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Sammanfattning 

Detta arbete inspirerades av att ha observerat reklamkampanjer som fått väldigt stor spridning till 

följd av att de uppmärksammats pga. att konsumenter har ogillat eller gillat budskapet i kampanjen 

vilket gett upphov till diskussioner muntligen eller online. Denna undersökning syftar till att 

undersöka hur faktorer som kön och ålder kan påverka konsumenters intryck av kontroversiell 

reklam och hur kontroversiell reklam kan påverka konsumenternas attityd till varumärken som 

använt sig av kontroversiell reklam. Studien undersöker även sannolikheten att konsumenter 

sprider positiv eller negativ word of mouth/elektronisk word of mouth om ett varumärke som 

använt sig av kontroversiell reklam. 

 

Undersökningen genomfördes med en enkät med standardiserade svar där den insamlade datan 

sedan analyserades med Chi2 test, bivariat korrelationsanalys samt multipel regressionsanalys. I 

undersökningen kunde respondenterna ta ställning till fem positiva och fem negativa adjektiv, 

kopplade till en reklambild. Analysen indikerade att kvinnor var både mer negativa och mindre 

positiva till kontroversiell reklam, åtminstone för de utföranden som testades i studien, därtill 

visade studien att äldre var mindre positiva till kontroversiell reklam. Slutligen indikerade studien 

att konsumenters attityd till ett varumärke påverkas i enlighet med dess intryck av reklamen, dvs. 

att om dess intryck var negativt kommer de sprida ett negativt omdöme. Detta samband gällde 

även för word of mouth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This study was inspired from observing ads that stirred up controversy and thereby got a lot of 

attention from consumers. The purpose of this study was to investigate how factors like gender 

and age may affect consumers impression of controversial advertisements, but also to investigate 

how controversial advertisements may affect consumers attitudes towards brands that have used 

advertisements that were deemed as controversial. Lastly, the study investigates the probability 

that consumers will spread word of mouth/electronic word of mouth about the brands. 

 

The study was conducted through a survey with standardized answers and the data was analyzed 

with a Chi2 test, bivariate correlation analysis, and multiple regression analysis. The analysis 

indicated that women were more negative and less positive towards controversial advertisement 

than men were, at least within the categories that were tested in the study. Furthermore, the study 

indicated that consumers attitudes towards a brand will be affected in the same way as the 

consumers impression of the controversial ad. Finally, results indicated that the probability for 

WOM is also affected in the same way as the consumers impression of the controversial 

advertisement.  
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1. Introduktion 

Detta kapitel innehåller studiens bakgrund, en konkretisering av det identifierade 

problemområdet, forskningsfrågor, definitioner av nyckelord och avslutningsvis avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

På senare år har ett flertal företag uppmärksammats i media efter att ha använt kontroversiella 

kampanjer, exempelvis Åhlens (Törner, 2016) och H&M (Öhrn, 2018) har använt sig av 

kontroversiella reklamkampanjer som uppmärksammats, där vissa tagits emot relativt väl medan 

andra rört upp starka känslor. Företag har även lanserat reklamkampanjer som varit kontroversiella 

i en viss kulturell kontext men i stort sett harmlösa i andra (Cehlin, 2018). Även politiska 

organisationer har använt reklamkampanjer som rört upp starka reaktioner och uppmärksammats 

av såväl dess målgrupper som personer som tagit illa vid sig av utformningen eller budskapet på 

reklamkampanjen. Vidare har de i sin tur delat antingen reklamkampanjen eller deras reaktion på 

den i sociala medier i form av elektronisk word of mouth (EWOM) vilket leder till en väldigt stor 

spridning av meddelandet (Nilsson, 2015). Vid en första anblick ser detta ut att vara en väldigt 

effektiv metod för att nå ut längre med sitt budskap samt öka kostnadseffektiviteten på reklam, 

men hur ser konsumenterna på sådana reklamstrategier?  

 

Det råder ingen tvekan om att de ovannämnda kontroverserna gav upphov till en hel del buzz och 

word of mouth (WOM) och där Åhlens uppfattades som övervägande positiv (Törner, 2016), 

medan HM fick övervägande negativa reaktioner (Öhrn, 2018). Detta är i linje med tidigare 

forskning i närliggande områden som tyder på att det krävs att ett varumärke är provokativt och 

att en marknadsförare känner till sitt varumärkes begränsningar för att kunna skapa framgångsrik 

buzz (Henry, 2003). Enligt Henry (2003) definieras buzz marketing som en viral 

marknadsföringsteknik som fokuserar på att maximera spridningen av exempelvis en 

reklamkampanj eller ett företags produkt. Vidare menar Henry (2003) att det finns tre olika 

drivkrafter som kan leda till effektiv buzz marketing, dessa är inslag av överdrift, dåligt beteende 

och förskönad verklighet. Drivkraften “dåligt beteende” kan vara marknadsföring som innehåller 

inslag av sex, skvaller, risk eller faror som framkallar rädslor. Sådan marknadsföring kan ses som 
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kontroversiell eller provokativ, och Henry (2003) menar att detta uppmärksammas i större 

utsträckning och leder därav till effektivare marknadsföring. 

 

Enligt Kerr, Mortimer, Dickinson och Waller (2012) samt Mangold och Faulds (2009) har 

uppkomsten av sociala medier ändrat de traditionella processerna när det kommer till 

informationsdelning och hur konsumenters åsikter sprids. Med hjälp av de förändrade 

möjligheterna kan likasinnade grupper lättare samlas och diskutera kampanjer eller produkter 

online. Även om detta kan ses som mer lättillgänglig feedback för företag, bör företagen och dess 

marknadsförare ha i åtanke att allt sprids snabbare i dagens digitala samhälle och påverkar hur 

starkt konsumenternas inflytande blir jämfört med tidigare, då de både kan samtala med varandra 

och med företaget. Uppkomsten av elektronisk word of mouth till följd av sociala medier har 

förstärkt effekten av konsumenternas word of mouth till en väldigt hög grad. Enligt Mangold och 

Faulds (2009) innebär word of mouth när konsumenter muntligen delar med sig av sina positiva 

eller negativa upplevelser om ett varumärke, medan elektronisk word of mouth innebär när detta 

sker online och således har en större potential att snabbare nå ut till fler individer jämfört med den 

muntliga varianten. Detta kan användas till ett varumärkes fördel, men kan likväl vara ett stort hot 

om de förmedlar ett negativt budskap, vilket även har medfört att företagen till en viss nivå tappat 

kontrollen över sitt budskap (Mangold & Faulds, 2009). Henry (2003) menar att innehåll i 

marknadsföring alltid kommer att diskuteras online och därför bör företag ta hänsyn till detta. 

 

Men att vara provokativ på ett framgångsrikt sätt är väldigt komplicerat då vad som anses som 

provokativt varierar kraftigt mellan kulturer och variabler som ålder och kön. Detta kan medföra 

stora problem då vissa saker som kan anses fullt acceptabelt i en kulturell kontext eller demografisk 

grupp kan vara fullständigt oacceptabelt i en annan, vilket kan resultera i oförutsedda 

motreaktioner om detta inte tagits hänsyn till (Singhapakdi, Rawwas, Marta & Ahmed, 1999). Vad 

som anses som acceptabelt kan även variera avsevärt mellan olika segment inom en kultur då vissa 

grupper kan vara känsligare för vissa budskap än andra, detta måste vägas in vid val av målgrupp 

och utformning av kampanjen (Waller, Fam & Erdogan, 2005). 

 

Ovanstående stycke belyser hur komplext det är att genomföra en kontroversiell kampanj, särskilt 

då konsumenter har uppviglat till bojkott av ett företags produkter för så simpla saker som att ett 
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företags produkter har annonserats under tv-program som ansetts kontroversiellt av vissa grupper 

(Waller & Polonsky, 1996). Det ser ut att finnas en tunn gräns att balansera på om ett företag vill 

ha en kontroversiell reklam, men att den ändå tolereras av befolkningen i stort (Waller, 2005; 

Bachnik & Nowacki, 2018). Bachnik och Nowacki (2018) definierar kontrovers som avvikande 

åsikter eller olika värderingar i särskilt moraliska områden och anser att man måste vara extremt 

försiktig om man har för avsikt att använda kontrovers inom marknadsföringsområdet.  

 

Sammanfattningsvis har detta fått oss att fundera över det gamla påståendet om att all 

uppmärksamhet är bra uppmärksamhet, särskilt i eran av sociala medier vilket tillåter 

konsumenterna att både samtala med varandra och med företaget, vilket har förstärkt 

konsumenternas förmåga att uttrycka sina åsikter avsevärt (Mangold & Faulds, 2009). Arnaud, 

Curtis och Waguepack (2018) menar att det kan finnas en risk att ett företags varumärke kan skadas 

av de efterföljande reaktioner och diskussioner som uppstår efter en kontroversiell kampanj om 

kampanjen anses som för kontroversiell. Forskningen är kluven till konsumenternas generella 

attityd till kontroversiell reklam, där vissa menar att det alltid är negativt och andra tycker att det 

kan vara positivt (Arnaud et al., 2018). 

1.2 Problemdiskussion och forskningsfrågor 

Det är viktigt att kunna förutse hur ett budskap kan påverka konsumenternas attityd till ett företags 

varumärken. Eftersträvar ett företag att balansera på den tunna gränsen mellan kontroversiellt och 

kränkande krävs kännedom om en stor mängd faktorer som kultur och personliga demografisk 

gruppiska faktorer (Waller et al., 2005; Wang, Deshpande & Erdogan, 2018). Sådana faktorer 

påverkar hur ett meddelande mottages av konsumenter, men är även avgörande för var gränsen 

mellan kontroversiella inslag övergår till kränkande. Arnaud et al. (2018) påpekar att tidigare 

forskning om kontroversiella kampanjers påverkan på varumärkesattityder är tvetydig. Vezina och 

Paul (1997) menar exempelvis att kontroversiell marknadsföring är bra för att skapa 

uppmärksamhet men har uteslutande negativa effekter på konsumenternas varumärkesattityd, 

medan Dens, De Pelsmacker och Janssens (2008) menar att företag kan få positiva och önskvärda 

effekter av kontroversiell marknadsföring upp till en viss gräns. Vidare påpekar Arnaud et al. 

(2018) att kontroversiella kampanjer ökar konsumenternas uppmärksamhet till en kampanj och 

även får dem att minnas den bättre. Arnaud et al. (2018) visar även att konsumenter kan uppskatta 
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kontroversiella kampanjer och se dem som underhållande och kreativa vilket således ger en positiv 

effekt på konsumenternas attityd till ett varumärke. Skulle däremot en kampanj ses som alltför 

kontroversiell, övergår attitydförändringarna till att bli negativa. Ett stort problem som kan bli 

resultatet av en kampanj som ses som alltför kontroversiell är att ett företags varumärke kan ta stor 

skada till följd av negativ word of mouth och/eller elektronisk word of mouth, denna risk har 

förstorats avsevärt i och med att sociala medier har förstärkt konsumenternas förmåga att sprida 

word of mouth (Mangold & Fauld, 2009). 

 

Singhapakdi et al. (1999) visar vikten av att företag och framför allt internationella företag bör ha 

kunskap om att det finns många olika demografisk gruppiska faktorer som påverkar hur en 

reklamkampanj mottages av konsumenter på olika marknader och således vilka faktorer som kan 

påverka inställningen till kontroversiell reklam inom olika demografiska grupper. Vidare menar 

Singhapakdi et al. (1999) att forskning indikerar att toleransnivån av vissa inslag av kontroversiell 

marknadsföring är betydligt högre i exempelvis Malaysia jämfört med USA. Således är kännedom 

om demografisk gruppiska skillnader av stor vikt för företag för att kunna erhålla 

konkurrensfördelar i dessa marknader (Singhapakdi et al., 1999). Vidare styrker Waller (2005) 

vikten av att företag bör ha kunskap om ovannämnda faktorer och specifika faktorer som kön och 

ålder för att kunna erhålla konkurrensfördelar, eftersom potentiella fördelar av sådan reklam kan 

överväga nackdelarna i många fall. 

 

Det råder oenighet kring hur konsumenters varumärkesattityd påverkas av kontrovers. Detta är ett 

väldigt viktigt område i en marknad som snabbt digitaliserats och sociala medier spelar en allt 

viktigare roll i ett företags marknadsföring (Henry, 2003; Kerr et al., 2012).  

 

Då tidigare studier indikerar att kontroversiell reklam både kan leda till för och nackdelar för ett 

företag är detta ett viktigt område att ta hänsyn till eftersom det kan bidra till ökade 

konkurrensfördelar för företaget samt minimera risken för negativa konsekvenser. Denna 

undersökning avser att ge insyn i hur kön och ålder (två personliga demografiska variabler) kan 

påverka konsumenternas inställning till kontroversiell reklam och likaledes hur konsumenternas 

attityd till varumärket och sannolikheten att de kommer att sprida positiv eller negativ word of 

mouth påverkas av att exponeras för en kontroversiell reklam. Därav är ambitionen att vidare bidra 
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med underlag som är användbart för företag genom att lyfta fram och belysa viktiga aspekter inom 

detta område. Därtill har ingen av studierna som analyserats i detta arbete undersökt svenska 

konsumenter vilket gör detta till ett intressant område att bidra till, då det sannolikt kan hjälpa 

företagare att utforma sin marknadsföring i de fall då de avser att göra en kontroversiell kampanj. 

 

Forskningsfrågor:  

Fråga 1: Hur påverkar kön och ålder konsumenters intryck av kontroversiell reklam?  

Fråga 2: Hur påverkas konsumenters attityd till ett varumärke av kontroversiell reklam? 

Fråga 3: Hur påverkas sannolikheten att konsumenter kommer att sprida WOM eller EWOM om 

ett varumärke till följd av kontroversiell reklam? 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie kommer vara avgränsad till reklamkampanjer som tolkats som kontroversiella tack 

vare sin utformning samt konsumenternas reaktion på kampanjer av det slaget. Därav har 

kontroversiella produkter exkluderats från studien för att uppnå bättre fokus då det är ett 

närliggande men ändå ett avskilt område. Studien är avgränsad till att undersöka svenska 

konsumenternas perspektiv. Studien är även avgränsad till kampanjer som bedrivits av 

vinstdrivande företag. 

1.4 Nyckelbegrepp och definitioner 

Kontroversiell reklam (ENG: Controversial advertising): med detta avses reklamkampanjer 

som i sitt utförande har väckt starka reaktioner hos vissa konsumenter (Waller, 2005).  

 

Kränkande reklam (ENG: Offensive advertising): med detta avses reklamkampanjer där 

konsumenternas reaktioner blev övervägande negativa (Waller, 2005). 

  

Varumärkesattityd (ENG: Brand attitude): med detta avses konsumentens subjektiva preferens 

och allmänna kännedom gentemot ett företags varumärke (Li, 2015). 
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Word of mouth (WOM): med detta avses när konsumenter muntligen delar med sig av sina 

positiva eller negativa upplevelser om ett varumärke  (Mangold & Faulds, 2009). 

 

Elektronisk word of mouth (EWOM): med detta avses när konsumenter delar med sig av sin 

åsikt online, EWOM har möjligheten att nå betydligt längre är den muntliga varianten  (Mangold 

& Faulds, 2009). 
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2. Litteraturöversikt 

Detta kapitel innehåller en litteraturstudie rörande kontroversiell reklam, faktorer som påverkar 

detta samt effekterna av kontroversiell reklam och slutligen ett teoretiskt ramverk grundat i den 

presenterade litteraturen. 

