa deras 
produkter, det var riktat till mig, man skulle kunna använda det” - Alice 
 
Detta visar att flera av respondenterna är väl medvetna om vad de förväntas tycka om på 
grund av deras kön och ålder.  
 
Felicia reagerade positivt på de annonserna där hon kände igen produkten och företaget, men 
hon blev lite misstänksam på de annonser där hon inte kände igen innehållet. Både Ella och 
Saga tyckte att annonserna var ganska ointressanta. Ella fann inget intresse överhuvudtaget 
medan Saga såg ett par annonser som hon tyckte var intressanta då de handlade om 
evenemang. I dagens samhälle finns det något som kallas reklamtrötthet, det innebär att 
reklamen väljs bort så fort man har möjlighet. Det är inte som förr i tiden när folk gick extra 
tidigt till bion för att få se reklamen (Leigert, 2013, 63). 
 
Samtliga respondenter trodde att en av anledningarna till att annonserna visades för dem var 
att de var företagets eller produktens målgrupp, flera av respondenterna nämnde ålder och 
kön som anledning. Några av respondenterna sa även att annonserna troligen visades för att 
de besökt företagets hemsida eller att deras vänner gillar företagets sida. Det visade sig 
stämma bra överens med granskningen som gjordes med annonserna. När en användare får 
upp en sponsrad annons på Facebook går det att trycka på en informationsknapp som heter 
“Varför visas det här för mig?”, där får man reda på varför annonsen kommer upp i sitt 
nyhetsflöde. De anledningar som visades i granskningen var kön, ålder, plats, att 
respondenten besökt företagets hemsida och att vänner gillar företagets sida. Vissa annonser 
var även relaterade till intressen som ekologisk mat, yoga och löpning. 
 
Som tidigare nämnt trodde respondenterna att den främsta anledningen till att annonserna 
visades för dem var deras ålder och kön. Det finns olika faktorer som påverkar vilken typ av 
reklam användare får på Facebook. De vanligaste alternativen är att man väljer ålder, kön och 
plats (Facebook, u.å.-c). Nihlén och Nilsson (2006, 153) beskriver att stereotypa könsroller i 
reklam är mycket vanligt och har varit sedan lång tid tillbaka. Marknadsförare vill använda sig 
av lättförståeliga bilder som många snabbt kan känna igen sig i. Det används enkla, ofta 
mallade budskap som bygger på förutfattade meningar för att få människor att köpa en viss 
produkt.  
 
“Det känns som att de flesta inläggen visar det som alla andra tycker om och inte vad jag 
själv tycker om. Tycker det är konstigt att jag ska få information som jag inte är intresserad 
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av och istället få veta vad alla andra är intresserade av. De flesta inläggen visade att alla 
andra var intresserad av, hade inget med mig att göra. - Ella 
 
Som företag går det att rikta annonserna till specifika målgrupper för att optimera 
annonseringen, detta kallas Hypertargeting. Detta är möjligt eftersom Facebook samlar in 
omfattande information om sina användare. Enligt Facebook kan det även vara bra för dig 
som användare då du bara bör få annonser som är intressanta för dig om du fyllt i din profil 
rätt. Flera av respondenterna fick dock upp annonser där de flesta var ointressanta. Då 
användarens profil har betydelse för vilka annonser som kommer upp skulle detta kunna bero 
på att profilen inte är i fylld på ett optimalt sätt. Det skulle även kunna vara så att riktning av 
annonser inte har så positiva effekter för användarna som Facebook själva tror. Enligt 
Advertising (u.å.) finns det även en negativ aspekt för företaget, för varje skikt med faktorer 
som reglerar vem annonsen når så minskar den totala mängden av människor som exponeras 
av reklamen. Om man är alltför specifik med vilka som ska exponeras av reklamen kan det 
sluta med att det är alldeles för få som ser reklamen för att målet med den ska uppfyllas 
skriver Advertising (u.å.) Utifrån studiens resultat kan det också tänkas bli problem med att 
hitta rätt människor om reklamen riktar sig till en för liten målgrupp, speciellt på Facebook 
där vissa kriterier för att annonsen ska visas kanske gör att det blir fel reklam till fel person. 
 
