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Wizerunek kobiety w reklamie internetowej w zależności od płci 
adresatów przekazu

Streszczenie

Celem rozważań jest określenie wizerunku kobiety przedstawianej w reklamach 
internetowych, skierowanych do rożnych grup odbiorców (kobiety i mężczyźni). 

Badanie polegało na analizie reklam wyświetlanych na pięciu portalach interne-
towych skierowanych do kobiet oraz pięciu skierowanych do mężczyzn. 

Na stronach kierowanych do płci żeńskiej częściej można było zobaczyć kobie-
ty w roli nietradycyjnej. Zazwyczaj były to postacie atrakcyjne fizycznie, kobiety 
nowoczesne, dbające o swój wygląd oraz pewne siebie. Z kolei na portalach dla 
mężczyzn kobieta znacznie częściej występowała w rolach tradycyjnych. Z reguły 
pokazywana była jako dekoracja lub obiekt seksualny. 

Stereotypy na temat kobiet są powszechnie wykorzystywane w reklamach in-
ternetowych. Twórcy umieszczają w swoich przekazach symbole i stereotypy oraz 
wzorce zachowań pożądane w danej grupie docelowej. Artykuł ma charakter stu-
dium przypadku.

Słowa kluczowe: reklama, Internet, wizerunek, kobieta, stereotyp.

Kody JEL: L86, M14, M37, P46

Wstęp

W różnych środkach masowego przekazu możemy spotkać się z reklamą wykorzystującą 
stereotypy. Twórcy stosują je w celu uproszczenia przekazu i pobudzenia wyobraźni odbior-
ców. Uznawane jest to przez nich za skuteczny sposób na zapamiętanie marki oraz zdobycie 
lojalnego klienta. Nierzadko w przekazach przejawia się również gra emocji oraz różnego 
rodzaju metody wykorzystywania komunikacji niewerbalnej. Wszystko to ma oddziaływać 
na potencjalnych konsumentów, którzy w dzisiejszych czasach potrzebują komunikatu pro-
stego, nie wymagającego dużej uwagi i skupienia.

Celem rozważań jest określenie wizerunku kobiety przedstawianej w reklamach interne-
towych, skierowanych do rożnych grup odbiorców (kobiety i mężczyźni).

Stereotypy na temat kobiet

Stereotypy ról płciowych dotyczą uogólniania oraz przekonań na temat tego, jakie za-
jęcia, bądź też rodzaje aktywności przeznaczone są dla kobiet, a jakie dla mężczyzn. Rola 
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płci w tym przypadku oznacza zbiór zdefiniowanych, zarówno społecznie, jak i kulturo-
wo oczekiwań, które według stereotypu powinny spełniać omawiane jednostki w pewnych 
określonych sytuacjach. Kwestia ta dotyczy głównie obowiązków wynikających z aktyw-
ności zawodowej kobiet i mężczyzn, np. przejmowanie wszelkich zobowiązań finansowych 
przez mężczyznę czy opiekowanie się dziećmi i prowadzenie domu przez kobietę. Innym 
przykładem jest zajmowanie przez mężczyzn wyższych stanowisk organizacyjnych, sfera 
polityczna czy też służba wojskowa (Mandal 2004, s. 15). Rzadko spotyka się mężczyzn 
sprzedających ubrania, środki czystości czy też artykuły dla dzieci (Renzetti, Curran 2005, 
s. 312).

Wizerunek kobiety w reklamie

Kobieta – opiekunka, matka, żona

Wizerunek kobiety jako oddanej, ciepłej opiekunki swojej rodziny można ujrzeć najczę-
ściej w reklamach leków, produktów żywnościowych, proszków do prania, czy też artyku-
łów dla dzieci. Są to zazwyczaj kobiety doświadczone życiowo, znające nowości medyczne, 
które skutecznie potrafią pomóc swoim pociechom oraz mężom w przypadku przeziębienia, 
gorączki lub bólu głowy. Kobiety te reklamują wszelkiego rodzaju pokarmy, odżywki oraz 
akcesoria dla dzieci. Kolejną kategorią reklamowaną w takich przekazach są produkty żyw-
nościowe, które matki i żony podają swojej rodzinie w trosce o ich zdrowie oraz samopoczu-
cie (Czerw 2004, s. 35-40). Kobieta w reklamach pragnie czuć się niezbędna i służy pomocą 
oraz wsparciem (Kieżel 1998, s. 25-30). 

