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Att sticka ut eller passa in: 
Könsstereotyp tv-reklams inverkan på kvinnors konformitet 

 
 
 
 

Sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt huruvida priming för den kvinnliga 
könsstereotypen i tv-reklam ökar graden av konformitet hos kvinnor. 
Tidigare forskning har visat att sådan priming kan leda till 
försämrade prestationer och sänkta ambitionsnivåer hos kvinnor. 
Deltagarna i studien utgjordes av 76 kvinnliga universitetsstudenter. 
Primingmanipulationen bestod av tolv reklamfilmer riktade till 
kvinnor. Graden av konformitet mättes i form av deltagarnas skattning 
av antal ljud på ett ljudurskiljningstest som gjordes tillsammans med 
fyra konfederater. Betingelserna bestod av priming eller ingen 
priming före konformitetstestet. Resultaten visade inte på någon 
signifikant skillnad mellan experimentgrupp och kontrollgrupp när det 
gäller grad av konformitet, d.v.s. primingmanipulationen har inte gett 
utslag, vilket går emot studiens hypotes.     
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Standing Out or Fitting In: 

Gender-Stereotypic TV Commercials’ Influence on Women’s Conformity 
 
 
 
 

Abstract 
 

This study examined whether priming of the female gender stereotype 
in TV commercials increases conformity in women. Previous research 
has shown that such priming can decrease performance and lower 
ambitions among women. The participants were 76 female university 
students. The priming manipulation consisted of twelve TV commer-
cials directed to women. The degree of conformity was measured by 
the participants’ estimates of the number of sounds on an aural 
discrimination task, which was carried out in presence of four confed-
erates. The conditions were priming or no priming. The results suggest 
no significant difference between the experiment group and a control 
group regarding conformity. This indicates that the priming manipu-
lation had no effect, which contradicts the hypothesis of the present 
study.     
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Att sticka ut eller passa in: Könsstereotyp tv-reklams inverkan på kvinnors konformitet 

 

”Good advertising does not just circulate information.  

It penetrates the public mind with desires and belief."  

Leo Burnett, 100 LEO's, 1995, s. 54  

 
  
Media är en aktör i samhället som utövar ett stort inflytande på enskilda individer, bl.a. har 

tidigare forskning visat att tv-tittande påverkar attityder och beteenden (Furnham, Babitzkow 

& Uguccioni, 2000; Jennings, Geis & Brown, 1980; Ward & Friedman, 2006). En attityd kan 

definieras som en allmän känsla eller värdering av en person, ett objekt eller en företeelse 

(Hogg & Vaughan, 1998). Enligt Furnham och Skae (1997) är just tv ett mycket kraftfullt 

medium när det gäller hur starkt människor blir påverkade av det de uppfattar som normer, 

d.v.s. allmänt godtagna regler för hur man beter sig i ett samhälle eller en grupp (Colman, 

2001).  

 

Under 1900-talet har det bedrivits en kamp i Sverige för att förändra en specifik del av 

de normer som varit rådande, genom att verka för jämställda villkor mellan kvinnor och män. 

Sverige är ett av de länder som internationellt sett kommit längst i jämställdhetsprocessen 

enligt Förenta Nationernas utvecklingsprograms index över makt, inflytande och inkomst 

(United Nations Development Programme, 2006). Trots detta återstår mycket arbete. Ett av 

Europeiska Unionens sex jämställdhetsmål för de kommande fyra åren är att bryta vad EU 

kallar stereotypa könsrollsmönster i samhället (JämO, 2006) och FN:s utvecklingsprogram har 

som ett övergripande mål att nå jämställdhet mellan könen (UNDP, 2006). För att förtydliga 

dessa begrepp kan stereotyper definieras som en uppsättning starkt förenklade, ofta negativa, 

föreställningar om en viss kategori människor (Svensk Ordbok, 1986; Colman, 2001). En 

könsroll innehåller rådande föreställningar om hur män respektive kvinnor ska bete sig 
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(Svensk Ordbok, 1986). Begreppen kan uppfattas som mycket lika, men kommer i denna text 

inte att behandlas synonymt. Könsrollerna ses här som de oskrivna regler, d.v.s. normer, som 

män och kvinnor förväntas rätta sig efter. En könsstereotyp handlar istället om en färdigstöpt 

mall som innehåller generaliserande, förutfattade meningar om vardera kön. Denna mall 

fungerar sedan som ett par glasögon genom vilka man ser på män respektive kvinnor. 

 

Trots att Sverige nästan har lika stor andel kvinnor som män i arbete, är den svenska 

arbetsmarknaden en av de mest könssegregerade i världen, d.v.s. män och kvinnor väljer olika 

yrken. Det finns yrkesgrupper där nio av tio är av samma kön, t.ex. förskollärare och lastbils-

chaufförer. Det finns också en tydlig skillnad vad gäller fördelningen av chefspositioner, där 

sju av tio innehas av män (JämO, 2006). 

 

Det övergripande syftet i denna studie är att undersöka huruvida den stereotypa bilden 

av kvinnan i tv kan göra kvinnor mer anpassningsbara. Forskning pekar på att individer som 

generellt tittar mycket på tv uppvisar mer stereotypa attityder kring könsroller än de som ser 

mindre på tv (McGhee & Frueh, 1980; ref. i Bussey & Bandura, 1999). Under år 2005 tittade 

svenskarna i genomsnitt på tv i två timmar och 26 minuter per dag, fördelat på både statliga 

och kommersiella tv-kanaler (MMS Mediamätning i Skandinavien AB, 2006). Att titta 

mycket på tv har visat sig ha samband med uppfattningen att kvinnor har begränsade möjlig-

heter och intressen i jämförelse med män. Frekventa tv-tittare kan också uttrycka mer 

stereotypa attityder kring vilka yrken som anses passande för kvinnor (Gerbner, Gross, 

Morgan & Signiorielli, 1993; ref. i Ward & Friedman, 2006).  

 

En specifik del av tv-utbudet som visat sig vara effektiv när det gäller att påverka 

människors attityder är reklamfilmer. Tv-reklamens spridning av könsstereotypa bilder, och 
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egentligen blotta exponeringen för dem, kan spela en kritisk roll för att stereotyperna formas, 

stärks, aktiveras och bevaras (Davies, Spencer & Steele, 2005). Medan det explicita bud-

skapet i reklam handlar om att marknadsföra en produkt, kan man se stereotypiserandet som 

ett slags implicit budskap, något som kan påverka våra attityder (Pollay, 1986, ref. i Davies et 

al., 2005). De tre största svenska reklamkanalerna visade under september månad 2006 

sammanlagt cirka 322 timmar reklam, vilket utgör nästan 16 procent av reklamkanalernas 

totala utbud (MMS Mediamätning i Skandinavien AB, 2006). Av de reklamfilmer som visas i 

Sverige idag, och som riktar sig till kvinnor, verkar få filmer spegla den jämställdhet som 

eftersträvas. Istället tycks filmerna signalera att kvinnors högsta prioritet bör vara att ha ett 

välvårdat yttre, att se ungdomliga ut och att behaga andra. 