Majoriteten av respondenterna känner att det finns reklam som skulle kunna intressera dem 
men som aldrig dykt upp i deras nyhetsflöden. Även detta kan vara ett resultat av att deras 
profiler inte är fullständigt i fyllda, eller att företag som annonserar den typ av reklam som 
respondenterna var intresserade av helt enkelt inte riktar sig till deras målgrupp. De saknade 
annonser om evenemang och reklam som relaterade mer till dem, Felicia hade tyckt det var 
roligt att få se annonser från mer spännande småföretag som hon annars inte upptäcker. Ella 
hade gärna sett reklam från företag som gör nytta i världen och där det går att få tips om hur 
man hjälper till. 

Påverkan 
Respondenterna tänker väldigt olika kring hur reklam på Facebook påverkar dem. Vissa anser 
att de inte påverkas mer av reklam på Facebook och att de inte påverkas av reklam alls, medan 
andra tycker att de påverkades mer av reklam på Facebook beroende på vad det är för reklam. 
Flera respondenter belyste att fördelen med att ha reklam på Facebook är att det går att klicka 
in sig direkt till hemsidan via annonserna.  
 
Ella och Olivia tycker att det är lättare att komma ihåg företag som de har sett i reklam och att 
det sker omedvetet. Respondenten Ella tycker inte att hon påverkas till att köpa saker, utan 
att det är företagsnamnen som fastnar i minnet;  
 
“Om jag skulle handla något skulle jag förmodligen ta det företaget jag har hört och sett 
mest än de jag inte vet någonting om” - Ella  
 
Hur respondenterna påverkas av reklamen på Facebook kan kopplas till det Bergström (2012, 
97-98) skriver. Han menar att vare sig vi vill eller inte så påverkas vi av allt i vår omvärld, det 
börjar med att vi ser, hör eller känner något och dessa signaler skickas sedan vidare till vår 
hjärna. Vi svarar med att t.ex. fatta ett nytt beslut eller ändra åsikt. Av alla våra sinnen är 
synen det starkaste, synen står för 83 procent av den information som skickas till hjärnan 
skriver Bergström (2012, 97-98). 
 
Saga anser att hon inte påverkas alls av reklam på Facebook. Eftersom det inte intresserar 
henne lägger hon inte någon uppmärksamhet på det. Trots att Saga känner att hon inte 
påverkas är det troligt att hon ändå påverkas till viss del men omedvetet. Dock måste 
mottagaren känna att det finns ett relevant skäl till att ha uppmärksammat reklamen för att 
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verkligen kunna ta till sig budskapet (Bergström, 2012, 97-98). Detta kan förklara Sagas 
känsla av opåverkan. Detta hänger även ihop med vad Maja tänker, hon tror att reklamen 
påverkar mer om den är mer riktad och om den träffar rätt målgrupp, vilket stämmer om man 
utgår från Bergströms (2012, 97-98) teori. Hon tror även att reklamen påverkar mer när det 
sprids via ens vänner på Facebook; 
 
“Om de träffar rätt i målgruppen så skulle de ju kunna påverka. Sen så har det ju nyligen 
dykt upp mycket reklam med att man ger ut saker via Facebook, att man delar det här och 
så kommentera och så är du med och har chansen att vinna det här. Det är inte så mycket 
betald reklam, utan det är mer att man sprider via andra användare. Då tror jag man 
tänker lite mer på det (...) Det påverkar mer eftersom man känner personerna tror jag” - 
Maja 
 
Bergström (2009, 102) skriver att det ställs sociala krav i det yttre livet, men att vi får tryggt 
vara oss själva i det inre livet. Vi måste anpassa oss efter de olika sammanhang vi vistas i på 
grund av att vi är beroende av andra. Vi blir bedömda efter ordval, klädsel och mycket annat. 
Det hänger ihop med det Maja skriver om att hon blir påverkad av sin omgivning, att 
reklamen påverkar mer när vännerna sprider det.  
 
