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Sammanfattning	

Titel:  Kan jämställdhet vara en möjlighet? Hur användning av Femvertising 
påverkar varumärkesimage 

  
Författare: Eveline Castillo Haglund och Matilda Ekman Vråmo 
  
Handledare: Lars Witell 
  
Nyckelord:   Femvertising, varumärkesimage, reklam, reklamattityder, 

varumärkesattityder, feminism, egenmakt, varumärkespersonlighet 
  
Bakgrund:   Spridningen av feministiska budskap och firandet av kvinnors mångfald 

har lett till att en ny kategori av marknadsföring har uppkommit, kallad 
Femvertising. Det finns en osäkerhet i hur reklam som använder sig av 
denna reklamform uppfattas av konsumenter, vilket gör det intressant att 
undersöka huruvida konsumenters attityder samt associationer kopplade 
till ett varumärke påverkas vid användning av Femvertising.  

  
Syfte:  I detta examensarbete studeras relationen mellan Femvertising och 

varumärkesimage. Syftet med studien är att undersöka hur unga 
konsumenters uppfattning av ett varumärkes image i termer av 
varumärkespersonlighet, varumärkesattityd och reklamattityd påverkas 
vid exponering för Femvertising. Vidare kommer en kartläggning av 
skillnader mellan unga manliga konsumenter och unga kvinnliga 
konsumenter att göras gällande hur varumärkesimage påverkas vid 
exponering för Femvertising. 

  
Metod:   Studien är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats, där 

datainsamlingen skett i form av ett experiment med en efterföljande 
enkät. För att besvara studiens frågeställningar bearbetades insamlad 
data i Excel och SPSS.  

  
Slutsats:  Studien har identifierat att användning av Femvertising leder till att ett 

varumärkes image präglas av uppriktighet enligt unga konsumenter. 
Unga konsumenter har positiva attityder både gentemot reklamen och 
varumärket men uppfattningen om ett varumärkes image kan inte antas 
skilja sig åt mellan unga kvinnor och män vid användning av 
Femvertising. Unga kvinnor uppvisar en högre grad av positiva attityder 
både gentemot reklamen och varumärket i jämförelse med unga män 
men det bör understrykas att Femvertising även ger positiva effekter på 
varumärkesimage enligt unga män. 
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Abstract	

 

Title:   Can equality be an opportunity? How the use of Femvertising affects 
Brand Image 

  
Authors:  Eveline Castillo Haglund and Matilda Ekman Vråmo 
  
Supervisor:  Lars Witell 
  
Keywords:   Femvertising, Brand Image, Advertising, Attitude towards the ad, 

Attitude towards the brand, Feminism, Empowerment, Brand 
Personality 

  
Background: The spreading of feminist messages and the celebration of women's 

diversity has led to the emergence of a new category of marketing, 
called Femvertising. There is an uncertainty about how advertising that 
employs this category is perceived by consumers, making it interesting 
to investigate whether consumers' attitudes and associations connected 
with a brand are affected using Femvertising.  

  
Purpose:   In this master thesis the relation between Femvertising and Brand Image 

is examined. The purpose of the study is to investigate how the 
perception of a Brand Image in terms of Brand Personality, brand 
attitudes and attitude towards the ad is affected by exposure to 
Femvertising according to young consumers. Furthermore, an 
identification will be made of the differences between young male and 
female consumers regarding how Brand Image is affected by exposure 
to Femvertising.     

  
Method:   The study is based on a quantitative method with a deductive approach, 

where the data collection took place in the form of an experiment with a 
subsequent survey. In order to answer the research questions, the 
collected data was processed in Excel and SPSS. 

  
Conclusion:   The study has identified that the use of Femvertising leads to a Brand 

Image characterized by sincerity by young consumers. Young 
consumers have positive attitudes both to the advertisement and the 
brand, but the perception of a Brand Image cannot be expected to differ 
between young women and men when using Femvertising. Young 
women present more positive attitudes both towards the advertisement 
and the brand in comparison with young men, but it should be 
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emphasized that Femvertising also has positive effects on brand image 
according to young men. 
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1 Inledning	

Detta avsnitt inleds med en bakgrund till studien samt problematisering. Det efterföljs 

av studiens syfte som mynnar ut i två forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras det 

kunskapsbidrag som studien ämnas ge.   

 

Feminism har blivit föremål för både tidningsrubriker och debatter med celebriteter 

såsom den svenska popartisten Zara Larsson liksom den brittiska skådespelerskan 

Emma Watson som förkämpar. Larsson och Watson är endast två av de många välkända 

namn som varit aktuella i media och utmärkt sig som förkämpar i protesten mot 

ojämställdhet mellan kvinnor och män. United Nations Entity for Gender Equality and 

the Empowerment of Women (UN Women) använder sig i kampanjen #HeforShe av 

inflytelserika män såsom USA:s tidigare president Barrack Obama samt skådespelaren 

Matt Damon för att framhäva att feminism påverkar samtliga människor i vår värld 

(Quinlan & VanderBrug, 2017). Från sextonhundratalet, när feminismen hade sin start 

och ända fram till idag har det gått att följa utvecklingen av feminismen och kampen för 

kvinnors rättigheter. Feminism definieras av Merriam-Webster (u.å.) som: “The belief 

that men and women should have equal rights and opportunities” och har under senare 

år återigen hamnat i rampljuset. 

  

Som följd av det uppsving som feminismen fått, tillsammans med jämställdhetens 

alltmer självklara roll inom reklam (Edström & Mølster, 2014), behöver företag 

reflektera allt mer kring hur de framställer kvinnor i sin reklam. Budskapen som företag 

förmedlar genom sin reklam har kommit att ändras över tid för att ge plats åt aktuella 

trender. Quinlan och VanderBrug (2017) menar att varumärken som oavsiktligt 

utesluter kvinnor eller utnyttjar negativa bilder av kvinnor förmodligen befinner sig på 

fel sida av en kommande medieexplosion. Spridningen av feministiska budskap och 

firandet av kvinnors mångfald har lett till skapandet av en ny kategori inom 

marknadsföring kallad Femvertising.  
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1.1 Bakgrund	

Femvertising är ett begrepp inom marknadsföring som myntades av det digitala 

mediaföretaget SheKnows under en paneldebatt i oktober år 2014 (Ciambriello, 2014). 

Under paneldebatten diskuterades Femvertising och begreppet kom då även att 

definieras av debattens moderator Samantha Skey (Advertisingweek, 2014) som: 

“Advertising that employs pro-female talent, messages and imagery to empower women 

and girls”, vilket är den definition som fortsättningsvis kommer att användas i denna 

studie.  

 

Femvertising kan förklaras som reklam som lägger tonvikt på jämställdhet mellan 

könen och bryter ner de stereotypiska roller som finns idag (Skey, 2015). I och med 

detta menar Skey (2015) att bilden av kvinnor och män presenteras på ett unikt sätt 

eftersom kvinnors styrkor och talanger framhävs. Kvinnor hyllas i denna form av 

reklam istället för att objektifieras (Bahadur, 2014). Exempel på hur Femvertising kan 

uttryckas är genom att berätta historier om kvinnor där kvinnor framställs som starka 

individer och för att lyckas med att förmedla budskap av Femvertising används bild och 

språk på ett kreativt sätt (Skey, 2015). Femvertising kännetecknas vidare genom att inte 

nämna en specifik produkt utan lägger fokus på varumärket och att framställa det på ett 

sådant sätt att det kan kopplas till feministiska värderingar (Marcus Reker, 2016). 

 

Inkluderat i definitionen som Skey (2015) presenterar för Femvertising finns begreppet 

empowerment, vilket i denna studie översätts med kvinnlig egenmakt. Enligt tidigare 

forskning är Femvertising ett sätt att genom reklam hylla kvinnlig egenmakt (Abitbol & 

Sternadori, 2016). Kabeer (1999, 437) definierar empowerment som "The expansion in 

people's ability to make strategic life choices in a context where this ability was 

previously denied to them". Denna definition kan kopplas till hur Skey (2015) använder 

sig av begreppet empower women, eller kvinnlig egenmakt, ett begrepp som används 

frekvent av UN Women. Organisationen har arbetat fram sju övergripande principer, 

vilka verkar för att nå stärkt egenmakt hos kvinnor (Women’s Empowerment Principles, 

2017). Principerna betonar vikten av att implementera marknadsföringsmetoder som 

skapar möjligheter för kvinnor och inkluderar bland annat att kvinnor ska bemötas med 

respekt inom all marknadsföring.  
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1.2 Kampanjer	som	använder	Femvertising	

“Fat or fit?” är en fråga som Dove, ett av världens största varumärken inom hudvård, i 

sin reklamkampanj “Campaign for Real Beauty” ställer till sina kunder. Istället för 

modeller ville Dove använda sig av riktiga kvinnor i reklamen och resultatet blev en 

porträttering av kvinnor av multietniskt ursprung, med fräknar, med rynkor och kvinnor 

med olika utseendemässiga attribut. Med en strävan efter att främja kvinnors självkänsla 

genom motsätta sig etablerade skönhetsideal gjorde kampanjen succé, både medialt och 

försäljningsmässigt. Reklamen sågs som provocerande och gav upphov till debatt kring 

skönhetsideal (Johnston & Taylor, 2008). I och med kampanjens stora framgångar kom 

den att bli starten på en internationell multimediakampanj, vilken lade grunden för den 

ökade användningen av Femvertising (Stampler, 2014).  

 

Always, ett välkänt varumärke inom produkter för intimhygien, fick med sin 

reklamkampanj “Like a Girl” från juni 2014 en betydande roll för utvecklingen och 

spridningen av Femvertising. Kampanjen väckte starka reaktioner med sina exempel på 

hur kvinnor och män i olika åldrar porträtterade unga tjejer när de tillbads att springa, 

kasta, och slåss “som en tjej”. Resultatet av hur instruktionerna följdes kan beskrivas 

som stereotypiska exempel på hur en flicka skulle agerat, vilket illustrerades med ett 

beteende kännetecknat av svaghet och rädsla. När unga flickor därefter fick samma 

instruktioner visades raka motsatsen till det stereotypiska beteendet då de unga flickorna 

tog i med full kraft, för att springa fort, att kasta långt samt att slå hårt. Denna 

illustration av vad som ses som stereotypiskt för unga flickor och hur deras verkliga 

agerande faktiskt ser ut väckte omfattande uppmärksamhet i media. Genom kampanjen 

hade Always ambitionen att ge uttrycket “som en tjej” innebörden av något fantastiskt 

och varumärket kom att motta flertalet priser för sin icke-idealisering av kvinnor i 

kampanjen.  

 

1.3 Problemformulering	

Reklam har kommit att bli en del av vardagen i det samhälle vi lever i idag. Företag och 

varumärken kan idag nå ut till konsumenter genom en mängd olika medier, både i 
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hemmet och offentligt. Genom alla de medier vi konsumerar varje dag exponeras vi för 

uppemot 3000 annonser dagligen (Abu-Saud, 2013). Det är idag möjligt för företag och 

varumärken att genom sin reklam inte enbart presentera de produkter som de vill sälja, 

utan också olika värderingar och ideal genom reklamens budskap (Abu-Saud, 2013). 

Med denna konstanta exponering för reklam anser vi att det är intressant att ta reda på 

hur reklam påverkar konsumentens associationer och attityder till ett varumärke. 

Relaterat till att feministiska idéer uppmärksammas alltmer, i kombination med att det 

under de senaste tjugo åren blivit allt vanligare att företag främjar och förespråkar 

sociala frågor (Abitbol & Sternadori, 2016), finner vi det spännande att undersöka hur 

just denna form av budskap i reklam kan påverka konsumentens bild av ett varumärke. 

Femvertising kommer därför att tillämpas som utgångspunkt för att undersöka hur 

denna typ av reklam påverkar varumärkesimage i denna studie.  

 

Trots den stora mediala spridning som reklamkampanjer från varumärken såsom 

Always och Dove fått, där Femvertising tillämpats, finns det mycket begränsad 

forskning rörande Femvertising som marknadsföringsmetod, liksom effekterna av dess 

användande. Tidigare forskning, vilken presenteras i denna studies teoretiska 

referensram, visar kopplingar mellan reklam och varumärkesimage, hur reklam kan 

bidra till förändringar i samhällets syn på könsidentitet samt hur feminism har fått ett 

uppsving på senare tid. Forskning inom nämnda fält, liksom forskning som kopplar ihop 

feministiska idéer i reklam med varumärkesimage skapar en forskningslucka som denna 

studie ämnar fylla. 

 

Den begränsade forskning som finns gällande Femvertising består till största del av 

examensarbeten eller andra typer av uppsatser på akademisk nivå och har främst använt 

sig av kvinnor som undersökningsgrupp. Då vi funnit att ingen av dessa studerar 

skillnader mellan män och kvinnor och att den tidigare forskningen dessutom 

uppmuntrat till vidare forskning där både män och kvinnor inkluderas i 

undersökningsgruppen ansåg vi att denna studie har möjlighet att fylla även denna 

kunskapslucka.   
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1.4 Syfte	

I detta examensarbete studeras relationen mellan Femvertising och varumärkesimage. 

Syftet med studien är att undersöka hur unga konsumenters uppfattning av ett 

varumärkes image i termer av varumärkespersonlighet, varumärkesattityd och 

reklamattityd påverkas vid exponering för Femvertising. Vidare kommer en 

kartläggning av skillnader mellan unga kvinnliga konsumenter och unga manliga 

konsumenter att göras gällande hur varumärkesimage påverkas vid exponering för 

Femvertising.  

 

1.5 Forskningsfrågor	

För att uppfylla studiens syfte har följande forskningsfrågor formulerats:  

● Hur påverkas unga konsumenters uppfattning av ett varumärkes image vid 

användning av Femvertising? 

● Hur skiljer sig uppfattningen av ett varumärkes image mellan unga kvinnor och 

män vid användning av Femvertising? 
 

1.6 Avgränsning	

Studien behandlar varumärkesimage, vilket valdes ut för att kunna fastställa de 

uppfattningar som Femvertising kan skapa ur ett konsumentperspektiv. Mätning av 

varumärkesimage sker i form av mätning av varumärkespersonlighet varpå de två 

begreppen likställs i studien. Fokus läggs även på två påverkansfaktorer för 

varumärkesimage, reklamattityd och varumärkesattityd. Detta fokus har valts för att ge 

en extra dimension till studien, men avgränsar den även på så sätt att andra faktorer som 

påverkar eller formar varumärkesimage inte behandlas. Dessutom ämnar studien att 

mäta effekter på varumärket och därmed har påverkansfaktorer på varumärkesimage 

som inkluderar produktspecifika influenser exkluderats.  

 

För att exkludera så många påverkansfaktorer som möjligt, vilka inte behandlas i denna 

studie, avgränsades studien till att använda två reklamvideor från samma varumärke. 
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Därmed utesluts möjligheten att valet av varumärke står i vägen för studiens syfte, att 

mäta hur Femvertising påverkar ett varumärkes image. Vid förstudien avgränsades 

undersökningen till studenter som för tillfället befann sig på Linköpings Universitet, 

campus Valla. Likvärdig avgränsning gjordes för huvudstudien, vilken även den har 

avgränsats till studenter på Linköpings Universitet. Dessutom har det vid 

undersökningen tillämpats en geografisk avgränsning till Linköping och specifikt 

campus Valla. 