 

Kvinnliga och manliga könsstereotyper 

I studier kring hur könsstereotyper ser ut framträder en bild av den typiska kvinnan 

som är förhållandevis enhetlig, d.v.s. det är ofta liknande beskrivningar av stereotypen som 

förekommer. Utifrån de föreställningar som stereotyperna innehåller ges en mall för hur 

kvinnor respektive män ska bete sig, vilket påverkar vår dagliga sociala interaktion (Wood, 

Christensen, Hebl & Rothgerber, 1997). En vanlig uppdelning när det gäller könsstereotypa 

karaktärsdrag är kategorierna communal och agentic (Bakan, 1966, ref. i Wood et al., 1997; 

Eagly och Karau, 2002), fritt översatt till kollektivistiska respektive målinriktade drag. De 

kollektivistiska dragen är främst relationsinriktade, såsom kärleksfull, hjälpsam, vänlig, 

sympatisk, känslig för andras behov, omhändertagande och snäll. Detta är de drag som 

framförallt appliceras på kvinnor. Typiskt manliga - målinriktade - drag beskrivs istället i 

termer av att vara framåt, kontrollerande, självsäker, aggressiv, ambitiös, dominant, kraftfull, 

oberoende och benägen att ta på sig ledarroller. Fiske (1998, ref. i Burgess & Borgida, 1999) 

beskriver skillnaden mellan könsstereotyperna som att kvinnor ses som trevliga men 



  Att sticka ut eller passa in 

 

6 

inkompetenta, medan män uppfattas som kompetenta men kanske inte så trevliga. Vidare är 

män och kvinnor enligt könsstereotypen motiverade till olika mål och har olika värderingar 

(Wood et al., 1997). Det som utmärker den kvinnliga könsstereotypen handlar om att söka och 

ge bekräftelse och att vilja nå konsensus. Den manliga motsvarigheten står istället för att 

kunna bestämma, att få och behålla övertag i situationer och att skydda sig från att bli 

nedtryckt. Här finns en tydlig likhet med kategorierna communal och agentic.  

 

Konkreta exempel på hur kvinnliga könsnormer (d.v.s. komponenter av könsrollen) 

ser ut kommer från mätinstrumentet Conformity to Feminine Norms Inventory (Mahalik, 

Morray, Coonerty-Femiano, Ludlow, Slattery & Smiler, 2005). Normerna delas här in i åtta 

kluster med fokus på: (1) Vänliga och stödjande relationer; (2) Slankhet; (3) Ödmjukhet; (4) 

Huslighet; (5) Omhändertagande av barn; (6) Romantiska relationer; (7) Sexuell trohet samt 

(8) Utseende. Det finns också mer personlighetsinriktade beskrivningar av den typiska 

kvinnan. I en studie (Davies et al., 2005, studie 1) fick manliga och kvinnliga studenter skriva 

listor över adjektiv som karaktäriserar den kvinnliga stereotypen. De 15 oftast förekommande 

orden var: intuitiv, lättlurad, irrationell, slösaktig, underlägsen, förvirrad, emotionell, 

obeslutsam, spänd, svag, hjälpsam, ömsint, snäll, osäker och orolig.  

 

Hur könsroller och könsstereotyper formas 

Det finns olika teorier om hur barn tillägnar sig könsroller. Bussey och Bandura 

(1999) menar att socialiseringen till manliga och kvinnliga könsroller börjar i samma stund 

som barnet föds och pågår sedan hela livet. Könsrollerna ses som något som utvecklas i 

familjen såväl som i större nätverk i samhället, t.ex. genom modellinlärning via viktiga 

förebilder såsom föräldrar, kamrater och massmedia. En annan viktig faktor för individens 

inlärning är social förstärkning och bestraffning för beteenden som anses vara lämpliga för 
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respektive kön. Genom subtila signaler som tonfall, ansiktsuttryck och kommentarer förstår 

barnen redan som mycket små vilka beteenden som är önskvärda och vilka som inte är det. 

Ofta uppmuntras könstypiska aktiviteter, vilket kan få följder för senare könsskillnader 

(Lytton & Romney, 1991). Mycket av den könssocialisering som sker när barnen är små äger 

rum i leken, och föräldrarnas val av leksaker kanaliserar barnens spontana lek mot det 

manliga eller kvinnliga (Etaugh & Liss, 1992; ref. i Bussey & Bandura, 1999). Flickors lekar 

och leksaker uppmuntrar till struktur och anpassning medan pojkleksaker lämnar större 

utrymme för uppfinningsrikedom (Block, 1983; ref. i Lytton & Romney, 1991).  

 

Även media spelar som sagt en roll i tillägnandet av könsroller och -stereotyper genom 

att öka antalet förebilder för individen och genom att ge en bild av könen som är mer 

traditionell och segregerad än i verkligheten (Bussey & Bandura, 1999). Flera studier har 

också visat att förebilder i media som återkommande framställer män och kvinnor som 

jämställda kan minska barns könstypiska attityder även på lång sikt (Flerx, Fidler & Rogers, 

1976; Ochman, 1996; Thompson & Zerbinos, 1997; ref. i Bussey & Bandura, 1999), vilket 

ytterligare stärker antagandet att media har betydelse för individers beteende. 

 

Olika schemateorier har försökt förklara hur barn tillägnar sig könsstereotyper (Bem, 

1981; Marcus, Crane, Bernstein & Siladi, 1982; ref. i Bussey & Bandura, 1999).  Scheman 

kan beskrivas som nätverk av generaliseringar kring olika begrepp. Dessa nätverk underlättar 

vid insortering av ny information och förenklar processen vid framplockning av befintlig 

kunskap (Fiske & Morling, 1996; ref. i Hurtz & Durkin, 2004). När barnen kan förstå vilket 

kön de själva och andra tillhör kan ett könsschema börja utvecklas till att innehålla 

generaliseringar kring personlighetsdrag, intressen etc., vilka kan kopplas till respektive kön. 

När schemat väl är utvecklat beter sig individen i enlighet med könsstereotypen.  
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Vidmakthållande av könsroller och könsstereotyper 

Det kan få sociala konsekvenser att gå över gränsen för vad som anses passande för det egna 

könet. Både kvinnor och män som går emot sin egen könsstereotyp har till exempel mindre 

chans att få anställning än individer som beter sig mer könstypiskt (Rudman, 1998; Rudman 

& Glick, 1999, 2001; ref. i Rudman & Fairchild, 2004). Det har också visat sig att 

könstypiska karriärsval ger högst grad av bekräftelse från andra människor (Berger, Grob & 

Flammer, 1999). En mer intern vidmakthållande faktor kan vara att de individer som 

internaliserat de normer som finns för respektive kön, och som därmed ser dem som relevanta 

för självet, upplever positiva känslor när de beter sig i enlighet med dem (Wood et al., 1997). 

 

Ytterligare ett sätt att se på vidmakthållandet av könsstereotyper handlar om hur 

människor bearbetar information som handlar om kön. En förklaring till detta finns i de 

schemateorier som nämnts tidigare. Stereotyper utgör en sorts scheman (Fiske, 1998; Macrae, 

Milne et al., 1994; Macrae, Strangor et al., 1994; Renn & Calvert, 1993; ref. i Hurtz & 

Durkin, 2004). Ett schema ligger latent i minnet och aktiveras vid kontakt med relevant 

information (Smith, 1998; ref. i Hurtz & Durkin, 2004). Väl aktiverat styr schemat personens 

uppmärksamhet så att komplicerad och tvetydig information snabbt kan filtreras och sorteras 

och därigenom göras mer begriplig (Fiske & Morling, 1996; Macrae, Milne & Bodenhausen, 

1994; Macrae, Strangor & Milne, 1994; ref. i Hurtz & Durkin, 2004). Schemats tillgänglighet 

ökar ju oftare det aktiveras, vilket kan innebära att mer frekvent tv-tittande får de stereotypa 

beteenden som avspeglas i reklamen att ligga närmare till hands. Det senast aktiverade 

schemat har också högre tillgänglighet än andra (Fiske & Morling, 1996; Smith, 1998; ref. i 

Hurtz & Durkin, 2004), och eftersom man ofta möter könsstereotyper i vardagen blir just 

könsschemat flitigt aktiverat. Individer internaliserar ofta de könsscheman som råder i den 
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kultur man lever i och tolkar egna och andra människors handlingar och attityder utifrån dem 

(Hurtz & Durkin, 2004).  