2.1 Kontroversiell reklam  

Kontroversiell reklam innebär att en kampanj avsiktligt utformas för att bryta mot rådande 

kulturella normer, ideal eller moraliska aspekter (Parry, Jones, Stern & Robinson, 2013; Moraes 

& Michaelidou, 2017). Detta kan uppnås genom att använda bilder, formuleringar eller situationer 

som kan uppfattas som provokativa (Sabri & Obermiller, 2010). Marknadsförare använder denna 

taktik för att stå ut ur mängden av reklam och fånga konsumenternas uppmärksamhet (Waller, 

2005; Kadic-Maglajlic, Arslanagic-Kalajdzic, Micevski, Michaelidou & Nemkova, 2015). Det är 

dock inte riskfritt att använda sig av kontroversiella strategier då det finns en stor risk att kränka 

konsumenter och mer specifikt sin egen målgrupp (Waller, 2005). Waller (2005) menar dock att 

om de möjliga fördelarna med kontroversiell reklam inte hade varit minst lika stora som 

nackdelarna hade företag uteslutit användandet av kontroversiell reklam eftersom att det hade varit 

väldigt svårt att få ett positivt utfall. Vidare tyder litteraturen på att det finns en tunn linje mellan 

hur kontroversiell reklam tillåts vara och fortfarande tolereras, i sektion 2.2 förklaras ett antal 

identifierade faktorer som kan påverka en konsuments toleransnivå gentemot kontroversiell 

marknadsföring.  

 

Nedan demonstreras modellen från Waller (2005) som på ett tydligt sätt illustrerar de olika stegen 

som en presumtiv konsument genomgår vid exponering av kontroversiella budskap. Modellen 

innefattar och presenterar fyra steg i följande ordning; exponering (“exposure”, “type of product” 

och “type of execution”), bearbetning (“processing”), kommunikationseffekter (“communication 
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effects”) och avslutningsvis, handling (“action”).

 

Figur 2.1: Proposed Response Model for Controversial Advertising 

Källa: Hämtad från Waller (2005, s.9) 

2.1.1 Exponering 

Waller (2005) förklarar modellens första steg med att den presumtive konsumenten måste 

exponeras för företagets reklam genom en mediekanal, som exempelvis television, radio eller 

tidningar. Detta steg motsvarar Wallers (2005) engelska begrepp “exposure”, “type of product” 

och “type of execution”. Enligt författaren är television den mediekanal som drar till sig mest 

uppmärksamhet och klagomål (åtminstone under den dåvarande tidsperioden). Då Wallers studie 

utfördes år 2005 tog studien inte hänsyn till internet eller sociala medier som har en större betydelse 

i dagens digitala samhälle, detta utvecklas vidare i sektion 2.4 (Mangold & Faulds, 2009). Vidare 

förklarar modellen att de viktiga faktorerna när konsumenten exponeras för budskapet är, vilken 

typ av produkt som marknadsförs (om det finns någon sådan) samt själva utförandet av 

marknadsföringskampanjen. Här har Waller (2005) identifierat ett flertal utföranden som tolkas 
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som kontroversiella, några av dessa utföranden är känsliga ämnen, anständighet, rädsla, moraliska 

aspekter, rasism, sexism, nakenhet, vulgärt språk och antisocialt beteende, vilket även stärks av 

Waller (1999). Waller (1999; 2005) menar att känsliga ämnen utgörs av så kallade 

“unmentionables”, vilket innefattar allt från hur individerna i en reklam framhävs (exempelvis 

nakenhet eller andra inslag av nakenhet) eller själva reklamutförandet i sig som kan anspela på 

exempelvis ämnen som konsumenter kan uppfatta som känsligt. Moraliska aspekter skiljer sig 

såklart mellan olika demografisk grupper som ålder, kön eller kulturell bakgrund, men det kan till 

exempel röra sig om aborter eller utomäktenskapligt sex (Waller, 1999). Antisocialt beteende 

skiljer sig likväl mellan olika grupper, men innebär i bred mening beteende som saknar hänsyn för 

andra människor, det kan till exempel röra sig om skadegörelse eller användande av illegala droger 

(Sarnecki, 2003). Vidare visar Waller (1999) att män och kvinnor rangordnar dessa faktorer i 

samma ordning av kontrovers, men att kvinnor uppmätt högre nivåer av anstöt än vad männen 

gjorde i samtliga kategorier och den största skillnaden uppmättes på sexistiskt utförande. 

2.1.2 Bearbetning  

I det andra steget av modellen (“processing”), där den presumtive konsumenten bearbetar 

budskapet, kan det initiala kortsiktiga intrycket antingen resultera i en positiv eller negativ 

reaktion. Enligt den framtagna modellen kan positiva reaktioner motsvara positiv uppmärksamhet, 

ökad varumärkesassociation, upplevd humor samt förbättrad inställning till företaget i fråga kontra 

de negativa reaktionerna som kan motsvara ogillande, avsmak, att konsumenten blir äcklad, 

irriterad, kränkt eller arg (Waller, 2005). Detta har tidigare undersökts av Chan et al. (2007) som 

mätte tyska och kinesiska konsumenters intryck gentemot kontroversiell reklam och vad effekterna 

av detta blev, genom enkätundersökningar som illustrerade diverse kontroversiella reklambilder. 

2.1.3 Kommunikationseffekter  

Det tredje steget enligt modellen är kommunikationseffekter (“communication effects”), som i 

jämförelse med det tidigare steget ses mer som den presumtive konsumentens permanenta respons, 

baserat på dess initiala reaktion i steg två (Waller, 2005). I det här steget formas konsumentens 

långsiktiga attityd gentemot företaget, här är möjliga positiva effekter förbättrad kännedom om 

varumärket och förbättrad attityd medan möjliga negativa effekter innefattar försämrad kännedom 

eller attityd mot varumärket. Dessa effekter utvecklas vidare i sektion 2.4. 
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2.1.4 Handling  

Enligt modellens fjärde och sista steg (“action”), vidtar den presumtive konsumenten slutligen en 

handling som reaktion till den kontroversiella reklamen (Waller, 2005). Även här menar Waller 

(2005) att utfallet resulterar i antingen ett positivt eller negativt utfall. Det positiva utfallet menar 

Waller (2005) innefattar handlingar såsom att följa budskapet i reklamen genom att exempelvis 

köpa produkten eller tjänsten i fråga, om någon sådan existerar, eller sprida budskapet och ett gott 

rykte om företaget till andra. Waller (2005) indikerar att det negativa utfallet kan innefatta 

handlingar såsom att den presumtiva konsumenten ignorerar budskapet i reklamen, inte köper 

produkten eller tjänsten i fråga om någon sådan finns, aktivt bojkotta företaget, sprida dålig 

publicitet om företaget, eller om företagets reklam överskridit rådande rättslig reglering, bli 

anmäld av konsumenten till det regionala rättsväsendet. Därav kan enligt modellen negativa 

påföljder resultera i allt från negativ publicitet för företaget till rättsliga påföljder (Waller, 2005). 

Word of mouth effekterna kommer utvecklas med underlag från andra studier i sektion 2.4. 

2.2 Påverkande faktorer 

Waller (2005) menar att det kan finnas distinkta fördelar för ett företag om det använder 

kontroversiella inslag i sin reklam, men endast om den utförs rätt sätt. Arnaud et al. (2018) påpekar 

att området är väldigt komplext med ett antal faktorer som kan vara påverkande, där de tydligaste 

faktorerna är ålder, kön och kulturell bakgrund. Detta styrks vidare av Bachnik och Nowacki 

(2018). 

 

Singhapakdi et al. (1999) indikerar att det finns kulturskillnader som påverkar vad som ses som 

acceptabelt och Waller et al. (2005) visar att det finns starka variationer inom olika grupper inom 

samma kultur. Waller (2005) menar att konsumenter är känsliga mot kontroversiell reklam, men 

först när den kontroversiella nivån på reklamen passerat en viss tröskel, denna tröskel går ej att 

definiera då den varierar mellan grupper. Vidare indikerar Bachnik och Nowacki (2018) att 

konsumenterna i högre grad uppfattar reklam som innehåller kontroversiella inslag i “rätt” nivå 

som intressant, kreativ och originell så länge de kontroversiella inslagen använts på lämpligt sätt 

och ej varit i grov strid med de etiska normerna inom den marknaden. Detta styrks av Waller 

(2005) som stämmer in i påståendet om att det finns en gräns för vad som anses som acceptabelt. 
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Ilicic och Blakemore (2015) styrker även detta påstående och menar för att reklam ska nå ut på 

bästa sätt, bör den innehålla kontroversiella inslag i viss utsträckning, speciellt om den riktar sig 

mot yngre konsumenter. Som exempel tar Ilicic och Blakemore (2015) upp David Guettas (en 

fransk DJ) reklamkampanj där orden “fuck me I’m famous” användes i syfte att marknadsföra 

hans musik. Reklamkampanjen riktades mot ett yngre segment och möttes av övervägande positiva 

reaktioner. Bachnik och Nowacki (2018) samt Ilicic och Blakemore (2015) indikerar även att 

samhället de senaste åren blivit mer tolerant gentemot reklam som innehåller kontroversiella 

inslag. 

2.2.1 Samhällsaspekter 

Singhapakdi et al. (1999) visar att det finns en betydande skillnad mellan konsumenter i 

västvärldens- och utvecklingsländers syn på vad som anses som kulturellt etiskt acceptabelt inom 

reklam. Vidare indikerar Singhapakdi et al. (1999) att konsumenter i utvecklingsländer i större 

utsträckning är mindre känsliga för reklam som anses kontroversiell jämfört med konsumenter i 

västvärlden. Enligt studien är anledningen till detta främst för att den etiska standarden i större 

utsträckning är lägre i dessa länder relativt sett länder i västvärlden. Med detta sagt, kan 

internationella företag möjligen använda kontroversiell reklam i större utsträckning på marknader 

i utvecklingsländer utan att få rättsliga påföljder eller andra negativa konsekvenser. 

 

Singhapakdi et al. (1999) menar dock att detta inte bör eftersträvas och snarare bör undvikas 

eftersom att den etiska standarden i dessa marknader närmar sig den i västvärlden. Andra studier 

belyser att även om toleransnivån för kontroversiell reklam är högre på vissa marknader jämfört 

med de flesta marknader i västvärlden på grund av lägre levnadsstandarder, finns det tydliga ting 

som kan anses provocerande och förolämpande  eller är i direkt  strid med vissa religioner (Wang 

et al., 2018). Wang et al. (2018) tar upp exempel som sex och spelrelaterad reklam i muslimska 

länder samt alkohol- och tobaksrelaterad reklam i hinduistiska länder. Vidare styrker Singhapakdi 

et al. (1999) detta påstående om att religion samt tidigare historia spelar en avgörande roll i vilka 

reklaminslag som anses kontroversiella eller förolämpande. Slutligen hävdar även Parry et al. 

(2013) samt Cyril De Run, Butt, Fam och Jong (2010) att religion är en betydande faktor när det 

kommer till hur individer bemöter kontroversiell reklam. 
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Chan et al. (2007) visar i sin studie att länder med högkontextkulturer är mer känsliga mot reklam 

som anspelar på sexualitet eller beroendeframkallande fenomen och länder med lågkontextkulturer 

var mer toleranta mot dessa ämnen. Studien visar likaledes att individer från högkontextkulturer i 

högre utsträckning baserar sina omdömen på sammanhanget där en produkt presenteras, det vill 

säga i utförandet av kampanjen snarare än varan i sig. Slutligen visar studien att kollektivistiska 

kulturer är mer känsliga mot beroendeframkallande fenomen, antisocialt beteende, nakenhet och 

sex jämfört med mer individualistiska kulturer. Även inom politiska inriktningar har det påvisats 

skillnader, Christy och Haley (2008) visade distinkta skillnader i inställning till olika typer av 

kontroversiell reklam baserat på politisk inriktning, de politiska lägren som användes var 

“conservative”, “moderate” och “liberal” och respondenterna fick själva välja vilken grupp de 

identifierade sig med.  

2.2.2 Ålder 

Enligt Ilicic och Blakemore (2015) är ålder en betydande faktor när det kommer till hur man 

bedömer och uppfattar kontroversiell reklam. Ilicic och Blakemore (2015) menar att är individen 

som mottar den kontroversiella reklamen en ung vuxen, kommer den individen att ha högre 

toleransnivå jämfört med en äldre vuxen person. Enligt Parry et al. (2013) har den yngre 

generationen en tydligt högre toleransnivå mot kontroversiell reklam jämfört med äldre 

generationer och menar även att unga vissa gånger är helt och hållet immuna mot exempelvis 

reklam som haft syftet att chocka konsumenter. 

 

Liu, Cheng och Li (2009) menar att den yngre generationen är mer toleranta mot kontroversiell 

reklam jämfört med den äldre generationen. Liu et al. (2009) indikerar att detta även gäller delar 

av världen var det generellt sett finns än lägre toleransnivå mot kontroversiell reklam och menar 

att den yngre generationen likväl i dessa länder närmat sig ett västerländskt tankesätt på senare tid 

på grund av en ökad globalisering. Vidare styrker Waller (2005) påståendet att unga vuxna i högre 

utsträckning har en högre toleransnivå gentemot kontroversiell reklam jämfört med vad äldre 

vuxna har. Likaledes Singhapakdi et al. (1999) instämmer i detta påstående att det finns betydande 

skillnader mellan åldersgrupper. Parry et al. (2013) menar dock att det finns vissa kontroversiella 

inslag där åldersskillnad inte spelar någon roll och reklamen ändå kommer uppfattas som 



13 

 

kränkande, exempelvis sådant som är direkt förbjudet enligt vissa religioner eller sådant som är 

moraliskt anstötande som grovt våld. 

2.2.3 Kön 

Tidigare forskning indikerar att kön kan vara en påverkande faktor när det kommer till hur man 

bemöter kontroversiell reklam (Barnes & Dotson, 1990; Waller, 1999; Waller, 2004). Waller 

(1999) identifierade sex kategorier som klassificerades som kränkande, dessa var rasism, anti-

socialt beteende, sexism, för personliga ämnen, vulgärt språk och nakenhet. Enligt Waller (1999) 

rangordnade män och kvinnor de ovan nämnda kategorierna i samma ordning av anstöt, men att 

kvinnor rapporterade högre nivåer av anstöt i samtliga kategorier. Kategorin “för personligt ämne” 

uppmätte dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen. Dessa resultat förstärktes i en 

uppföljande studie (Waller, 2004). 

 

Denna tes stärks vidare av Manceau och Tissier-Desbordes (2006) som även mer specifikt 

indikerade att kvinnor rapporterade högre nivåer av anstöt mot reklam som anspelar på sexuella 

tabun och döden. Manceau och Tissier-Desbordes (2006) menar vidare att detta skulle bero på 

skillnader i socialisering mellan män och kvinnor. Det råder dock ingen konsensus kring resultatet 

från Manceau och Tissier-Desbordes (2006) då Sabri och Obermiller (2010) testade resultatet från 

Manceau och Tissier-Desbordes (2006) och de kunde inte styrka hypotesen om att kvinnor skulle 

vara mer känsliga mot sexuella tabun eller döden-tabun. Vidare indikerar Christy (2006) att 

kvinnor hanterar upplevd anstöt från reklamen genom att sprida negativ word of mouth om 

utgivaren i hög utsträckning, Christy (2006) undersökte endast kvinnor.   