 

1.7 Kunskapsbidrag	

Genom att ta vid där annan forskning slutar ämnar studien öppna upp för nya synvinklar 

inom området för Femvertising. Därmed ämnar studien bidra till att fylla den 

forskningslucka som identifierats kring hur Femvertising påverkar varumärkesimage. 

Genom att studera hur reklamattityder och varumärkesattityder påverkas av 

Femvertising kan studien även tillföra ny kunskap gällande påverkansfaktorer på 

varumärkesimage. Studiens forskningsbidrag består dessutom av att försöka identifiera 

skillnader mellan hur kvinnor och män uppfattar ett varumärkes image vid användning 

av Femvertising, något som tidigare forskning inte har behandlat.  

  

De senaste åren har ett ökat intresse för sociala frågor, såsom frågor rörande 

jämställdhet, utvecklats inom företag. Med grund i detta, liksom de positiva effekter det 

visat sig bidra med för företag, kan det antas vara av intresse för marknadsförare att få 

en inblick i hur användning av Femvertising påverkar konsumenters attityder samt hur 

dessa påverkar varumärkets image. Med detta som grund ämnar denna studie dessutom 

att ge marknadsförare en överblick av Femvertising för framtida intresse av dess 

användning i sin reklam. Genom ökad förståelse för kvinnor och mäns attityder samt 

deras uppfattning av varumärkets image kan marknadsförare få en förståelse för vilka 

konsumenter som reagerar mest positivt vid användning av Femvertising. 
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1.8 Disposition	

	

Inledning 

•  I studiens inledande kapitel presenteras en bakgrund och det problem 
som studien ämnar undersöka. Avslutningsvis redogörs avgränsningar 
liksom vilket kunskapsbidrag som studien ämnar ge. 

Teoretisk 
referensram 

•  Studiens andra kapitel innehåller den teoretiska referensram som 
använts för studien där teorier kopplade till marknadskommunikation 
och varumärkesimage återfinns. 

Metod 

•  Det tredje kapitlet utgörs av beskrivningar och motiveringar till de 
vetenskapliga utgångspunkter som studien utgått från, liksom de 
praktiska metodval som gjorts. Avslutningsvis presenteras de etiska 
och kvalitetsmässiga aspekter som tagits i beaktning. 

Empiri 

•  Studiens fjärde kaptel beskriver resultatet av den empiriska data som 
samlats in från en förstudie liksom från huvudstudien. I detta avsnitt 
redogörs även resultaten från de statisiska tester som genomförts 
baserat på resultatet.  

Analys 

•  Det femte kapitlet beskriver den analys som gjorts utifrån insamlad 
data och studiens teoretiska referensram. Denna har formats baserat på 
den analysmodell som studien utgått från, vilken behandlar 
reklamattityder, varumärkesattityder samt varumärkesimage vid 
användning av Femvertising. 

Slutsatser 

•  Studiens sjätte kapitel redogör de slutsatser som kunnat dras utifrån 
studiens resultat och analys. Detta avsnitt ämnar även att besvara 
studiens forskningsfrågor. 

Framtida 
forskning 

•  Studiens sjunde kapitel presenterar faktorer som identifierats som 
intressanta för framtida forskning relaterad till studiens ämnesområde. 
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2 Teoretisk	referensram	

 I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som studiens analys baseras på. 

Kapitlet är indelat i två avsnitt, där det första behandlar teorier med koppling till 

marknadskommunikation och det andra behandlar teorier knutna till varumärkesimage.    
 

2.1 Marknadskommunikation	

Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till att varumärken idag inte enbart 

skapas genom reklam enligt den traditionella processen (Wheeler, 2012). Keller (2013) 

menar att den traditionella processen består av medier som TV, radio och tidningar och 

instämmer i att dessa medier idag inte har lika stor effekt i arbetet att söka 

konsumentens uppmärksamhet. Vidare poängterar Keller (2013) att den teknologiska 

revolutionen de senaste åren, i och med ökade möjligheter för dialog mellan företag och 

konsument, har tvingat företagen att reformera sina kommunikationsmetoder. 

  

När ett företag vill influera en vedertagen uppfattning om företaget eller öka intresset 

för företaget och dess produkter är marknadskommunikation ett bra verktyg. 

Marknadskommunikation definieras av Forskningsberedningen (1968, s. 8) som en 

”…sammanfattande benämning på den dubbelriktade överföring av information mellan 

köpare och säljare, som ingår i marknadsföringen”. Genom att använda sig av 

marknadskommunikation kan företaget kommunicera vad varumärket står för 

(Mårtensson, 2008). 

  

Duncan och Moriarty (1998) förklarar budskap som symboler eller signaler vilka består 

av en samling information. En persons tidigare kunskaper, liksom hur selektiv denne är, 

spelar roll när signaler ska avkodas och tolkas, då detta påverkar vilka signaler en 

person väljer ut för att tolka (Severin & Tankard, 1988). Tidigare erfarenheter och 

värderingar påverkar även vilka val en person gör, vilka kan vara både medvetna och 

omedvetna (Severin & Tankard, 1988). De känslomässiga reaktioner som uppstår hos 

konsumenten gentemot en reklamannons påverkar i hur hög grad som konsumenten är 
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benägen att acceptera de påståenden som görs i reklamen för ett visst varumärke. Ju mer 

tilltalande annonsen är för konsumenten, desto mer mottaglig är konsumenten för 

annonsens innehåll (MacKenzie & Lutz, 1986). 

 

2.1.1	Reklam	som	marknadskommunikation	

Reklam som kommunikationsmedel är fortfarande ett bra sätt för att förmedla ett 

varumärkes budskap effektivt till konsumenten men det är samtidigt ett begrepp som 

ska betraktas med försiktighet (LePla & Parker, 1999). Författarna menar vidare att 

reklam inte är en grundsten i hur ett varumärke byggs utan bör endast användas som ett 

sätt att förmedla ett redan existerande budskap och kan omöjligen påverka allt i en 

konsuments beteende. Även Keller (2013) poängterar att reklam fortfarande är en 

central del i ett varumärkes marknadskommunikation men belyser samtidigt faktumet 

att reklam konkurrerar med andra alternativ för kommunikation på marknaden såsom 

sponsring, publicitet, word-of-mouth, personlig försäljning samt erbjudanden. Vidare 

menar Keller (2013) att valet av marknadskommunikation i sig kan spegla 

konsumentens bild av ett varumärke och är ett sätt att informera, övertyga samt påminna 

konsumenten om ett företags erbjudanden. Därför är valet av marknadskommunikation 

en fundamental del av hur företaget kommunicerar sitt varumärke och bör väljas med 

omsorg (Keller, 2013). Kommunikativa medel kan enligt Bernstein (1984) bidra till att 

skapa en varumärkesimage och understryker betydelsen av att denna speglas på ett 

korrekt vis till marknaden.  

 

2.1.2	Skillnader	mellan	kvinnor	och	mäns	uppfattning	av	reklam	

Få studier har gjorts om hur processen skiljer sig mellan hur kvinnor och män uppfattar 

reklam (Putrevu, 2004). Dock menar Putrevu (2004) att det finns skillnader mellan vilka 

budskap inom reklam som tilltalar män respektive kvinnor. Vidare menar Putrevu 

(2004) att det finns en tendens att reagera mer gynnsamt på budskap som 

överensstämmer med förväntningarna på deras egen könsroll liksom hur personen, 

baserat på sin könsroll, tar in information. Män föredrar reklam där budskapet 

framhäver konkurrens och jämförelser mellan varumärken samtidigt som kvinnor 
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föredrar reklam där budskapet betonar harmoni och vikten av att tänka på sig själv och 

andra (Putrevu, 2004). 

 

Reklam som riktar sig till kvinnor bör fokusera på de egenskaper som är vanliga för 

produktkategorin och framhäva hur det annonserade varumärket passar in (Putrevu, 

2004). Reklam som riktar sig till män bör istället framhäva de karaktärsdrag som är 

unika för varumärket i sig och betona dess utmärkande fördelar (Putrevu, 2004). 

Putrevu (2004) menar därför att reklam bör utformas för att tilltala det kön som 

varumärket riktar sig till. 

 

Män föredrar att bli visuellt stimulerade (Black & Morton, 2015) medan kvinnor 

föredrar verbala och mer komplexa budskap (Putrevu, 2004). Enligt Putrevu (2008) 

finns även skillnader mellan kvinnor och män gällande vilken mängd information som 

bedömningar baseras på. Män tenderar att basera sina bedömningar på en begränsad 

mängd information, medan all tillgänglig information används som bas när kvinnor ska 

göra en bedömning (Putrevu, 2008).  

 

Det finns en tendens hos män att fokusera på de delar av ett budskap som är direkt 

relevanta för dem, vilket motiverar att män ofta anses vara objektspecifika i sitt sätt att 

bearbeta information. Kvinnors sätt att bearbeta informationen i ett budskap präglas av 

en vilja att kunna relatera olika delar till varandra, vilket leder till att kvinnor lägger 

fokus på alla delar av ett budskap liksom hur olika attribut och delar av budskap hänger 

ihop (Putrevu, 2008). Kvinnor lägger även vikt vid att allt i reklamens budskap passar 

ihop med det specifika varumärket. Därför anses kvinnor ta till sig ett reklambudskap i 

större utsträckning baserat på i hur hög grad som reklamens budskap hänger ihop med 

bilden av varumärket. Män fokuserar istället mer på unika attribut i reklamen och lägger 

inte lika stor vikt vid sambandet mellan budskapet och vilket varumärke som 

presenterar budskapet (Putrevu, 2008).  
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2.1.3	Feminism	i	reklam	

Crymble (2013) menar att marknadskommunikatörer kan bistå samhället genom att ta 

upp känsliga frågor och verka som ett diskussionsforum för ämnen som allmänheten 

inte tidigare talat öppet om innan de presenterats i reklam. Författaren menar vidare att 

reklamkampanjer kan bidra till en förändring gällande samhällets syn på kvinnor och 

kvinnlig könsidentitet.   

  

Att företag stödjer olika sociala frågor har blivit allt vanligare under de senaste tjugo 

åren, något som kan kopplas till den alltmer konkurrensutsatta miljö som företag verkar 

i idag (Abitbol & Sternadori, 2016). En av anledningarna som tros ligga bakom 

företagens ökade stöd för sociala frågor är de positiva effekter som användning av 

cause-related marketing har visat sig ge (Varadarajan & Menon, 1988; Brown & Dacin 

1997). Cause-related marketing syftar bland annat till att engagera konsumenter i 

sociala frågor såsom jämställdhetsfrågor och är en form av strategi inom corporate 

social responsibility (CSR). På senare tid har kvinnlig egenmakt kommit att bli en av 

dessa typer av sociala frågor som främjas och förespråkas och som kan kopplas till 

cause-related marketing (Abitbol & Sternadori, 2016).  

  

Quinlan och VanderBrug (2017) menar att kvinnor idag porträtteras mindre sexistiskt 

och på ett alltmer respektfullt sätt inom flertalet branscher och benämner Femvertising 

som en egen reklamkategori. Att reklam är så pass utbrett och oundvikligt menar 

Quinlan och VanderBrug (2017) är anledningen till att bilder som framhäver kvinnors 

egenmakt kan bidra till förändringar av attityder. 	

 

2.1.4	Kritik	mot	feminism	i	reklam	-	Råvarufeminism	

Det finns meningsskiljaktigheter gällande effekterna av användning av feminism i 

reklam och kritiker menar att kombinationen av reklam och feminism inte är problemfri 

(Marcus Reker, 2015; Goldman, Heath & Smith, 1991; McDonald, 2000). Uppkomsten 

av Femvertising har enligt Marcus Reker (2015) lett till att begreppet råvarufeminism 

åter fått liv. Goldman, Heath och Smith (1991) definierar råvarufeminism som företags 

försök att förändra definitionen av feminism till att inkludera konsumentprodukter, för 
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att på så sätt kunna använda feminismen i marknadsföringen av sina produkter. 

Goldman, Heath och Smith (1991) kritiserar denna form av marknadsföring och menar 

att företag använder kvinnlig frigörelse, en av feminismens kärnfrågor, i budskap för att 

göra reklam för sina produkter. Författarna menar vidare att man därigenom eliminerar 

vad feminismen annars står för. Feminism kopplas istället till materiella saker som 

symboliserar olika attityder som kan köpas och bäras och det sociala, ekonomiska och 

politiska jämställdhetsvärde som feminismen annars står för försvinner (Goldman, 

Heath & Smith, 1991). 

 

Ytterligare kritik gentemot råvarufeminismen presenteras av McDonald (2000) som i 

sin tur hävdar att den tillåter att man köper en feministisk identitet. Författaren menar att 

konsumenten genom köpet kan identifiera sig i enlighet med feminism utan att stå för 

det egentliga budskapet som feminismen vill förmedla. De löften som ofta presenteras i 

de reklamer som använder sig av råvarufeminism om att vara kvinnostärkande och om 

att ett varumärke står bakom feministfrågor skapar en emotionell tillfredställelse hos 

den som observerar reklamen (Marcus Reker, 2015).  

 

2.2 Varumärkesimage	

En modell kommer i studien att följas för att sammankoppla teorier gällande hur reklam 

påverkar varumärkesimage (se figur 1). Modellens pilar visar hur reklam påverkar 

attityder och hur de vidare är påverkansfaktorer till varumärkesimage. Dessutom visar 

modellens nedre del hur varumärkespersonlighet kommer att användas som en 

mätningsvariabel för varumärkesimage. Nedan följer teoriavsnittet som behandlar både 

varumärkespersonlighet som mätningsvariabel samt attityder som påverkansfaktorer.  
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Figur 1. Modell för reklams påverkan på varumärkesimage 

 

David Ogilvy introducerade under femtiotalet tankegångar kring ämnet 

varumärkesimage och inledde därmed även arbetet för de flesta marknadsförare att 

försöka få en förståelse för ämnet (Biel, 1993). Ogilvy (1985, s.14) menar att “Every 

advertisement should be thought of as a contribution to the brand image. It follows that 

your advertising should consistently project the same image, year after year”. 

Varumärkesimage är ett koncept som inkluderar, vare sig det är motiverat eller 

känslomässigt, en konsuments tolkning av ett varumärke (Dobni & Zinkhan, 1990). 

Vidare byggs varumärkesimage upp i konsumentens tankar och har därmed möjlighet 

att påverka beslutsfattande och utvärderingar (Kapferer, 1992), men även uppfattningen 

om varumärkets värde (Kirmani & Zeithaml, 1993; Faircloth, Capella & Alford, 2001). 

 

En definition av varumärkesimage presenteras av Aaker (1991) som en uppsättning av 

associationer, oftast organiserade på ett meningsfullt sätt. Keller (1993) definierar 

begreppet varumärkesimage som “perceptions about a brand as reflected by the brand 

associations held in consumer memory”, vilket även Chandon (2003) stödjer. Trots att 

tidigare definitioner av varumärkesimage är snarlika varandra har Kellers (1993) 

definition valts ut som mest lämplig för studiens utformande. Definitionen kan förklaras 

som en konsuments samlade associationer eller intryck av ett varumärke, vilket ger 
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personen en övergripande bild av varumärket (Keller, 1993). Kellers (1993) definition 

av varumärkesimage kommer att användas som grund i studien då den kan anses vara i 

linje med de teorier som studien behandlar.   