 

Att se någon utföra könstypiskt beteende, t.ex. i reklam, är något som kan aktivera 

könsscheman. Detta kan i sin tur medföra förändringar i personens självbild (Hurtz & Durkin, 

2004). En individs självbild är något som utvecklas under en lång tid och ses som relativt 

konstant. Ändå kan självbilden rubbas av tillfälliga influenser, t.ex. miljöer som framhäver 

eller tillbakahåller traditionella könsroller (Deaux & Lafrance, 1998; ref. i Hurtz & Durkin, 

2004). Att upprepade gånger utsättas för budskap så som de vanligen porträtteras i media 

leder enligt Cultivation theory till att man själv utvecklar tilltro till dessa budskap, troligtvis 

genom att relevanta scheman på så sätt görs permanent tillgängliga (Gerbner, Gross, Morgan 

& Signorielli, 1994; Shrum, 1996; ref. i Ward & Friedman, 2006) 

 

Furnham, Babitzkow och Uguccioni (2000) konstaterar att den stereotypa bilden av 

män och kvinnor i tv-reklam visserligen har minskat sedan 1970, men att den fortfarande 

finns kvar på flera områden. Män framställs oftare som auktoritetspersoner eller berättarröster 

medan kvinnor framställs som användare eller som beroende av den produkt de gör reklam 

för. Den kvinnliga huvudpersonen är vanligtvis yngre, medan en manlig motsvarighet gärna 

är medelålders. Produkten som marknadsförs skiljer sig också åt mellan könen. Kvinnor gör 

många gånger reklam för skönhetsprodukter och kläder medan män oftare marknadsför mat, 

sport, nöjesartiklar och bilar (Furnham et al., 1997; Ganahl, Prinsen & Baker Netzley, 2003). 

Likaså finns en skillnad i vad produkten ska tillföra användaren: De produkter som kvinnor 

gör reklam för sägs innebära förbättring i hälsa eller utseende medan traditionellt manliga 

produkter är sådana som rör nöjen och leder till njutning (Furnham et al., 1997).  
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Priming 

Ett sätt att aktivera scheman, t.ex. könsstereotyper, är priming. Många studier har 

undersökt hur priming för en stereotyp kan påverka attityder, minne och efterföljande 

beteenden (Bargh 2006; Bargh, Chen & Burrows, 1996; Blair & Banaji, 1996; Davies, 

Spencer, Quinn & Gerhardstein, 2002; Davies et al., 2005; Epley & Gilovich, 1999; 

Kawakami, Dovido & Dijksterhuis, 2003; Pendry & Carrick, 2001; Shih, Ambady, Richeson, 

Fujita & Gray, 2002; Steele & Ambady, 2005; Wheeler & Petty, 2001). Priming handlar om 

att kunna återkalla redan befintliga scheman genom att individen får något slags ledtråd som 

kan associeras till dessa scheman. Priming sker utan att individen är medveten om kopplingen 

mellan ledtråden och det schema som den aktiverar (Hogg & Vaughan, 1998). Priming har 

också beskrivits som en sorts implicit minne (Burton et al., 2005), d.v.s. ett ”minne som är 

slumrande och som kan väckas till liv av visst sinnesintryck, t.ex. av åsynen av en plats eller 

en person, av en doft eller en melodi som spelas” (Egidius, 2002, s. 103). 

 

Vid priming för en stereotyp blir komponenter av detta schema tillgängliga och man 

kan börja bete sig i enlighet med dem. Ett exempel på detta är en studie av Bargh et al. (1996, 

studie 2) där deltagarna fått läsa ord som kan associeras till en stereotyp av äldre människor. 

Denna primingmanipulation fick effekten att deltagarna gick i ett mer långsamt tempo från 

experimentrummet till hissen än kontrollgruppen. Pendry och Carrick (2001) visar i sin studie 

att graden av konformitet kan påverkas genom priming. Konformitet är en sorts social 

påverkan där individer ändrar attityder eller beteenden genom att anpassa sig efter 

gruppnormer. En viktig skillnad mellan konformitet och andra sorters social påverkan, som 

t.ex. lydnad och övertalning, är att ingen uttryckt en order, befallning eller önskan om denna 

anpassning efter gruppen. Istället beror konformitet troligen på att blotta närvaron av en grupp 

människor utgör ett slags normativt tryck. Detta tryck kan få oss att anpassa svar och 
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bedömningar på uppgifter efter övriga gruppens svar. Pendry och Carrick använde i sin studie 

priming för stereotypa kategorier som kan associeras med antingen konformitet eller anarki 

(revisor respektive punkare). Författarna fann en signifikant skillnad mellan priming för 

punkare respektive revisor, där deltagarna som fått se en bild av en punkare anpassade sig 

mindre efter gruppnormen. Forskning har visat att priming för en stereotyp påverkar beteendet 

i linje med stereotypen, vare sig primingen är medveten eller subliminal (Wheeler & Petty, 

2001), d.v.s. under medvetandets tröskel (Egidius, 2002, s. 248) och oavsett om den är själv-

relevant eller inte (Kawakami, Dovido & Dijksterhuis, 2003). Detta innebär att människor 

beter sig i enlighet med stereotypen snarare än att reagera mot den. 

 

Forskning har ännu inte gett några säkra svar på vilka mekanismer det är som 

aktiveras vid priming, eller vad som styr de beteenden som kommer efter. Det finns teorier 

om att priming sker genom automatiska processer (Ideomotor Theory), att det sker genom mer 

medvetna processer (stereotype threat) eller både och (Wheeler & Petty, 2001). Ideomotor 

Theory menar att när en del av ett könsschema blir aktiverat är det troligt att även de attityder 

och beteenden som hör till stereotypen aktiveras, i och med att de blir lättillgängliga (Bargh et 

al., 1996). Teorin om stereotype threat fokuserar istället på de hotande känslor som kan uppstå 

när man ställs inför en negativ stereotyp som finns om en grupp man själv tillhör. Teorin 

innefattar också försämrade prestationer och hämmade ambitioner (Steele, 1992, 1997; Steele 

& Aronson, 1995; Steele et al., 2002, ref. i Davies et al., 2005). 

 

Inom forskning har det ofta skilts på priming för en stereotyp som individen själv 

tillhör, och priming för en stereotyp som andra tillhör. Ideomotor Theory har använts för att 

förklara varför människor som primats med en stereotyp de inte själva tillhör ändå agerar i 

enlighet med den. Ett exempel är den ovan nämnda studien av Bargh et al. (1996) där 
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deltagarna primades för stereotypen ”äldre människor”. Det kan dock vara så att priming för 

den egna stereotypen ger starkare beteendereaktioner eftersom det innebär två typer av 

aktivering; dels den aktiverade stereotypen och samtidigt individens egen sociala identitet 

(Dijksterhuis & Bargh in press; ref. i Wheeler & Petty, 2001). Vidare kan de som tillhör den 

kategori de primas för uppfatta mer subtila typer av priming än deltagare som inte tillhör 

kategorin (Shih et al., 2002). Detta skulle kunna innebära att det subtila budskap som tv-

reklam sänder ut, om hur kvinnor förväntas vara, framför allt påverkar kvinnor. 

  

Priming för den kvinnliga könsstereotypen kan leda till försämrade prestationer hos 

kvinnor (Steele & Ambady, 2005; Shih, et al., 2002). Det finns inte mycket kunskap om hur 

priming för könsstereotyp reklam påverkar kvinnor men några studier har undersökt detta 

(Jennings, Geis & Brown, 1980; Davies, Steele & Spencer, 1995; Davies, Spencer, Quinn & 

Gerhardstein, 2002; Ward & Friedman, 2006). En studie (Ward & Friedman, 2006) visade att 

studenter som utsatts för priming med tv-klipp innehållande kvinnor som sexobjekt uttryckte 

mer stereotypa attityder angående könsroller än studenter som fått se neutrala tv-klipp. I andra 

studier där barn fått se på tv-inslag med kvinnor som framställdes tvärtemot stereotypen 

ökade barnens ambitionsnivå. De uppfattade sig också vara mindre begränsade angående 

vilka beteenden som de ansåg vara passande för sitt kön (Ashby & Wittmaier, 1978; O’Bryant 

& Corder-Bolz, 1978; ref. i Bussey & Bandura, 1999). Detta kan ha implikationer för hur man 

genom media kan motverka könsstereotypiseringen. 