Kobieta jako gospodyni domowa

Do głównych zadań gospodyni należy przywracanie koloru ubraniom, utrzymywanie po-
rządku w domu, a także dezynfekcja pomieszczeń, głównie kuchni i łazienki (Czerw 2004,  
s. 35-40). Bohaterki w reklamie nie okazują zniechęcenia ani wyczerpania. Ogromną war-
tość ma dla nich osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. 

Kobieta jako uwodzicielska piękność

Uwodzicielka to kobieta pełna szyku, wdzięku i uroku, której ciężko jest się oprzeć. 
W reklamach zaspokaja ona swoją potrzebę zdobywania przez uwodzenie i kuszenie męż-
czyzn. Taki wizerunek kobiet wykorzystują głównie reklamy perfum, kosmetyków oraz 
ekskluzywnej bielizny czy ubrań (Kieżel 1998, s. 25-30). W reklamach występuje sama lub 
w towarzystwie, najczęściej przystojnego mężczyzny. 

Inną odmianą tego wizerunku kobiety jest „wamp”. Zazwyczaj jest to kobieta naga lub 
bardzo skąpo ubrana w strój, który w sposób szczególny podkreśla jej seksualność. Reklamy 
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z jej udziałem są najczęściej kierowane do mężczyzn, choć zdarzają się wyjątki (Czerw 
2004, s. 35-40).

Kobieta aktywna zawodowo

Kobieta aktywna zawodowo przedstawiana w reklamie to osoba niezależna, nieustannie 
dążąca do celu, pokonująca trudności napotkane na swej drodze, a jednocześnie pragnąca 
akceptacji otoczenia (Kieżel 1998, s. 25-30). Przekazy reklamowe dotyczą zazwyczaj ko-
smetyków, zegarków, czy też modnej odzieży. 

Metoda badań

Reklama internetowa w znacznym stopniu pokazuje kobiety w tradycyjnych i uległych 
rolach, sugerując, że są one w ciągłej potrzebie i zależności od reasekuracji mężczyzny 
(Plakoyiannaki i in. 2008, s. 101-112).

W badaniu skupiono się na dwóch głównych celach: 
 - Po pierwsze, określenie wizerunku kobiet przedstawianych w reklamie internetowej. 
 - Po drugie, analiza przekazów reklamowych skierowanych do różnych grup społecznych 

(kobiet i mężczyzn), czyli określenie ewentualnych różnic w prezentowanym wizerunku 
reklamowym kobiet.
Badanie polegało na analizie reklam wyświetlanych na pięciu portalach internetowych 

skierowanych do kobiet oraz pięciu skierowanych do mężczyzn. Strony internetowe prze-
glądano dwa razy dziennie w godzinach popołudniowych i wieczornych w ciągu jednego 
tygodnia w maju 2013 roku.

Wizerunki kobiet występujących w reklamach przydzielono do dwóch umownych katego-
rii ‒ tradycyjne i nietradycyjne. Do wizerunków tradycyjnych zaliczono kobietę występującą 
w roli pani domu, matki, żony, opiekunki, osoby zależnej od mężczyzny. Za tradycyjny wi-
zerunek kobiety uznano również kobietę występującą jako dekoracja oraz obiekt seksualny. 