 

2.2.1	Reklamattityders	påverkan	på	varumärkesimage	

Många forskare är överens om att en viktig del i skapandet av ett varumärke är att ha 

förståelse för hur attityder påverkar varumärket. Gardner (1985) menar att 

marknadsförare är intresserade av att veta vad för slags attityder en konsument har för 

att kunna utforma reklam på rätt sätt, något som i sin tur även präglar 

varumärkesattityder. Reklamattityder verkar som en främjare då man önskar ta reda på 

varumärkesattityder (MacKenzie & Lutz, 1989). Även Olney, Holbrook och Batra 

(1991) menar att reklamattityder är en av de fundamentala delarna när man undersöker 

reklameffekter.  

 

Reklamattityder definieras enligt MacKenzie och Lutz (1989) som den reaktion eller de 

reaktioner som genereras vid tidpunkten för exponering för en reklamvideo, och medför 

därmed att dessa reaktioner är situationsbundna. Författarna förklarar vidare att 

reklamattityder med tanke på denna definition inte visar generella attityder utan är 

kopplade till just den reklam som konsumenten exponeras för. Dessutom kan 

reklamattityder inte mätas korrekt om konsumenten exponeras för samma reklamvideo 

flertalet gånger då stor vikt ligger i just tidpunkten för exponeringen (MacKenzie & 

Lutz, 1989). Flertalet forskare (Gorn, 1982; Lutz, MacKenzie & Belch, 1983; Mitchell 

& Olson, 1981) menar att reklamattityder som uppkommer har direkt påverkan på 

varumärkesattityder.  

 

2.2.2	Varumärkesattityders	påverkan	på	varumärkesimage	

Faircloth, Capella och Alford (2015) definierar varumärkesattityder som en persons 

generella utvärdering av ett varumärke. Fishbein och Ajzen (1975, s.10) definierar 

varumärkesattityder något utförligare som: "...a learned predisposition to respond in a 

consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object". 

Definitionerna kan antas komplettera varandra, varpå båda används för studien. 
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Definitionen kan förklaras som det förinlärda sätt enligt vilket en person konsekvent 

reagerar positivt eller negativt gentemot ett visst objekt. Varumärkesattityder har enligt 

flera forskare direkt effekt på ett varumärkes image, vilket som tidigare nämnt kan anses 

vara en samling av alla de associationer en person håller gentemot ett varumärke 

(Keller, 1993; Aaker, 1991). Kirmani och Zeithaml (1993) talar om två olika 

komponenter i varumärkesattityder, de affektiva (känslomässiga) attityderna samt de 

kognitiva (intellektuella) attityderna. Enligt Bettman (1979) uppkommer attityder 

genom en bristande kognitiv kapacitet hos konsumenten, även förklarat som bristande 

förmåga att jämföra alternativ på ett detaljerat sätt. Konsumenten använder då istället 

sin affektiva (känslomässiga) förmåga för att utvärdera ett objekt, vilket resulterar i 

attityder (Bettman, 1979).  	

 

2.2.3	Varumärkespersonlighet	som	mått	på	varumärkesimage		

Alltmer konkurrensbetonade marknader, oavsett bransch, gör det svårare för 

varumärken att enbart utmärka sig med dess funktionella kännetecken (Siguaw, Mattila 

& Austin, 1999). Ogilvy (1985) menar att det är nödvändigt att välja vilken image som 

ett varumärke ska representera och hävdar att varumärkets image är densamma som 

varumärkets personlighet. Vidare menar Ogilvy (1985) att flera faktorer bidrar till 

personligheten, där stilen i reklamen är en av dessa bidragande faktorer. Purkayastha 

(2009) menar att en säregen varumärkespersonlighet möjliggör för varumärken att 

differentiera sig baserat på känslomässiga och symboliska värden, vilket blivit allt 

vanligare bland varumärken.  

 

Aaker (1997) definierar ett varumärkes personlighet som de mänskliga karaktärsdrag 

som förknippas med det aktuella varumärket. Aakers (1997) definition har valts ut 

främst på grund av att samma författares skala för varumärkespersonlighet kommer att 

användas i studien som mått på varumärkesimage. 

 

Enligt Plummer (1985) kan varumärkespersonlighet influeras och formas efter alla de 

kontakter en konsument har med varumärket. De samlade erfarenheterna som en person 

har av ett varumärke bidrar därför till skapandet av en varumärkespersonlighet 
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(Purkayastha, 2009). En konsument kan enkelt fantisera fram en bild i huvudet kring 

hur ett varumärke skulle bete sig om det vore en person och vilka dess karaktärsdrag 

skulle vara, exempelvis självisk eller generös, charmig eller stel, manlig eller kvinnlig 

(Faircloth, Capella & Alford, 2001). Varumärkespersonlighet, i jämförelse med andra 

mått relaterade till ett varumärke, fungerar som en symbol för en persons egna 

egenskaper och sätt att utrycka sig på (Keller, 1993).  

 

Aaker (1997) har utvecklat ett ramverk och en skala speciellt för mätning av hur ett 

varumärke kan associeras med en människas personlighet, hädanefter benämnd 

varumärkespersonlighetslistan (se figur 2). Varumärkespersonlighetslistan består av de 

fem dimensionerna uppriktighet, spänning, kompetens, finess och kraft, där varje 

dimension i sin tur består av ett antal olika indikatorer (Aaker, 1997). Genom 

användning av denna är det möjligt att urskilja olika varumärkespersonligheter vilka 

kan ge god hjälp vid beslutsfattande för olika typer av företag, särskilt då skalan går att 

använda för olika typer av produktkategorier (Purkayastha, 2009). Att mäta 

varumärkespersonlighet genom den nämnda skalan är enligt Chandon (2003) ett sätt att 

mäta varumärkesimage. Det är en teknik som enligt Aaker (1997) är vanligt 

förekommande då marknadsförare försöker förmedla varumärkets personlighet på ett 

enkelt vis.  

 

Figur 2. Illustration av fördelningen av indikatorer i dimensionerna inom Aakers (1997) 
Varumärkespersonlighetslista 
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Genom att ett varumärke representerar en viss varumärkespersonlighet är det möjligt för 

konsumenten att relatera till denna, detta då människor naturligt gör en koppling mellan 

mänskliga personlighetsdrag och varumärken (Aaker, 1997). Konsumentens preferens 

för varumärket blir dessutom starkare ju lättare det är för konsumenten att relatera 

varumärkespersonligheten till vad denne ser som sin egen personlighet (Aaker, 1997). 

Enligt Aaker (1997) är det möjligt att urskilja ett mönster där dimensionerna fungerar på 

olika sätt och att det finns olika anledningar bakom de olika dimensionernas påverkan 

på en konsuments preferenser. Tre av dimensionerna; uppriktighet, spänning och 

kompetens kan enligt författaren anses vara kopplade eller likvärdiga de dimensioner 

som finns i den motsvarande listan för mänskliga personlighetsdrag.  

 

De dimensioner som kan jämföras med dimensionerna för varumärkespersonlighet 

kallas även för “Big Five” av mänskliga personlighetsdrag (Aaker, 1997). Författaren 

menar att uppriktighet kan likställas vid trevlighet som båda påverkas av acceptans och 

värme. Spänning kan vidare likställas vid extroverthet då båda dimensionerna påverkas 

av energi, kreativitet och sällskaplighet. Slutligen kan kompetens likställas vid 

plikttrogenhet eftersom båda dimensionerna påverkas av ansvarstagande, pålitlighet 

samt säkerhet (Aaker, 1997). Samtidigt som dimensionerna uppriktighet, spänning och 

kompetens är kopplade till medfödda delar av den mänskliga personligheten så är de två 

övriga dimensionerna, finess och kraft, kopplade till sådant som en person möjligtvis 

inte besitter, men som denne önskar erhålla. De två sistnämnda dimensionerna är inte 

kopplade till något av de mänskliga personlighetsdragen som “Big Five” presenterar 

(Aaker, 1997).  

 

Med detta som grund är det vanligt att varumärken anpassar innehållet i sin reklam för 

att förknippas med vissa av de egenskaper som en specifik dimension av en 

varumärkespersonlighet representerar (Aaker, 1997). Med tanke på att en person 

förknippar varumärkets personlighet med mänskliga personlighetsdrag så kommer detta 

att påverka en konsuments preferens för varumärket (Aaker, 1997). Författaren menar 

att ju enklare en person kan koppla sina mänskliga egenskaper till de egenskaper som 

varumärket har, desto större är möjligheten att personen också kommer att föredra 



 

19 

varumärket. Dessa egenskaper kan både vara karaktärsdrag som personen besitter eller 

önskar erhålla och tenderar ofta att vara tydliga och bestående (Aaker, 1997).   
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3 Metod	

I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga utgångspunkter som studien utgått från 

liksom motiveringar till de val som gjorts. Vidare redogörs de praktiska metodval som 

gjorts för förstudien liksom huvudstudien, vilket inkluderar undersökningsdesign, 

praktisk datainsamling, bearbetning av analys och data samt kvalitetsaspekter.  

 

3.1 Forskningsperspektiv	

Det positivistiska förhållningssättet anses vara det mest lämpliga valet av vetenskaplig 

kunskapssyn för studien då den utgår ifrån befintliga teorier (Bryman & Bell, 2013). Då 

resultatet från experimentet tolkas objektivt av författarna för att hitta objektiva 

förklaringar till resultatet finns ytterligare motivering till att det positivistiska 

förhållningssättet passar för denna studie (Bryman & Bell, 2013). Positivismen baseras 

på logiska testbara observationer vilket överensstämmer med denna studies utformning. 

Med studien ämnas formuleringar av objektiva slutsatser göras baserat på allmänna 

lagar och regler, vilket även det överensstämmer med positivismen (Patel & Davidson, 

2011).  

 

3.2 Angreppssätt	

Deduktion, induktion och abduktion är tre arbetssätt för att koppla samman teori och 

empiri inom vetenskapligt arbete (Patel & Davidson, 2011). Till denna studie har ett 

deduktivt arbetssätt valts, vilket vanligen sammankopplas med en kvantitativ 

forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2013). Utgångspunkten har därför varit befintlig 

teori och forskning om varumärkesimage, reklamattityder, varumärkesattityder samt 

teori kring användning av feminism inom reklam. Dessa teoretiska utgångspunkter har 

sedan legat till grund för valet av vilken sorts information som ska inhämtas, hur denna 

skall tolkas samt hur resultatet av informationshämtningen och den befintliga teorin 

skall kopplas samman (Patel & Davidson, 2011). Befintliga teorier kring nämnda 

akademiska utgångspunkter har därför använts under arbetet med att besvara studiens 

frågeställningar och har sedan använts för att utforma ett experiment. Genom att välja 
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en deduktiv forskningsansats där tidigare framtagna teorier använts som utgångspunkt 

kan objektiviteten, i enlighet med Patel och Davidson (2011) antas bli stärkt. En nackdel 

med denna form av arbetssätt är att den befintliga teori som forskaren använder sig av 

kan komma att influera studien så pass mycket att forskaren kan gå miste om att göra 

vissa nya upptäckter (Patel & Davidson, 2011), vilket tagits i beaktande under arbetet 

med studien. Att studien har en deduktiv forskningsansats visas även genom att studien 

syftar till att öka förståelsen kring hur Femvertising påverkar varumärkesimage utifrån 

befintliga teorier. 

 

3.3 Forskningsstrategi	

En kvantitativ forskningsstrategi har valts som undersökningsmetod till studien för att 

kunna besvara valda frågeställningar samt för att kunna dra generella slutsatser utifrån 

en mindre population om kopplingen mellan Femvertising och varumärkesimage. 

Genom att välja en kvantitativ forskningsstrategi minskas utrymmet för att forskaren 

kan göra egna tolkningar av undersökningsresultatet, i jämförelse med en kvalitativ 

strategi (Bryman & Bell, 2013). Den kvantitativa metoden möjliggör därför att 

objektiviteten hos forskaren upprätthålls. Kvantitativ metod kännetecknas av en 

deduktiv forskningsansats och en positivistisk kunskapssyn (Bryman & Bell, 2013). 

Syftet bakom valet av en kvantitativ metod är att studien ämnar att undersöka skillnader 

mellan hur användning av Femvertising och reklam utan Femvertising kan påverka 

varumärkesimage.  

 

3.4 Undersökningsdesign	

Den experimentella designen har valts främst för att kunna utforma en på anpassad 

studie som möjligt utifrån de formulerade forskningsfrågorna. Med tanke på att en 

undersökning av hur Femvertising i jämförelse med icke-Femvertising avses göras så 

kan det enligt Bryman och Bell (2013) fastslås skillnader genom en experimentell 

design. Författarna menar vidare att en fördel med en experimentell design 

jämförelsevis icke-experimentell forskning är att den skapar stark tilltro och 

trovärdighet i kausala slutsatser. 
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I den här formen av undersökningsdesign studeras ett fåtal variabler och forskaren 

försöker kontrollera andra faktorer som kan påverka dessa variabler. Variablerna i ett 

experiment delas upp i oberoende variabler, den eller de variabler som manipuleras, 

och beroende variabler, den eller de variabler som eventuellt påverkas. Experimentet 

mäter i hur stor omfattning som den beroende variabeln påverkas av den oberoende 

variabeln (Bryman & Bell, 2013). Femvertising är den oberoende variabel som kommer 

att bidra till manipulationen i detta experiment. Varumärkesimage är den variabel som 

är beroende av manipulationen och därmed studiens beroendevariabel (Patel & 

Davidson, 2011). För att undersöka kopplingen mellan Femvertising och 

varumärkesimage kommer en uppdelning ske av respondenterna i form av en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp (Patel & Davidson, 2011). Experimentgruppen 

består av de respondenter som exponeras för en reklamvideo med Femvertising och 

kontrollgruppen består av de respondenter som exponeras för en reklamvideo utan 

Femvertising. En förstudie genomfördes, där resultatet visar att användningen av den 

valda manipulationen är möjlig.  

 

Experimentet har genomförts i en lokal där testsituationen är lika för alla respondenter 

och där det i förväg varit möjligt att planera experimentets upplägg och genomförande, 

vilket överensstämmer med vad som av Bryman och Bell (2013) beskrivs som ett 

laboratorieexperiment. Att experimentet designades likt ett laboratorieexperiment 

möjliggjorde även att undersökningsdeltagarna kunde delas in slumpmässigt i 

experimentgruppen och kontrollgruppen, vilket är en av fördelarna med ett 

laboratorieexperiment (Bryman & Bell, 2013).    

 

3.5 Praktisk	datainsamling	

Undersökningen består av en förstudie för videokontroll tillsammans med en 

huvudstudie. De vidare analyser som gjorts i studien är baserade på resultatet från 

huvudstudien och inkluderar inte resultatet från förstudien. 
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3.5.1	Motivering	till	val	av	reklamvideor	

Valet av experimentvideo för denna studie, för vilken budskapet i hög grad stämmer 

överens med definitionen av Femvertising, motiverades baserat på ett flertal faktorer. 

En av dessa faktorer var att reklamvideon var aktuell i tiden, varpå undersökningens 

resultat kan tänkas bli intressant för företag som är verksamma idag och är intresserade 

av användning av Femvertising. Vidare så representerar videon ett varumärke som 

erbjuder produkter som är användbara både för kvinnor och män, vilket ansågs vara en 

grundläggande faktor för att förebygga att studiens resultat påverkades av fler faktorer 

än enbart Femvertising. Andra reklamvideor, vilka kan tänkas representera ett budskap 

som i högre grad överensstämmer med definitionen av Femvertising, valdes bort av 

denna anledning. Däribland uteslöts varumärket Always som enbart riktar sig till 

kvinnor. Vidare så finns både män och kvinnor representerade i de båda reklamvideorna 

vilket skulle kunna bidra till att båda könen tilltalas i samma mån. 