 

I en studie visades att priming för könsstereotypa reklamfilmer fick kvinnor att välja 

en underordnad roll snarare än en ledarroll med högre status (Davies, Steele & Spencer, studie 

1, 2005) vilket skulle kunna peka på att reklam kan underminera kvinnors strävan efter 

utveckling och prestation i form av makt och status. I en föregångare till denna studie 
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undersöktes huruvida könsstereotyp reklamfilm kunde påverka kvinnors grad av konformitet 

och deras självkänsla i en situation där de fick hålla tal inför en grupp. Det huvudsakliga 

syftet med studien var att se ifall reklam där kvinnan framstod som starkare än sin manliga 

motspelare, d.v.s. där rollerna var ombytta, kunde öka kvinnors självständighet och 

självsäkerhet. Resultatet blev en signifikant skillnad mellan grupperna, där de kvinnor som 

fått se reklam med ombytta roller blev stärkta och visade större självständighet och 

självsäkerhet än gruppen som fått se traditionell reklam (Jennings et al., 1980). En svaghet i 

denna studie är dock att ingen förmätning av självkänsla och konformitet gjordes, vilket 

betyder att det kan ha förekommit systematiska skillnader mellan grupperna redan från början. 

 

I de ovanstående reklamexperimenten har deltagarna på något sätt ombetts att 

koncentrera sig på de reklamfilmer de fått se, antingen genom att bli tillsagda att filmerna är 

en del i ett långtidsminnesexperiment (Davies, et al., 2002; Davies, et al., 2005), eller genom 

att få ge sin bedömning av filmen efter varje reklamsekvens (Jennings et al., 1980). En 

invändning kan dock vara att det säkerligen är sällan någon koncentrerar sig så noga på den 

reklam man möter i vardagen, och att den då kanske inte påverkar människor på samma sätt. 

Hurtz & Durkin (2004) undersökte detta i en studie om stereotyp radioreklam, och fann att 

könsscheman aktiverades hos deltagarna även i en miljö där de inte behövde koncentrera sig 

på reklamen. 

 

Det tycks ändå finnas möjlighet att stå emot beteenden som följer priming för 

stereotyper. Chansen till detta ökar om individen är medveten om stereotypens innebörd samt 

om uppgiften inte ger hög kognitiv belastning, t.ex. genom tidspsress (Blair & Banaji, 1996). 

Detta kan innebära att en ökad medvetenhet om hur kvinnor framställs i reklamfilm skulle 

kunna hjälpa människor att stå emot könsstereotypt beteende. 
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 Konformitet 

Fokus för denna studie är hur priming för den kvinnliga könsstereotypen påverkar 

graden av konformitet hos kvinnor. En av pionjärerna inom konformitetsforskning var 

Solomon E. Asch (1952, 1956, ref. i Hogg & Vaughan, 1998), som genom en serie berömda 

experiment visade hur människor tenderar att likforma sina svar efter att andra tidigare har 

uppgett tydligt felaktiga svar på en uppgift. Asch föreslog två huvudsakliga anledningar till 

detta resultat: En del saknade självförtroendet att öppet gå emot gruppen, medan andra blev 

osäkra på det rätta svaret när övriga gruppmedlemmar var eniga om ett annat svar (Asch, 

1952; ref. i Pasupathi, 1999). Behovet av att göra rätt är således en faktor som påverkar 

konformitet (Pendry & Carrick, 2001). Individer söker sig till gruppen för att få information 

om de normer som gäller för att kunna göra rätt i nya eller tvetydiga situationer (Bickman, 

1974; Deutsch & Gerard, 1955; Kelley, 1955; Sherif, 1938; Thomas, 1928; ref. i Pendry & 

Carrick, 2001). Behovet av acceptans är också en starkt bidragande orsak till varför 

människor anpassar sig efter gruppen. De gruppnormer som tidigare nämnts fungerar som 

riktlinjer för vilka beteenden som är önskvärda och som bör följas för att undvika förnedring, 

uteslutande eller andra slags straff (Miller & Anderson, 1979; ref. i Pendry et al., 2001).  

 

Tendensen till konformitet påverkas av en rad faktorer, vissa av mer intern karaktär 

som låg självkänsla (Arndt, Schimel, Greenberg & Psyszczynski, 2002), behov av socialt stöd 

och socialt godkännande, låg IQ, hög ångest och känsla av att ha låg status i gruppen (Hogg & 

Vaughan, 1998). Forskning har visat att personer med låg självkänsla blir mer 

anpassningsbara eftersom de tvivlar på sin egen förmåga. För dem blir det då viktigare vad 

andra tycker och tänker (Brockner, 1988; ref. i Arndt, et al., 2002), och konformitet kan 
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fungera som ett försvar som förhindrar att självkänslan blir sårad (Deutch & Gerard, 1955; 

ref. i Arndt, et al., 2002). 

 

Andra faktorer som visat sig påverka tendensen till konformitet är istället externa och 

rör situationen; här är gruppstorlek och gruppenighet de mest avgörande för konformitet. 

Vissa studier har funnit att människor anpassar sig mest när de står emot en enig majoritet på 

tre till fem personer, och en större grupp än så inte verkar göra någon större skillnad (Stang, 

1976; ref. i Hogg & Vaughan, 1998). Även uppgiftens karaktär har betydelse för hur stor 

konformitetseffekten blir, exempelvis hur viktigt personen anser det är att avge korrekt svar 

(ju viktigare desto mindre konformitet) samt svårighetsgrad (ju svårare desto mer 

konformitet) på uppgiften (Baron, Vandello & Brunsman, 1996).   

 

 En del forskning visar att den kultur man tillhör i större grad än något annat påverkar 

graden av konformitet. I kulturer som betonar kollektivistiska värderingar kan man se högre 

grad av konformitet än i individualistiska kulturer (Bond & Smith, 1996). Det har även 

föreslagits att enskilda individers självkänsla kan vara individualistiskt eller kollektivistiskt 

orienterad, och att båda typerna kan återfinnas i olika kulturer (Markus & Kitayama, 1991; 

ref. i Bond & Smith, 1996). Författarna menar att för en person med kollektivistiskt orienterad 

självkänsla är det viktigast att passa in i sammanhanget, att kunna anpassa sig och att 

framhäva andra snarare än sig själv. Personer med individualistiskt orienterad självkänsla 

värdesätter snarare sina egna inre kvalitéer som är stabila över tid och situation.  

 

Det är också möjligt att dra paralleller mellan kollektivism respektive individualism 

och kvinnliga respektive manliga könsroller. En kollektivistiskt orienterad självkänsla kan 

jämföras med de egenskaper som tidigare beskrivits som communal, och som brukar 
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appliceras på kvinnor. Den individualistiska motsvarigheten kan på samma sätt liknas vid 

agentic, det vill säga typiskt manliga drag (Cross & Madson, 1997; Josephs, Markus & 

Tafarodi, 1992; Markus & Oyserman, 1998; ref. i Wood et al., 1997). Om det är så att kvinnor 

som grupp är mer orienterade utåt och definierar sin självkänsla utifrån de situationer de 

befinner sig i, skulle det kunna innebära att omgivningen har större påverkan på kvinnor, 

något som föreslagits i tidigare studier (Lenny, 1977; ref. i Jennings et al., 1980). En specifik 

del av omgivningen utgörs av media och tv-reklam, och det är alltså just reklamens eventuella 

påverkan på kvinnor som denna studie har för avsikt att undersöka. 

 

  Denna studie utgår från i texten tidigare beskriven forskning som visat att en stor del 

av den reklamfilm som sänds på tv i dag framställer kvinnor enligt en stereotyp bild och att 

exponering för sådana könsstereotypa bilder kan påverka attityder och beteenden. Den 

kvinnliga könsstereotypen består till stor del av de kollektivistiska drag som visat sig kunna 

öka tendensen till konformt beteende. Det finns även en koppling mellan drag som applicerats 

på kvinnor, såsom osäkerhet, hög ångest och känslor av underlägsenhet, och tendensen till 

konformitet. Priming är en metod för att aktivera stereotyper som har visat sig kunna påverka 

konformitet. En tidigare studie har undersökt men inte lyckats visa huruvida priming för 

könsstereotyp reklamfilm ökar tendensen till konformitet (Jennings et al., 1980). Kanske 

fungerar det enbart så att det omvända, dvs. reklam som går emot stereotypen, kan minska 

denna tendens. 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida priming för den kvinnliga 

könsstereotypen i tv-reklam påverkar graden av konformitet hos kvinnor.  
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Hypotes: Priming för den kvinnliga könsstereotypen i reklamfilm ökar graden av konformitet 

hos kvinnor. 