Do grupy wizerunków nietradycyjnych zaliczono kobietę atrakcyjną fizycznie. Jest to 
bohaterka nowoczesna, która chce się sobie podobać, dba o wygląd oraz pielęgnuje urodę. 
Nietradycyjną rolą jest również kobieta występująca w reklamie jako ekspert. Taką oso-
bą jest również kobieta aktywna zawodowo, profesjonalistka, ukazywana w trakcie pra-
cy. W przekazach reklamowych możemy zauważyć także kobietę prezentowaną na równi 
z mężczyzną. Ostatnim obliczem kobiety, które zaliczone zostało do ról nietradycyjnych 
w reklamach jest kobieta mająca swoje hobby, wykonująca niestandardowe czynności, na 
przykład sporty ekstremalne i działalność niezwiązaną z gospodarstwem domowym.

Wybrane kobiece portale internetowe to: 
 - www.kobieta.pl
 - www.ofemini.pl
 - www.kobieta.gazeta.pl
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 - www.tojakobieta.pl
 - www.piekniejsza.pl

Na portalach tych poruszanych jest wiele tematów. Pojawiają się tam przede wszystkim 
zagadnienia dotyczące urody i pielęgnacji kobiecego ciała. Można znaleźć na nich również 
porady oraz informacje o nowych produktach pojawiających się na rynku. Wśród zakładek 
pojawiają się między innymi: fitness i zdrowie, quizy, horoskopy, seks oraz przepisy kuli-
narne. Twórcy stron poruszają również problematykę związaną z prowadzeniem domu i wy-
chowywaniem dzieci. Częstym tematem portali kobiecych jest również show biznes i plotki 
dotyczące życia gwiazd. Popularne wśród użytkowniczek są także fora, na których mogą się 
one wymieniać doświadczeniami i poradami. 

Wśród analizowanych portali skierowanych do mężczyzn znalazły się:
 - www.time4men.pl
 - www.menshealth.pl
 - www.jegostrona.pl
 - www.menstream.pl
 - www.ckm.pl

Na męskich stronach internetowych można znaleźć takie tematy, jak fitness, zdrowie, 
dieta oraz trening. Równie często pojawiają się tam informacje o nowościach w dziedzinie 
motoryzacji, a także mody męskiej. Rzadziej jednak niż w przypadku portali kobiecych, 
spotkać można zagadnienia dotyczące rodziny czy domu. Na tych portalach są również za-
kładki z poradami dotyczącymi kształtowania sylwetki oraz odpowiedzi na nurtujące panów 
pytania. Główne poruszane tematy to seks, sport, kobiety oraz pieniądze.

Reklamy na kobiecych portalach internetowych

W tabeli 1 przedstawiono liczbę reklam kreujących tradycyjny bądź nietradycyjny wize-
runek kobiety na damskich portalach internetowych.

Tabela 1
Liczba reklam na kobiecych portalach internetowych

Nazwa strony internetowej
Wizerunek kobiety w reklamie

Tradycyjny Nietradycyjny

www.kobieta.pl 19 25
www.ofemini.pl 15 20
www.iwoman.pl 28 49
www.tojakobieta.pl 14 8
www.piekniejsza.pl 19 9
Suma 95 111

Źródło: opracowanie własne. 
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Podczas tygodniowej obserwacji na stronie portalu skierowanego do pań www.kobieta.pl 
pojawiło się 19 reklam ukazujących tradycyjny wizerunek kobiety. Były to zazwyczaj re-
klamy prezentujące bohaterkę w otoczeniu rodziny, często w zamkniętym pomieszczeniu. 
Występowała ona głównie w roli matki lub żony i reklamowała środki czystości, artykuły 
żywnościowe czy też artykuły dla dzieci. Rzadziej pojawiały się reklamy, w których kobieta 
występowała jako obiekt seksualny lub dekoracja.

Reklam ukazujących nietradycyjny wizerunek kobiety pojawiło się na tym portalu tro-
chę więcej. 25 nietradycyjnych reklam, które znalazły się na stronie, najczęściej ukazywało 
kobietę jako osobę atrakcyjną fizycznie, prezentującą zazwyczaj szampony do włosów, ko-
smetyki i inne środki higieny. 