  

En motivering till valet av kontrollvideo, med ett budskap som inte överensstämmer 

med definitionen av Femvertising, är att videon representerar samma varumärke som 

experimentvideon samt att längden på reklamvideorna var jämförbar. Det var 

fundamentalt för studiens genomförbarhet att hitta en video som kunde jämföras med 

experimentvideon, varpå den tidigare nämnda förstudien genomfördes. Syftet med 

förstudien var att jämföra i hur hög grad respondenterna ansåg att reklamvideons 

budskap överensstämde med definitionen av Femvertising. Detta gjordes även för att 

säkerställa att experimentvideons budskap överensstämde i hög grad med definitionen 

av Femvertising och att kontrollvideons budskap överensstämde i låg grad med 

definitionen. Resultatet av denna förstudie presenteras i studiens empiriska del.    

 

3.5.2	Beskrivning	av	reklamvideor	

Experimentvideon heter “Audi #DriveProgress Big Game Commercial – “Daughter””, 

hädanefter benämnd “Daughter”, och föreställer en yngre flicka som deltar i ett 

lådbilsrace. I videon tävlar hon mot jämnåriga pojkar medan en man, som antas vara 

hennes pappa, ser på racet. I bakgrunden säger en manlig berättarröst följande:  



 

25 

 

“What do I tell my daughter? Do I tell her that her grandpa’ is worth more than her 

grandma’? That her dad is worth more than her mom? Do I tell her that despite her 

education, her drive, her skills, her intelligence, she will automatically be valued as less 

than every man she ever meets? Or maybe, I’ll be able to tell her something different.” 

 

Flickan vinner lådbilsracet och därefter åker hon tillsammans med mannen iväg i en 

Auditillverkad bil. Videon avslutas med textraderna “Audi of America is committed to 

equal pay for equal work” följt av “Progress is for everyone” (Audi USA, 2017).   

 

Kontrollvideon heter “Audi 2013 Big Game Commercial - "Prom” 

(CarsandBikesVideos, 2013), hädanefter benämnd “Prom”. I reklamvideon visas en ung 

man i kostym i en hemmamiljö. 

 

Mamman: Look at you, so dashing! Come on, nowadays lots of people go by 

themselves. 

Systern: No they don’t. 

Pappan: Hey son, have fun tonight! 

 

Pappan kastar bilnyckeln till den unga mannen i kostym. Videon visar sedan hur den 

unge mannen kör bilen och parkerar på en parkeringsplats med texten “Principal only”. 

Efter att ha klivit in på balen går han fram till en tjej med en krona på huvudet och ett 

vitt band runt sig, underförstått balens drottning, och kysser henne. En annan ung man 

med vitt band runt sig, vilken uppfattas som balens konung, ser detta och går mot 

huvudpersonen. I nästa scen sitter huvudpersonen återigen i bilen och kör, men nu med 

ett blåmärke på ena ögat. Den unge mannen tjuter av glädje. Därefter följer texten 

“Bravery. It’s what defines us”. Reklamvideon avslutas med att den unge mannen 

återigen befinner sig i sitt hem och ser ett foto föreställande sina föräldrar som unga i 

balutstyrsel och där pappan har ett blåmärke på ena ögat. Båda reklamvideorna finns 

tillgängliga på webbsidan www.youtube.com. 
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3.5.3	Förstudie	

En förstudie med 20 respondenter genomfördes i syfte att kontrollera att budskapet i 

reklamvideon “Daughter” var mer i enlighet med definitionen av Femvertising än för 

reklamvideon “Prom”. Respondenterna fick efter att ha sett de två reklamvideorna 

“Prom” samt “Daughter” besvara en enkät i pappersform.  

  

Enkäten som utformades för förstudien inleddes med tre bakgrundsfrågor gällande kön 

och ålder hos respondenten samt huruvida respondenten för närvarande är student. 

Därefter följde en förklarande text av Femvertising i form av den definition av 

begreppet som använts i denna studie. Den beskrivande texten löd “Femvertising är ett 

begrepp inom marknadsföring som definieras på följande sätt: “Advertising that 

employs pro-female talent, messages and imagery to empower women and girls” 

(Advertisingweek, 2014).”. Texten följdes av de två slutna frågorna “I hur hög grad 

upplever du att reklamfilm 1 förmedlar ett budskap i enlighet med ovanstående 

definition?” samt “I hur hög grad upplever du att reklamfilm 2 förmedlar ett budskap i 

enlighet med ovanstående definition?”.  

 

En likertskala med ett numeriskt responsformat med skalan 1 till 5 användes för de båda 

frågorna, där 5 stod för “Håller helt med” och 1 stod för “Håller inte alls med” (Bryman 

& Bell, 2013). Enkäten möjliggjorde att påverkan från studiens författare minimerades. 

Datainsamlingen till förstudien skedde på Linköpings Universitet och förstudiens 

respondenter nåddes genom att personer som befann sig på Linköpings Universitet 

tillfrågades att delta i studien. 

 

Resultatet av förstudien bekräftade att de reklamvideor som ämnats bli använda i 

undersökningen är användbara. Reklamvideon som benämns “reklamfilm 2” eller 

“Daughter” kan bekräftas innehålla budskap som stämmer överens med definitionen av 

Femvertising. Budskapet i reklamvideon som vi benämner “reklamfilm 1” eller “Prom” 

kunde inte antas stämma överens med definitionen av Femvertising och användes därför 

som kontrollvideo i huvudstudien.  
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3.5.4	Huvudstudie	

Huvudstudien omfattades av ett experiment där respondenterna inledningsvis 

exponerades för en reklamvideo. Kontrollgruppen exponerades för reklamvideon 

“Prom” och experimentgruppen exponerades för reklamvideon “Daughter”. Därefter 

fick respondenterna besvara en enkät vilken var densamma både för experimentgruppen 

och kontrollgruppen. Studiens insamlade data består därför av enkätsvaren, vilket 

innebär att all data är primärdata (Bryman & Bell, 2013).  

 

Datainsamlingen skedde på Linköpings Universitet och genomfördes fördelat på två 

dagar. Respondenter nåddes genom att personer som befann sig på Linköpings 

Universitet blev tillfrågade att delta. De personer som uppgav sig vara villiga att delta i 

studien bjöds då in till en möteslokal på Linköpings Universitet för att ostört delta i 

experimentet. Deltagarna placerades vid varsin ände av ett bord för att inte kunna avläsa 

varandras enkätsvar och ombads dessutom att inte prata med varandra under 

experimentets gång. Detta gjordes för att minimera risken för att respondenterna skulle 

ha någon inverkan på varandras tankegångar och svar, liksom för att studiens syfte inte 

skulle diskuteras. Med tanke på att två olika reklamvideor visades hade förvirring och 

nyfikenhet annars kunnat påverka respondentens svar.   

 

Respondenterna informerades inledningsvis om att experimentet bestod av att se en kort 

reklamvideo och de därefter skulle svara på en tvåsidig enkät. Information gavs då 

också om hur lång tid experimentet förväntades ta samt att en experimentledare fanns 

tillgänglig i experimentlokalen under hela experimentet vid eventuella frågor. Vilken 

reklamvideo som visades för respektive respondentgrupp slumpades fram i form av 

slantsingling. Denna slumpmässiga fördelning av vilken reklamvideo som visades för 

vilka respondenter innebär att deltagarna delas upp i experimentgrupper och 

kontrollgrupper. Denna fördelning gjordes för att undersöka om det finns skillnader i 

hur respondenterna anser att olika personlighetsdrag beskriver varumärket Audi, samt 

eventuella skillnader i reklamattityd respektive varumärkesattityd baserat på vilken 

reklamvideo de exponerats för.   
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3.5.5	Enkätutformning	

I enkäten användes till största del existerande frågor och svarsalternativ liksom skalor 

som använts i befintlig forskning. Detta innebär att frågorna har testats i tidigare studier 

och att det därför inte är nödvändigt att genomföra en pilotstudie för att pröva frågorna 

(Bryman, Bell & Nilsson 2005). Validiteten och reliabiliteten har därigenom testats av 

de forskare som ursprungligen har konstruerat de existerande frågorna och därför kan de 

anses ha en bra kvalitet (Bryman & Bell, 2013). Alla frågor hade slutna svarsalternativ 

vilket förenklar arbetet med bearbetning av svaren (Bryman & Bell, 2013). Både 

experimentgruppen och kontrollgruppen fick svara på samma enkät, då experimentet 

ämnade undersöka om manipulationen påverkade hur respondenterna besvarade 

enkäten. Enkäten återfinns i sin helhet i appendix 1.  

 

De enkätfrågor som valts ut från tidigare studier var ursprungligen på engelska och 

frågorna liksom begreppen översattes med hjälp av Nationalencyklopedins engelsk-

svenska ordbok. Översättningen gjordes för att språkliga missförstånd skulle undvikas 

och för att språket inte skulle vara ett hinder för respondenterna att besvara enkäten. 

Enkäten bestod inledningsvis av en informationstext där respondenten gavs information 

om syftet med undersökningen, hur lång tid undersökningen beräknades ta liksom 

information om anonymiteten i undersökningen. I introduktionstexten gavs även 

generella instruktioner för att kunna besvara enkäten korrekt, såsom att önskad 

svarsform stod angivet i kursiv stil och att enbart ett svarsalternativ skulle väljas för 

varje fråga. Denna information gavs för att minimera risken för eventuella bortfall i 

form av uteblivna eller dubbla svar på frågor.  

 

De inledande tre frågorna bestod av demografiska frågor där respondenten först fick 

ange sin ålder i sifferform. Detta följdes av frågor med fördefinierade svar för juridiskt 

kön, med svarsalternativen “man” och “kvinna”, och om respondenten för närvarande är 

student, med svarsalternativen “ja” och “nej”. Dessa frågor ställdes för att få en 

övergripande bild av respondenterna som deltagit i experimentet. En fjärde fråga med 

svarsalternativen “ja” och “nej” inkluderades i enkäten där respondenten fick ange om 
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denne var bekant sedan tidigare med varumärket Audi. Denna fråga inkluderades i 

enkäten för att få en uppfattning om förutsättningarna för alla svarande gällande 

manipulationen i experimentet.  

 

Den inledande delen av enkäten följdes vidare av tre delar vilka kan sammankopplas 

med de tre teoretiska begrepp som använts i denna studie för att mäta varumärkesimage 

och dess påverkansfaktorer. Dessa tre delar behandlar därmed varumärkespersonlighet, 

reklamattityd och varumärkesattityd som tillsammans med den teoretiska referensramen 

kommer att användas för studiens analys.  

Varumärkespersonlighet utgjorde därför den andra delen i enkäten, vilket i denna studie 

likställs med varumärkesimage. Respondenten ombads att tänka på varumärket Audi 

som om det vore en person och ange i hur hög grad 40 olika personlighetsdrag beskriver 

Audi. Svarsalternativen bestod av en likertskala från 1 till 5, där 1 stod för “Inte alls 

beskrivande” och 5 stod för “Ytterst beskrivande”. Frågan efter bestod av Aakers (1997) 

skala för mätning av varumärkespersonlighet, “A Brand Personality Scale”. 

Egenskaperna, vilka Aaker (1997) delar in i fem dimensioner, placerades i en 

slumpmässig ordning i enkäten. Detta för att minimera risken att för likvärdiga 

egenskaper på rad av bekvämlighet markeras med samma svar av respondenten.      

 

Reklamattityd mättes i den tredje delen av enkäten, vilken konstruerats med frågor och 

skalor från Holbrook och Batra (1987). Respondenten ombads besvara i hur hög grad 

fyra påståenden stämde in på dennes känslor gentemot reklamvideon. Mätningen av 

reklamattityd gjordes på 7-gradiga likertskalor där respondenten fick markera med ett 

kryss på skalan mellan svarsalternativen “Jag ogillar reklamvideon/Jag gillar 

reklamvideon”, “Jag finner reklamvideon tilltalande/Jag finner ej reklamvideon 

tilltalande”, “Jag känner mig positiv till reklamvideon/Jag känner mig negativ till 

reklamvideon” och “Reklamvideon är dålig/Reklamvideon är bra”. 

 

Slutligen mättes varumärkesattityder, även denna del konstruerad med frågor och skalor 

från Holbrook och Batra (1987). De svarande ombads i denna del att ange till vilken 

grad fyra påståenden stämde in på hur deras känslor gentemot varumärket Audi 



 

30 

påverkades av reklamvideon. Även denna mätning gjordes i form av 7-gradiga 

likertskalor där respondenten fick markera sitt svar med ett kryss på skalorna. I denna 

del fick respondenten markera på skalorna “Ogillar mer/Gillar mer”, “Mer 

tilltalande/Mindre tilltalande”, “Mer positiv/Mer negativ” och avslutningsvis 

“Sämre/Bättre”.   

 

3.5.6	Urval	och	bortfall	

Studiens deltagare består av studenter som vid den tidpunkt studien genomfördes befann 

sig på Linköpings Universitet. Urvalet kan därför ses som ett bekvämlighetsurval, vilket 

är en form av icke-sannnolikhetsurval som består av personer som råkar finnas 

tillgängliga för forskarna vid ett visst tillfälle (Bryman & Bell, 2013). I förstudien 

deltog 20 respondenter och i huvudstudien deltog 100 respondenter. Då flertalet av de 

tidigare studier som gjorts relaterat till Femvertising inte inkluderat män väcktes 

intresset för att inkludera denna grupp i studien. Detta möjliggjorde senare en analys av 

skillnader mellan resultaten för manliga och kvinnliga respondenter. Tack vare 

bekvämlighetsurvalet har studiens resultat inte påverkats i någon större utsträckning av 

bortfall (Bryman & Bell, 2013). De bortfall som förekommer är interna bortfall, vilket 

exemplifieras av Bryman och Bell (2013) som en ovilja att svara på en fråga eller att en 

respondent missar att svara på en fråga. Hur de interna bortfallen har hanterats förklaras 

vidare i avsnittet om kodning av data.  

 

Då målpopulationen för studien är unga konsumenter i Sverige ansågs studenter vid 

Linköpings Universitet vara en representativ grupp för målpopulationen. Detta är även 

en motivering till valet av Linköpings Universitet som plats för genomförandet av 

experimentet. Ytterligare motivering till urvalsgruppen är att det av praktiska skäl inte 

är möjligt att i denna studie studera alla unga konsumenter i Sverige. 

 

Ett icke-sannolikhetsurval karaktäriseras av att det tagits fram på ett icke-slumpmässigt 

sätt. Genom denna teknik kan vissa enheter komma att ha större chans att hamna i 

urvalet av populationen (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att det 

är vanligt bland företagsekonomiska forskare att använda sig av bekvämlighetsurval. En 
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nackdel med ett bekvämlighetsurval är att det inte går att säga vilken population som 

stickprovet är representativt för. Detta leder till att de resultat som erhålls inte kan 

generaliseras. Därigenom är det inte heller möjligt att med säkerhet kunna generalisera 

denna studies resultat på alla unga konsumenter i Sverige, vilket kan ses som en svaghet 

i denna studie. Detta har dock tagits i beaktning under hela arbetet med studien. 