 

Metod 

 

Deltagare 

I studien användes 76 kvinnliga studenter mellan 19 och 40 år och med en medelålder 

på 24,5 år som deltagare. Dessa rekryterades genom bekvämlighetsurval; dels med anslag på 

Örebro Universitet och dels genom att en av försöksledarna besökt föreläsningar där studien 

kort presenterats och där intresserade studenter fått anmäla sig skriftligen. Ingen åldersgräns 

sattes för deltagarna. De föreläsningar som besöktes valdes utifrån att få en jämn spridning 

över de olika institutionernas utbildningar. I huvudsak valdes förstaårsstudenter för att minska 

risken att deltagarna skulle känna igen konformitetsexperimentet. Studenter som läser 

beteendevetenskapliga ämnen samt medie- och kommunikationsvetenskap uteslöts för att 

ytterligare minska risken att studiens syfte skulle avslöjas. Rekryteringen av försökspersoner 

pågick tills dess att 107 deltagare anmält sig. Ingen belöning utgick för deltagandet.  

 

Etik 

Alla deltagare fick läsa igenom och signera ett kort informationsblad om studien och 

därigenom godkänna sin medverkan i ett psykologiexperiment. De fick veta att de var helt 

anonyma i datahanteringen, att deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta om de så 

önskade. Deltagarna fick initialt falsk information om studiens syfte för att priming-

manipulationen och konformitetstestet skulle gå att genomföra. Denna vilseledning innebar att 

konformitetstestet till en början presenterades som ett ljudurskiljningstest medan priming-

manipulationen uppgavs vara ett långtidsminnestest. Oavsett vilken grupp deltagarna tillhörde 
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fick de direkt efter genomfört test s.k. debriefing i form av fullständig information om 

studiens egentliga syfte. Detta skedde enskilt med försöksledaren medan konfederaterna 

lämnade rummet. De informerades även om vilken betingelse de själva tillhört, d.v.s. vilken 

typ av vilseledning de utsatts för. Försöksledaren berättade också kort om begreppet 

konformitet och dess förekomst, för att normalisera fenomenet. Deltagarna blev till sist 

tillfrågade huruvida de tagit illa upp av denna falska information, vilket ingen av dem sade sig 

ha gjort, samt gavs tillfälle att ställa frågor.  

 

Design 

Deltagarna fördelades först genom randomisering till tre grupper med 30 deltagare i 

varje grupp; baslinje-, kontroll- samt experimentgrupp. De övriga 17 fungerade som reserver 

vid eventuella bortfall. Av det totala antalet anmälda deltog slutligen 76 personer: Tio 

personer kom att utgöra en pilotgrupp som ett slags förstudie av mätinstrumentet. I den 

huvudsakliga studien deltog 20 deltagare i experimentgruppen, 27 deltagare i kontrollgruppen 

samt 19 deltagare i baslinjegruppen (se Tabell 1). Vad gäller bortfall uteblev åtta personer 

från avtalad tid, elva personer var inte kontaktbara för tidsbokning, sju personer kunde inte 

komma på de föreslagna tiderna, en person avböjde deltagande och fyra deltagares resultat 

uteslöts då det visade sig att dessa läste beteendevetenskapliga utbildningar. Den oberoende 

variabeln i experimentet utgjordes av priming för könsstereotyper i form av reklamfilmer eller 

ingen priming, medan den beroende variabeln utgjordes av graden av konformitet. Denna 

variabel mättes i form av deltagarnas skattning av antalet plingljud i ett ljudurskiljningstest. 

Därtill användes en tredje betingelse i form av baslinjegruppen där skattningarna inte mätte 

konformitet, utan enbart ljudurskiljningsförmåga. 
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Tabell 1 
 

Översikt över design och gruppindelning 
 Pilotgrupp 

n = 10 
Baslinjegrupp 

n = 19 
Kontrollgrupp 

 n = 27 
Experimentgrupp 

n = 20 
 

Primingmanipulation 
 

 
— 

 
— 

 
— 

 
Ja 

 
Ljudurskiljningstest 

Enskild 
svarsgivning, 
utprövning av 

mätinstrumentet 

Enskild 
svarsgivning 

Svarsgivning 
med 

konfederater, i 
form av 

konformitetstest 

Svarsgivning 
med 

konfederater, i 
form av 

konformitetstest 
Not. n = antal deltagare 
 
 
 
Material 

Till primingmanipulationen användes en dvd-skiva med tolv reklamfilmer där 

huvudpersonen/-personerna utgjordes av kvinnliga aktörer. Filmerna varade i totalt fyra och 

en halv minut. Antalet reklamfilmer valdes ut dels med tanke på att tiden skulle motsvara en 

normal reklampaus på tv (cirka fem minuter) och dels för tidsmässigt efterlikna tidigare 

primingmanipulationer (Carver & Scheier, 1981; Dijksterhuis & van Knippenberg, 1998; 

Prinz, 1990; ref. i Pendry et al., 2001; Bargh et al., 1996). De produkter som marknadsfördes i 

de tolv filmerna var kläder (3), hårborttagningskräm (1), schampo (2), möbler (1), tandkräm 

(1), livsmedel (1), kosmetika (2) samt hårfärgningsmedel (1). Till filmvisningen användes en 

tv samt en dvd-spelare.  

 

Till konformitetstestet användes en cd-skiva med fyra ljudsekvenser, alla med olika 

bakgrundsrytmer samt ett antal slumpmässigt fördelade plingljud med två olika toner. 

Plingljuden bestod i alla sekvenser av samma två toner. Antalet plingljud på de fyra 

sekvenserna var 64, 62, 53 respektive 45. Ljudsekvenserna var omkring en minut långa. 

Bakgrundsrytmerna och plingljuden framställdes med synthesizer. En cd-spelare användes för 

att spela upp skivan. Konformitetstestet utformades som ett ljudurskiljningstest för att minska 
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risken att deltagarna skulle känna igen mer Asch-liknande experiment. Upplägget kom ifrån 

ett annat konformitetsexperiment där deltagarna fick lyssna på en ljudsekvens (Pendry & 

Carrick, 2001). Tidigare forskning har visat att det i konformitetsexperiment kan vara viktigt 

med flera försök, där vissa är kritiska, d.v.s. förväntas ge utslag på konformitet, medan andra 

fungerar som utfyllnad för att minska deltagarnas misstänksamhet (Asch, 1952; Glinski, 

Glinski & Slatin, 1970; ref. i Pasupathi, 1999). Därför användes i denna studie fyra 

ljudsekvenser, varav två kritiska.  

 

Procedur 

Pilot- och baslinjegrupper 

Ursprungligen bestod ljudurskiljningstestet av fem ljudsekvenser, men då tio deltagare 

ur baslinjegruppen testats upptäcktes att en av ljudsekvenserna var för svår. På denna 

ljudsekvens uppfattade flera av deltagarna enbart hälften av ljuden. Detta ledde till beslutet att 

utesluta denna sekvens ur experimentet samt att de tio första resultaten istället fick utgöra en 

pilotstudie. Baslinjegruppen fylldes därefter på med tio reservdeltagare. På grund av bortfall, 

vilket beskrivits tidigare, kom baslinjegruppen ändå att decimeras till 19 personer. I bas-

linjegruppen fick deltagarna lyssna på ljudsekvenserna enskilt och efter varje ljudsekvens 

avge sitt svar muntligt. Syftet med detta var att få en översikt av hur stor felmarginal man 

kunde vänta sig av testets svårighetsgrad. Försöken i baslinjegruppen leddes av två olika 

kvinnliga försöksledare som vid experimentets början bad deltagarna skriva under ett 

samtycke till att delta i studien. Försöksledaren frågade också om deltagarnas ålder. Inför 

ljudbandstestet fick deltagarna följande instruktioner: 

 

Det här är ett ljudurskiljningstest. Du ska nu få lyssna på en skiva med fyra 
ljudsekvenser. Ljudkvalitén är medvetet nedsatt, så lyssna noga. Varje ljudsekvens 
innehåller en bakgrundsrytm och samtidigt ett antal plingljud med två olika toner, en 
ljusare och en mörkare. Plingljuden kommer slumpmässigt och ibland i mycket täta 
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intervall. Din uppgift är att tyst för dig själv försöka hålla räkning på det totala antalet 
plingljud, alltså både de ljusa och de mörka. Fortsätt räkna även om du tycker att du 
tappat bort dig. När en ljudsekvens är slut stannar jag skivan och du kommer att få ge 
ditt svar på hur många plingljud du hörde. Sedan startar jag skivan igen så att du kan 
lyssna på nästa ljudsekvens. Du får inte använda fingrarna för att hålla räkningen. Jag 
kommer inte att svara på några frågor under testets gång. Har du förstått 
instruktionerna? Då börjar vi. 
 