2.3 Effekter av kontroversiell reklam på varumärkesattityd 

Enligt Li (2015) avser varumärkesattityd konsumentens subjektiva preferens och allmänna 

kännedom gentemot ett företags varumärke. Arnaud et al. (2018) visar att kontroversiella 

kampanjer är en effektiv metod för att fånga konsumenternas uppmärksamhet och få dem att 

minnas kampanjen längre. Waller (2005) visar att ett företag kan få betydande effekter till följd av 

kontroversiella kampanjer vilket presenterades i sektion 2.1. Dessa effekter kan vara både positiva 

och negativa beroende på konsumenternas tolkning av budskapet, detta styrks vidare av Henry 
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(2003). Arnaud et al. (2018) belyser dock att tidigare forskning är oenig kring hur konsumenternas 

varumärkesattityd påverkas av kontroversiella strategier.  

 

Delar av tidigare forskning som Vezina och Paul (1997) visar att konsumenternas attityder  överlag 

påverkas negativt av kontroversiella kampanjer oavsett nivå på kontrovers (Arnaud et al., 2018), 

medan andra studier visar att kontroversiella budskap har en positiv effekt på varumärkesattityder 

då konsumenterna uppfattar dem som underhållande eller kreativa. Detta påstående styrks vidare 

av Bachnik och Nowacki (2018) som hävdar att fördelarna av kontroversiella strategier överväger 

nackdelarna. Vidare visar Arnaud et al. (2018) att kontroversiella kampanjer som väckt positiva 

känslor har varit mer framgångsrika än sådana som väckt negativa känslor. Kontroversiella 

kampanjer möts av positiva reaktioner endast upp till den nivå där konsumenterna anser att 

utformningen gått över gränsen för vad de anser är acceptabelt, passerar de kontroversiella 

inslagen gränsen övergår istället kampanjen till att kränka konsumenter (Waller, 2005).  

 

När ett budskap upplevs som kränkande kommer det enligt Waller (2005) generera negativa 

effekter och skada varumärket och det finns risker att konsumenterna uppmanar till bojkott 

(Waller, 2005; Kerr et al., 2012). Kränkande kampanjer riskerar även att generera anmälningar 

från kränkta konsumenter (Ilicic & Blakemore, 2015). Vidare visar Li (2015) att det finns tre 

faktorer som i stor utsträckning påverkar konsumenternas attityder efter händelser som kan 

uppfattas som negativa, dessa är: hur allvarligt det inträffade är, till vilken grad man blivit besviken 

av varumärkets agerande samt hur stark koppling man har till varumärket. Studien visade att 

konsumenter som har starka kopplingar till ett varumärke upplever högre nivåer av besvikelse än 

konsumenter med en svag varumärkeskoppling, detta är kritiskt att ta hänsyn till vid utformandet 

av en kontroversiell kampanj då ett företags målgrupp kan reagera kraftigare än andra 

konsumenter, till följd av varumärkesanknytningen (Li, 2015). 

2.4 Effekter på word of mouth och elektronisk word of mouth 

Enligt Waller (2005) är positiv och negativ word of mouth handlingar som konsumenterna kan 

tillämpa efter att de exponerats för en reklam som de upplevt som kontroversiell, likväl Henry 

(2003) stärker detta påstående och menar att detta är möjliga effekter till följd av användandet av 

provokativ reklam. Word of mouth kan vara muntligt (WOM) när kunder muntligen delar med sig 
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av sina positiva eller negativa upplevelser om ett varumärke eller en reklam. Det kan även 

genomföras online (EWOM), när konsumenter delar med sig av sin åsikt online (Mangold & 

Faulds, 2009). EWOM har möjligheten att nå betydligt längre är den muntliga varianten (Mangold 

& Faulds, 2009). Vidare menar Mangold och Faulds (2009) att sociala medier har förstärkt 

effekten av EWOM då konsumenterna kan dela och interagera med informationen och därigenom 

nå betydligt längre än i tidigare eror. Detta gör WOM/EWOM till ett kritiskt område att ta hänsyn 

till när man skapar en reklamkampanj, speciellt då ett företag har väldigt lite kontroll över 

meddelandet när det väl börjat spridas online (Mangold & Faulds, 2009). Här kan positiv 

WOM/EWOM leda till starka konkurrensfördelar då konsumenter ser ett meddelande som delas 

inom dess umgängeskrets eller sociala medier som mer pålitligt än ett meddelande som kommer 

direkt från ett företag (Mangold & Faulds, 2009). Omvänt gäller samma förhållande med negativ 

WOM/EWOM där det kan bli väldigt svårt och kostsamt att reparera sitt rykte efter att ha drabbats 

av omfattande negativ WOM/EWOM  (Waller, 2005;Mangold & Faulds, 2009). 

2.5 Referensram 

Detta kapitel innehåller motivation av de reklamutföranden som valts för att användas i 

undersökningen samt studiens hypoteser som avslutningsvis sammanfattas i en konceptuell modell.  

2.5.1 Typ av utförande 

Waller (1999) och Waller (2005) identifierade ett antal utföranden som gjorde reklam 

kontroversiell, dessa var till exempel känsliga ämnen, anständighet, rädsla, moraliska aspekter, 

rasism, sexism, nakenhet vulgärt språk och antisocialt beteende. Wallers (1999) undersökning 

rangordnade dessa och där återfinns rasism på första plats, antisocialt beteende på andra plats och 

sexism på tredje plats, till författarnas kännedom har ingen rangordnat detta sedan dess. I denna 

undersökning valdes droganvändning för att representera antisocialt beteende då det är väldigt 

tabubelagt i Sverige, då det varit olagligt sedan 1968 och lagen indikerar att det endast går att 

missbruka, vilket indikerar att samhället inte tolererar bruk över huvud taget (Narkotikastrafflag 

SFS 1968:64). Det var även i dessa tre utföranden där det uppmättes störst skillnader mellan män 

och kvinnor (Waller, 1999). Sammantaget motiverar detta vidare undersökning kring dessa tre 

utföranden. 
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2.5.2 Hypotes 1 - Kön 

Waller indikerar i sina studier från 1999 och 2005 att män och kvinnor rangordnar olika 

kontroversiella utföranden i samma ordning enligt hur mycket anstöt de väcker hos dem. Studien 

visade dock att kvinnor uppmätte högre nivåer av anstöt mot samtliga kategorier av utförande på 

kontroversiell reklam som användes i studierna, detta styrks även av Barnes och Dotson (1990).  

Enligt Manceau och Tissier-Desbordes (2006) finns det betydande skillnader i hur pass 

kontroversiell eller kränkande en reklam uppfattas emellan de olika könen och därav kan det vara 

av intresse att vidare ta fram underlag för detta för att bättre kunna förstå om det stämmer eller ej. 

Till skillnad från Maceau och Tissier-Desbordes (2006), kunde Sabri och Obermiller (2010) inte 

uppmäta några statistiskt signifikanta skillnader mellan könen när de återskapade Maceau och 

Tissier-Desbordes (2006) studie. Dessa studier utfördes i andra kulturella kontexter än den svenska 

och är därtill föråldrade, detta motiverar en ny undersökning av denna variabel i en svensk kontext. 

Till följd av detta har följande hypotes tagits fram: 

Hypotes 1: Kvinnor reagerar mer negativt än män på kontroversiell reklam. 

H1a: Kvinnor reagerar mer negativt än män på kontroversiell reklam innehållande inslag av 

antisocialt beteende (droganvändande). 

H1b: Kvinnor reagerar mer negativt än män på kontroversiell reklam innehållande inslag av 

sexism. 

H1c: Kvinnor reagerar mer negativt än män på kontroversiell reklam innehållande inslag av 

rasism. 

2.5.3 Hypotes 2 - Ålder 

Ilicic och Blakemore (2010) och Liu et al. (2015) indikerar att ålder är en betydande faktor som 

påverkar hur en individ uppfattar kontroversiell reklam och var den individens personliga 

toleransnivå gentemot kontroversiell reklam kommer att vara. Även Singhapakdi et al. (1999), 

Waller (2005) och Parry et al. (2013) instämmer och menar att det finns betydande skillnader 

mellan olika åldersgrupper. Vidare menar Parry et al. (2013), Waller (2005), Singhapakdi et al. 

(1999), Ilicic och Blakemore (2015) samt Liu et al. (2015) att unga vuxna i större utsträckning har 

en högre toleransnivå gentemot kontroversiell reklam jämfört med äldre vuxna och således är 

tröskeln för var kontroversiell reklam övergår till kränkande reklam högre. Ovannämnda studier 

har undersökt åldersgrupper i andra länder än Sverige och följaktligen är det av betydelse att även 
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undersöka om det råder olikheter mellan åldersgrupper i Sverige. Med detta sagt har följande 

hypoteser formulerats: 

Hypotes 2: Yngre reagerar mindre negativt än äldre gentemot kontroversiell reklam. 

H2a: Yngre reagerar mindre negativt än äldre gentemot reklam innehållande inslag av antisocialt 

beteende (droganvändande). 

H2b: Yngre reagerar mindre negativt än äldre gentemot reklam innehållande inslag av sexism. 

H2c: Yngre reagerar mindre negativt än äldre gentemot reklam innehållande inslag av rasism. 

 

2.5.4 Hypotes 3 - Attityd till varumärke 

Arnaud et al. (2018) indikerar att användandet av kontroversiella reklamer kan ge konsumenter en 

förbättrad inställning till varumärket och en starkare varumärkeskännedom, alternativt en 

långvarig negativ inställning till varumärket om konsumenten blivit kränkt av den kontroversiella 

reklamen. Både Henry (2003) och Waller (2005) styrker Arnaud et al. (2018) och menar således 

att konsumentens inställning antingen förändras positivt eller negativt beroende på hur 

konsumenten reagerar på den kontroversiella reklamen. Arnaud et al. (2018) menar dock att det 

råder oenighet i hur pass kontroversiell en reklam kan vara innan den passerar en konsuments 

toleransnivå och istället kränker denne, samtidigt som rätt nivå av kontroversiell reklam kan 

uppfattas av vissa konsumenter som övervägande positivt, roligt och kreativt och förbättra 

konsumentens inställning till varumärket. Arnaud et al. (2018) och Bachnik och Nowacki (2018) 

indikerar att det finns massvis med fördelar som företag kan erhålla av kontroversiell reklam och 

därav är behovet av vidare forskning stor och ytterligare empiriska bidrag efterfrågas för att bättre 

kunna tydliggöra hur en konsuments inställning till varumärke påverkas till följd av både positiva 

och negativa intryck av kontroversiell reklam. Med detta sagt har följande hypotes tagits fram: 

Hypotes 3: Konsumentens inställning till varumärket påverkas i samma riktning som intrycket 

denne fick till följd av exponering av en kontroversiell reklam. 

H3a: Konsumentens inställning till varumärket påverkas positivt om denne fick ett positivt intryck 

av en kontroversiell reklam. 

H3b: Konsumentens inställning till varumärket påverkas negativt om denne fick ett negativt 

intryck av en kontroversiell (kränkande) reklam. 
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2.5.5 Hypotes 4 och 5 - WOM och EWOM 

Enligt Waller (2005) och Henry (2003) kommer en konsument som fått ett positivt intryck av en 

(kontroversiell) reklam, med högre sannolikhet att sprida positiv WOM om varumärket i fråga än 

om denne varit oberörd av reklamen. Vidare menar Waller (2005) och Henry (2003) att desto 

starkare positiv reaktion konsumenten får till följd av reklamen, desto troligare är det att 

konsumenten sprider det goda omdömet. Konsumenterna kommer inte bara sprida sin åsikt till 

närstående (WOM) utan likväl till andra individer på exempelvis sociala medier och utgörs då 

istället av EWOM (Mangold & Faulds, 2009). Waller (2005) och Henry (2003) menar även att ett 

omvänt samband existerar, om konsumenten uppfattar den (kontroversiella) reklamen negativt är 

det är troligt att konsumenten sprider negativ word of mouth. Denna studie kommer endast ta 

hänsyn till EWOM i sociala medier då denna mediakanal var det mest uppmärksammade i 

litteraturen (se Mangold & Faulds, 2009). Med detta sagt, har följande hypoteser tagits fram för 

att vidare undersöka dessa samband: 

Hypotes 4: Konsumenten kommer att sprida word of mouth i enlighet med hur de uppfattar en 

kontroversiell reklam. 

H4a: Konsumenten kommer att sprida positiv word of mouth om denne fick ett positivt intryck av 

en kontroversiell reklam. 

H4b: Konsumenten kommer att sprida negativ word of mouth om denne fick ett negativt intryck 

av en kontroversiell reklam. 

 

Hypotes 5: Konsumenten kommer att sprida elektronisk word of mouth på sociala medier i 

enlighet med hur de uppfattar en kontroversiell reklam. 

H5a: Konsumenten kommer att sprida positiv elektronisk word of mouth på sociala medier om 

denne fick ett positivt intryck av en kontroversiell reklam. 

H5b: Konsumenten kommer att sprida negativ elektronisk word of mouth på sociala medier om 

denne fick ett negativt intryck av en kontroversiell reklam. 

2.5.6 Konceptuell modell 

Den teoretiska referensramen är främst baserad på Wallers (2005) modell som presenterades i 

sektion 2.1 och mer specifikt stegen reklamutformning (“type of execution”) och bearbetning 

(“processing”) som utgör intryck i denna studies modell samt en kombination av inställningen till 
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varumärket (“communication effects”) och handlingen (“action”) som utgör reaktion i studiens 

modell. Den teoretiska referensramen illustrerar att hypotes 1 och 2 har en direkt påverkan på 

konsumentens intryck. Intrycket i sin tur påverkar hypotes 3, 4 och 5, det vill säga påverkan på 

konsumentens inställning till varumärket, sannolikheten att den kommer sprida positiv eller 

negativ WOM och slutligen sannolikheten att den kommer att sprida positiv eller negativ EWOM. 

Nedan illustreras studiens konceptuella modell. Hypotes 1 och 2 (kön och ålder) är kopplade till 

forskningsfråga 1 och hypotes 3 (attityd) är kopplat till forskningsfråga 2, Hypotes 4 och 5 (WOM 

och EWOM) är kopplade till forskningsfråga 3. 

 

Figur 2.2: Konceptuell modell 
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3. Metod 

Det här kapitlet innehåller information om metodval för att undersöka problemområdet och 

forskningsfrågorna samt vilka analysmetoder som användes för att analysera insamlad data. 

Studien var deskriptiv och kvantitativ i form av en enkät med standardiserade svar. 

3.1 Forskningssyfte 

Malhotra (2010) menar att forskning har ett av följande tre syften: explorativt, deskriptivt eller 

förklarande. Vilket av dessa syften som är mest lämpligt avgörs av studiens syfte (Malhotra, 2010). 

Deskriptiva studier är lämpliga när en studie ämnar att undersöka hur ett fenomen fungerar och det 

finns underliggande forskning, för detta forskningssyfte är både kvantitativ och kvalitativ ansats 

lämplig. Explorativa studier är lämpliga då ett område är relativt outforskat och studien ämnar att 

skapa insikt och förståelse (David & Sutton, 2016). Det sista forskningssyftet är förklarande och 

det är ofta kvantitativt i sitt utförande då det ämnar att studera kausala samband (Malhotra, 2010). 