Resultatet kan dock ge indikationer om hur Femvertising påverkar varumärkesimage 

enligt unga konsumenter. 

 

En motivering till bekvämlighetsurvalet är praktiska omständigheter relaterade till 

huvudstudien. För att genomföra experimentet krävs att respondenten befinner sig i en 

lämplig miljö, där respondenten ostört kan se en video med ljud och därefter 

individuellt svara på en enkät. På Linköpings Universitet finns det tillgång till lokaler 

och möjlighet att i förväg boka kostnadsfria studierum, vilka anses vara en lämplig 

miljö för experimentet. Genom att be studenter som befinner sig på universitetet vid 

tidpunkten för genomförandet av studien att delta så möjliggörs att ett större antal 

personer kan delta i studien, jämfört med om personer på olika platser i Linköping 

skulle bli tillfrågade att delta i studien. Eftersom studien genomförs på universitetet där 

studenter befinner sig är det enkelt att komma i kontakt med många studenter. 

Bekvämlighetsurvalet möjliggör därför kontakten med många personer i urvalsgruppen.  

 

3.6 Bearbetning	och	analys	av	data	

Datamaterialet från enkäten samlades till en början i Excel för att sedan bearbetas i 

programmet SPSS. Varje respondent tilldelades en rad med respektive svar i siffror för 

att i enlighet med Bryman och Bell (2013) underlätta den kvantitativa analysen. Enkäten 

innehöll endast slutna frågor vilket underlättade bearbetningen samt jämförbarheten i 

svaren. Bryman och Bell (2013) menar att slutna frågor underlättar bearbetningen samt 

jämförbarheten men att en av nackdelarna är att man kan missa viktig eller intressant 

information. Inget svar raderades helt, men de interna bortfallen kodades som -99 för att 

inte ha påverkan på övriga värden. Bryman och Bell (2013) menar att det är ett lätt 

tillvägagångsätt för att datorprogrammet inte ska misstolka obesvarad data. Samtlig data 

behandlades i SPSS för att sedan presenteras i studien i form av tabeller och diagram.  
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3.6.1	Kodning	av	data	

Datamaterialet från enkäten samlades till en början i Excel för att sedan bearbetas i 

programmet SPSS. Varje respondent tilldelades en rad med respektive svar i siffror för 

att i enlighet med Bryman och Bell (2013) underlätta den kvantitativa analysen. Enkäten 

innehöll endast slutna frågor vilket underlättade bearbetningen samt jämförbarheten i 

svaren. Bryman och Bell (2013) menar att slutna frågor underlättar bearbetningen samt 

jämförbarheten men att en av nackdelarna är att man kan missa viktig eller intressant 

information. Inget svar raderades helt, men de interna bortfallen kodades som -99 för att 

inte ha påverkan på övriga värden. Bryman och Bell (2013) menar att det är ett lätt 

tillvägagångsätt för att datorprogrammet inte ska misstolka obesvarad data. Samtlig data 

behandlades i SPSS för att sedan presenteras i studien i form av tabeller och diagram.  

 

3.6.2	Kontroll	av	indexvariabler	

I enlighet med Aakers (1997) varumärkespersonlighetslista har variablerna som testats 

samlats som dimensionerna uppriktighet, spänning, kompetens, finess samt kraft. 

Studien visar att alla de index som skapats har hög intern reliabilitet då de testats genom 

Cronbachs-alfa (Aaker, 1997). För att vidare undersöka om den interna reliabiliteten för 

denna studie kan anses vara hög har ytterligare test av Cronbachs-alfa gjorts. En vanlig 

tumregel för att se om indexet är lämpligt utformat och mäter det som önskas mätas är 

att värdet överstiger 0,8 (Bryman & Bell, 2013). Dock kan även värden över 0,7 enligt 

författarna anses som en acceptabel siffra i vissa fall.  

 

Resultatet vi kan finna för de olika indexen visar att värdet för vissa av dimensionerna 

understiger måttet för att indexet ska ha en accepterad reliabilitet (se tabell 1). Dessa var 

uppriktighet, finess samt kraft och är markerade i tabell 1. Indexet kan, trots låg 

reliabilitet anses som användbart då Aakers (1997) studie visar att dimensionerna är 

användbara för att mäta varumärkespersonlighet. För att säkerställa att indexvariablerna 

inte hade alltför låg reliabilitet säkerställdes att alla värden översteg 0,4. Cronbachs-alfa 

för dimensionen finess understeg detta värde varpå indikatorn lugn togs bort ur indexet, 

vilket är markerat i tabell 1. Att ett antal Cronbachs-alfa inom vissa dimensioner 
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understiger gränsen för den interna reliabiliteten kommer vidare att tas i beaktning i 

analysen av resultatet.  

 

Vidare testades Cronbachs-alfa för att undersöka den interna reliabiliteten för 

reklamattityder samt för varumärkesattityder, som även de har slagits samman till ett 

index. Resultatet visar att båda måtten har en hög intern reliabilitet då de överstiger 0,8.  

 

Tabell 1. Cronbachs-alfa för indexvariabler 

Indexvariabler Cronbach-alfa Antal variabler 

Uppriktighet [0,653] 11 

Spänning 0,888 11 

Kompetens 0,765 8 

Finess [0,52]* 5* 

Kraft [0,459] 4 

Varumärkesattityder 0,95 4 

Reklamattityder 0,922 4 

*=Efter att indikatorn ”lugn” tagits bort 

[ ]= Icke reliabla enligt gränsvärdet 0,7 

 

3.6.3	T-test	

Ett t-test genomfördes för att i förtestet kunna säkerställa statistiskt de skillnader som 

återfunnits mellan reklamvideorna. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att 

t-tester används för att mäta skillnader i medelvärden mellan två grupper, exempelvis 

mellan kvinnor och män.  

 

3.6.4	Motivering	till	parametriska	tester	

Då enkäten i experimentet baserades på likertskalor, en skala som i sin natur är av 

ordinal karaktär, kan det fastslås att data inte är normalfördelad. Normalfördelning av 

data är enligt Trost (2012) en förutsättning för utförandet av parametriska tester vilket 

vidare ifrågasätter användningen av ANOVA-tester i denna studie. Däremot påstår 
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flertalet forskare (Lord, 1953; Bryman & Cramer, 1994; Hair, Money, Page & Samouel, 

2007) att parametriska tester är användbara även när ordinaldata används. Easterby-

Smith, Thorpe och Lowe (1991) styrker detta genom påståendet att ordinaldata oftast är 

både användbar samt frambringar precisa resultat vid utförandet av parametriska tester. 

Experimentet utgår dessutom från ett urval om 50 respondenter i varje grupp, ett antal 

som överstiger minimikravet av minst 30 respondenter som Hair Jr, Money, Samouel 

och Page (2007) rekommenderar.  

 

3.6.5	ANOVA-tester	

För att mäta signifikansen för de skillnader i medelvärden som finns mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen har flera ANOVA-test utförts. Likaså har 

ANOVA-test genomförts för att mäta skillnader mellan hur kvinnor och män har svarat 

i undersökningen. ANOVA-tester analyserar spridningen mellan grupper och används 

då man vill mäta varianser för fler än två grupper, men fungerar även i de fall då man 

endast har två grupper (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Samma resultat hade 

kunnat erhållas genom t-tester, men valet att använda ANOVA-tester gjordes på grund 

av att det är ett vanligt statistiktest för experiment. De skillnader som i resultatet 

presenterades vara signifikanta via ANOVA-testet kan återfinnas i analysdelen, medan 

de skillnader som visade sig vara icke-signifikanta inte använts för vidare analys. 

 

3.7 Etik	

Vid genomförandet av en undersökning måste forskningsetiska aspekter tas i beaktning. 

Detta ökar studiens trovärdighet samt bidrar till säkerställandet om att studien ger ett 

forskningsbidrag (Patel & Davidson, 2011). Denna studie har utgått från 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav vid övervägandet av hur studien kan ta hänsyn till 

forskningsetiska aspekter. Dessa fyra huvudkrav består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Baserat på Vetenskapsrådets (2002) beskrivning anses informationskravet vara uppfyllt, 

bland annat i form av att försöksledarnas namn samt programtillhörighet på Linköpings 

Universitet tillkännagavs när respondenterna blev tillfrågade att delta i studien. 

Respondenterna blev även informerade om att experimentet bestod av att se en kortare 
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reklamvideo för att därefter besvara en enkät, liksom att experimentet beräknades ta 

cirka 20 minuter. Innan experimentet påbörjades gavs information om syftet med 

undersökningen, att deltagande var frivilligt samt att möjlighet fanns att avbryta 

experimentet om så önskades. Vidare uppfylldes informationskravet genom att 

respondenterna informerades om att svaren de uppgav i den efterföljande enkäten enbart 

skulle användas i forskningssyfte.  

  

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) beskrivning så anses samtyckeskravet vara 

uppfyllt i studien med tanke på den information som lämnades till respondenterna inför 

experimentets genomförande samt i den efterföljande enkäten i experimentet. När varje 

enskild respondent lämnat in sin besvarade enkät ansågs denne ha gett sitt samtycke till 

att delta i studien. Alla deltagare var över 18 år, vilket innebär att ingen särskild 

försiktighet behövde iakttas gällande hur deltagarna tog till sig den information som 

gavs (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Inga etiskt känsliga uppgifter om undersökningsdeltagarna eller uppgifter som kan göra 

respondenterna identifierbara för utomstående personer samlades in, vilket bidrog till att 

konfidentialitetskravet säkerställdes (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare behandlades alla 

enkätsvar konfidentiellt och enbart experimentledarna fick tillgång till dessa. Då 

insamlad data från experimentet enbart användes i forskningssyfte för denna studie och 

inte delades till någon utomstående, liksom att inga uppgifter som gjorde 

respondenterna identifierbara samlades in anses nyttjandekravet vara uppfyllt 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

 

3.8 Reliabilitet	

Reliabiliteten mäts enligt Bryman och Bell (2013) med hjälp av tre faktorer: stabilitet, 

intern reliabilitet samt internbedömarreliabilitet. Stabiliteten hos ett mått handlar om 

huruvida resultatet skulle vara detsamma över tid, det vill säga om resultatet skulle bli 

detsamma hos en viss grupp om testet skulle upprepas vid ett senare tillfälle (Bryman & 

Bell, 2013). Om denna studie återigen skulle genomföras på Linköpings Universitet, 

campus Valla, bör inga större skillnader återfinnas i resultatet i relation till den 
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ursprungliga undersökningen. Skulle det däremot gå mycket lång tid mellan de två 

tillfällena skulle exempelvis skiftningar i reklamtrender och sociala trender kunna leda 

till att respondenternas åsikter gällande reklam och varumärken ändras (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Den interna reliabiliteten har kontrollerats genom att frågorna liksom skalorna som 

användes för att mäta variablerna varumärkesimage, varumärkesattityd samt 

reklamattityd återfunnits i befintlig vetenskaplig litteratur. Reliabiliteten och validiteten, 

liksom relationen mellan indikatorerna inom en och samma fråga är därigenom redan 

beprövad (Bryman & Bell, 2013). Därför kan de olika skalorna som använts med 

säkerhet antas mäta de nämnda variablerna. Interbedömarreliabiliteten, eller den 

subjektiva bedömningen av studiens data, skulle kunna ha påverkats av att det fanns två 

experimentledare som tolkade resultatet (Bryman & Bell, 2013). Dock bör detta faktum 

inte ha gett någon påverkan då alla enkätfrågor i experimentet var slutna frågor där 

svarsalternativen bestod av siffror eller plats för att placera ett kryss på en 7-gradig 

skala. Detta gör att det inte finns utrymme för egna tolkningar och bearbetningen av 

datan bör därför bli densamma oavsett vem som utför bearbetningen (Bryman & Bell, 

2013).  

 

3.9 Validitet	

Validitet är ett mått som enligt Bryman och Bell (2014) kan användas för att se om 

sambandet mellan slutsatserna från undersökningen kan anses hänga ihop med varandra. 

En uppdelning har gjorts i detta avsnitt för måttens validitet och experimentdesignens 

validitet. 

 

3.9.1	Måttens	validitet	

Begreppsvaliditet är ett kriterium som bör uppfyllas för att studiens mått ska anses mäta 

vad de ämnar mäta (Bryman & Bell, 2013). Måtten för varumärkespersonlighet kan här 

ifrågasättas som mått på varumärkesimage. I enlighet med Chandon (2003) är 

varumärkespersonlighet ett sätt att mäta varumärkesimage. Personlighetsskalan som 
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utvecklades av Aaker (1997) har av författaren testats för att undersöka om de använda 

dimensionerna mäter vad de avser mäta. Det styrker användningen av den redan 

utvecklade skalan i jämförelse med en egenutvecklad skala som hade kunnat skapa 

problematik med begreppsvaliditeten.  

 

Ytterligare en faktor för att bedöma validiteten är den interna validiteten som speglar 

resultatens trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). De tillhandahållna resultaten kan anses 

mäta effekten av Femvertising eftersom det är den enda manipulerade variabeln i 

undersökningen. Därmed kan effekter på varumärkesimage, som är den beroende 

variabeln, inte bero på andra påverkansfaktorer varpå resultaten kan anses vara 

trovärdiga. Dessutom testades Femvertising som oberoende variabel genom en förstudie 

av de videor som användes.   

 

Bryman och Bell (2013) talar om att den externa validiteten styrks då resultaten är 

tillämpningsbara i andra kontexter. Studenter har valts som undersökningsgrupp för att 

studiens resultat ska vara användbart i kontexter då man vill ta reda på unga 

konsumenters attityder och syn på varumärkesimage. Vidare så har en strävan funnits 

att i största möjliga mån undvika att fokus riktas mot det specifika varumärket, vilket 

finns representerat i de båda reklamvideorna. Varumärket kan trots det komma att ha 

inverkan på den externa validiteten. Det kan alltså inte helt uteslutas att resultaten kan 

ha påverkats av Audi som varumärke då endast detta varumärke har undersökts. 

Dessutom kan varumärkets branschtillhörighet också komma att påverka resultaten på 

liknande vis. Att bilbranschen har valts ut bidrar till att den externa validiteten försvagas 

med tanke på att resultaten kan tänkas bli tillämpningsbara endast i denna kontext.  

 

Den ekologiska validiteten avgör hur tillämpningsbara resultaten är i praktiken (Bryman 

& Bell, 2013). Reklamvideor från ett existerande varumärke användes i 

undersökningen, vilket kan stärka resultatens trovärdighet. Det kan förväntas att det är 

enklare för en person att sätta sig in i en situation som de kan relatera till. I enkäten 

tydliggjordes dessutom att varumärket skulle liknas vid mänskliga karaktärsdrag vilket 

kan tänkas stödja den ekologiska validiteten hos resultaten.     
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3.9.2	Experimentdesignens	validitet	

Generellt kan den interna validiteten för experimentet i enlighet med Bryman och Bell 

(2013) styrkas i och med att en kontrollgrupp använts och ett slumpmässigt urval har 

gjorts för vem som ska se vilken reklamvideo. De fyra effekter som enligt Bryman och 

Bell (2013) bör studeras för att mäta experimentets interna validitet är dock 

testningseffekt, historia, mognad samt urval. Med tanke på att en kontrollgrupp har 

använts för experimentet så kan testningseffekten styrkas då respondenterna inte har 

möjlighet att förutsäga vad som undersöks. Detsamma gäller för effekten av historia då 

skillnaderna beror på endast en manipulerad variabel och för mognad eftersom båda 

grupperna kan antas bli påverkade av förändringar i varumärkesidentiteten över tiden. 