Na stronie www.ofemini.pl wyświetliło się 15 reklam przedstawiających tradycyjną rolę 
kobiety i 20 przekazów nietradycyjnych. Wśród tych pierwszych kobieta po raz kolejny 
wystąpiła jako pani domu oraz matka i żona. Nietradycyjny wizerunek kobiety, podobnie 
jak w przypadku wcześniej omawianego portalu, pojawiał się najczęściej w reklamie ko-
smetyków i kobiecych produktów higienicznych. Poniżej przykład reklamy zamieszczonej 
na omawianym portalu. Obraz pokazuje kobietę atrakcyjną fizycznie.

Portal www.iwoman.pl ukazał na swojej stronie 28 reklam o tradycyjnym wizerunku 
kobiety i aż 49, w których bohaterka wystąpiła w roli uznanej w badaniu za nietradycyjną. 
Podobnie jak w przypadku opisanych wyżej portali, kobiety występowały głównie jako go-
spodynie domowe, jeśli chodzi o reklamy tradycyjne oraz jako kobiety atrakcyjne fizycznie 
w przypadku przekazów nietradycyjnych. 

Z kolei na stronie www.tojakobieta.pl pojawiło się niewiele reklam, gdyż jedynie 15 pre-
zentujących kobietę w sposób tradycyjny i tylko 8 w roli nietradycyjnej. Na uwagę zasługuje 
jednak fakt, iż wśród tych drugich pojawiły się reklamy, w których bohaterka prezentowała 
swoje hobby wykonując czynności niestandardowe. Zaprezentowana została np. podczas 
uprawiania sportu wyczynowego, jakim jest wspinaczka górska. W reklamie tej kobieta zdo-
bywa szczyt i stojąc na nim podaje rękę wspinającemu się jeszcze mężczyźnie. 

Na ostatniej z odwiedzonych stron, jaką jest www.piekniejsza.pl ukazało się 19 reklam 
o portrecie kobiety tradycyjnym i tylko 9 prezentujących nietradycyjny wizerunek bohater-
ki. Tu z kolei należy zwrócić uwagę na fakt, iż kobieta w większości reklam nietradycyjnych 
przedstawiona została jako ekspert, a w dwóch także na równi z mężczyzną.

W sumie na kobiecych portalach internetowych pojawiło się 95 reklam prezentujących tra-
dycyjny wizerunek kobiety oraz 111 ukazujących role nietradycyjne. Przewaga prezentowania 
wizerunku nietradycyjnego na portalach kobiecych może wskazywać na fakt, iż przekazy kie-
rowane do pań są coraz mniej stereotypowe. Niemal 54% reklam prezentujących kobiety na 
damskich portalach internetowych to przekazy przedstawiające bohaterkę w roli nietradycyjnej. 

Reklamy na męskich portalach internetowych

W tabeli 2 zestawiono liczbę reklam stereotypowych oraz przekazów nietradycyjnych 
zaobserwowanych na portalach internetowych skierowanych do mężczyzn.
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Tabela 2
Liczba reklam na męskich portalach internetowych

Nazwa strony internetowej
Wizerunek kobiety w reklamie

Tradycyjny Nietradycyjny

www.time4men.pl 35 5
www.menshealth.pl 9 10
www.jegostrona.pl 15 2
www.menstream.pl 10 12
www.ckm.pl 16 8
Suma 75 37

Źródło: jak w tabeli 1.

Męskie portale internetowe, jak wynika z badania, w większości prezentują w rekla-
mach tradycyjne wizerunki kobiet. Na stronie www.time4men.pl zaobserwowano 35 reklam 
przedstawiających właśnie taką rolę kobiety, natomiast wizerunek nietradycyjny ukazany 
został jedynie w pięciu reklamach. Kobiety w przekazach tradycyjnych pełniły często rolę 
dekoracji. Nierzadko miało to miejsce w reklamach samochodów, w których bohaterka 
ubrana w seksowny strój i właściwie nie pełniła żadnej ważnej funkcji w reklamie. 