 

Denna studies syfte var att undersöka hur konsumenters attityder kan påverkas av kontroversiell 

reklam, sannolikheten för positiva eller negativa (elektronisk) word of mouth effekter samt hur 

kön och ålder påverkar vilket intryck konsumenten får av kontroversiell reklam. Därtill finns gott 

om tidigare forskning i området vilket innebär att studien var av deskriptiv karaktär då studien höll 

sig nära litteraturen och mätte relationer snarare än att försöka förklara dem. Vidare gjordes 

minimala utsvävningar när den insamlade datan tolkades.  

3.2 Forskningsansats 

David och Sutton (2016) menar att en studie antingen har en kvalitativ, kvantitativ eller dubbel 

ansats. Kvalitativ hänvisar till icke numeriska data och tar ofta formen av djupintervjuer och 

beskrivningar av händelser, denna ansats är vanlig vid explorativa studier (David & Sutton, 2016). 

Kvantitativ ansats innebär att man försöker att konkret mäta olika fenomen (Bryman & Bell, 2013). 

En dubbel ansats avser att man kombinerar kvantitativ och kvalitativ ansats.   
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För denna studie valdes en kvantitativ ansats då det var en lämplig metod för att mäta 

attitydpåverkan eller intryck, denna ansats ansågs mer lämplig än den kvalitativa då den 

undersöker svenska konsumenter vilket är en stor population. Därav krävdes ett så brett underlag 

som möjligt för att kunna få ett någorlunda rättvisande svar, därtill passade det bättre till ett 

deskriptivt forskningssyfte då en kvalitativ ansats hade krävt högre nivåer av tolkning (David & 

Sutton, 2016). En annan anledning varför en kvalitativ ansats uteslöts var för att det inte går att 

generalisera lika effektivt om en stor population jämfört med vad en kvantitativ ansats kan med 

samma givna tidsram och finansiella begränsningar. Studien använde befintlig teori och 

undersökte om den var applicerbar inom det valda området, således hade studien en deduktiv 

ansats (David & Sutton, 2016). Då studien inte hade för avsikt att undersöka ett tidigare outforskat 

område eller bygga ny teori var en induktiv ansats inte tillämpbar (David & Sutton, 2016). Då en 

induktiv ansats inte var lämplig föll även abduktion bort, som enligt David och Sutton (2016) är 

en blandning av en induktiv och deduktiv metod. 

3.3 Litteratursökning 

Litteraturstudien och den teoretiska referensramen baserades på tidigare studier som hittats genom 

databaser som Emerald, samt genom Luleå tekniska universitets bibliotekstjänst som gav tillgång 

till samtliga databaser som universitetet hade avtal med. Huvudsakliga sökord som användes för 

att hitta litteraturen var “Provocative marketing”, “Controversial marketing”, “Buzz marketing”, 

“Offensive marketing”, “Shockvertising”, “Provocative advertising”, “Controversial advertising” 

och “Offensive advertising”.   

3.4 Datainsamling  

Primärdata är enligt David och Sutton (2016) data som insamlats för en specifik undersökning, 

vilket denna studie använde sig av. Denna studies primärdata samlades in genom en kvantitativ 

undersökning i form av en onlineenkät. Onlineenkät valdes för att det är en effektiv metod att nå 

ut till konsumenter samt sparar resurser jämfört med en pappersenkät, vilket var lämpligt med 

hänsyn till studiens tid och resursbegränsningar.  
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En enkät kan enligt Shiu, Hair, Bush och Ortinau (2009) bestå av fyra olika typer, det kan antingen 

vara en personlig enkät, mobilenkät, enkät som administreras själv av respondenten och slutligen 

platsenkät (ENG: intercept survey). Enkäter som administreras själv av respondenten kan antingen 

vara personlig, via e-post eller andra elektroniska medel där respondenten får svara på enkäten 

online. Vidare innefattar en sådan enkät mindre komplexa frågor med detaljerade instruktioner för 

respondenten för att denna på bästa möjliga sätt ska kunna svara på frågorna. Detta utförande 

valdes för att det gav respondenterna möjligheten att svara på enkäten när det passade dem, samt 

att det försäkrade respondenternas anonymitet jämfört med övervakat utförande.  

 

Shiu et al. (2009) menar att fördelarna med en kvantitativ enkät är stora urvalsstorlekar och 

möjlighet till generalisation, upptäckande av såväl små som tydliga skillnader, fler möjligheter till 

analys av datan, lättare administration och dokumentation av den insamlade datan, upptäckande 

av latenta variabler och samband mellan variabler och slutligen möjlighet till en effektivare tidsram 

för insamlingen av datan. Nackdelar som Shiu et al. (2009) tar upp med användande av enkäter är 

att det kan vara komplicerat att utveckla en lämplig forskningsdesign, att det kan vara svårt att 

utvinna utforskande data på grund av att enkäten mestadels av stängda frågor, responsfrekvensen 

kan bli låg och det finns en risk för sanningslösa svar. 

3.4.1 Enkätutformning 

Vid utformandet av studiens kvantitativa enkät, togs hänsyn till ett flertal viktiga steg från Shiu et 

al. (2009) för att kunna utforma en så välformulerad enkät som möjligt. Dessa steg utgjordes bland 

annat av bestämmande av lämplig datainsamlingsmetod, pilotstudie och utvärdering av enkäten 

samt slutlig revidering. Med hjälp av dessa riktlinjer från Shiu et al. (2009) samt Qualtrics som 

enkätmjukvara utformades studiens enkät. Innan den slutgiltiga enkäten skickades till urvalet, 

testades enkäten först i en pilotstudie där tio personer som inte studerat marknadsföring 

genomförde studien och gav feedback, slutligen reviderades enkäten efter kontroll av studiens 

handledare. 

 

Vid utformandet av enkäten omvandlades först studiens forskningsmål till informationsmål. Efter 

att en datainsamlingsmetod valts, bestämdes informationskraven för varje mål. När detta hade 

åstadkommits och det var tydligt vad studien behövde få svar på, började utformningen av 
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specifika frågor till enkäten. Frågorna i enkäten var i stort baserade på studien som gjordes av  

Chan et al. (2007) med stöd av Wallers modell (2005) för att på relevant sätt kunna bidra med 

vidare empiri som efterfrågades av Chan et al. (2007). Studiens enkät var utformad med 

standardiserade svarsalternativ, detta innebär att enkäten hade på förhand definierade 

svarsalternativ som respondenten kunde välja mellan (David & Sutton, 2016). Denna 

standardisering valdes då halvstandardiserade eller öppna frågor var olämpliga för studiens 

forskningssyfte. Detta då halvstandardiserade eller öppna frågor hade krävt en högre grad av 

tolkning vilket inte är förenligt med ett deskriptivt forskningssyfte, samt för att standardiserade 

svarsalternativ var lättare att kvantifiera jämfört med öppna frågor, vilket är av vikt för att kunna 

utföra statistisk analys av den insamlade datan (David & Sutton, 2016).  

 

När enkätens frågor hade utformats, utformades lämpliga svarsalternativ till varje fråga och 

påstående. Respondenten angav kön och ålder då dessa identifierades som viktiga variabler enligt 

Waller (1999), Barnes och Dotson, (1990), Waller (2004), Manceau och Tissier-Desbordes (2006) 

och Ilicic och Blakemore (2015), detta krävdes även för att testa hypotes 1. Varumärkeskännedom 

om de valda varumärken som utfört de kontroversiella reklamerna testades genom att 

respondenterna fick ange hur bekanta de var med det presenterade varumärket. Detta mättes på en 

1-5 skala där ett motsvarade inte alls bekant och fem motsvarade väldigt bekant efter att 

respondenterna fått se logotyperna för varumärkena som användes i undersökningen, detta 

identifierades av Li (2015) som en viktig variabel. Respondenten exponerades därefter för tre valda 

kontroversiella reklamer, som denne fick ta ställning till. Reklambilderna som användes i enkäten 

valdes för att de kan anses anspela på rasism, sexism samt antisocialt beteende, dessa tre kategorier 

valdes då de var de kategorier som fick starkast reaktioner samt uppmätte störst skillnader mellan 

könen i Waller (1999). Dessa tre bilder hittades genom en bildsökning på Google där 

”controversial ads” användes som sökord. 

 

Den reklambilden som kan anses anspela på rasism valdes från Niveas kampanj “White is Purity”. 

Denna reklambild innehöll en bild på en kvinna i en vit badrock med en tydlig vit omgivning med 

Niveas slogan för deras reklamkampanj “White is Purity” (Tsang, 2017). Den reklambilden som 

valdes till enkäten för att den ansågs anspela på sexism valdes från en av Burger Kings 

reklamkampanjer som väckt starka reaktioner runt om i världen. Denna reklambild illustrerade en 
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kvinna och Burger Kings “Super Seven Incher” i en sexuell kontext (Nudd, 2014). Den tredje 

reklambilden som valdes för att representera en reklambild som anses anspela på droganvändande 

(antisocialt beteende), var utformad av Sisley. Denna reklambild illustrerar mer specifikt två 

kvinnor som intar droger (JoanneZ, 2016). 

 

Till varje reklambild presenterades fem positiva och negativa adjektiv där respondenterna fick 

välja med “Ja” eller “Nej” om de passade in på dess intryck till reklamen, detta format baserades 

på Chan et al. (2007) där adjektiven översattes till passande svenska motsvarigheter, medan 

adjektiv som inte passade i en svensk kontext byttes ut till adjektiv som passade. Intrycken som 

respondenten fick ta ställning till följdes sedan upp med tre positiva och tre negativa reaktioner, 

där respondenterna fick ta ställning till dess allmänna attityd till det presenterade varumärket, detta 

svarsalternativ baserades på Waller (2005). Slutligen undersöktes sannolikheten att de skulle 

sprida positiv eller negativ WOM/EWOM, dessa frågor baserades på Waller (2005), Mangold och 

Faulds (2009) samt Henry (2003) och mättes på Likertskalor som i ena änden hade “inte alls 

sannolikt” och i den andra änden “väldigt sannolikt” och en skala på 1-5. Konsumentens inställning 

till varumärke mättes med en Likertskala på 1-5 med ändpunkterna “negativ” och “positiv”. 

 

Enkäten designades med en blockdesign där det första blocket utgjorde en presentationstext med 

studiens syfte och förtydligande om anonymitet, samt varumärkeskännedom. I nästföljande block 

presenterades den första reklamen samt de tio adjektiven. I det tredje blocket presenterades 

svarsskalorna med de olika handlingsalternativen. Den andra och tredje reklamen presenterades 

på samma sätt. I studiens sista block fick respondenterna svara på demografisk gruppiska frågor 

om kön, ålder, utbildningsnivå och nuvarande sysselsättning, dessa demografisk gruppiska frågor 

sattes lämpligen sist i enkäten eftersom att de utgjordes av personliga frågor. Denna design valdes 

för att formatet skulle vara effektivt även om respondenterna svarade på enkäten i mobiltelefon, 

vilket det fanns en stor möjlighet att respondenterna skulle göra eftersom att enkäten spreds digitalt 

på sociala medier. Online enkäten utformades via Qualtrics och användes även till hjälp för att 

säkerhetsställa att även mobilenkäten skulle vara välanpassad. Enkäten presenteras i sin helhet i 

studiens bilaga. 
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3.4.2 Urval 

Populationen som valdes för undersökning var svenska konsumenter, en fördel med denna 

urvalsgrupp är att den består av individer i olika åldersgrupper, kön, och olika bakgrunder såsom 

olika yrkesgrupper och utbildningsnivåer. Ett brett urval ger möjligheten att fånga upp många olika 

gruppers perspektiv. En nackdel med denna population är att det krävs ett stort urval för att kunna 

mäta och fånga upp nog många respondenter från de olika grupperna. Urvalsstorleken bestämdes 

till att urvalet skulle vara så stort som möjligt med hänsyn till studiens tidsram, detta resulterade i 

ett urval på 146 individer. Enkäten distribuerades via e-mail då författarna hade tillgång till en lista 

med 300 e-mailadresser till studenter på LTU samt att enkätlänken även spreds via författarnas 

sociala medier, både via direktmeddelanden och som statusuppdatering.  

 

Urvalet skedde genom ett frivilligt deltagande, med detta avses att de som deltar i studien är de 

som väljer att göra det av egen vilja (Moore, McCabe & Craig, 2009). Detta är ett icke-

sannolikhetsbetingat bekvämlighetsurval, vilket valdes med hänsyn till studiens begränsade 

tidsutrymme och resurser. Då deltagandet var frivilligt kan det inte vara ett sannolikhetsurval 

(Moore, et al., 2009). Enligt Moore et al. (2009) innebär sannolikhetsurval att samtliga individer i 

en vald population har en känd möjlighet att bli valda, detta medför att man kan använda datan 

som statistiskt underlag för att göra generaliseringar för större grupper. En nackdel med icke-

sannolikhetsurval är att inferensteori ej kan användas då sannolikheten för varje individ i urvalets 

deltagande är okänd, således kan inte slutsatser om representativitet för population göras på 

statistisk grund  (Moore et al., 2009). 

3.5 Dataanalys 

Denna sektion presenterar de valda analysmetoderna. Studien har använt deskriptiv statistisk 

analys, multipel regressionsanalys, chi-2 test samt bivariat korrelationsanalys. För att analysera 

den insamlade datan användes IBM SPSS och Qualtrics. 

3.5.1 Deskriptiv statistisk analys 

Enligt Moore et al. (2009) syftar deskriptiv statistisk analys främst till att beskriva hur olika 

variabler är fördelade. Detta innefattar alltifrån att ta fram medelvärden, medianer, diverse 
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datatabeller samt fördelningar av exempelvis svarsfrekvenser. Till denna undersökning användes 

främst deskriptiv statistisk analys för att ta fram och presentera olika fördelningar av den insamlade 

datan, framför allt i olika tabeller. De hjälpverktygen som användes i denna undersökning för att 

utföra deskriptiv statistisk analys var Google Docs, IBM SPSS samt Qualtrics. 

3.5.2 Multipel regressionsanalys 

Enligt Moore et al. (2009) innebär multipel regressionsanalys att man mäter hur mycket en 

förändring i ett flertal oberoende variabler påverkar en beroende variabel, det är en förlängning av 

simpel linjär regressionsanalys vilket är en linjär modell där man placerar en rak linje i ett diagram 

med observationer och linjen skall avvika så lite som möjligt från de observerade resultaten. 

Regressionsanalys används således när man vill ta fram regressionsvärden för två eller flera 

variabler. Denna analysmetod valdes för att för att den kan statistiskt påpeka hur en eller ett flertal 

faktorer påverkar en annan och vilka samband som finns, denna analysmetod valdes för att det var 

en lämplig metod för att testa hypotes 3-5. I analysen användes alla positiva adjektiven som 

respondenterna tog ställning till efter varje reklam som oberoende variabler mot sannolikheten att 

de skulle sprida positiv WOM/EWOM om varumärket samt mot dess generella attityd till 

varumärket i fråga, på samma sätt användes även  de negativa adjektiven mot sannolikheten att de 

kommer att sprida negativ WOM/EWOM om varumärket samt mot konsumenternas allmänna 

attityd till varumärket.   