 

Kontrollgrupp 

Även deltagarna i kontrollgruppen gjorde ljudurskiljningstestet, men tillsammans med 

fyra andra personer. Dessa fyra var medhjälpare till försöksledaren (konfederater) som gav 

medvetet felaktiga svar på två av ljudsekvenserna. Efter att ha avslutat försöken med 

baslinjegruppen räknades medelvärden och standardavvikelser ut för var och en av de fyra 

ljudsekvenserna. Av de fyra valdes nummer två och tre ut som kritiska försök, d.v.s. de försök 

där konfederaterna gav felaktiga svar för att se om deltagaren skulle anpassa sig. De övriga 

två användes som utfyllnadsförsök för att minska risken för misstankar. Valet av kritiska 

försök gjordes genom att först utesluta den första av sekvenserna för att till en början minska 

risken för misstankar hos deltagarna. Sedan uteslöts även den sista sekvensen, eftersom den 

ansågs vara för lätt för att fungera som konformitetstest. Denna sista sekvens var nämligen 

kortare än de andra tre med färre plingljud samt att deltagarna i baslinjegruppen angav svar 

med mindre spridning än i de andra försöken. Utifrån baslinjegruppens resultat avgjordes 

vilka svar konfederaterna skulle avge vid konformitetstesten. Vid utfyllnadsförsöken angav 

konfederaterna svar med ett medelvärde som utgjordes av det korrekta antalet plingljud. Vid 

de kritiska försöken var konfederaternas svar tvungna att överstiga baslinjegruppens högsta 

svar på dessa sekvenser, så att man tydligt skulle kunna skilja konformitet från felräkning. 

Medelvärdet för konfederaternas svar på dessa kritiska försök lades 20 steg över det rätta 

svaret, vilket var cirka tio steg över de högsta angivna svaren bland baslinjegruppens 

deltagare. 
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Gruppen av konfederater utgjordes vid varje försök av fyra kvinnor. Totalt användes 

14 konfederater i åldrarna 24 till 32 år med en medelålder på 26,5 år. Kontrollgruppen fick 

göra konformitetsexperimentet tillsammans med konfederaterna utan att ha sett reklamfilm 

innan. Syftet med kontrollgruppen var att undersöka hur stor konformitet som kunde förväntas 

av själva testet för att sedan kunna jämföra detta med experimentgruppens resultat. Vid varje 

konformitetstest i kontrollgruppen hämtade samma kvinnliga försöksledare deltagaren på en 

avtalad plats under förevändning att deltagaren inte blivit underrättad om en saländring. 

Under tiden väntade konfederaterna utanför den rätta salen. Deltagaren och konfederaterna 

satte sig på fem stolar som stod uppradade längs väggen. Konfederaterna satt alltid i samma 

ordning, och de svar de angav var bundna till platserna med konfederat 1 närmast 

försöksledaren och konfederat 4 närmast den verkliga deltagaren som satt längst bort. 

Deltagarna fick instruktioner som var identiska med baslinjegruppens. När samtycket skrevs 

under frågade konfederat 3 varje gång om dagens datum för att öka trovärdigheten i att 

konfederaterna var verkliga deltagare. Efter varje ljudsekvens frågade försöksledaren 

konfederat 1 till 4 samt deltagaren i tur och ordning: ”Hur många plingljud hörde du?” 

Försöksledaren upprepade sedan varje svar innan det skrevs ner.  

 

Experimentgrupp 

I experimentgruppen fick deltagarna först se reklamfilmerna, för att sedan i ett annat 

rum få lyssna på ljudsekvenserna. Samma kvinnliga försöksledare ledde samtliga experiment. 

Deltagarna fick den vilseledande informationen att filmerna ingick i ett långtidsminnestest för 

detaljer i reklamfilm. Anledningen till detta var att deltagarna skulle koncentrera sig på 

filmerna för att öka sannolikheten att den kvinnliga könsstereotypen skulle aktiveras. 
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Instruktionen användes också som ett sätt att göra primingmanipulationen mindre uppenbar. 

Deltagaren skrev under samtycket och fick därefter följande instruktioner: 

 

Det här är ett långtidsminnestest för detaljer i reklamfilm. Du ska nu få se ett antal 
reklamfilmer. Du får bara se dem en gång så titta noga. Långtidsminnet kan inte testas 
förrän efter cirka 20 minuter, så efter att du har sett filmerna ska du tillsammans med 
några andra deltagare få göra ett annat test emellan. Därefter kommer ni att få göra 
själva minnestestet enskilt. Just nu behöver du bara koncentrera dig på filmen. Jag 
sätter igång dvd-spelaren åt dig och sedan lämnar jag rummet. När du märker att 
filmerna är slut så går du till sal X och möter oss andra där. Ta med dig dina saker för 
vi kommer inte tillbaka hit. Har du förstått instruktionerna? 
 

 

När filmerna var slut gick deltagaren bort till den angivna salen där försöksledaren och 

fyra konfederater, som också förmodades ha suttit i varsitt rum och tittat på film, stod och 

väntade. För att ytterligare förstärka intrycket att konfederaterna också sett på film hade 

försöksledaren förutom deltagarens samtycke även konfederaternas falska sådana i handen, 

och när alla satt sig frågade försöksledaren om utrustningen fungerat för samtliga. 

Försöksledaren frågade efter deltagarnas åldrar och därefter gick konformitetstestet till på 

samma sätt som i kontrollgruppen, förutom att ingen vid dessa tillfällen frågade efter dagens 

datum. När testet var klart blev deltagaren informerad om studiens egentliga syfte och 

tillfrågad om någon av delarna i experimentet väckt misstanke om detta syfte. Ett fåtal av 

deltagarna uppgav att de lagt märke till att filmerna enbart riktades till kvinnor, men de sade 

sig inte ha förstått vad manipulationen gick ut på.  

 

Statistisk analys 

Insamlad data var avsedd att analyseras i en envägsvariansanalys (ANOVA) samt i ett 

efterföljande post hoc-test med Tukeys HSD. Detta för att undersöka huruvida det förelåg 

skillnader mellan de tre grupperna samt var en eventuell skillnad fanns.  
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Resultat 

 

Den beroende variabeln i denna studie var graden av konformitet utifrån deltagarnas skattning 

av antalet plingljud. Detta mättes i form av medelvärden för respektive grupp på de kritiska 

ljudsekvenserna. Då konfederaternas medelskattning på de kritiska försöken låg 20 steg över 

det korrekta svaret kunde en deltagares skattning som låg närmare det korrekta svaret tyda på 

icke-konformitet medan en skattning närmare konfederaternas svar kunde vara en indikation 

på konformitet. Data i form av dessa skattningar bearbetades i en envägs-ANOVA. Sekvens 2 

och 3 analyserades sammanslagna för att få ett mer reliabelt mått på grad av konformitet. 