Respondenterna Alice och Felicia anser att reklam på Facebook påverkar mer ur en 
shoppingsynpunkt för att det är lätt att klicka vidare på en annons samt att annonserna dyker 
upp efter att de besökt vissa hemsidor. Alice tror att hon påverkas olika av reklamen, men att 
den riktade reklamen påverkar ännu mer. Då Alice säger den riktade reklamen menar hon de 
annonser som dyker upp för att hon varit inne på deras hemsida, vilket uppmärksammas mer 
på grund av igenkänning; 
 
“Den riktade reklamen tror jag att jag påverkas av, för då blir man påmind igen, att ja just 
det, det kollade jag på (...) Då kanske man blir sugen och tittar igen. Eller ja just det, det 
funderar jag på att köpa, ja men jag ska kanske gå in och kolla på det igen eller så. Men den 
reklamen som jag såg i flödet (...) Jag har inte sett dem riktigt om jag ska vara helt ärlig, så 
att de påverkas jag ju inte jättemycket av” - Alice 
 
Enligt Leigert (2013, 48) är det att öka kännedomen om varumärket som är den vanligaste 
anledningen för företag att använda sociala medier. Alice svar kan ses som en bekräftan både 
på att detta fungerar och på att det är precis det företag gör. De satsar på att synas så mycket 
som möjligt på så många platser som möjligt för att deras målgrupp tillslut ska reagera som 
Alice, bli positivt påverkad för att det är något de känner igen. 
 
Olivia tycker att reklam påverkar mer på kanalen Instagram än Facebook, men att Facebook 
påverkar mer om man jämför med kanaler som TV och tidningar. Saga hävdar istället att hon 
inte påverkas alls av reklam på Facebook. En utredning som har gjorts (SOU 2008:5) visar att 
det råder enighet kring att reklam faktiskt påverkar. De menar att vi dagligen exponeras för 
väldigt många reklambudskap och de kan ha såväl positiva som negativa effekter. Vi påverkas 
av de värderingar och normer som reklamen uttrycker. Utredningen visar även att 
förutsättningarna för kommersiellt budskap har ändrats radikalt de senaste tio åren på grund 
av den tekniska utvecklingen. Eftersom Saga använder Facebook varje dag så exponeras hon 
dagligen av reklambudskap, därför kan det antas att hon faktiskt påverkas, vare sig hon är 
medveten om det eller inte. Hur Facebook ser ut rent visuellt är något som har frustrerat Saga 
väldigt mycket, hon tycker att Instagram har hanterat annonseringen bättre. Facebook har för 
mycket reklam som dyker upp väldigt ofta, till skillnad från Instagram där det ser bättre ut 
och reklam inte dyker upp lika mycket. Enligt Bergström (2012, 97-98) bombarderas 
människor dagligen med budskap och information vilket försvårar för sändaren att nå fram. 
Det blir svårare för mottagaren att ta till sig budskapet. 
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Alice tycker att reklamen på Facebook påverkar mer än andra kanaler, eftersom reklamen är 
mer specifikt riktad till henne. Hon tror dock att hon påverkas mer av Tv-reklam än irrelevant 
reklam på Facebook, dvs. reklam som inte intresserar henne. Respondenten Maja är osäker på 
om reklamen på Facebook påverkar mer än andra kanaler, det beror i så fall mer på i vilket 
sammanhang det visas. Rent visuellt och känslomässigt påverkar Tv-reklamen mer, eftersom 
det är rörlig bild och ljud, till skillnad från att bara läsa ett Facebook-inlägg. Hon tror dock att 
reklamen på Facebook har en fördel eftersom det är smidigt att klicka in sig direkt till 
hemsidan.  
 
Respondenterna anser att de påverkas olika av olika kanaler, men digitala medier påverkar på 
ett annat sätt än traditionella medier. New Media Institute (2009) påstår att New media 
ändras ständigt på grund av kontinuerlig utveckling och förändring. Vad New media kommer 
att vara i framtiden är så gott som oförutsägbart för de flesta av oss, men vi vet att det 
kommer att fortsätta att utvecklas rasande snabbt. 
 