3.5.3 Chi2-test 

Enligt Moore et al. (2009) är ett chi2 test en metod som används för att jämföra variabler på ordinal 

eller nominalskala. Testet går till genom att undersöka den observerade frekvensen med den 

förväntade frekvensen. Den förväntade frekvensen är den fördelning som förväntas om 

nollhypotesen varit sann. Om det observerade värdet avviker nog mycket från detta värde påvisar 

testet en signifikant skillnad mellan de testade grupperna och således kan nollhypotesen förkastas. 

Testet är lämpligt för att undersöka skillnader mellan olika grupper och undersöker om man 

statistiskt kan styrka att eventuella skillnader i stickprovet även är relevant för populationen som 

stickprovet kommer ifrån. Denna metod användes för att analysera om det fanns några statistiskt 

signifikanta skillnader mellan könen i hur väl de ansåg att de positiva eller negativa adjektiven 
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som presenterades kopplade till de olika reklamerna i undersökningen passade in på deras intryck 

av reklamen. 

3.5.4 Bivariat korrelationsanalys 

Slutligen användes även bivariat korrelationsanalys för att jämföra sambandet mellan åldern på 

respondenterna och deras inställning till de olika adjektiven i undersökningen. Enligt Moore et al. 

(2009) används bivariat korrelationsanalys för att mäta sambandet mellan två variabler, styrkan på 

sambandet presenteras som en korrelationskoefficient på -1 till 1, där 0 representerar inget 

samband, -1 representerar ett maximalt negativt samband och 1 representerar ett maximalt 

samband. I det här fallet kommer ett negativt samband betyda att yngre respondenter i större 

utsträckning anser att ett visst adjektiv är representativt för dess intryck av den presenterade 

reklamen och vice versa. För att undersöka detta användes Spearman’s Rho, vilket är ett icke 

parametriskt mått för sambandet mellan två rangordnade variabler. Spearman’s Rho uppskattar 

hur väl sambandet mellan två variabler kan beskrivas som en monoton funktion, vilket innebär en 

funktion som aldrig ändrar riktning när X ökar, utan antingen växer eller avtar (Moore et al. 2009). 

3.6 Trovärdighet 

När en studie genomförs är det viktigt att ta hänsyn till kvaliteten på forskningsdesignen, detta 

görs främst genom att ta hänsyn till validiteten och reliabiliteten (David & Sutton, 2016). Dessa 

begrepp och hur de har behandlats förklaras vidare i denna sektion. 

3.6.1 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär validitet att man mäter det man faktiskt vill mäta och 

validitet kan delas upp i två delar, intern och extern validitet. Med intern validitet menas att 

studiens observationer överensstämmer med den presenterade teorin (Bryman & Bell, 2013). 

Denna studie försökte hålla den interna validiteten på en hög nivå genom att ta hänsyn till 

litteraturstudien vid utformning av den teoretiska referensramen, vilket mätinstrumentet sedan 

grundade sig på. Vidare för att hålla den interna validiteten hög, användes en pilotstudie för att 

kunna revidera enkäten vid behov för att bättre kunna mäta det enkäten avsåg att mäta. Särskild 

hänsyn togs till Chan et al. (2007) när enkätfrågorna utformades för att stärka den interna 
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validiteten och efterlikna Chan et al. (2007) då den studien hade ett liknande syfte. Slutligen 

utfördes en analys där den insamlade datan jämfördes med litteraturstudien, analysresultatet 

instämde nästintill fullständigt med litteraturstudien och därav stärktes den interna validiteten 

ytterligare. 

 

Extern validitet relaterar till vilken nivå studiens resultat kan appliceras på andra miljöer än den 

undersökta (Bryman & Bell, 2013). Då studien baserades på ett icke sannolikhetsurval begränsades 

möjligheterna att generalisera då inferensteori ej är applicerbar, detta är negativt för den externa 

validiteten. Shiu et al. (2009) menar att man kan öka validiteten genom försöka sänka risken för 

mätfel, denna studie använde ett välkonstruerat mätinstrument med tydliga frågor och korrekta 

mätskalor för att öka validiteten. Slutligen har validitet ett positivt samband med reliabilitet, då det 

krävs att en studie är reliabel för att vara valid, således ökar validiteten om reliabiliteten ökas (Shiu 

et al. 2009). 

3.6.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan reliabilitet delas in i intern reliabilitet samt en extern del. Den 

interna reliabiliteten handlar om avvikelser i hur den insamlade datan tolkas. Vidare menar 

Bryman och Bell (2013) att intern reliabilitet anses som låg om den insamlade datan tolkas  

felaktigt. Då denna forskning utfördes av två personer, stärktes den interna reliabiliteten genom att 

risken för misstolkning reducerades när det inte endast var en person som på egen hand tolkar den 

insamlade datan. Eftersom den insamlade datan från denna studies enkät sparades ner och fanns 

lättåtkomlig, säkerställdes att båda författarna av denna studie utgick ifrån identisk data och 

således stärktes denna studies interna reliabilitet ytterligare. Ytterligare åtgärder som togs för att 

stärka den interna reliabiliteten var att författarna av denna studie utförligt diskuterade sinsemellan 

om eventuella otydligheter i den insamlade datan samt att författarna gemensamt skapat en 

teoretisk referensram att utgå ifrån, detta har således ytterligare stärkt den interna reliabiliteten. 

 

Den externa delen av reliabilitet berör enligt Bryman och Bell (2013) till vilken grad studien kan 

uppnå samma resultat genom att upprepas. Bryman och Bell (2013) menar att det kan uppkomma 

svårigheter att åstadkomma en högre grad av extern reliabilitet med en kvantitativ 

datainsamlingsmetod såsom en enkät då vissa frågor kan generera olika svar beroende på hur de 
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ställs till respondenterna. En ytterligare risk mot den externa reliabiliteten är att studien baserades 

på ett frivilligt deltagande, vilket kan medföra risk för att resultatet blir snedvridet då deltagare 

med starka åsikter i området är mer sannolika att delta i studien än andra (David & Sutton, 2016). 

För att kunna stärka denna studies externa reliabilitet utformades frågeformuläret med noggrannhet 

och dess frågor ställdes tydliga samt även på ett sådant sätt som undvek att vinkla respondenterna 

till ett visst svar.  

3.7 Etiska överväganden 

Vid etiska övervägande var följande områden rekommenderade av David och Sutton (2016) att ta 

hänsyn till vid utförande av datainsamling: informerat samtycke, integritetsskydd, konfidentialitet, 

anonymitet, skydd mot skada samt att studiens syfte presenteras på förhand till respondenten. 

 

Informerat samtycke innebär att studiedeltagarna deltar i undersökningen av egen vilja och inte 

är utsatta för tvång eller bluff (David & Sutton, 2016). Studien uppfyllde detta kriterium då den 

genomfördes helt på frivillig basis och hade inga inslag av tvång eller manipulation. 

 

Enligt David och Sutton (2016) innebär integritetsskydd, konfidentialitet och anonymitet att 

man garanterar undersökningsobjektets integritet genom att antingen behandla dess uppgifter 

konfidentiellt eller genom anonymt deltagande (David & Sutton, 2016). Studien uppfyller dessa 

kriterier då deltagarna var anonyma. 

 

Med skydd mot skada refererar David och Sutton (2016) till att deltagarnas rätt att dra sig ur 

måste respekteras då många ämnen kan tolkas som känsliga, även om forskarna själva inte 

upplever dem så. Vidare rekommenderar David och Sutton (2016) att man presenterar studiens 

syfte på förhand. Studien uppfyllde dessa krav då dess syfte presenterades på förhand samt att 

deltagarna kunde avbryta enkäten när som helst.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet. Den empiriska datan analyseras baserat på den teoretiska 

referensramen och metodvalen som presenterades i kapitel tre för att uppfylla syftet och slutligen 

svara på studiens forskningsfrågor. 

4.1 Respondenternas profil 

Det totala antalet respondenter som deltog i undersökningen var 146, varav 144 användes för 

hypotes 1 efter att ha uteslutit två respondenter som uppgett “annat/vill ej ange” eftersom dessa 

två svar ej kunde tas med i analysen för hypotes 1. Vidare raderades ett 30-tal påbörjade men icke-

slutförda enkäter. Den demografisk gruppiska datan som har samlats in om respondenterna 

innehöll information om kön, ålder, utbildningsnivå samt nuvarande sysselsättning. 73 av 

respondenterna var kvinnor, medan 71 av respondenterna var män. Två valde alternativet 

“annat/vill ej uppge”. Undersökningen visar att det var en jämn fördelning mellan könen i 

undersökningen. Fördelningen över hur många av respondenterna som var av män respektive 

kvinnor presenteras nedan i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 Könsfördelning 

Kön Antal Procent, % 

Man 71 48,6 

Kvinna 73 50 

Annat/vill ej uppge 2 1,4 

 

Genomsnittsåldern på de 146 respondenterna var 28 år (medelvärde = 27,71 år); här var 

genomsnittsåldern efter kön fördelad som genomsnitt för män 27,74 och 27,63 för kvinnor. De 

yngsta respondenterna var “18 eller yngre” men exakt ålder är okänd medan den äldsta 

respondenten var “65 eller äldre” men exakt ålder okänd. De som svarat 18 eller yngre samt 65 

eller äldre är exkluderade från genomsnittsberäkningarna. Detta ger representanter både för yngre 
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och äldre åldersgrupper i urvalet. De mest förekommande åldrarna bland respondenterna var 23 

år, vilket bestod av 21 stycken respondenter och 14,29 % av det totala urvalet och åldern 24 år var 

näst vanligast med 20 respondenter vilket utgjorde 13,61 % av underlaget. Utöver dessa två, var 

de vanligast förekommande åldrarna i följande ordning: 27 år (14 stycken och 9,52 %), 25 år (13 

stycken och 8,84 %) och 22 år (12 stycken och 8,16 %). Sammanlagt utgör åldrarna 23, 24, 27 och 

25, 80 stycken respondenter vilket motsvarar cirka 54,42 % av samtliga respondenter. efter dessa 

fyra mest förekommande åldrar, följer åldern 31 med åtta stycken respondenter (motsvarande 5,44 

%). Även om urvalet representerar ett brett urval med respondenter från yngre och äldre 

åldersgrupper, ligger betoningen och den största representationen i yngre åldersgrupper jämfört 

med äldre. Tabell 4.2 nedan presenterar den fullständiga fördelningen av ålder i grupper med 

intervall om 5 år. 

 

Tabell 4.2 Åldersfördelning 

Ålder Antal Procent, % 

18-23 41 28,08 

24-29 65 44,52 

30-35 21 14,38 

36-41 12 8,22 

42-47 2 1,4 

48-53 2 1,4 

54-59 1 0,7 

60-65 2 1,4 

Totalt 146 100 
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Ytterligare två demografiska grupper som undersöktes i enkäten var utbildningsnivå och 

nuvarande huvudsakliga sysselsättning. De mest förekommande senast avslutade 

utbildningsnivåerna var “gymnasial utbildning eller motsvarande” med 72 svar samt 

“eftergymnasial utbildning, akademisk eller på högskolenivå” som utgjorde 69 svar. Resterande 

fem svar utgjordes av “grundskola”. Nedan visar tabell 4.3 de olika utbildningsbakgrunderna och 

sysselsättningarna inom urvalet. Den allra mest förekommande nuvarande huvudsakliga 

sysselsättningen bland respondenterna bestod av 94 stycken som studerar, med efterföljande 49 

stycken respondenter som arbetar som sin nuvarande huvudsakliga sysselsättning.  

 

Tabell 4.3 Utbildningsbakgrunds- och sysselsättningsfördelning 

Utbildning Frekvens Procent, % 

Grundskola 5 3,4 

Gymnasie/motsv 72 49,3 

Eftergymnasial 69 47,3 

Ingen avslutad utbildning 0 0 

Sysselsättning Frekvens Procent, % 

Arbetssökande 1 0,7 

Studerar 94 64,4 

Arbetar 49 33,6 

Pensionär 2 1,4 

 

4.2 Beskrivande statistik 

Enkäten samlade in svar på frågor om respondenternas allmänna inställning till tre olika 

varumärken (Burger King, Nivea och Sisley), kännedom om dessa varumärken, respondenternas 
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intryck till de presenterade reklamkampanjerna och slutligen hur troligt det är att respondenten 

kommer att utföra WOM/EWOM till följd av exponering av dessa reklamer, denna data 

presenteras i denna sektion. Respondenternas varumärkeskännedom var fördelad enligt tabellen 

nedan. 

 

Tabell 4.4 Varumärkeskännedom  

Företag Medelvärde. Intervall 1-5 Standardavvikelse 

Burger King 4,82 0,47 

Nivea 4,75 0,59 

Sisley 1,24 0,69 

 

Denna fråga visade att Nivea och Burger King var välkända varumärken bland de som deltog i 

undersökningen, Sisley var dock betydligt mer okänt. Detta indikerar att den låga 

varumärkeskännedomen möjligen kan snedvrida de statistiska resultaten gällande 

reklamkampanjen av Sisley till någon grad. I tabell 4.5-4.7 presenteras respondenternas intryck 

till de olika reklamerna som presenterades i enkäten, datan presenteras som svarsfrekvens och som 

andel av totala svar, antalet respondenter var 146. 
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Tabell 4.5 Intryck av Sisley 

N=146 Frekvens, Nej – Ja Procent, Nej – Ja 

Sisley Kreativ 75 – 71  51,4 - 48,6 

Sisley Intressant 103 - 43 70,5 - 29,5 

Sisley Rolig 115 - 31 78,8 - 21,2 

Sisley Informativ 139 - 7 95,2 - 4,8 

Sisley Övertygande 137 - 9 93,8 - 6,2 

Sisley Obekväm 73 - 73 50 - 50 

Sisley Stötande 71 -75 48,6 - 51,4 

Sisley Löjlig 65 - 81 44,5 - 55,5 

Sisley Irriterande 102 - 44 69,9 - 30,1 

Sisley Otäck 91 - 55 62,3 - 37,7 

 

Tabellen visar att de flesta respondenterna ansåg att löjlig, stötande var representativa för deras 

intryck och hälften ansåg att obekväm passade in som intryck till Sisleys reklam. Det som passade 

in minst var övertygande, denna reklam var den enda som hade två negativa adjektiv där en 

majoritet ansåg att det var representativt samt ett där det var lika. Detta kan tolkas som att det var 

den reklamen som väckte starkast reaktioner bland respondenterna. 
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Tabell 4.6 Intryck av Burger King 

N=146 Frekvens, Nej - Ja Procent, Nej - Ja 

Burger King Kreativ 97 - 49 66,4 - 33,6 

Burger King Intressant 106 - 40 72,6 - 27,4 

Burger King Rolig 99 - 47 67,8 - 32,2 

Burger King Informativ 71 - 75 48,6 - 51,4 

Burger King Övertygande 118 - 28 80,8 - 19,2 

Burger King Obekväm 94 - 52 64,4 - 35,6 

Burger King Stötande 92 - 54 63 - 37 

Burger King Löjlig 47 - 99 32,2 - 67,8 

Burger King Irriterande 85 - 61 58,2 - 41,8 

Burger King Otäck 131 - 15 89,7 - 10,3 

 

Denna reklamen väckte snarlika intryck hos respondenterna där de ansåg att de flesta adjektiven 

inte var representativa för dess intryck, förutom på informativ och Löjlig, detta kan tolkas som ett 

något svagare intryck än till Sisleys reklam. Väldigt få respondenter tyckte att Burger Kings reklam 

var intressant eller övertygande samt att många tyckte att den var löjlig.  
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Tabell 4.7 Intryck av Nivea 