Resultatet visade på en signifikant gruppskillnad; F (2, 63) = 3,46, p < ,05. Post hoc-test med 

Tukeys HSD visade att denna skillnad låg mellan baslinjegrupp (M = 118,58, SD = 9,78) och 

experimentgrupp (M = 129,60, SD = 18,00); p = ,048. Det fanns även en tendens till 

signifikans mellan kontrollgrupp (M = 127,93, SD = 13,71) och baslinjegrupp, p = ,08 (se 

Figur 1). Detta tyder på att ljudurskiljningstestet i både kontroll- och experimentgrupp tycks 

ha fungerat som konformitetsmätning. Ingen signifikant skillnad kunde dock påvisas mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp; p = ,916. Av resultaten kan således utläsas att det inte har 

förekommit någon signifikant effekt av primingmanipulationen, vilket var studiens syfte att 

undersöka. 
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Figur 1 

Medelvärden för skattning av antal plingljud, sekvens 2 och sekvens 3 sammanslagna, för de 
olika grupperna 

 

 
Diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida priming för den kvinnliga 

könsstereotypen i tv-reklam ökar graden av konformitet hos kvinnor. Resultaten antyder att 

könsstereotyp reklamfilm inte har denna effekt, då skillnaden mellan experimentgrupp och 

kontrollgrupp inte var signifikant. Det som ändå kan utläsas av resultaten är att de båda 

kritiska ljudsekvenserna tycks ha fungerat som ett mått på konformitet. Detta stärker 

antagandet att det är primingmanipulationen, i form av reklamfilmer, som inte fungerat enligt 

hypotesen snarare än konformitetstestet. Resultatet ger inte stöd åt de tidigare forsknings-

resultat som visat att kvinnors prestationer och attityder kan förändras vid priming för den 

kvinnliga könsstereotypen (Davies et al., 2002; Davies et al., 2005; Jennings et al., 1980; Shih 

et al., 2002; Steele & Ambady, 2005; Ward & Friedman, 2006).  
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Då konformitetsexperimentet verkar ha gett utslag i både kontroll- och experiment-

gruppen kan en möjlighet att förklara den uteblivna primingeffekten i experimentgruppen 

finnas i att konformitet som fenomen är starkare än effekten av en primingmanipulation. Detta 

skulle i så fall kunna innebära att konformitetsexperimentet tagit ut effekten av 

reklamfilmerna, och att det därför inte hade spelat någon roll huruvida stereotypen aktiverats 

eller inte. Eftersom deltagarna i kontrollgruppen uppvisade konformitet, d.v.s. hade ett förhöjt 

medelvärde i jämförelse med baslinjegruppen, hade det krävts en stor effekt av 

primingmanipulationen på experimentgruppen för att tydligt ytterligare öka graden av 

konformitet. 

 

Resultaten kan också tyda på att konformitet, tvärtemot denna studies hypotes, inte är 

kopplat till den kvinnliga könsstereotypen. Primingeffekter har visat sig vara som starkast när 

länken mellan kategorin man primar för (i detta fall den kvinnliga stereotypen) och beteendet 

(konformitet) är otvetydig (Bargh et al., 1996; Pendry et al., 2001). Här är det möjligt att den 

uteblivna effekten indikerar en inte tillräckligt stark association mellan en typisk kvinna och 

beteendet att anpassa sig efter gruppnormen, d.v.s. kopplingen är för svag för att ge utslag. 

 

Tidigare studier har visat på försämrade akademiska resultat och sänkta 

ambitionsnivåer hos kvinnor efter priming för den egna könsstereotypen (Davies et al., 2002; 

Davies et al., 2005; Shih et al., 2002; Steele & Ambady, 2005; Ward & Friedman, 2006). 

Utifrån den nuvarande studiens uteblivna effekt kan det vara relevant att undersöka 

könsstereotypa reklamfilmers påverkan på andra faktorer än konformitet, såsom självkänsla 

och självförtroende, eftersom dessa skulle kunna vara de nyckelkomponenter som påverkar 

sänkt prestation och ambition. I en tidigare nämnd studie där barn fick se tv-klipp i vilka 

kvinnor framställdes tvärtemot könsstereotypen, d.v.s. mer starka och självständiga, visade 
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det sig bl.a. att barnens ambitionsnivå höjdes efter att ha sett dessa klipp (Ashby & Wittmaier, 

1978; O’Bryant & Corder-Bolz, 1978; ref. i Bussey & Bandura, 1999). Detta tyder på att grad 

av konformitet liksom andra faktorer som ambition och självkänsla skulle kunna minskas, 

respektive ökas, om kvinnor i tv-reklam framställdes tvärtemot den rådande stereotypen, 

vilket ändå kan tala för reklamens betydelse för normskapande. 

 

De schemateorier som tidigare nämnts ger också en möjlig förklaring till resultaten. 

Enligt dessa teorier blir scheman som ofta aktiveras permanent tillgängliga, vilket gör att 

individer automatiskt bearbetar information genom ett sådant slags filter. Detta skulle 

innebära att det i praktiken inte blir någon större skillnad mellan deltagarna i kontrollgruppen 

och de i experimentgruppen, eftersom många troligtvis möter könsstereotyp reklamfilm i sin 

vardag. Enligt teorierna ska det senast aktiverade schemat ha störst genomslagskraft, men om 

schemat permanent finns tillgängligt blir det möjligen ingen större skillnad. Att detta inte 

verkar ha påverkat utfallet i tidigare studier med priming för reklamfilmer kan bero på att 

kontrollgrupperna då fått se neutrala reklamfilmer istället för att inte se på några filmer alls, 

vilket var fallet i denna studie. Dessa neutrala filmer kan i sig ha fungerat som en annan sorts 

priming, d.v.s. något som aktiverat ett eller flera andra scheman. Dessa scheman kan i sin tur 

ha styrt deltagarnas uppmärksamhet åt innehållet i de neutrala reklamfilmerna. På detta sätt 

kan kontrollgrupperna ha blivit ”skyddade” från att i testsituationen färgas av den dagliga 

exponeringen för könsstereotyp reklam. 

 

Några deltagare kommenterade också att de lagt märke till att alla reklamfilmer var 

utpräglat kvinnliga. Ingen av dem uppgav att de förstått att studien handlade om köns-

stereotyper, men det är möjligt att sådana tankar ändå väcktes. I en studie påvisades att det är 

möjligt att stå emot det aktiverade könsschemat om man är medveten om det och aktivt 
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försöker göra motstånd (Blair & Banaji, 1996). Med tanke på att vi lever i ett samhälle där 

medvetenheten om jämställdhet och könsroller är stor, är det tänkbart att deltagarna reagerade 

negativt på budskapet som reklamen förmedlade, och därför inte handlade enligt stereotypen. 

Snarare än att aktivera en stereotyp kategori hos deltagarna kan filmerna ha väckt en mer 

medveten reaktion hos dem, och således påverkat beteendet i en annan riktning eller inte 

påverkat det alls.  

 

Forskning har visat att reklamfilm idag visar en något mindre stereotyp bild av 

kvinnor och män än förr (Furnham et al., 2000). I de tidigare studier som använt reklamfilm 

för att aktivera en kvinnlig könsstereotyp har kvinnan i filmerna framställts som den som 

sköter hemmet och behagar mannen (Davies et al., 2002; Davies et al., 2005; Jennings et al., 

1980). De filmer som idag förmedlar en stereotyp bild av kvinnan, och som användes i denna 

studie, framhäver framför allt den vackra ytans och hygienens betydelse. Traditionellt 

kvinnliga intressen, sysselsättningar och personlighetsdrag kommer troligtvis inte fram i 

reklamen på samma sätt som tidigare. Enligt Ideomotor Theory kan man väcka en del av 

könsschemat genom aktivering av en annan del (Wheeler & Petty, 2001). I detta fall bör 

främst skönhetssträvandet ha aktiverats. Därmed förmodades också andra delar väckas, t.ex. 

en vilja att vara till lags och att inte sticka ut, eftersom det visat sig att dessa beteenden ofta 

kopplas ihop med den kvinnliga könsstereotypen. Detta borde i så fall ha gett en ökad grad av 

konformitet hos deltagarna i studien, eftersom konformitet innebär just anpassning snarare än 

att sticka ut. Detta verkar inte ha skett, viket skulle kunna tyda på att den kvinnliga 

stereotypen håller på att förändras. Det nya kvinnoidealet visar kanske en ännu mer komplex 

bild där kvinnan dels ska vara stark och självständig, men samtidigt behaglig, mån om att vara 

vacker och hålla sig fräsch. Dagens reklamfilmer signalerar möjligen större autonomi, 

kvinnorna kanske snarast ses som starka karriärskvinnor, individualistiska, med livsslogans 
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som ”ta hand om dig” och ”det är du värd”. Samtidigt tycks denna autonomi uppnås genom 

att kvinnan tar makten med sitt vackra yttre, genom att hon är oemotståndlig, då förebilderna 

som visas i tv-reklam fortfarande är vackra.  