En gemensam synpunkt som alla respondenter har är att de inte gillar reklamen på Facebook. 
Reklam är något de förknippar med något negativt. Leigert (2013, 63) skriver att majoriteten 
av användarna på sociala medier består av privatpersoner som betraktar sina sociala nätverk 
som sin privata sfär och att de främst använder t.ex. Facebook för att hålla kontakten med 
vänner och bekanta. Reklam kan därför ses som en ovälkommen gäst. Mest irritation blir det 
när reklamen inte är relevant. Några av respondenterna tycker att det kan vara positivt med 
reklam om de kunde känna igen företagen och produkterna. Om det är någonting som 
plötsligt intresserar så skulle det kanske vara positivt, tycker Saga. Dock är det fortfarande 
inget som lockar;  
 
“Skulle jag vara intresserad så klickar jag ändå inte på det” - Saga 

5.4 Normer 
Samtliga respondenter anser att det finns tydliga normer i samhället både för tjejers utseende 
och beteende. De anser att normerna säger att en tjej ska vara försiktig och inte ta för mycket 
plats, vara lugn och tyst. Sveriges kvinnolobby (2013) menar att män framställs som kraftiga, 
aktiva, starka – och som vanligtvis är påklädda – medan kvinnor avbildas som passiva, 
undergivna, svaga, sexualiserade och avklädda som lockbete. Dessa normer kommer från 
samhället och syns i reklam och på sociala medier. Precis som Sveriges kvinnolobby (2013) 
menar att vi omgärdas av reklam fylld av stereotypa könsroller, så kan det vara en bidragande 
faktor till hur dagens normer ser ut, både för tjejer och killar.  
 
När det gäller utseendet sa flera respondenter att en tjej enligt normerna alltid ska se fin ut 
och vara noga med sitt utseende för att känna sig kvinnlig. Vissa normer förändras dock lite 
beroende på trender. Olivia beskriver hur det känns för henne;  
 
“Utseendemässigt så är det just nu en smalhetsnorm som är helt otrolig som man ska 
försöka passa in i. Men man ska också ha dom rätta formerna på dom rätt ställen, man ska 
ha helt naturligt fin flawless hud, man ska ha långa ögonfransar, man ska ha ett fint leende, 
man ska ha fina tänder, man får inte ha för stort huvud, man får inte ha för litet huvud, 
man får inte ha för kort eller för långt hår” - Olivia  
 
Olivias syn på hur en tjej ska se ut är inte realistiskt, det blir svårt att uppnå normen. Hur 
media porträtterar kvinnor idag är då inte realistisk. Enligt Jarlbro (2006, 130-132) finns det 
flera studier som har försökt studera hur unga personer påverkas av reklamen och i synnerhet 
av dess kroppsideal. Studierna, som är gjorda från flera olika delar av världen visar att unga 
kvinnor är mer missnöjda med sina kroppar än vad de unga männen är. Det går att dra 
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slutsatsen att respondenterna som lägger mycket tid på sitt utseende bryr sig mer om normen 
för hur en tjej ska se ut än alla andra.  
 
Jarlbro (2006, 130-132) menar att reklam har potentiella effekter där reklamen bidrar till 
förväntade beteenden i givna sociala roller samt accepterande av etablerade normer och 
värderingar. Respondenterna i undersökningen kan ha blivit påverkade av reklam på det 
sättet, men som Jarlbro (2006, 130-132) skriver är förhållandet mellan reklam och hur den 
speglar samhället inte empiriskt lätt att säkerställa.  
 
Alla respondenter tycker att de till viss del följer samhällets normer för hur en tjej ska vara. 
Majoriteten tycker att de följer normerna till utseendet och ibland till beteendet, på grund av 
att de dras med, att de vill passa in. Felicia tycker inte att hon följer normerna överdrivet 
mycket, inte i beteendet iallafall. Men med utseendet följer hon normerna mer, med kläder 
och smink för att hon vill känna sig fin;  
 
“Man känner ändå av det liksom, när man har en dag då man inte orkar bry sig, då känner 
man sig inte så jävla kvinnlig direkt (...) Man får bort kvinnligheten en del, och det är det 
som är så konstigt” - Felicia 
 
Felicia känner sig inte kvinnlig när hon inte är fixad, alltså när hon inte ser ut enligt normen, 
vilket stämmer överens med att den biologiska kroppen bestämmer genus. Jarlbro (2006, 12-
13) menar att traditionellt sätt bestämmer det biologiska könet genus, dvs. ett kvinnligt kön 
innebär ett kvinnligt genus. Enligt detta synsätt kommer den biologiska kroppen före genus.  
 