N=146 Frekvens, Nej - Ja Procent, Nej - Ja 

Nivea Kreativ 127 - 19 87,0 - 13,0 

Nivea Intressant 126 - 40 86,3 - 13,7 

Nivea Rolig 131 - 15 89,7 - 10,3 

Nivea Informativ 114 - 32 78,1 - 21,9 

Nivea Övertygande 120 - 26 82,2 - 17,8 

Nivea Obekväm 117 - 29 80,1 - 19,9 

Nivea Stötande 101 - 45 69,2 - 30,8 

Nivea Löjlig 101 - 45 69,2 - 30,8 

Nivea Irriterande 118 - 28 80,8 - 19,2 

Nivea King Otäck 136 - 10 93,2 -6,8 

 

Niveas reklam var den som väckte minst intryck av de tre som användes i undersökningen, 

åtminstone till antal som tyckt att det visst intryck passat in. Reklamen hade inga intryck där en 

majoritet ansåg att det passade in. Nedan presenteras konsumenternas genomsnittliga reaktioner 

till de olika reklamerna. Här ansåg få att något av adjektiven var representativt för dess intryck till 

Niveas reklam. 
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Tabell 4.8 Genomsnittliga reaktioner mot olika kontroversiella reklamer 

N=146 Medelvärde. Intervall 1-5 Standardavvikelse 

Sisley negativ WOM 2,11 1,39 

Sisley negativ EWOM 1,29 0,86 

Sisley positiv WOM 1,51 1,00 

Sisley positiv EWOM 1,23 0,79 

Sisley attityd 2,42 0,85 

Burger King negativ WOM 2,44 1,46 

Burger King negativ EWOM 1,29 0,86 

Burger King positiv WOM 1,77 1,10 

Burger King positiv EWOM 1,24 0,83 

Burger King attityd 2,74 1,05 

Nivea negativ WOM 1,80 1,18 

Nivea negativ EWOM 1,20 0,691 

Nivea positiv WOM 1,90 1,21 

Nivea positiv EWOM 1,25 0,78 

Nivea attityd 3,46 0,92 

 

Den deskriptiva statistiken för de olika reaktionerna visar att konsumenterna i genomsnitt inte såg 

det som särskilt sannolikt att de skulle sprida positiv eller negativ WOM/EWOM om ett företag 

samt att deras allmänna åsikt om de olika varumärkena i undersökningen inte tydde på att de hade 

särskilt starka åsikter om företagen. Respondenterna hade dock en något bättre inställning till 

Nivea.  
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4.3 Hypotesprövning  

Detta kapitel innehåller studiens analys av den insamlade datan, analysen genomfördes med Chi2 

test, multipel regression och bivariat korrelationsanalys.  

4.3.1 Hypotes 1 - Kön 

Denna hypotes analyserades med hjälp av chi2 test där kvinnor och mäns svarsfrekvens på ja/nej 

till de olika adjektiven kopplade till reklambilderna i undersökningen, samtliga beräkningar hade 

en frihetsgrad och resultatet rapporteras som observerat/förväntat värde i fälten för Man och 

Kvinna. Endast de signifikanta resultaten presenteras i denna sektion eftersom att alla resultat som 

inte uppgav statistisk signifikans uteslöts från att tolkas (med villkoret p<0,05). Vid undersökning 

av Hypotes 1 uppges N=144 istället för N=146 eftersom två stycken respondenter uppgav 

“annat/vill inte ange” och därav kunde dessa två enkätsvar inte användas vid hypotes 1 som 

undersökte specifikt eventuella skillnader mellan “män” och “kvinnor”. 
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H1a: Kvinnor är mer negativa än män till reklam med inslag av antisocialt beteende 

(droganvändande) 

Chi2 testet för de positiva adjektiven kopplade till Sisleys reklam såg ut enligt tabell 4.9 nedan. 

 

Tabell 4.9 Chi2 för kön Sisley positiv 

Sisley Positiv Man N=71 Kvinna N=73 Total N=144 Chi2 värde Signifikans 

Intressant Nej 37/49,8 64/51,2 101 21,729 0,000 

Intressant Ja 34/21,2 9/21,8 43   

Rolig Nej 42/55,7 71/57,3 113 30,937 0,000 

Rolig Ja 29/15,3 2/15,7 31   

Övertygande Nej 63/66,6 72/68,4 135 6,018 0,015 

Övertygande Ja 8/4,4 1/4,6 9   

Kreativ Nej 20/36 53/37 73 28,431 0,000 

Kreativ Ja 51/35 20/36 71   

 

Tabellen visar signifikanta skillnader fyra av fem positiva adjektiv, nämligen intressant, rolig, 

övertygande och kreativ. Inom samtliga kategorier har det uppmätts att kvinnor i lägre utsträckning 

än förväntat ansåg att något av de positiva adjektiven var representativt för Sisleys reklam. 

Informativ var inte signifikant och är därför inte med.  
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 Nedan presenteras tabellen med Chi2-test för de negativa adjektiven.  

Tabell 4.10 Chi2 för kön och Sisley negativ 

Sisley Negativ Man N=71 Kvinna N=73 Total N=144 Chi2 värde Signifikans 

Obekväm Nej 50/35,5 22/36,5 72 23,366 0,000 

Obekväm Ja 21/35,5 51/36,5 72   

Stötande Nej 53/34,5 17/35,5 70 38,007 0,000 

Stötande Ja 18/36,5 56/37,5 74   

Irriterande Nej 60/49,8 41/51,2 101 13,805 0,000 

Irriterande Ja 11/21,2 32/21,8 43   

Otäck Nej 60/44,4 30/45,6 90 28,941 0,000 

Otäck Ja 11/26,6 43/27,4 54   

 

Tabellen visar att undersökningen uppmätte signifikanta skillnader i fyra av de fem negativa 

adjektiven: obekväm, stötande, irriterande samt otäck, här visade undersökningen ett liknande 

men omvänt samband mellan könen och adjektiven, här har kvinnor i högre utsträckning än den 

förväntade ansett att de negativa adjektiven var representativa för reklamen. Löjlig var inte 

signifikant och är därför inte med. 

 

Sammantaget har undersökningen visat signifikanta skillnader i åtta av tio adjektiv där kvinnor 

genomgående uppmätte en mer negativ inställning, detta indikerar att det finns stöd för att förkasta 

nollhypotesen och således hävda att H1a är styrkt. 

 

H1b: Kvinnor reagerar mer negativt än män på kontroversiell reklam innehållande inslag av 

sexism. 

När respondenternas intryck av Burger Kings reklam undersöktes med ett Chi2 test gavs följande 

resultat till de positiva intrycken i undersökningen. 
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Tabell 4.11 Chi2 för kön och Burger King positiv 

Burger king Positiv Man N=71 Kvinna N=73 Total N=144 Chi2 värde Signifikans 

Intressant Nej 45/51,3 59/52,7 104 5,459 0,015 

Intressant Ja 26/19,7 14/20,3 40   

Rolig Nej 39/47,8 58/49,2 97 9,845 0,001 

Rolig Ja 32/23,2 15/23,8 47   

Övertygande Nej 50/57,2 66/58,8 116 9,181 0,002 

Övertygande Ja 21/13,8 7/14,2 28   

 

Tabellen visar att signifikanta skillnader uppmättes i tre av fem positiva adjektiv, nämligen 

intressant, rolig och övertygande. Intrycken uppvisar samma mönster som uppmättes till de 

positiva adjektiven i relation till Sisleys reklam där kvinnor i lägre utsträckning än den förväntade 

anser att de positiva adjektiven passar in på reklamen. Nedan presenteras motsvarande data för de 

negativa adjektiven. Övriga två positiva adjektiv uppvisa ingen statistisk signifikans och är därför 

inte med. 

 

Tabell 4.12 Chi2 för kön och Burger King negativ 

Burger king Negativ Man N=71 Kvinna N=73 Total N=144 Chi2 värde Signifikans 

Obekväm Nej 53/45,9 40/47,1 93 6,202 0,01 

Obekväm Ja 18/25,1 33/25,9 51   

Stötande Nej 51/44,9 40/46,1 91 4,491 0,026 

Stötande Ja 20/26,1 33/26,9 53   

Irriterande Nej 48/41,4 23/29,6 84 4,954 0,020 

Irriterande Ja 23/29,6 37/30,4 60   
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Till de negativa adjektiven uppmättes signifikanta skillnader i tre av fem adjektiv, dessa tre 

adjektiv var obekväm, stötande och irriterande, här visar de negativa adjektiven relaterade till 

Burger King samma samband som de negativa adjektiven kopplade till Sisleys reklam där kvinnor 

i större utsträckning än den förväntade ansåg att de negativa adjektiven var representativa för deras 

intryck av reklamen. Övriga adjektiv var ej signifikanta. 

 

Sammantaget visade Chi2-testet signifikanta skillnader i sex av tio adjektiv där kvinnor var 

genomgående mer negativt inställda till de olika adjektiven i undersökningen, detta breda underlag 

indikerar att det finns brett stöd för att kunna förkasta nollhypotesen och således hävda att H1b är 

styrkt.  

 

H1c: Kvinnor reagerar mer negativt än män på kontroversiell reklam innehållande inslag av 

rasism 

Till skillnad från de två andra reklamerna uppmätte Niveas reklam endast en signifikant skillnad i 

ett av intrycken, det positiva intrycket rolig. Chi2-testet gav följande resultat i tabell 4.13. Det enda 

signifikanta resultatet visar att kvinnor i lägre utsträckning tycker att reklamen av Nivea var rolig 

jämfört med vad män tycker, detta ger ett (mycket svagt, men existerande) stöd för H1c. 

 

Tabell 4.13 Chi2 för kön och Nivea positiv 

Nivea Positiv Man N=71 Kvinna N=73 Total N=144 Chi2 värde Signifikans 

Rolig Nej 57/63,6 72/65,4 129 12,986 0,000 

Rolig Ja 14/7,4 1/7,6 15   

 

Hypotes 1: Kvinnor reagerar mer negativt än män på kontroversiell reklam 

H1a och H1b är stärkta då Chi2-testen på dessa två reklamer uppvisade betydande skillnader 

mellan män och kvinnor där kvinnor var övervägande mer negativa mindre positiva och en 

majoritet av adjektiven uppvisade statistiskt signifikanta skillnader. Detta resultat är i linje med 

Waller (1999), Waller (2004), Barnes och Dotson (1990) och Manceau och Tissier-Desbordes 

(2006).  H1c är även den stärkt, men då endast ett av tio adjektiv uppvisade signifikant skillnad är 
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det ett svagt stöd. De svaga reaktionerna till Niveas reklam avviker en del från Waller (1999) vars 

undersökning visade att reklamer med ett utförande som tolkats rasistiskt var den typ av utförande 

som skapade starkast reaktioner, medan det utförandet i denna studie väckte svagast reaktioner hos 

båda könen. En möjlig anledning till detta kan vara att konsumenterna ej tolkade den som rasistiskt 

utan förstod att Nivea syftade till att man kan använda deras produkter och samtidigt använda vita 

kläder utan att få fläckar på kläderna och att de som tyckte den var rolig ansåg att den var rolig på 

grund av att det var ett klumpigt utförande från Niveas sida. 

 

Waller (1999) visade att skillnaden mellan män och kvinnors inställning var som störst till reklam 

som anspelar på sexism, men i denna studie var sexism den kategorin som uppvisade näst störst 

skillnader, Waller (1999) framförde att han trodde att anledningen till att kvinnor uppvisade mer 

negativ inställning till reklam som anspelar på sexism är att de i större utsträckning blir utsatta för 

sexism i vardagen. Den reklamkategori som uppvisade störst skillnader mellan könen var den som 

anspelade på antisocialt beteende (droganvändning). Här kan man eventuellt dra paralleller till den 

delen av Wallers (1999) undersökning som rörde produkter, där visade studien signifikanta 

skillnader i män och kvinnors inställning till alkohol. Då Sisley var relativt okänt bland 

respondenterna misstänker vi att en större del av konsumenternas attityd till Sisley formades av 

reklamen i undersökningen. 
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4.3.2 Hypotes 2 - Ålder 

Hypotes 2 undersöktes med hjälp av en bivariat korrelationsanalys. De signifikanta korrelationerna 

från undersökningen presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 4.14 Korrelationstabell för ålder och de olika adjektiven 

Burger King Korrelation Signifikans 

Positiv: Kreativ -0,167 0,022 

Positiv: Intressant -0,229 0,003 

Nivea Korrelation Signifikans 

Positiv: Kreativ -0,175 0,018 

Negativ: Stötande -0,150 0,035 

Negativ: Obekväm 0,141 0,044 

 

Undersökningen visade få signifikanta samband mellan de olika adjektiven och ålder. De få 

signifikanta sambanden visade på negativa samband mellan adjektiven kreativ (Nivea och Burger 

King) och intressant relaterat till Burger King samt stötande och obekväm relaterat till Nivea, där 

obekväm hade ett positivt samband vilket tyder på att äldre i större utsträckning tyckte den var 

obekväm, dessa korrelationer tyder på att sannolikheten att en yngre person tycker att en reklam 

som anspelar på sexism kan vara kreativ eller intressant är högre än för en äldre person vilket 

styrker H2b, men även att yngre personer är mer sannolika att bli stötta av reklamer som kan 

tolkas som anspelande på rasism. Detta går i linje med tidigare studier som menar att unga vuxna 

har en högre toleransnivå jämfört med äldre vuxna mot kontroversiell reklam, samt att reklam som 

specifikt anses anspela på rasism vanligen är undantaget från detta och därav har inte unga vuxna 

en högre toleransnivå när det specifikt kommer till reklam med inslag av rasism (Waller, 

1999;Waller, 2005;Ilicic & Blakemore, 2015). Slutligen uppmättes ett signifikant samband mellan 

högre ålder och att anse att adjektivet obekväm stämde in på Niveas reklam. Sammantaget anser 

vi att detta stödjer H2c. Reklamen som anspelar på antisocialt beteende uppvisade inga 
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signifikanta samband med ålder, därav kan H2a ej styrkas. Sammanfattningsvis för hypotes 2, 

finns det brett stöd från delhypotesen H2b, svagt men existerande stöd från H2c och inget stöd 

från H2a. Detta indikerar att hypotes 2 stöds delvis då två av tre delhypoteser uppvisar stöd.  

4.3.3 Hypotes 3 - Attityd till varumärke 

För att kunna hypotespröva de två delarna i hypotes 3, 3a; Konsumentens attityd till varumärket 

förändras positivt om denne fick ett positivt intryck av en kontroversiell reklam samt  

3b: Konsumentens attityd till varumärket förändras negativt om denne fick ett negativt intryck av 

en kontroversiell reklam, har multipla regressioner utförts för att undersöka samband mellan 

positiva och negativa intryck som respondenterna fick ta ställning till (motsvarande oberoende 

variabel i regressionen) med respondenternas allmänna inställning till vissa varumärken 

(motsvarande beroende variabel i regressionen). Dessa regressioner utfördes ett flertal gånger för 

att kunna undersöka både positiva och negativa intryck, men likväl för att få regressioner för varje 

separat reklam och varumärke. Analysen presentera modellsammanfattningar för regressionerna 

samt B-koefficienterna på de regressioner som blev statistiskt signifikanta. 