 

Ytterligare ett sätt att se på att denna studies resultat inte överensstämmer med tidigare 

forskning är att det i dessa studier egentligen inte förekommit primingeffekt, utan att dessa 

resultat berott på exempelvis olika typer av bias. 

 

Det finns i denna studie ett antal begränsningar som bör kommenteras eftersom de kan 

ha påverkat utfallet. Ett exempel på detta är bortfall. Antalet deltagare kom att decimeras från 

90 till 66 personer, något som bl.a. resulterade i att grupperna inte blev lika stora. Detta kan 

ha gjort att de deltagare som föll bort skilde sig systematiskt från dem som fanns kvar. 

Ytterligare en effekt av bortfallet blev att studiens power, d.v.s. möjligheten att upptäcka en 

skillnad om en sådan finns, försvagades genom att grupperna kan ha blivit för små. Även 

konformitetstestets utformning försvårar möjligheten att upptäckta en skillnad: Eftersom 

konformitet här inte mäts med kategorier utan på ett kontinuum blir spridningen på de kritiska 

sekvenserna stor inom grupperna. Detta blir en naturlig följd av att deltagarna kan ange svar 

som ligger nära det korrekta eller nära konfederaternas svar som ligger 20 steg över.   

 

Deltagarna i experimentgruppen som fick se på film fick inledningsvis annan 

information än kontroll- och baslinjegrupperna, bl.a. att de skulle få göra ett minnestest. Detta 

kan ha lett till att deltagarnas inställning till experimentet skilde sig åt i de olika grupperna, 

t.ex. genom att uppgifterna upplevdes som olika viktiga. Hur viktig en uppgift upplevs vara 

har visat sig kunna påverka graden av konformitet (Baron et al., 1996). Kanske var deltagarna 

i experimentgruppen mer inställda på att minnas allt från reklamfilmerna, så att 
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grupptryckssituationen i konformitetstestet inte fick lika stor effekt som 

primingmanipulationen borde ha gett upphov till enligt hypotesen.  

 

Det användes fler filmer till primingmanipulationen än i tidigare liknande studier, dels 

för att försöka efterlikna en reklampaus på tv men även för att tidsåtgången skulle stämma 

överens med andra sorters primingmanipulationer (se t.ex. Bargh et al., 1996). Detta kan ha 

lett till att primingen blev övertydlig så att kopplingen mellan ledtråden och den stereotyp den 

förväntades aktivera blev uppenbar. 

 

Det finns även faktorer som ger styrka åt studiens design och som därmed gör resultaten 

mer reliabla. För att kontrollera för systematiska skillnader mellan deltagarna randomiserades 

dessa från början till de tre grupperna. Resultat från en baslinjegrupp användes för att se hur 

svårt ljudbandstestet var i sig, vilket gjorde det möjligt att avgöra vilka svar som var rimliga för 

konfederaterna att ange. Eftersom det, vilket tas upp i inledningen, har visats att faktorer såsom 

uppgiftens svårighetsgrad påverkar det sociala tryck som människor upplever, var det viktigt att 

få en uppfattning om karaktären av detta test. I studien fanns även en kontrollgrupp som inte 

utsattes för priming. Denna användes för att undersöka vilken grad av konformitet man kunde 

räkna med att se i det för denna studie utvalda konformitetstestet. Det var då möjligt att med 

större säkerhet avgöra huruvida primingmanipulationen i sig påverkat tendensen till konformitet, 

vilket också ökade den interna validiteten.  

 

Experimentsituationen var i största möjliga mån konstanthållen: alla deltagare mötte 

samma experimentledare, lika många konfederater medverkade varje gång och gav samma 

felaktiga svar, samtliga fick i det närmsta identiska instruktioner och placeringen i 

experimentrummen hölls konstant. Detta minskade risken för olika typer av bias. Försöksledaren 
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lämnade dessutom filmrummet för minimal påverkan på deltagaren. Något som talar för 

ljudurskiljningstestets fungerande som konformitetsexperiment är att ingen av deltagarna vid 

förfrågan sade sig misstänka att konfederaterna inte var verkliga deltagare. Det kan också ses 

som en styrka att konfederaterna hade ungefär samma medelålder som deltagarna. Forskning har 

visat att om deltagaren känner sig lik majoriteten ökar graden av konformitet eftersom gruppen 

då uppfattas som en trovärdig referensgrupp (Bond & Smith, 1996). Därför var det viktigt att 

denna faktor hölls konstant. Konformitetstestets utformning kan också ses som en av studiens 

styrkor. Eftersom svarsangivelserna ligger längs ett kontinuum blir mätningen mer nyanserad i 

att man inte behöver ha gett ett svar inom samma intervall som konfederaterna för att anses ha 

anpassat sig. Detta sätt att mäta konformitet kan ses som ett mer realistiskt alternativ än att mäta 

i kategorier som ”konformitet” och ”ej konformitet”, då människor i vardagen ofta fattar mer 

komplicerade beslut än sådana som är begränsade till bestämda alternativ. 

 

Resultaten i denna studie antyder att kvinnor inte blir mer anpassningsbara av den reklam 

som visas på tv idag. Det verkar finnas två konkurrerande huvudsakliga förklaringar till detta 

resultat: Det ena förklaringsalternativet grundar sig i att båda grupperna som utsattes för 

konformitetsexperimentet faktiskt anpassade sig. Det är möjligt att just konformitet är ett så 

starkt fenomen att det slår ut annan påverkan, t.ex. primingmanipulationer. Graden av 

konformitet kan således vara svår att öka då denna redan har en signifikant effekt i sig själv.  

 

Det andra alternativet handlar om att kvinnors konformitet inte längre påverkas av 

reklamfilm. Detta kan i sin tur bero på att de konstant utsätts för dessa bilder och därför redan 

automatiskt bearbetar information genom ett sådant filter. Det kan också bero på att 

medvetenheten om, och också motståndskraften mot, könsstereotyper har ökat och/eller att 

bilden som visas av kvinnor i reklam har förändrats. Kanske är det så att den stereotyp som 
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framträtt i tidigare forskning inte längre stämmer överens med bilden av kvinnor i tv-reklam. 

Bilden kan fortfarande vara stereotyp, men den är annorlunda. Möjligen är strävan efter 

konsensus inte längre något som kvinnor prioriterar högt, kanske eftersom det ses som mer 

tillåtande att avvika och därigenom agera mer autonomt.  Oavsett vilken förklaring som är mest 

sannolik är det möjligt att tv-reklam kan ha effekt på andra hämmade beteenden hos kvinnor. 

Detta skulle kunna undersökas genom att testa hur liknande priming för stereotyp tv-reklam kan 

påverka andra möjliga komponenter av stereotypen som kan ha en negativ effekt på kvinnors 

beteende och mående, exempelvis prestation eller självkänsla. Dels kan man, vilket tidigare 

föreslagits, se hur media med en mer jämställd framställning av kvinnor kan minska sådana 

hämmade beteenden och attityder. Det är också möjligt att tv-reklam inte är den största mediala 

influensen idag, vilket skulle göra det intressant att undersöka hur andra aspekter, som t.ex. tv-

serier, underhållningsprogram eller musikvideor, påverkar kvinnor.  
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