Slutligen styrks validiteten av urvalet eftersom videorna visades slumpmässigt fördelat 

över respondenterna.   

 

Den externa validiteten för laboratorieexperimentet kan ifrågasättas då experimentet 

inte utförts under verkliga förhållanden (Bryman & Bell, 2013). Författarna menar 

vidare att vissa samverkansfaktorer hotar den externa validiteten hos denna typ av 

experiment. Med tanke på att både kvinnor och män har undersökts så kan studien 

undgå problem med generaliseringen mellan kön och resultat. Däremot bör det tas i 

beaktning att inte lika många kvinnor som män deltog i undersökningen vilket kan 

försvaga den externa validiteten.  

 

Vidare kan det inte antas att resultaten som tillhandahålls av experimentet gäller i alla 

situationer då endast ett varumärke har undersökts. Bryman och Bell (2013) menar att 

den externa validiteten försvagas då samverkan mellan situation och behandling brister. 

De menar också att undersökningsresultat bör kunna generaliseras över tiden, vilket 

denna studies resultat inte kan antas göra. Som tidigare nämnt genomfördes 

experimentet fördelat på två dagar och trender som föreligger idag kan komma att 

ändras över tiden. En faktor som stärker den externa validiteten kan i enlighet med 

Bryman och Bell (2013) antas vara att en förstudie gjordes för kontroll av de valda 

reklamvideorna. Samma respondenter deltog inte i förstudien som i huvudstudien, vilket 
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gör att respondenterna därmed inte kan ha påverkats av tidigare information när de 

besvarat enkäten i huvudstudien.   

 

Med tanke på att undersökningen genomfördes i en laboratoriemiljö kan det vidare 

påverka den ekologiska validiteten ofördelaktigt då det är svårt att tillämpa resultaten i 

en naturlig social miljö (Bryman & Bell, 2013). Resultaten kan således i enlighet 

Circourel (1982, s.15) inte anses fånga vardagliga åsikter, värderingar och attityder som 

konsumenten hade haft i sin vardagliga miljö. Dessutom kan det anses vara onaturligt 

att svara på en enkät vilket försvagar den ekologiska validiteten för studien. 

  

3.10 	Kritik	mot	primärdata	

En av riskerna med experimentet kan hittas i de videor som har valts ut. Även om båda 

videorna är från samma varumärke så är de från olika årtal vilket kan ha inverkan på 

resultatet. Uppdelningen gjordes för att kunna tyda skillnader mellan svaren beroende 

på vilket juridiskt kön respondenten har kryssat i. Med tanke på att ett slumpmässigt 

urval av vem som ska se vilken reklamvideo har gjorts så finns det skillnader mellan hur 

många kvinnor respektive män som har deltagit i experimentet. Det resulterade i att inte 

lika många kvinnor som män deltog i undersökningen vilket kan komma att påverka 

resultat där mätningar av hur kvinnor respektive män har svarat.   	

	

När enkäten utformades användes som tidigare nämnt en färdig skala för att mäta 

varumärkespersonlighet. Denna skala användes för att mäta varumärkesimage och kan 

kritiseras då endast Chandon (2003) har använts som källa då författaren menar att 

skalan är användbar i denna kontext. Enligt Purkayastha (2009) behandlar 

varumärkespersonlighet endast den känslomässiga aspekten inom varumärkesimage. 

Vidare bör nämnas att personlighetskalans termer var uttryckta på engelska och därför 

gjordes översättningar som kan komma att ha effekt på resultatet. Två indikatorer som 

finns med i Aakers (1997) ursprungliga skala valdes bort för denna studie, outdoorsy 

samt corporate, då de saknade en korrekt översättning till svenska enligt 

Nationalencyklopedins ordbok. Dessa egenskaper valdes bort för att minska risken för 
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bortfall på grund av misstolkningar. På grund av att dessa två egenskaper togs bort ökar 

risken att mätningen med den valda skalan inte blir korrekt gjord, framförallt då detta 

innebär att de fem dimensionerna inom varumärkespersonlighet inte får lika många 

variabler som i den ursprungliga skalan. Detta har tagits i beaktning under 

genomförandet av experimentet och i analysen av den insamlade datan.  

 

3.11 	Kritik	mot	sekundärdata	

För att erhålla ett så komplett underlag som möjligt för den teoretiska referensramen har 

litteratur från akademiska tidskrifter, artiklar samt böcker samlats. Den litteratur som 

ligger till grund för studien har främst berört varumärkesimage samt Femvertising, två 

huvudsakliga teman för studien. Femvertising kan anses vara ett hittills relativt 

outforskat ämne och det har krävt extra efterforskning för att hitta originalkällor, vilket 

har resulterat i att empiriska källor till viss mån använts i teoriavsnittet. Detta gjordes 

för att försöka få en så bred uppfattning av ämnet som möjligt men kan ha negativ 

påverkan på trovärdigheten kring teori om Femvertising. De delar i studien som främst 

påverkas av detta är avsnitten om feminism i reklam, kvinnlig egenmakt i reklam samt 

kritik mot råvarufeminism.  

 

Litteraturgenomgången behandlar aktuell och ny forskning såväl som äldre forskning 

för att få en så balanserad grund som möjligt för den teoretiska referensramen. Genom 

Linköpings Universitets sökmotor för UniSearch samt Google Scholar har litteratur från 

tillförlitliga källor hittats, däribland många vetenskapliga tidskrifter som behandlar de 

nämnda ämnena. Dessa inkluderar bland annat Journal of Marketing Research, Journal 

of Advertising Research och Journal of consumer research. Sökord som frekvent har 

använts för litteratursökningen med dess svenska eller engelska benämning, enskilt eller 

kombinerat med varandra, är: Femvertising, reklam, varumärkesimage, feminism, 

genus, varumärkespersonlighet, varumärkesattityder och reklamattityder. 
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4 Empiri	

I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultatet från förstudien. Därefter ges en 
motivering till de presenterade resultaten från huvudstudien efterföljt av övergripande 
resultat gällande respondenternas bakgrund. Slutligen presenteras utvalda resultat från 
den kvantitativa huvudstudien. 

 

4.1 Resultat	av	förstudien	

Förstudiens resultat bygger på 20 svar och intygar att det finns skillnader mellan 

budskapet i de två presenterade reklamvideorna. Resultatet visar medelvärdet av hur 

hög grad de två reklamvideorna förmedlar ett budskap i enlighet med definitionen av 

begreppet Femvertising (se figur 3). Femvertising uppfattas enligt respondenterna som 

mer identifierbart med videon “Daughter”. Medelvärdet av hur väl Femvertising ansågs 

vara i enlighet med reklamvideon “Prom” visar 1,25 medan medelvärdet av hur väl 

påståendet var i enlighet med reklamvideon “Daughter” visar 4,5. Därmed kan det antas 

att reklamvideon “Daughter” är mer i enlighet med definitionen av begreppet 

Femvertising än reklamvideon “Prom”.   

 

 

Figur 3. Medelvärden för kontroll av videor 

 

För att kunna säkerställa att de skillnader i medelvärde som visat sig i förstudien gjordes 

ett t-test. Signifikansen visar att p-värdet understiger 0,10 vilket betyder att skillnaderna 
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med 90 procent säkerhet inte beror på slumpen. Med ett medelvärde som visar 4,5 i 

jämförelse med 1,25 kan därmed reklamvideon “Daughter” antas vara i enlighet med 

definitionen av Femvertising. 

 

Tabell 2. T-test för skillnader mellan reklamvideor i förtest 

 Medelvärde Standardavvikelse Sig. (2-tailed) 

Femvertising i 
Prom & Daughter −3,25 0,8507 0 

 

4.2 Motivering	till	huvudstudiens	presenterade	resultat	

För att möjliggöra svar på studiens frågeställningar kan det ses som fundamentalt att 

jämföra resultaten för de två olika reklamvideorna gällande varumärkespersonlighet. 

Detta mått har som tidigare nämnts använts för att mäta varumärkesimage. Vidare 

presenteras resultat gällande reklamattityder samt varumärkesattityder då dessa är 

påverkansvariabler på varumärkesimage och därmed kan tillföra intressanta 

infallsvinklar till avsnittet. Dessutom är skillnader mellan hur kvinnor och män har 

svarat speciellt intressant för studiens djup och analys då en av forskningsfrågorna 

behandlar och skapar diskussion kring möjliga skillnader mellan könen. I avsnittet 

gällande huvudstudiens resultat kommer resultat gällande dessa delar att presenteras. 

Samtliga stycken inleds med en jämförelse av medelvärden mellan experimentgrupp 

och kontrollgrupp, följt av statiska tester där en signifikansnivå på 90 procent har 

använts för att säkerställa statistiska skillnader. Därefter presenteras könsfördelningen 

inom de tre olika områdena reklamattityder, varumärkesattityder samt 

varumärkespersonlighet. Även för dessa statistiska tester användes en signifikansnivå 

på 90 procent. För att ge en övergripande bild av studiens resultat presenteras 

inledningsvis de bakomliggande frågorna ur enkätundersökningen gällande 

respondenterna.    
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4.3 Resultat	av	huvudstudien	
 

4.3.1	Respondenterna	

Det totala antalet respondenter som deltog i experimentet uppgick till 100 varav 42 

personer var kvinnliga representanter medan 58 svar representerades av män. 50 

personer exponerades för reklamvideon “Prom” som användes kontrollgrupp medan 

resterande 50 personer exponerades för reklamvideon “daughter”, som i experimentet är 

den manipulerade videon.  

 

Nedan kommer resultatet av frågorna gällande respondenterna i undersökningen 

uppdelat mellan kvinnor och män att presenteras. Medelåldern mätt för alla 

respondenter, oavsett kön är 24 år. Samtliga deltagare i experimentet svarade att de var 

studenter vid tillfället de deltog i experimentet och 99 personer av 100 var bekanta med 

varumärket sedan innan. Ett bortfall finns under frågan om respondenten är bekant med 

varumärket sedan tidigare eftersom respondenten missat att ge ett svar på frågan.  

 

Tabell 3. Respondenternas bakgrund och relation till varumärket Audi 

Vilket är 
ditt 

juridiska 
kön? Vilken video har setts? 

Hur 
gammal är 

du? 
Är du nuvarande 

student? 

Är du sedan tidigare 
bekant med 

varumärket Audi? 

 Prom Daughter Medelvärde Ja Nej Ja Nej 

Kvinna 17 25 23 42 0 42 0 

Man 33 25 24 58 0 57 1 

Totalt 50 50 47 100 0 99 0 
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4.3.2	Skillnader	i	reklamattityd	

Resultatet visar att det finns skillnader i medelvärde mellan hur kontrollgruppen i 

jämförelse med experimentgruppen har svarat gällande reklamattityder (se figur 5). 

Experimentgruppen som exponerades för reklamvideon “Daughter” har svarat för ett 

medelvärde motsvarande 5,520 medan kontrollgruppen som exponerades för 

reklamvideon “Prom” har ett medelvärde motsvarande 4,615. Detta innebär vidare att 

experimentgruppen har högre grad av positiva attityder till reklamvideon de har 

exponerats för. Resultatet speglar alltså att respondenterna som har sett reklamvideon 

“Daughter” gillar reklamvideon mer, finner reklamvideon mer tilltalande, känner sig 

mer positiva till reklamvideon samt tycker att reklamvideon är bättre i jämförelse med 

de som har sett reklamvideon “Prom”.  

50%	50%	

Har	seM	reklamvideon	"Daughter"	

kvinna	

man	

Figur 4. Demografiska frågor	
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Figur 5. Medelvärden för reklamattityder 

 

Genom ett ANOVA-test visas resultaten för att säkerställa att skillnaderna mellan 

grupperna gällande reklamattityder kan säkerställas statistiskt (se tabell 4). P-värdet 

0,001 understiger värdet 0,10 och bevisar därmed att skillnaderna i reklamattityder 

mellan grupperna är statistiskt säkerställda. Detta intygar att vi med 90 procent 

sannolikhet kan säga att medelvärdena skiljer sig åt på ett sätt som inte beror på 

slumpen. Det finns alltså med 90 procent sannolikhet skillnader i reklamattityder mellan 

grupperna som har sett reklamvideo “Prom” och de som sett reklamvideon “Daughter”.  

 

Tabell 4. ANOVA-test för Reklamattityder 

 N Medelvärde Standardavvikelse Sig. 

Prom 50 4,615 1,4216  

Daughter 49 5,5204 1,31085  

Totalt 99 5,0631 1,43496 0,001* 

*= Signifikant skillnad 

 

När ett likadant ANOVA-test genomförs för att statistiskt säkerställa skillnader mellan 

könen kan vi se att resultatet förändras något. P-värdet visar 0,015 och understiger 

värdet 0,10. Det betyder vidare att vi med 90 procent säkerhet kan påstå att skillnaden i 

medelvärde mellan kvinnor och män gällande reklamattityder inte är slumpmässig. I 

testet har enbart attityder till reklamvideon “Daughter” använts och reklamvideon 

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

Prom	 Daughter	
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“Prom” har exkluderats. Detta på grund av att ett resultat kring hur de olika könens 

skillnader i reklamattityd efter att ha exponerats för Femvertising önskas mätas.  

 

För reklamvideon “Daughter” så skiljer sig medelvärdet mellan kvinnor och män 

gällande reklamattityder. Reklamattityderna har ett medelvärde motsvarande 5,979 

enligt resultaten från kvinnorna som deltog i experimentgruppen medan medelvärdet 

som männen svarat för motsvarar 5,080. 

 

Tabell 5. ANOVA-test för Reklamattityder för "Daughter" beroende av kön 

 N Medelvärde Standardavvikelse Sig. 

Kvinna 24 5,979 1,10561  

Man 25 5,080 1,36114  

Total 49 5,520 1,31085 0,015* 

*= Signifikant skillnad 

 

4.3.3	Skillnader	i	varumärkesattityd	

De skillnader i medelvärden för hur varumärkesattityd har värderats mellan de två 

grupperna visar att experimentgruppen har högre grad av positiva varumärkesattityder 

(se figur 6). Medelvärdet för experimentgruppen som har exponerats för reklamvideon 

“Daughter” visar värdet 5,090 medan medelvärdet för kontrollgruppen som exponerats 

för reklamvideon “Prom” visar värdet 4,465. Resultatet visar därigenom att de som 

exponerats för reklamvideon “Daughter” gillar varumärket mer, anser att det är mer 

tilltalande, är mer positiva gentemot varumärket och anser att de har en bättre känsla 

gentemot varumärket är efter att ha sett reklamvideon.   
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Figur 6. Medelvärden för Varumärkesattityder 

 

För att avgöra om de skillnader som kan avläsas gällande varumärkesattityder mellan 

grupperna som sett reklamvideon “Prom” och de som sett reklamvideon “Daughter” är 

statistiskt säkerställda gjordes ytterligare ett ANOVA-test. Det går även här att 

säkerställa skillnaderna mellan grupperna då p-värdet uppgår till 0,005, vilket 

understiger värdet 0,10. Det finns alltså med 90 procent sannolikhet skillnader i 

varumärkesattityder mellan grupperna som har sett reklamvideo “Prom” och de som sett 

reklamvideon “Daughter”.  

 

Tabell 6. ANOVA-test för Varumärkesattityder 

 N Medelvärde Standardavvikelse Sig. 