 

Regressioner för Burger King (sexism) och inställning 

För den första reklamen från varumärket, Burger King, utgjorde R2 värdet 0,076 när de positiva 

intrycken undersöktes, vilket kan tolkas som att endast 7,6 % av konsumentens inställning till 

Burger King kan förklaras av en positiv reaktion till reklamen. Signifikansnivån var 0,049 vilket 

är under 0,05 och betyder att regressionen är statistisk signifikant på villkoret p<0,05. 

 

Tabell 4.15 Regression inställning till Burger King 

Företag Varumärkesattityd R2 Signifikans Frihetsgrader 

Burger King Positiv  ,076 0,049 5 

 Negativ  ,058 0,130 5 
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Vidare utläses från regressionen att inga av de positiva intrycken, förutom rolig, fick statistiskt 

signifikanta B-koefficienter och därav kan endast ett av fem intryck ge stöd till H3a. Tabellen 

nedan presenterar samtliga koefficienter för den regressionsmodellen med positiva uttryck. 

 

Tabell 4.16 Regression positiva adjektiv och positiv inställning 

Burger King B Signifikans (1-tail) 

Kreativ -0,322 0,054 

Intressant 0,258 0,115 

Rolig 0,404 0,030 

Informativ 0,081 0,3265 

Övertygande 0,209 0,389 

 

När man istället utförde regression mellan de negativa adjektiven och respondenternas allmänna 

inställning till Burger King, utgjorde värdet på R2 0,058 eller 5,8 %, resultatet var dock inte 

statistiskt signifikant och därav ges inget stöd för H3b. 

 

Regressioner för Nivea (rasism) och inställning 

För den andra reklamen från varumärket, Nivea, visade regressionsanalysen mellan positiva 

intryck (oberoende variabel) och inställning till varumärket (beroende variabel) ett statistiskt 

signifikant R2 värde på 0,131. Detta innebär att de positiva intrycken kan förklara 13,1 % av 

respondenternas allmänna inställning till Nivea. Regressionsanalysen för de negativa intrycken 

visar istället R2 värde på 0,119, vilket indikerar att de negativa intrycken som respondenterna fick 

ta ställning till förklarar deras allmänna inställning till Nivea med 11,9 %. 
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Tabell 4.17 Regression inställning till Nivea 

Företag Varumärkesattityd R2 Signifikans (1-tail) Frihetsgrader 

Nivea Positiv  0,131 0,001 5 

 Negativ 0,119 0,003 5 

 

De positiva intrycken som uppvisar statistiskt signifikanta B-koefficienter utgörs av rolig och 

informativ, varav den sistnämnda uppvisar ett positivt samband och därav ger stöd till H3a. Rolig 

uppvisar ett negativt samband och ger således inget stöd för H3a, en möjlig förklaring till det 

negativa värdet kan vara att respondenterna kanske uppfattade reklamen av Nivea som rolig men 

likväl olämplig eller kränkande i sådan grad att de negativa intrycken överväldigar att den var rolig 

och istället påverkar respondentens allmänna inställning till Nivea negativt. 

 

Tabell 4.18 Regression positiva adjektiv och inställning till Nivea 

Nivea B Signifikans (1-tail) 

Kreativ 0,279 0,156 

Intressant 0,280 0,151 

Rolig -0,524 0,030 

Informativ 0,521 0,005 

Övertygande 0,249 0,530 

 

De negativa intrycken (två av fem intryck) som blev signifikanta med villkoret p<0,05 blev 

obekväm och löjlig, dessa två uppmätte negativa B-koefficienter vilket innebär att dessa haft en 

negativ påverkan på respondenternas allmänna inställning till Nivea. Detta indikerar att det finns 

ett negativt samband och ger därav av stöd till H3b. 
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Tabell 4.19 Regressioner negativa adjektiv och inställning Nivea 

Nivea B Signifikans (1-tail) 

Obekväm -0,550 0,009 

Stötande -0,236 0,121 

Löjlig -0,434 0,009 

Irriterande 0,376 0,064 

Otäck 0,404 0,115 

 

Regressioner för Sisley (droganvändning/antisocialt beteende) och inställning 

För den tredje och sista reklamen, som kan anses anspela på droganvändande (antisocialt beteende) 

av varumärket Sisley, visade regressionsanalysen mellan de positiva intrycken (oberoende 

variabel) och allmänna inställning till Sisley (beroende variabel) ett R2 värde på 0,19, vilket är 

betydande och innebär att de positiva intrycken som respondenterna fick ta ställning till kan 

förklara deras allmänna inställning till Sisley med 19 %. Regressionsanalysen mellan de negativa 

intrycken (oberoende variabel) och respondenternas allmänna inställning till Sisley (beroende 

variabel) fick ett högt statistiskt signifikant R2 värde på 0,341, vilket innebär att de negativa 

intrycken som respondenterna fick ta ställning till kan förklara deras allmänna inställning till Sisley 

med 34,1 %, vilket är en stor del till förklaringen. 

 

Tabell 4.20 Regression inställning till Sisley 

Företag Varumärkesattityd R2 Signifikans Frihetsgrader 

Sisley Positiv  0,190 0,000 5 

 Negativ  0,341 0,000 5 

 

De två intrycken (två av fem) som uppvisade statistiskt signifikanta B-koefficienter på villkoret 

p<0,05 blev kreativ och rolig, varav båda uppvisade positiva värden och ger därmed stöd till H3a. 
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Tabell 4.21 Regression positiva adjektiv Sisley 

Sisley B Signifikans (1-tail) 

Kreativ 0,331 0,025 

Intressant 0,256 0,097 

Rolig 0,355 0,036 

Informativ -0,622 0,083 

Övertygande 0,425 0,150 

 

Vidare uppvisar samtliga negativa intryck negativa B-koefficienter, varav irriterande visar 

starkast påverkan med -0,659 gentemot en negativ allmän inställning till Sisley, följt av otäck med 

-0,434. Både irriterande och otäck var signifikanta under förutsättningen p<0,05 och därav ger 

denna regressionsanalys stöd till H3b eftersom de uppvisar ett tydligt negativt samband. 

 

Tabell 4.22 Regression negativa adjektiv och inställning till Sisley 

Sisley B Signifikans (1-tail) 

Obekväm -0,012 0,473 

Stötande -0,136 0,184 

Löjlig -0,041 0,377 

Irriterande -0,659 0,000 

Otäck -0,434 0,005 

 

Sammantaget visar de utförda regressionsanalyserna mellan intrycken och allmänna inställning till 

de valda varumärkena att reklamen av Burger King tyder på måttligt stöd för H3a, men inget stöd 

för H3b. Vidare uppvisar reklamen av Nivea måttligt stöd för H3a, och bredare stöd för H3b. 
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Slutligen uppvisar reklamen av Sisley ett relativt högt stöd för H3a, och ett ännu högre stöd för 

H3b. Detta indikerar sammantaget på att det både finns stöd för H3a och H3b och därav är 

slutsatsen att hypotes 3 som helhet stöds av denna undersökning. Detta går i linje med vad tidigare 

forskning antyder av Henry (2003) och Waller (2005) som hävdar att konsumentens attityd 

förändras positivt om denne reagerar positivt på kontroversiell reklam och vice versa om 

konsumenten istället reagerat negativt på kontroversiell (kränkande) reklam. Detta instämmer 

likväl med Arnaud et al. (2018) som menar att en konsument antingen får en förbättrad eller 

försämrad varumärkesattityd till följd av kontroversiell (kränkande) reklam. 

4.3.4 Hypotes 4 och 5 - word of mouth och elektronisk word of mouth 

För att kunna pröva hypotes 4, har ett flertal regressionsanalyser utförts, där de positiva adjektiven 

användes som oberoende variabler för att förutsäga sannolikheten att konsumenten sprider positiv 

WOM till vänner eller positiv EWOM på sociala medier, vilket var de beroende variablerna. På 

samma sätt användes de negativa adjektiven som oberoende variabler för att förutse sannolikheten 

att konsumenten sprider negativ WOM till vänner eller negativ EWOM på sociala medier. 

Regressionsanalyser utfördes för var och en av de tre reklamerna från Nivea, Burger King och 

Sisley. Modellsammanfattningarna kommer att presenteras nedan, samt B-koefficienterna till de 

regressioner som uppvisat signifikanta resultat 

 

Regressioner för Burger King (sexism) och WOM 

För den första reklamen, av Burger King, som anspelade på kontroversiella inslag innehållande 

sexism, visade regressionsanalysen mellan de positiva intrycken (oberoende variabel) och 

sannolikheten att tala positivt om Burger King till respondentens vänner (beroende variabel) ett 

statistiskt signifikant (p<0,05) R2 på 0,177, vilket innebär att 17,7 % av sannolikheten att 

respondenten kommer att sprida positiv WOM till dennes vänner kan förklaras av de positiva 

intrycken som respondenten fick ta ställning till i samband med reklamen av Burger King. När 

regressionsanalys istället gjordes mellan de negativa intrycken och sannolikhet att respondenten 

sprider negativ WOM till vänner, blir R2 värdet 0,236 och innebär att 23,6 % procent av detta 

beteende kan förklaras av de negativa intrycken som respondenten fick ta ställning till. Tabellen 

nedan visar R2 och signifikans för regressionens modellsammanfattning. 
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Tabell 4.23 Regression för Burger King och WOM 

Företag WOM R2 Signifikans Frihetsgrader 

Burger king Positiv  0,177 0,000 5 

 Negativ  0,236 0,000 5 

 

Vidare tyder regressionsanalysen att övertygande och intressant var de intrycken som hade störst 

påverkan på sannolikheten att respondenten kommer att sprida positiv WOM till dennes vänner, 

och fick B-koefficienter på 0,694 respektive 0,459. Dessa två (två av fem intryck) var de enda B-

koefficienterna som kunde stödjas under villkoret p<0,05 och har följaktligen skäl att tillsammans 

med R2 ge stöd till H4a. Samtliga positiva koefficienter presenteras i tabellen nedan 

 

Tabell 4.24 Regression positiva adjektiv och positiv WOM 

Burger King B Signifikans (1-tail) 

Kreativ -0,211 0,143 

Intressant 0,459 0,016 

Rolig 0,288 0,087 

Informativ 0,099 0,288 

Övertygande 0,694 0,002 

 

De negativa intrycken som var statistiskt signifikanta med villkoret p<0,05 och som hade störst 

påverkan på negativ WOM till vänner var obekväm, irriterande och otäck (tre av fem intryck) med 

B-koefficienter på 0,601, 0,945 respektive 0,820. Detta ger brett stöd till H4b eftersom samtliga 

tre intryck uppvisade positiva värden. 
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Tabell 4.25 Regression negativa adjektiv och negativ WOM 

Burger King B Signifikans (1-tail) 

Obekväm 0,601 0,016 

Stötande 0,078 0,392 

Löjlig -0,351 0,082 

Irriterande 0,945 0,000 

Otäck 0,820 0,023 

 

Slutsatsen som kan dras av detta är följaktligen att beroende på om respondenten reagerat negativt 

eller positivt till reklamen som anspelade på sexism, förklarar det resultatet i ungefär lika hög 

utsträckning oavsett hur denne reagerat och kommer sprida WOM till vänner (jämför R2 0,177; 

0,236). 

 

Regressioner för Burger King och EWOM  

När regressionsanalyser istället utförs på positiva och negativa intryck med sannolikhet att sprida 

positiv eller negativ EWOM på sociala medier, får R2 betydligt lägre värden, och varken den 

positiva eller negativa riktningen för Burger Kings reklam uppvisade statistiskt signifikanta 

resultat.  

 

 

 

Tabell 4.26 Regression för EWOM och Burger King 

Företag EWOM R2 Signifikans Frihetsgrader 

Burger king Positiv  0,033 0,447 5 

 Negativ  0,058 0,136 5 
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Detta innebär att det är svårt att dra någon slutsats ur detta, men en möjlig förklaring till dessa låga 

värden kan vara att det inte är lika vanligt förekommande inom detta urval och population att uttala 

sig om reklam eller varumärken på sociala medier, eller att det helt enkelt krävs grövre eller mer 

vulgära reklamutformningar för att väcka en sådan reaktion hos konsumenten. 

Sammanfattningsvis innebär detta att det inte finns stöd för varken H5a eller H5b från dessa två 

regressionsanalyser. 

 

Regressioner för Nivea (rasism) och WOM 

För den andra reklamen, av varumärket Nivea, fick regressionsanalys mellan positiva intryck 

(oberoende variabel) och sannolikhet att sprida positiv WOM till vänner (beroende variabel) ett 

R2 på 0,078. Detta innebär att endast 7,8 % kan förklaras av de positiva intrycken varför 

respondenten sprider positiv WOM till vänner om Nivea. Detta jämfört med ett R2 värde på 0,321 

när regression istället utförs mellan de negativa intrycken och sannolikhet att respondenten sprider 

negativ WOM till vänner om Nivea.  

 

Tabell 4.27 Regression Nivea och WOM 

Företag WOM R2 Signifikans Frihetsgrader 

Nivea Positiv  0,078 0,043 5 

 Negativ 0,321 0,000 5 

 

En möjlig slutsats att dra från detta kan vara att respondenterna som reagerat negativt har tolkat 

reklamen som väldigt rasistisk och därigenom är väldigt måna om att dela med sig av sitt missnöje 

mot Nivea, vilket kan stödja påståendena från Waller (1999) att konsumenters toleransnivå mot 

rasistiska inslag i reklam är väldigt låg. I tabellen nedan presenteras B-koefficienterna för positiv 

WOM kopplat till Nivea. 
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Tabell 4.28 Regression positiva adjektiv och positiv WOM 

Nivea B Signifikans (1-tail) 

Kreativ 0,011 0,488 

Intressant 0,483 0,094 

Rolig 0,170 0,325 

Informativ 0,324 0,119 

Övertygande 0,300 0,159 

 

För regressionen för de negativa adjektiven och negativ WOM utläses att obekväm och stötande 

har allra störst påverkan på om respondenten kommer tala negativt om Nivea till dennes vänner 

med B-koefficientvärden på 0,779 respektive 0,683, bägge statistiskt signifikanta på p<0,05. Detta 

ger stöd till H4b eftersom B-koefficienterna uppvisade positiva värden, medan regressionen för 

de positiva intrycken ger ett betydligt svagare stöd till H4a. I tabell 4.29 presenteras de B-

koefficienterna för negativ WOM kopplad till Nivea.  

 

Tabell 4.29 Regression negativa adjektiv och negativ WOM 

Nivea B Signifikans (1-tail) 

Obekväm 0,779 0,001 

Stötande 0,683 0,001 

Löjlig 0,273 0,090 

Irriterande -0,042 0,438 

Otäck 0,512 0,086 
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Regressioner för Nivea (rasism) och EWOM 

När regression utfördes på de positiva och negativa intrycken med sannolikhet att sprida positiv 

eller negativ EWOM på sociala medier, blev regressionsanalysen för de positiva intrycken inte 

statistiskt signifikant (p<0,05), medan regressionen på de negativa intrycken fick ett statistiskt 

signifikant R2 värde på 0,113 och innebär att det finns ett samband.  