Att Facebook har en bidragande faktor till normerna i samhället håller alla respondenterna 
med om. Det som spelar roll är bland annat reklamen och vännerna på Facebook som inte 
visar verkligheten. Ella tror att Facebook har en större påverkan än man tror. Eftersom att alla 
är där så passar företag på att rikta sin reklam där;  
 
“Man ser samma information så många gånger om, att det blir ens verklighet”. “Man tror  
mer på det. Man blir mer mottaglig om du har sett något så många gånger. Till slut blir det 
att man inte säger ifrån, man blir bekväm helt enkelt” - Ella 
 
Att reklamen på Facebook har en bidragande faktor till normerna i samhället är något som 
inte förvånar. Något som visas om och om igen kan påverka oss människor till den riktning att 
vi slutar ifrågasätta. Jarlbro (2006, 120-121) menar att reklam är en form av övertalning och 
all form av övertalning bygger på att vissa saker framhävs mer än andra och att andra 
förhållanden döljs. Enligt detta synsätt innebär det att reklam kan framhäva eller dölja vissa 
samhällsförhållanden, dvs. vara missvisande.  
 
Facebook är en kanal som många ungdomar använder idag och som Reichert (2003) skriver 
påverkas ungdomar lättare av faktorer i omgivningen, vilket gör dem till en extra utsatt grupp.  
Maja beskriver att man påverkas mycket av sina vänner;  
 
“Man ser typ ungefär att alla tjejer ser typ likadana ut och då vill man eftersträva det också. 
Liksom för att de har eftersträvat det från någon annan och så. Men sen så företag och det, 
de försöker ju förmedla en viss livsstil som de vill att de flesta ska leva som följer deras 
affärsidé typ. När någon följer det så följer någon annan det och så kommer fler och så, och 
då skapar det ju normer efter ett tag” - Maja 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Arbetets frågeställning har besvarats väl. Resultatet utifrån studiens teori och empiri visar på 
att livsstilsbudskap på Facebook påverkar unga kvinnor. Det är dock svårt att mäta på vilket 
sätt och i vilken grad livsstilsbudskap på Facebook påverkar eftersom det finns så många 
andra faktorer som påverkar människor. Men det går att konstatera att Facebook är en 
alternativ verklighet för unga idag och att de spenderar mycket av sin tid där. Företag och 
vänner är de som skapar innehållet på Facebook och att de kan interagera med varandra är en 
faktor som gör Facebook till en kanal där reklamen har extra stor påverkan. När vänner gillar, 
kommenterar eller delar inlägg från företag blir det som ett slags positivt omdöme som gör att 
det läggs extra uppmärksamhet vid annonsen och lättare tar till sig budskapet. En annan 
faktor som företag ofta använder sig av är att visa något många gånger för att öka 
kännedomen om en produkt. Desto mer man ser en viss typ av reklam eller livsstilsbudskap 
desto djupare sätter sig budskapet. Trots att man från början inte gillat budskapet kan det 
tillslut ändå bli något som ses som normalt och slutar att ifrågasättas.  
 
Studien visar även att reklam och livsstilsbudskap påverkar på olika sätt och många gånger 
beror det på om användaren vill ta till sig budskapet eller inte. Olika kanaler påverkar olika 
mycket, beroende på sammanhang och engagemang. Att se reklam på Tv innebär att man kan 
välja att gå därifrån eller byta kanal, det är väldigt tydligt när det blir reklam. På Facebook är 
det inte på samma sätt, annonserna dyker upp i nyhetsflödet utan att veta när de dyker upp 
och då är det svårt att blunda för dem, speciellt med tanke på att de sponsrade inläggen 
blandas med alla andra inlägg.  
 