Prom 50 4,465 0,94762  

Daughter 50 5,09 1,1907  

Total 100 4,7775 1,11571 0,005* 

*= Signifikant skillnad 

 

För att vidare testa om det finns skillnader i varumärkesattityder mellan kvinnor och 

män som har exponerats för Femvertising gjordes ytterligare ett ANOVA-test (se tabell 

7). Här har alltså det juridiska könet tagits i beaktning och för att se skillnader i 

Femvertising har endast deltagare i experimentgruppen som sett reklamvideon 

“Daughter” testats. Det vi kan avläsa i resultatet är att p-värdet motsvarar 0,031, vilket 

1	

2	

3	

4	
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6	

7	

Prom	 Daughter	
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understiger värdet 0,10. Vi kan därmed med 90 procent säkerhet påstå att de skillnader 

som finns mellan könens attityder till varumärket inte beror på slumpen.  

 

För reklamvideon “Daughter” så skiljer sig medelvärdet mellan kvinnor och män 

gällande varumärkesattityder. Varumärkesattityderna har ett medelvärde motsvarande 

5,450 enligt resultaten från kvinnorna som deltog i experimentgruppen medan 

medelvärdet som männen svarat för motsvarar 4,730. 

 

Tabell 7. ANOVA-test för Varumärkesattityder för "Daughter" beroende av kön 

 N Medelvärde Standardavvikelse Sig. 

Kvinna 25 5,450 1,26861  

Man 25 4,730 1,00758  

Totalt 50 5,090 1,1907 0,031* 

*= Signifikant skillnad 

 

4.3.4	Skillnader	i	varumärkespersonlighet	

För att mäta varumärkesimage har som tidigare nämnts en färdig skala använts. Skalan 

som mäter varumärkespersonlighet delades upp i dimensionerna uppriktighet, spänning, 

kompetens, finess samt kraft (se figur 7). 
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Figur 7. Illustration av föredelningen av indikatorer i dimensionerna inom Aakers (1997) 
Varumärkespersonlighetsskala 

 

Det kan avläsas i resultatet att fördelningen av personlighetsdimensionerna mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen är likvärdiga. Det kan inte hittas några större 

skillnader i medelvärdena för hur reklamvideorna har värderats i förhållande till 

varandra. Den enda anmärkvärda skillnaden som kan avläsas hittar vi under 

dimensionen kraft där experimentgruppen har svarat för ett medelvärde motsvarande 

3,359 medan kontrollgruppen svarar för ett medelvärde motsvarande 3,651.  

 

Större skillnader kan vi se mellan de olika dimensionerna inom varumärkespersonlighet. 

I både experimentgruppen samt kontrollgruppen har medelvärdena resulterat i 

ordningen räknat från högsta till lägsta medelvärde enligt följande: kompetens, 

spänning, kraft, finess och slutligen uppriktighet (se figur 8). De som exponerats för 

reklamvideon “Daughter” anser att varumärket är mer uppriktigt med medelvärdet 

2,948, än de som exponerats för reklamvideon “Prom”. Tvärtemot kan det avläsas att 

kontrollgruppen anser att varumärket är mer spännande med medelvärdet 3,677, har 

högre kompetens med medelvärdet 3,793, har högre grad av finess med medelvärdet 

3,314 samt att det symboliserar kraft i högre grad med medelvärdet 3,651, än vad 

experimentgruppen har svarat för. Den största skillnaden är i personlighetskomponenten 

kraft med skillnaden 0,292 till fördel för “Prom” och snart därefter uppriktighet med 

skillnaden 0,162 till fördel för “Daughter”. Den minsta skillnaden finner vi i 

personlighetskomponenten finess där skillnaden motsvarar 0,018. 

 

Tabell 8. Medelvärden för Varumärkespersonlighet 

 Uppriktighet Spänning Kompetens Finess Kraft 

Prom 2,786 3,677 3,793 3,314 3,651 

Daughter 2,948 3,602 3,729 3,296 3,359 

Skillnad 0,162 0,075 0,064 0,018 0,292 
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Figur 8. Medelvärden för Varumärkespersonlighet 

 

Genom ett ANOVA-test kan vi avläsa om resultaten för de skillnader som finns i 

varumärkespersonlighet mellan experimentgruppen och kontrollgruppen är signifikanta. 

Det som kan avläsas är att vi endast kan säkerställa skillnader mellan grupperna inom 

två av de fem personlighetsdimensionerna. Med 90 procent säkerhet kan vi fastställa att 

skillnaderna i varumärkespersonlighet i dimensionerna kraft samt uppriktighet mellan 

personerna som har sett reklamvideon “Daughter” och de som har sett reklamvideon 

“Prom” inte är slumpmässiga. P-värdet för kraft visar 0,012 och p-värdet för 

uppriktighet visar 0,078. I övriga dimensioner kan inga skillnader säkerställas då p-

värdena för dessa dimensioner överstiger 0,10. 

 

Tabell 9. ANOVA-test för Varumärkespersonlighet 

 Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig. 

Uppriktighet 0,588 1 0,588 3,178 0,078* 

Spänning 0,134 1 0,134 0,366 0,546 

Kompetens 0,1 1 0,1 0,331 0,567 

Finess 0,008 1 0,008 0,029 0,865 

Kraft 2,042 1 2,042 6,599 0,012* 
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*= Signifikant skillnad 

 

Skillnader finns i hur varumärkespersonligheten mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen har värderats med hänsyn till hur kvinnor respektive män har svarat (se 

figur 9). Som tidigare nämnt är svaren mellan undersökningsgrupperna mer eller mindre 

likvärdiga, däremot skiljer sig svaren mellan kvinnor och män. I experimentgruppen har 

kvinnorna värderat uppriktighet med medelvärdet 3,025, spänning med medelvärdet 

3,674 samt finess med medelvärdet 3,320 som högre än männen. Resterande två 

dimensioner inom varumärkespersonlighet har värderats som högre av männen inom 

experimentgruppen i jämförelse med hur kvinnorna har svarat.  

 

Tabell 10. Medelvärden för Varumärkespersonlighet för "Daughter" beroende av kön 

 Uppriktighet Spänning Kompetens Finess Kraft 

Kvinna 3,025 3,674 3,728 3,320 3,271 

Man 2,874 3,538 3,729 3,272 3,448 

Skillnad 0,151 0,135 0,001 0,048 0,177 

 

 

Figur 9. Medelvärden för Varumärkespersonlighet 
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Det intressanta för studiens forskningsfrågor är att se om det finns skillnader mellan 

könen gällande de som deltagit i experimentgruppen och därmed har exponerats för 

Femvertising. Små skillnader kan hittas i medelvärdet som tidigare nämnts, men genom 

ett ANOVA-test kan vi avläsa om dessa skillnader kan anses vara statistiskt 

signifikanta. P-värdena uppger för samtliga personlighetsdimensioner över värdet 0,10 

vilket betyder att dessa skillnader inte kan säkerställas vara bortom slumpen.   

 

Tabell 11. ANOVA-test för Varumärkespersonlighet i "Daughter" beroende av kön 

 Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig. 

Uppriktighet 0,257 1 0,257 1,342 0,253 

Spänning 0,214 1 0,214 0,642 0,427 

Kompetens 0 1 0 0 0,996 

Finess 0,029 1 0,029 0,077 0,783 

Kraft 0,376 1 0,376 1,118 0,296 

*= Signifikant skillnad 
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5 Analys	

I följande avsnitt presenteras den analys som gjorts baserat på experimentets resultat 

tillsammans med den teoretiska referensramen. Analysen har formats i enlighet studiens 

analysmodell och behandlar därmed skillnader i reklamattityder, varumärkesattityder 

samt varumärkesimage vid användning av Femvertising.   

 

5.1 Studiens	analysmodell	

Med den teoretiska referensramen och den data som samlats in som grund har en 

analysmodell för denna studie arbetats fram (se figur 10). Modellen illustrerar hur 

Femvertising, genom de pilar som modellen visar, påverkar varumärkesimage. En del 

av modellen visar de påverkansfaktorer som direkt eller indirekt påverkar 

varumärkesimage. Dessa påverkansfaktorer representeras av varumärkesattityder som 

påverkar varumärkesimage direkt samt reklamattityder som påverkar varumärkesimage 

indirekt, genom varumärkesattityder. Modellen illustrerar dessutom att 

varumärkespersonlighet har använts som mått för att mäta varumärkesimage, vilket 

illustreras i modellens nedre del.  

 

Figur 10. Studiens analysmodell 
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5.2 Skillnader	i	reklamattityd	

Abu-Saud (2013) menar att reklam idag inte enbart annonserar produkter utan också 

värderingar genom reklamens budskap. Abitbol och Sternadori (2016) uppger att 

Femvertising är ett sätt att hylla kvinnlig egenmakt, ett budskap som enligt Quinlan och 

VanderBrug (2017) kan förändra attityder. I enlighet med dessa teorier kan vi anta att 

Femvertising förmedlar värderingar gällande kvinnlig egenmakt och därmed har 

möjlighet att förändra attityder. Med stöd i Crymbles (2013) teori om att 

reklamkampanjer kan leda till förändrade åsikter om hur kvinnor porträtteras kan den 

unika porträtteringen av kvinnor inom Femvertising vara en anledning bakom de 

positiva reklamattityder som unga konsumenter uppvisar. Likaså kan det med stöd i 

Skey (2015) antas att dessa positiva reklamattityder påverkas av att kvinnor porträtteras 

som starka och att deras talanger framhävs i Femvertising.  

 

Cause-related marketing är den form av reklam som används för att engagera 

konsumenter i sociala frågor såsom kvinnlig egenmakt (Abitbol & Sternadori, 2016). De 

positiva reklamattityderna som resultatet presenterar kan förklaras med att konsumenter, 

genom Femvertising visat sig bli engagerade av kvinnlig egenmakt. Detta resultat 

överensstämmer med teorier om de positiva effekter som cause-related marketing 

(Varadarajan & Menon, 1988; Brown & Dacin, 1997) leder till.  

 

Marcus Reker (2015) menar att reklam som använder kvinnostärkande budskap skapar 

en emotionell tillfredsställelse hos konsumenter. I enlighet med MacKenzie och Lutzs 

(1986) teori om att känslomässiga reaktioner påverkar acceptansen för reklamen, kan 

Femvertising antas bidra med positiva reaktioner som vidare ökar acceptansen för 

reklamens budskap. De positiva reklamattityder som unga konsumenter uppvisar vid 

exponering för Femvertising kan med grund i dessa teorier antas vara påverkade av de 

positiva känslomässiga reaktioner och den emotionella tillfredställelse som 

Femvertising skapar.  
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Reklamattityder definieras enligt MacKenzie och Lutz (1989) som den reaktion eller de 

reaktioner som genereras vid tidpunkten för exponering för en reklamvideo. Med denna 

definition som grund kan det antas att reklamvideon, genom lyckad användning av 

Femvertising, skapar positiva reaktioner som i sin tur bidrar till positiva reklamattityder. 

Detta indikerar att Femvertising har en positiv effekt på unga konsumenters 

reklamattityder, vilket i sin tur i enlighet med Gorn (1982); Lutz, MacKenzie och Belch, 

(1983) liksom Mitchell och Olson (1981) har direkt påverkan på varumärkesattityder.  

 

5.2.1	Kvinnor	och	män	

Resultatet visar att unga kvinnliga konsumenter uppvisar mer positiva reklamattityder i 

jämförelse med unga manliga konsumenter efter att ha exponerats för Femvertising. 

Detta kan stödjas av Putrevu (2004) som menar att det finns skillnader mellan vilka 

attribut i reklam som tilltalar de olika könen. Kvinnor tilltalas enligt Putrevu (2004) av 

reklam som använder sig av verbala och komplexa budskap medan män i enlighet med 

Black och Morton (2015) föredrar att bli visuellt stimulerade av reklam. Baserat på 

unga kvinnors positiva reklamattityd gentemot Femvertising kan vi hävda att budskapet 

är verbalt och komplext. Det verbala och komplexa budskap som Femvertising kan 

antas främja kan förklaras genom att Femvertising, i enlighet med Marcus Reker 

(2016), präglas av feministiska värderingar snarare än att reklamen kopplas till en 

specifik produkt. De verbala delar som presenteras i Femvertising kan även det antas 

påverka kvinnors reklamattityder positivt. Trots kreativ användning av bild och språk i 

reklamen kan den inte anses stimulera män visuellt i tillräckligt hög grad för att uppnå 

samma positiva effekt på reklamattityder som hos kvinnor.  

 

För att användningen av reklam skall vara gynnsam för ett varumärke menar LePla och 

Parker (1999) att det är viktigt att reklamens budskap går hand i hand med varumärkets 

redan existerande budskap. Detta intygas även av Putrevu (2008) som hävdar att 

kvinnor lägger vikt vid att allt i reklamens budskap passar ihop med det specifika 

varumärket. Baserat på dessa teorier så antyder de positiva reklamattityder som unga 

kvinnliga konsumenter har vid användning av Femvertising att det finns en gynnsam 

koppling mellan varumärket och Femvertising. Baserat på Putrevus (2008) teori finns 

därmed antydningar om att kvinnor tagit till sig budskapet i reklamen i stor 
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utsträckning. Författaren menar i jämförelse med detta att män inte lägger lika stort 

fokus på sambandet mellan reklamens budskap och det varumärke som presenterar 

budskapet, vilket i viss mån kan förklara den mindre positiva varumärkesattityden hos 

män.  

 

5.3 Skillnader	i	varumärkesattityd	

Precis som resultaten gällande reklamattityder visar resultaten för varumärkesattityder 

att konsumenter som exponerats för Femvertising har mer positiva varumärkesattityder 

än de som exponerats för reklam utan Femvertising. Bettman (1979) menar att attityder 

är ett resultat av konsumentens känslomässiga förmåga att utvärdera ett objekt eftersom 

konsumenter saknar kognitiv förmåga för att göra detta. Som tidigare nämnt så kan 

känslomässiga reaktioner i enlighet med MacKenzie och Lutz (1986) öka acceptansen 

för ett reklambudskap. Därmed kan vi anta att de varumärkesattityder som Femvertising 

bidrar till kan ha sin grund i de känslomässiga reaktioner som reklamen framkallar.  

 

MacKenzie och Lutz (1986) menar vidare att ju mer tilltalande en annons är, desto mer 

mottaglig blir konsumenten för annonsens innehåll. Med denna teori som grund kan 

Femvertising anses representera ett budskap som de unga konsumenterna finner 

tilltalande och är väl mottagliga för, vilket bidrar till deras positiva varumärkesattityd. 

En konsument väljer dock enligt Severin och Tankard (1988) vilket budskap som tolkas 

och kan därmed utesluta delar av ett budskap. Detta kan resultera i att konsumenter 

väljer att inte tolka alla delar av budskapet i reklam med Femvertising. Genom att 

Femvertising representerar kvinnlig egenmakt kan konsumenten också välja att tolka det 

kvinnostärkande budskapet och utesluta ett annat. 

 

Budskapet som förmedlas genom Femvertising bör inte antas vara den enda 

påverkansfaktorn på attityder, då vissa av dessa attityder gentemot varumärket Audi är 

orsakade av tidigare erfarenheter och värderingar. Som tidigare nämnt bör ett 

varumärkes budskap stämma väl överens med budskapet i reklamvideon, vilket innebär 

att reklam endast bör användas som ett sätt att förmedla ett existerande budskap. Att 
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resultatet visar att både reklamattityder och varumärkesattityder är positiva för unga 

konsumenter vid exponering för Femvertising, indikerar att detta samband finns. 