Na stronie www.menshealth.pl liczba przekazów tradycyjnych i nietradycyjnych była 
bardzo zbliżona. Tych pierwszych wyświetlono 9, z kolei drugich – 10. Kobieta ukazywana 
w sposób tradycyjny prezentowana była na tym portalu głównie jako obiekt seksualny i de-
koracja. Pojawiła się również jeden raz w roli gospodyni domowej. W przekazach nietrady-
cyjnych panie występowały zazwyczaj w podobnych rolach jak mężczyźni. 

Na portalu www.jegostrona.pl kobiety prezentowane były przeważnie w rolach stereoty-
powych. W 15 przekazach przeważały wizerunki pań zależnych od mężczyzn lub w formie 
obiektów seksualnych. Bohaterki reklamowały produkty żywnościowe oraz proszki do pra-
nia. Przekazów nietradycyjnych na tej stronie było niewiele, jedynie dwa. W jednej z tych 
reklam ukazany był wizerunek kobiety jako ekspertki, co było rzadkością na portalach mę-
skich. Druga reklama przedstawiała kobietę atrakcyjną fizycznie.

Strona www.menstream.pl, podobnie jak omawiany wcześniej portal www.menshealth.
pl zaprezentowała zbliżoną liczbę reklam tradycyjnych i nietradycyjnych. Reklam stereo-
typowych, przedstawiających wizerunek seksownej kobiety lub gospodyni domowej było 
na tym portalu 10, natomiast bohaterki w rolach nietradycyjnych pojawiły się 12 razy. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż bohaterki na tej stronie wielokrotnie zostały przedstawione jako 
osoby aktywne zawodowo oraz ekspertki. Pojawiły się tu także reklamy, w których kobieta 
wykonywała czynności przypisywane stereotypowo mężczyznom.

Z kolei na stronie www.ckm.pl ukazało się aż dwa razy więcej reklam przedstawiających 
tradycyjny wizerunek kobiety niż jej portret nietradycyjny. Tych pierwszych pojawiło się na 
portalu 16, natomiast drugich – 8. Na stronie www.ckm.pl kobieta zdecydowanie częściej 
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prezentowana była jako obiekt seksualny i dekoracja niż na pozostałych analizowanych por-
talach. 

Na portalach kierowanych do mężczyzn zdecydowanie częściej ukazywany był tradycyj-
ny wizerunek kobiety w reklamie. Przekazów tradycyjnych zaobserwowano aż 75, natomiast 
nietradycyjnych tylko 37. Prawie 70% reklam prezentowało kobietę przeważnie w roli obiektu 
seksualnego lub dekoracji. Najczęściej była to półnaga bohaterka o ponadprzeciętnej urodzie. 

Podsumowanie wyników badań

W tabeli 3 przedstawiono podsumowanie końcowych wyników przeprowadzonego ba-
dania. 

Tabela 3 
Liczba reklam na wszystkich analizowanych portalach internetowych 

Portale internetowe
Wizerunek kobiety w reklamie

Tradycyjny Nietradycyjny

kobiece 95 111
męskie 75 37
Suma 170 148

Źródło: jak w tabeli 1.

Wyniki pokazują, że w większości reklam kobiety zostały ukazane w rolach opisanych 
w badaniu jako tradycyjne. Badanie wykazało również, że kobiety w przekazach interneto-
wych były portretowane głównie jako gospodynie domowe, matki, żony i dekoracje. 

Na męskich stronach przekazów tradycyjnych było aż dwa razy więcej niż przekazów 
nietradycyjnych. Większość z wyświetlanych reklam traktowała płeć żeńską jako obiekt 
seksualny lub dekorację. Niewiele pojawiło się bohaterek w rolach gospodyń domowych, 
a także oddanych matek i żon.

Na damskich portalach internetowych kobiety były znacznie częściej bohaterkami wy-
świetlanych reklam. W tym przypadku pojawiło się nawet o 16 przekazów więcej prezentu-
jących nietradycyjny wizerunek pań. Przeważnie promowane były kosmetyki i produkty do 
pielęgnacji ciała oraz środki higieny dla kobiet. Reklamy te zdecydowanie ukazywały kobie-
tę nowoczesną, która chce wyglądać pięknie i nieustannie dbać o swój wygląd zewnętrzny. 
Często były to bohaterki wykonujące niestandardowe czynności lub aktywne zawodowo. 