Reklam och marknadsföring tillhör en bransch med hög konkurrens. Eftersom företag har 
svårt att nå fram i mediebruset använder sig många av Hypertargeting, vilket kan användas 
genom bl.a. Facebook. Det kan säkerställa att företaget når fram till sin målgrupp genom att 
smalna av gruppen av människor som exponeras, vilket blir billigare för företaget. Vår 
undersökning visar att tjejer får en viss typ av budskap i annonser, det kan därför antas att 
marknadsförare baserar sina målgrupper på normer och att normen säger vad en tjej bör 
tycka om. Även om många människor inte följer samhällets normer så prioriterar inte företag 
dem av rädsla för att förlora pengar. Det blir svårt för marknadsförare att bryta mönstret.   
 
Undersökningen visar att Facebook är en bidragande faktor till normerna i samhället och att 
budskap från reklam och vänner är det som påverkar mest. Hur en individ påverkas av 
normer beror på vad normen är. Denna undersökning tillsammans med teorierna pekar på att 
normen för en ung kvinna är att hon ska vara försiktig och inte ta för mycket plats och att 
alltid ska vara snygg med hjälp av smink och moderiktiga kläder. Den negativa effekt som 
normer som dessa bidrar till är att unga kvinnor kan må dåligt och känna sig otillräckliga om 
de inte följer normen. För vissa leder det till att de inte vill gå ut utan smink, fixat hår och 
snygga kläder. Mycket beror på att vi människor inte vill hamna i ett utanförskap och därför 
följer vi strömmen. 
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6.2 Begränsningar 
Vi försökte så långt som det gick, att intervjua personer som inte vi hade någon relation till, 
vilket var problematiskt på grund av tidsbristen. Närheten till respondenterna kan vara en 
nackdel och därmed störa distanseringen. Det hade varit välbehövligt att använda sig av fler 
djupintervjuer för att kunna analysera mer data och stärka studien ännu mer, men på grund 
av tid-och resursbrist var det inte möjligt. Lärdomen vi kan dra ifrån arbetsprocessen är att 
kontakten till undersökningsenheterna ska ske tidigt, eftersom att det tar tid att hitta personer 
som frivilligt vill vara med i en studie.   
 
Det hade varit önskvärt att studera mer djupgående i de olika teorierna som har tagits upp i 
studien samt även lägga mer tid på informationssökningen inom de digitala medierna och 
ungdomars användning av Facebook eftersom det var svårt att hitta relevant forskning och 
teorier.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatserna med denna studie är att unga kvinnor idag påverkas av livsstilsbudskap på flera 
olika sätt, inte bara genom Facebook. Vänner och normer är viktiga beståndsdelar, eftersom 
det bidrar till att man hellre följer strömmen än att hamna utanför. Det är svårt att mäta vilka 
faktorer som påverkar mest för varje individ, men vi kan konstatera att livsstilsbudskap på 
Facebook påverkar.  

6.4 Vidare forskning 
Det hade varit intressant att studera vidare på hur yngre tjejer i åldrarna 12-18 påverkas av 
livsstilsbudskap på sociala medier, då tänker vi främst på sociala medier som de yngre 
använder mer frekvent som Instagram, Snapchat och bloggar. Det hade också varit intressant 
att se hur unga män påverkas av sociala medier och göra en jämförelse mellan unga kvinnor 
och män.  
 
Det kan även vara intressant att starta diskussionen med ett flertal marknadsförare för att se 
hur de ser på problemet kring den könsstereotypa reklamens påverkan.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
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Bilaga 2 Annonserna som dök upp på Alice nyhetsflöde 
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Bilaga 3 Annonserna som dök upp på Ellas nyhetsflöde 
 

 
 
 
 



 

35 
 

Bilaga 4 Annonserna som dök upp på Felicias nyhetsflöde 
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Bilaga 5 Annonserna som dök upp på Majas nyhetsflöde 
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Bilaga 6 Annonserna som dök upp på Olivias nyhetsflöde 
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Bilaga 7 Annonserna som dök upp på Sagas nyhetsflöde 
 

 
 