 

Enligt Fishbein och Ajzen (1975) är attityder konsekventa över tid, vilket leder till 

antagandet att de positiva varumärkesattityderna som unga konsumenter uppvisar 

kommer att vara fortsatt positiva även i framtiden. Vidare menar Keller (1993) och 

Aaker (1991) att varumärkesattityder har direkt effekt på varumärkesimage. Med detta 

som grund, tillsammans med de positiva varumärkesattityder som experimentets resultat 

visar, kan vi hävda att Femvertising bidrar med en positiv effekt på varumärkets image.  

 

5.3.1	Kvinnor	och	män	

Enligt resultatet är det möjligt att säga att varumärkesattityderna är mer positiva för 

unga kvinnliga än unga manliga konsumenter efter exponering för Femvertising. 

Putrevu (2004) menar att det finns en tendens att reagera mer gynnsamt på budskap som 

överensstämmer med förväntningarna på en individs egen könsroll. Med detta som 

grund kan det antas att budskapet som Femvertising representerar stämmer in på 

förväntningarna av hur en kvinna baserat på sin könsroll förväntas ta in information och 

på så sätt påverkar kvinnors attityder till varumärket positivt. 

  

Vikten av att tänka på sig själv och andra är något som, i enlighet med Putrevus (2004) 

teori, karaktäriserar de budskap som kvinnor föredrar. Som en del av vad Femvertising 

representerar, kan det göras en koppling mellan kvinnlig egenmakt och vikten av att 

tänka på sig själv och andra. Att kvinnor uppvisar mer positiva attityder till varumärket 

vid användning av Femvertising kan bero på att kvinnor ser denna koppling. Enligt 

Putrevu (2008) föredrar män istället budskap som är direkt relevanta för dem själva. 

Resultatet indikerar att män inte upplever hyllningen av kvinnlig egenmakt som direkt 

relevant för dem själva, då de uppvisar mindre positiva varumärkesattityder i jämförelse 

med kvinnor vid användning av Femvertising. En möjlig förklaring är att män inte kan 

identifiera sig med historier där kvinnor framställs som starka individer, som enligt 

Skey (2015) kan berättas genom Femvertising.  
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Män tilltalas istället av unika karaktärsdrag och utmärkande fördelar (Putrevu, 2004) 

och kan dessutom anses vara objektspecifika i sitt sätt att utvärdera ett varumärke 

(Putrevu, 2008). Vi kan därmed påstå att användningen av Femvertising inte speglar 

varumärkets unika karaktärsdrag och utmärkande fördelar tillräckligt för att män ska 

uppvisa mer positiva varumärkesattityder än kvinnor. Det kan förklaras genom att 

Femvertising inte kännetecknas av produktspecifika reklamtekniker (Marcus Reker, 

2016). Män föredrar i enlighet med Putrevu (2004) också budskap som symboliserar 

konkurrens och jämförelser mellan varumärken. Varumärket kan med grund i resultatet 

inte antas symbolisera detta i lika hög grad som vikten att tänka på sig själv vid 

användning av Femvertising.  

 

5.4 Skillnader	i	varumärkesimage	

Resultatet visar att det finns skillnader gällande hur uppriktigt ett varumärke anses vara 

samt vilken grad av kraft ett varumärkes image anses representera enligt unga 

konsumenter vid användning av Femvertising. Graden av spänning, kompetens och 

finess kommer inte att analyseras gällande hur varumärkesimage påverkas vid 

användning av Femvertising, då det inte varit möjligt att säkerställa några statistiska 

skillnader mellan experimentgruppen och kontrollgruppen. Vidare kunde inga skillnader 

säkerställas statistiskt mellan hur kvinnor och män anser att varumärkets image 

påverkas av Femvertising. Fokus i analysen av skillnader mellan hur unga kvinnliga och 

manliga konsumenter uppfattar varumärkets image kommer därmed vara på att försöka 

förklara orsakerna bakom avsaknaden av skillnader och baseras på resultatet gällande 

personlighetsdraget uppriktighet.  

 

5.4.1	Uppriktighet	

Purkayastha (2009) menar att det kan vara bra för företag i olika beslutsfattanden att 

kunna urskilja vilka varumärkespersonligheter som är relevanta för olika 

produktkategorier. Vid användning av Femvertising åskådliggörs att uppriktighet är en 

personlighetsdimension som bör urskiljas från de resterande dimensionerna. Aaker 

(1997) hävdar att det är möjligt att urskilja hur olika typer av varumärkespersonlighet 

påverkar en konsuments preferenser. Resultatet visar att användning av Femvertising 
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bidrar till uppfattningar om att varumärkets image symboliseras av uppriktighet. 

Bahadur (2014) förklarar att Femvertising hyllar kvinnor snarare än objektifierar dem, 

vilket kan vara en förklaring till varför unga konsumenter anser att varumärkets image 

präglas av uppriktighet. 

 

Enligt Keller (1993) fungerar varumärkespersonlighet som en symbol för en persons 

egna egenskaper och sätt att utrycka sig på. Aaker (1997) menar att ju enklare det är att 

förknippa varumärket med mänskliga personlighetsdrag desto mer kommer en 

konsument att föredra varumärket. Dessutom menar författaren att konsumentens 

preferens för varumärket blir starkare ju lättare det är för konsumenten att relatera 

varumärkespersonligheten till vad denne ser som sin egen personlighet. Baserat på 

dessa teorier tillsammans med resultatet kan det antas att unga konsumenter ser sig 

själva som uppriktiga och därmed får en preferens för den uppriktiga varumärkesimage 

som Femvertising representerar. Att konsumenter uppfattar varumärket som uppriktigt 

skulle även kunna förklaras med att en konsument förknippar varumärket med en trevlig 

människa och därför har högre preferens för varumärket (Aaker, 1997). 

 

Då ett varumärkes personlighet ofta tenderar att vara tydlig och bestående (Aaker, 1997) 

så kan uppriktighet komma att vara en viktig dimension för fortsatt användning av 

Femvertising i varumärkets reklamvideor. Valet att använda Femvertising kan därmed 

baseras på om ett varumärke anser att konsumenter redan uppfattar varumärket som 

uppriktigt och vill tydliggöra för konsumenter att detta är en del av erbjudandet (Keller, 

2013).  

 

5.4.2	Kraft	

Femvertising är en form av marknadskommunikation, vilket i enlighet med Mårtensson 

(2008) kan användas för att kommunicera vad varumärket står för. Resultatet visar att 

användningen av Femvertising kommunicerar att varumärkets image står för kraft enligt 

unga konsumenter. Att Femvertising presenterar kvinnor och män på ett unikt sätt och 

framhäver kvinnors styrkor och talanger, kan därför antas ha koppling till en 

varumärkespersonlighet präglad av kraft. Däremot bör det understrykas att avsaknad, 
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snarare än användning, av Femvertising i en reklamvideo ger en starkare koppling till 

kraft som en del av varumärkets image.  

  

Aaker (1997) menar att kraft är ett personlighetsdrag som en person möjligtvis inte 

besitter men som denne önskar erhålla. Med grund i denna teori kan resultatet antas 

indikera att kraft är ett personlighetsdrag som en konsument själv vill identifiera sig 

med och anser att Femvertising representerar. Detta skulle kunna förklaras med att 

konsumenterna förknippar kvinnors styrkor och talanger som framhävs i Femvertising 

med en personlighet präglad av kraft.  

 

Trots indikationer om att Femvertising bidrar till att kraft ses som en del av ett 

varumärkes image visar resultatet att det är mer gynnsamt att inte använda sig av 

Femvertising om varumärket vill representera detta personlighetsdrag. I enlighet med 

Aaker (1997) kan karaktärsdrag som personer önskar erhålla dessutom vara bestående. 

Med grund i dessa påståenden kan unga konsumenters bild av kraft som en del av ett 

varumärkes image, efter användning av Femvertising, antas förbli svag över tid.  

 

5.4.3	Kvinnor	och	män	

Då det som tidigare nämnt inte är möjligt att statistiskt säkerställa hur bilden av 

varumärkets image skiljer sig åt mellan unga kvinnliga och manliga konsumenter efter 

exponering för Femvertising, anser vi det vara av intresse att analysera avsaknaden av 

dessa skillnader. Uppriktighet är den personlighetsdimension som statistiskt kunnat 

säkerställas vara kopplad till ett varumärkes image vid exponering för Femvertising. Vi 

finner det därför intressant att baserat på den teoretiska referensramen ge indikationer på 

varför det inte går att finna några skillnader mellan unga kvinnliga och manliga 

konsumenter gällande personlighetsdraget uppriktighet.  

 

Reklam bör enligt Putrevu (2004) utformas för att tilltala det kön som varumärket riktar 

sig till. Resultatet i denna studie tyder dock på motsatsen då kvinnor och män kan antas 

få en likvärdig bild av varumärkets image efter exponering för Femvertising. Detta visar 

att en anpassning av reklamens utformning för att tilltala ett specifikt kön inte är 



 

61 

nödvändig. Författaren belyser även att förväntningar på en konsuments könsroll 

påverkar vilken sorts budskap som konsumenten reagerar mer gynnsamt på, där de 

attribut i budskapet som tilltalar kvinnor respektive män skiljer sig åt. Att Femvertising 

lägger tonvikt på att bryta ner stereotypiska könsroller (Skey, 2015) kan vara en 

förklaring till att det inte baserat på kön går att tydliggöra skillnader mellan vilket 

budskap som konsumenten reagerar mer gynnsamt på. Detta kan vidare vara en 

indikation på varför det inte finns några statistiskt säkerställda skillnader mellan hur 

kvinnor och män anser att uppriktighet speglar varumärkets image.   
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6 Slutsatser	

Detta avsnitt presenterar de slutsatser som har kunnat dras baserat på studiens resultat 

och analys. Dessa slutsatser avser besvara de forskningsfrågor som formulerats baserat 

på studiens syfte.  

 

Hur påverkas unga konsumenters uppfattning av ett varumärkes image vid 

användning av Femvertising? 

Sammanfattningsvis har denna studie gett indikationer på att användning av 

Femvertising leder till att ett varumärkes image, enligt unga konsumenter präglas av 

uppriktighet. Det kan antas att den hyllning av kvinnor som Femvertising representerar 

bidrar till denna uppfattning av varumärkets image. Ytterligare en förklaring kan vara 

att unga konsumenter identifierar sig själva med uppriktighet, vilket bidrar till att de 

utvecklar en preferens för varumärket. Trots indikationer om att Femvertising bidrar till 

att kraft ses som en del av ett varumärkes image förespråkar denna studies resultat att 

Femvertising inte bör användas om ett varumärke vill representeras av en 

varumärkesimage präglad av kraft. Detta på grund av att studiens resultat visar att 

exponering för reklam utan Femvertising i högre grad bidrar till att varumärket anses 

representera en varumärkesimage präglad av kraft.   

 

Unga konsumenter har positiva attityder, både gentemot reklamen och varumärket då 

Femvertising används, vilket vidare är påverkansfaktorer på varumärkesimage. Därmed 

kan det, utifrån studiens resultat antas att de positiva känslomässiga reaktioner som 

budskapet inom Femvertising ger upphov till hos unga konsumenter bidrar till en 

uppriktig varumärkesimage.  

 

Hur skiljer sig uppfattningen av ett varumärkes image mellan unga kvinnor och män 

vid användning av Femvertising? 

Vidare indikerar denna studie att uppfattningen om ett varumärkes image inte kan antas 

skilja sig åt mellan unga kvinnor och män vid användning av Femvertising. Detta 

motsäger tidigare forskning som framhåller skillnader mellan kvinnor och män, vilket 
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kan förklaras genom att Femvertising lägger tonvikt på att bryta ner stereotypiska 

könsroller.  

 

Skillnader har dock uppmärksammats i studien mellan unga kvinnor och män gällande 

reklamattityder och varumärkesattityder vid användning av Femvertising. Unga kvinnor 

uppvisar en högre grad av positiva attityder både gentemot reklamen och varumärket, i 

jämförelse med unga män. Det komplexa budskap som Femvertising representerar, 

präglat av feministiska värderingar, kan antas ha en positiv inverkan på unga kvinnors 

reklamattityder vid användning av Femvertising. Att reklamattityden hos unga män vid 

användning av Femvertising inte är lika positiv som den hos unga kvinnor kan antas 

bero på att Femvertising inte stimulerar män visuellt i tillräckligt hög grad.  

 

Då unga kvinnor uppvisat högre grad av positiva reklamattityder och 

varumärkesattityder är det möjligt att anta att unga kvinnors uppfattning av ett 

varumärkes image påverkas mest av användning av Femvertising. Unga män uppvisar 

också positiva reklamattityder och varumärkesattityder, vilket tyder på att även dessa 

påverkas vid användning av Femvertising, men i lägre grad än unga kvinnor. Detta 

indikerar att användning av Femvertising ger mer positiva effekter på varumärkesimage 

och därmed är mer gynnsamt att använda om varumärket riktar sig till unga kvinnor. 

Däremot bör det understrykas att Femvertising även ger positiva effekter på 

varumärkesimage för ett varumärke som riktar sig till män.  
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7 Framtida	forskning	

Efter litteraturgenomgången och studiens genomförande har det varit möjligt att 

identifiera ett antal faktorer vilka kan tänkas vara intressanta för framtida forskning att 

undersöka i relation till användning av Femvertising, vilka diskuteras i detta avsnitt.    

 

 

Då vad som är stereotypiska könsroller kan uppfattas olika av olika generationer och 

denna studie endast identifierat hur unga konsumenter uppfattar ett varumärkes image 

vid användning av Femvertising, vilket bryter ned existerande könsroller, kan det anses 

vara intressant att undersöka om dessa skillnader är likvärdiga för konsumenter i olika 

åldrar.  

 

Baserat på att ett varumärkes personlighet enligt Aaker (1997) tenderar att vara 

bestående skulle det vara intressant att undersöka om detta stämmer vid användning av 

Femvertising. Detta skulle kunna testas genom en experimentdesign där 

varumärkespersonlighet liksom attityder gentemot varumärket testas före och efter 

exponering för Femvertising. Baserat på denna teori skulle även effekterna av 

Femvertising på varumärkesimage kunna testas över tid, för att se om liknande resultat 

skulle uppnås i en studie längre fram i tiden vid ett eller flera tillfällen på följd.  

 

Då användning av Femvertising har visat sig ha en påverkan på unga konsumenters 

uppfattning om Audis varumärkesimage vore det intressant att undersöka studiens 

applicerbarhet på fler varumärken inom samma eller andra produktkategorier. En annan 

undersökningsdesign för att undersöka effekten av Femvertising, såsom exempelvis en 

kvalitativ studie, skulle kunna bidra med en mer djupgående analys av användningen av 

Femvertising och dess effekter. Då enbart en reklamvideo med och en reklamvideo utan 

Femvertising användes i experimentet skulle vidare studier kunna använda sig av fler 

annonser för att undersöka om liknande resultat skulle kunna uppnås. På grund av de 

resurs- och tidsbegränsningar som funnits under studien har det inte varit möjligt att 

studera effekten av Femvertising på andra mått kopplade till ett varumärke. Detta
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lämnar utrymme för fortsatta studier att inkludera detta.   
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