Wyniki badań udowadniają, że odbiorca ma znaczny wpływ na to, jaki wizerunek kobie-
ty jest prezentowany w reklamie internetowej. Świadczy o tym fakt, że na stronach, które 
zazwyczaj odwiedzają mężczyźni, pokazano aż dwa razy więcej reklam stereotypowych niż 
ukazujących portret kobiety nowoczesnej. 
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Podsumowanie 

Stereotypy na temat kobiet wykorzystywane w reklamach są powszechnie stosowane 
w różnego rodzaju środkach masowego przekazu. Stosuje się je biorąc pod uwagę fakt, iż 
decyzję o zakupie konsument często podejmuje pod wpływem emocji. Twórcy umieszczają 
w swoich przekazach pewne symbole i stereotypy oraz wzorce zachowań pożądane w grupie 
docelowej. 

Najczęściej wykorzystywanym stereotypem w reklamach jest uproszczony obraz ko-
biet. Na portalach kobiecych wyświetla się więcej reklam przedstawiających nietradycyjny 
wizerunek pań. Najwięcej reklam prezentowało kobietę atrakcyjną fizycznie, nowoczesną, 
dbającą o swój wygląd, pewną siebie. Z kolei na męskich portalach internetowych najwięcej 
pojawiło się przekazów o tradycyjnym portrecie kobiety. Bohaterki najczęściej pokazywane 
były jako dekoracje lub obiekty seksualne. W reklamach na męskich stronach internetowych 
rzadko można było zobaczyć kobietę w roli eksperta. Powyższe wyniki świadczą również 
o tym, że odbiorca ma znaczny wpływ na sposób prezentowania wizerunku kobiety w re-
klamie.
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Woman’s Image in Internet Commercials Depending on the Sex  
of Message Addressees

Summary

An aim of considerations is to define the image of the woman presented in 
Internet commercials addressed to various groups of recipients (women and men). 

The survey consisted in an analysis of commercials displayed on the five Inter-
net portals addressed to women and on the five ones addressed to men. 
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On the sites addressed to females, one could more often see women in the non-
traditional role. Usually they were physically attractive figures, modern women, 
taking care of their appearance, and self-confident. In turn, on the portals for men, 
the woman considerably more often appeared in traditional roles. As a rule, she was 
shown as a decoration or a sexual object. 

The stereotypes related to women are commonly used in Internet commercials. 
Authors of advertisements put in their messages the symbols and stereotypes as 
well as patterns of behaviour desired in a given target group. The article is of the 
case study nature.

Key words: advertising, Internet, image, woman, stereotype.

JEL codes: L86, M14, M37, P46

Имидж женщины в интернет-рекламе в зависимости от пола 
адресатов сообщения

Резюме

Цель рассуждений – определить имидж женщины, представляемой в ин-
тернет-рекламах, направленных разным группам получателей (женщинам  
и мужчинам). 

Изучение заключалось в анализе реклам, демонстрируемых на пяти интер-
нет-порталах, направленных женщинам, и на пяти, направленных мужчинам. 

На сайтах, направляемых представителям женского пола, чаще можно 
было увидеть женщин в нетрадиционной роли. Как правило, это были пер-
сонажи, привлекательные в физическом смысле, современные женщины, за-
ботящиеся о своей внешности и самоуверенные. В свою очередь, на порталах 
для мужчин женщина намного чаще выступала в традиционных ролях. Как 
правило, ее показывали в качестве декора или сексуального объекта. 

Стереотипы в отношении женщин часто используются в интернет-рекла-
мах. Их авторы помещают в своих сообщениях символы и стереотипы, а так-
же образцы поведения, желательные в данной целевой группе. Статья имеет 
характер анализа конкретного случая.

Ключевые слова: реклама, интернет, имидж, женщина, стереотип.

Коды JEL: L86, M14, M37, P46
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