 

Tabell 4.30 Regression Nivea och EWOM 

Företag EWOM R2 Signifikans Frihetsgrader 

Nivea Positiv  0,059 0,123 5 

 Negativ 0,113 0,005 5 

 

Sambandet för EWOM är dock inte lika starkt som när respondenten sprider muntlig WOM till 

vänner. En möjlig förklaring till detta kan vara att detta urval och population inte använder sociala 

medier för att sprida åsikter om varumärken och reklam samt att det krävs en större ansträngning 

för att formulera till exempel ett negativt inlägg om ett företag på sociala medier jämfört att sprida 

det muntligt. Regressionerna för reklamen av Nivea och spridning av EWOM kan ge stöd för 

Wallers (1999) påstående ännu en gång som indikerar att toleransnivån för rasism är väldigt låg. 

 

Vidare visade regressionen att intrycken otäck och irriterande (två av fem intryck) var statistiskt 

signifikanta och hade positiva B-koefficienter, vilket följaktligen indikerar att det finns stöd för 

H5a. Otäck fick samma B-koefficientvärde 0,512 när det gällde negativ spridning till vänner, men 

var inte statistisk signifikant på p<0,05, men eftersom den blev statistiskt signifikant gällande 

spridning på sociala medier kan det ge en indikation att otäck även spelar en vital roll i sambandet 

med spridning av negativ WOM till vänner. 
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Tabell 4.31 Regression negativa adjektiv och EWOM 

Nivea B Signifikans (1-tail) 

Obekväm 0,007 0,485 

Stötande -0,018 0,452 

Löjlig -0,019 0,444 

Irriterande 0,384 0,019 

Otäck 0,520 0,020 

 

En möjlig förklaring till varför otäck fick en starkare betydelse i regressionen med negativa intryck 

och spridning på sociala medier jämfört med spridning till vänner, kan vara att respondenter som 

upplevde reklamen väldigt negativ kände att otäck beskrev deras överväldigande negativa reaktion 

på bästa sätt i korrelation med att respondenten ansåg att reklamen var så pass negativ att denne 

valde att ta steget längre och sprida negativ EWOM på sociala medier istället för att endast 

begränsa spridningen till vänner. 

 

Regressioner för Sisley (droganvändande/antisocialt beteende) och WOM 

Gällande den tredje reklamen, av varumärket Sisley, visade regressionen mellan de positiva 

intrycken (oberoende variabel) och sannolikhet att sprida positiv WOM till vänner (beroende 

variabel) ett statistiskt signifikant R2 på 0,182. Regressionen som gjordes mot de negativa 

intrycken och sannolikheten att sprida negativ WOM visar istället ett R2 värde på 0,175. Tabellen 

nedan visar värdena för regressionsmodellsamanfattningarna. 

 

Tabell 4.32 Regression Sisley och WOM 

Företag WOM R2 Signifikans Frihetsgrader 

Sisley Positiv  0,182 0,000 5 

 Negativ  0,175 0,000 5 
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Vidare visade regressionen att den enda statistiskt signifikanta B-koefficienten för de positiva 

intrycken var övertygande (ett av fem intryck) med 1,323, detta positiva värde indikerar att de 

respondenter som upplevde reklamen som övertygande ökade sannolikheten att sprida positiv 

WOM till dennes vänner med 1,323. Detta indikerar, i samband med R2 0,182, att det finns stöd 

för H4b. Tabellen nedan presenterar B-koefficienterna för positiv WOM. 

 

Tabell 4.33 Regression positiva intryck och WOM 

Sisley B Signifikans (1-tail) 

Kreativ 0,193 0,168 

Intressant 0,226 0,166 

Rolig 0,225 0,169 

Informativ -0,281 0,299 

Övertygande 1,323 0,003 

 

För den negativa regressionen var de B-koefficienter som visade statistisk signifikans på p<0,05 

intrycken otäck och irriterande med värdena 0,628 respektive 0,588 och kan därav tydligast 

förklara förändringen i sannolikheten att respondenten kommer sprida negativ WOM till vänner. 

Tabellen nedan visar samtliga B-koefficienter för den negativa regressionen. De positiva B-

koefficienterna för dessa två intryck tillsammans med R2 0,175 ger betydande stöd för H4b. 
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Tabell 4.34 Regression negativa intryck och WOM 

Sisley B Signifikans (1-tail) 

Obekväm 0,282 0,187 

Stötande -0,093 0,368 

Löjlig 0,062 0,397 

Irriterande 0,588 0,022 

Otäck 0,628 0,010 

 

Regressioner för Sisley (droganvändande/antisocialt beteende) och EWOM 

Regressionen mellan de positiva intrycken och positiv EWOM på sociala medier uppvisade 

signifikant R2 värde på 0,086. När regressionsanalys utfördes mellan de negativa intrycken och 

spridning av negativ EWOM på sociala medier, blev regressionsanalysen inte statistisk signifikant 

(p<0,05). 

 

Tabell 4.35 Regression Sisley och EWOM 

Företag EWOM R2 Signifikans Frihetsgrader 

Sisley Positiv  0,086 0,026 5 

 Negativ  0,070 0,070 5 

 

Ingen vidare tolkning kan göras annat än att detta följer trenden som de två tidigare reklamerna 

uppvisat att det inte är lika många som väljer att sprida sitt missnöje/positiva upplevelse på sociala 

medier jämfört med till endast vänner. Sammantaget finns inget stöd för H5b av reklamen av 

Sisley, medan det finns ett svagt stöd för H5a. Tabellen nedan presenterar B- Koefficienterna för 

positiv EWOM kopplat till Sisley. 
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Tabell 4.36 Regression positiva adjektiv och EWOM 

Sisley B Signifikans (1-tail) 

Kreativ 0,125 0,228 

Intressant 0,009 0,481 

Rolig 0,102 0,301 

Informativ 0,594 0,091 

Övertygande 0,316 0,219 

 

Sammanfattningsvis kan hypotes 4 som helhet stödjas fullt ut med hjälp av denna undersökning. 

Detta betyder att om en konsument reagerat överväldigande positivt gentemot en kontroversiell 

reklam, är sannolikheten stor att denne likväl kommer att sprida positiv WOM till dennes vänner, 

och vice versa om konsumenten istället reagerat överväldigande negativt gentemot en 

kontroversiell reklam. Detta går i linje med tidigare forskning av både Waller (2005) och Henry 

(2003) som menar att om konsumenten fått ett överväldigande positivt intryck av en kontroversiell 

reklam, är sannolikheten stor att konsumenten likväl kommer att sprida positiv WOM till 

närstående, och att det omvända råder om konsumenten istället reagerat överväldigande negativt 

mot en kontroversiell (kränkande) reklam. 

 

Till skillnad från hypotes 4, finns det inte tillräckligt med empiriskt underlag från denna 

undersökning att stödja hypotes 5, och därmed finns anledning att förkasta hypotes 5. Detta betyder 

att ingen vidare tolkning kan göras om huruvida kontroversiell reklam påverkar sannolikheten att 

konsumenten sprider EWOM på sociala medier.  
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5. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatserna av denna studie och dess forskningsfrågor besvaras. Vidare 

presenteras teoretiska och praktiska implikationer och avslutningsvis förslag på vidare studier 

och begränsningar. 

5.1 Hur kön och ålder påverkar konsumenters intryck av kontroversiell 

reklam 

5.1.1 Kön 

Baserat på studiens resultat verkar kön vara en starkt påverkande faktor, då kvinnor uppvisade 

lägre nivåer av positiva intryck och högre nivåer av negativa intryck till samtliga reklamer som 

presenterades i studien. Dessa skillnader var även övervägande signifikanta på reklamerna som 

anspelade på antisocialt beteende och sexism vilket styrker H1a och H1b. Reklamen som kan 

anses anspela på rasism uppvisade bara ett signifikant resultat (av totalt tio) men det följde samma 

mönster som i de två andra reklamerna vilket ger svagt stöd till H1c. Skillnaden i tolerans mot 

antisocialt beteende (droganvändning) mellan könen var överraskande stor och uppmätte mest 

signifikanta skillnader av alla utföranden i studien. Tidigare forskning som analyserats för studien 

gav inget underlag till hur denna avvikelse kan förklaras, vilket kan vara ett intressant område för 

vidare studier.  

 

Skillnaden i intryck mot reklamen som anspelade på sexism var även den signifikant och vi tror 

precis som Waller (1999) att kvinnor reagerat mer negativt dels för att kvinnor blir utsatta för 

sexism i vardagen i större utsträckning än män samt att den valda reklamen var sexistisk mot just 

kvinnor.  

 

Reklamen som kan ses som att den anspelar på rasism väckte svagare reaktioner än de övriga två 

vilket var något förvånande då Waller (1999) visade att just rasism var det som väckte högst nivåer 

av anstöt. Denna reklam uppvisade signifikanta skillnader på endast ett av adjektiven som 

användes i studien. Vi misstänker att respondenterna kan ha tolkat Niveas reklam som ett klumpigt 

utförande snarare än att den aktivt anspelade på rasism och därav väckte mindre reaktioner, även 
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om detta tidigare varit svårt att förutsäga då inget antydde på sådant i förtesten av enkäten och de 

tre valda reklambilderna. Men de få som reagerade negativt var väldigt måna om att sprida negativ 

WOM, vilket ändå ger stöd till Waller (1999). Sammanfattningsvis blir svaret på ena delen av FF1 

är att kvinnor är mer negativa till kontroversiell reklam än män. 

5.1.2 Ålder  

Baserat på analysen kan vi påstå att det kan finnas ett samband mellan yngre individer och att anse 

att en kontroversiell reklam är kreativ eller intressant, men även att de i större utsträckning blir 

stötta av kontroversiell reklam som kan tolkas som att den anspelar på rasism. Slutligen uppmätte 

vi att det fanns ett signifikant samband mellan äldre och att anse att en reklam som kan tolkas som 

rasistisk var obekväm. Baserat på analysen drar vi slutsatsen att yngre människor var lite mer 

positiva till kontroversiell reklam och därigenom en lämpligare målgrupp för den typen av 

utförande, detta går i enlighet med tidigare forskning av Ilicic och Blakemore (2015) som påstår 

att reklam bör vara kontroversiell till viss del för att fånga unga vuxnas uppmärksamhet. Detta 

indikerar att företag möjligen bör undvika att ha äldre åldersgrupper som målgrupp för reklam 

innehållande högre grad av kontroversiella inslag då det enda signifikanta positiva sambandet i 

korrelationsstudien var till ett negativt adjektiv. Således är svaret på andra delen av FF1 att äldre 

ser ut att vara lite mer negativa till kontroversiell reklam jämfört med yngre. 

5.2 Hur konsumenters inställning påverkas till ett varumärke till följd av 

kontroversiell reklam 

För att svara på studiens andra forskningsfråga, formulerades hypotes 3: Konsumentens attityd till 

varumärket påverkas i samma riktning som intrycket denne fick till följd av exponering av en 

kontroversiell reklam, som vidare delades in i två delhypoteser för att kunna undersöka båda 

riktningarna; 3a: Konsumentens attityd till varumärket förändras positivt om denne fick ett positivt 

intryck av en kontroversiell reklam och 3b: Konsumentens attityd till varumärket förändras 

negativt om denne fick ett negativt intryck av en kontroversiell (kränkande) reklam. 

 

Undersökningsresultaten från denna studie visar att reklamen av Burger King tyder på svagt stöd 

för H3a, men däremot inget statistiskt signifikant stöd för H3b. Vidare uppvisar reklamen av 
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Nivea signifikant stöd för H3a. Regressionsanalyserna indikerar att de respondenter som 

uppfattade reklamen av Nivea som informativ (intryck av positiv karaktär) hade en mer positiv 

inställning till Nivea och därmed ges stöd till H3a, medan de som uppfattade reklamen som rolig 

(intryck av positiv karaktär) hade en mer negativ inställning till Nivea. Detta säger emot H3a. En 

möjlig anledning till varför rolig fick en negativ B-koefficient i regressionsanalysen kan möjligen 

vara att respondenterna kanske uppfattade reklamen av Nivea som rolig men samtidigt 

övervägande negativ, vilket i sin tur vägde tyngre i analysen jämfört med vad rolig gjorde och 

istället påverkade respondentens allmänna inställning till Nivea negativt. När regressionsanalysen 

istället utfördes mellan de negativa intrycken och inställning till Nivea, resulterade det i tydligt 

stöd för H3b.  

 

Den tredje och sista reklamen, av varumärket Sisley, visade ett betydande, statistiskt signifikant 

och positivt samband för de positiva intrycken och inställning till Sisley och ger därmed betydande 

stöd till H3a. Vidare gav reklamen av Sisley ett ännu större stöd för H3b, och tyder på att det finns 

ett starkt negativt samband mellan de negativa intrycken och inställning till Sisley. 

 

Tabell 5.1 Sammanfattning av hypotesstöd 

Företag Hypotes Resultat 

Burger King (sexism) 3a Styrkt 

Burger King (sexism) 3b Inget stöd 

Nivea (rasism) 3a Styrkt 

Nivea (rasism) 3b Styrkt 

Sisley 

(droganvändande/antisocialt 

beteende) 

3a Styrkt 

Sisley 

(droganvändande/antisocialt 

beteende) 

3b Styrkt 
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Sammanfattningsvis ger två av tre reklamer starkt stöd för H3b. Detta indikerar att om den 

presumtiva konsumenten upplever en (kontroversiell) reklam som negativ, kommer dennes 

allmänna inställning till varumärket påverkas negativt. En mer specifik tolkning av detta kan vara 

att detta samband speciellt råder då reklamen anspelar på rasism (Nivea) eller antisocialt beteende/ 

droganvändning (Sisley), detta går i linje med tidigare forskning av Waller (1999) som menar att 

bland annat dessa två kontroversiella inslag väcker starka reaktioner.  

 

Detta indikerar att om den presumtiva konsumenten upplever en (kontroversiell) reklam som 

positiv, kommer dennes allmänna inställning till varumärket som utformat reklamen påverkas 

positivt. Då det finns betydande stöd för både H3a och H3b, blir tolkningen följaktligen att hypotes 

3 som helhet stöds av den empiriska undersökningen. Detta indikerar därmed att svaret på 

forskningsfrågan “Hur påverkas konsumenternas inställning till ett företags varumärke av 

kontroversiell reklam?” blir dels att om konsumenten upplevt en (kontroversiell) reklam som 

positiv, kommer troligen inställningen till varumärket som utformat reklamen att påverkas positivt. 

Den andra delen av svaret på forskningsfrågan blir följaktligen att om konsumenten upplevt en 

(kontroversiell) reklam som negativ, kommer troligen även inställningen till varumärket påverkas 

negativt. 

5.3 Hur kontroversiell reklam påverkar word of mouth och elektronisk 

word of mouth 

För att svara på studiens tredje forskningsfråga, formulerades hypotes 4 och 5. Vidare delades 

dessa upp i delhypoteser för att kunna undersöka både positiv och negativ riktning. Hypotes 4 

delades upp i 4a: Konsumenten kommer att sprida positiv word of mouth om denne fick ett positivt 

intryck av en kontroversiell reklam och 4b: konsumenten kommer sprida negativ word of mouth 

om denne fick ett negativ intryck av reklamen. Följaktligen delades hypotes 5 upp i 5a 

Konsumenten kommer att sprida positiv elektronisk word of mouth på sociala medier om denne 

fick ett positivt intryck av en kontroversiell reklam och 5b: Konsumenten kommer att sprida 

negativ elektronisk word of mouth på sociala medier om denne fick ett negativt intryck av en 

kontroversiell reklam  



64 

 

5.3.1 WOM 

Undersökningsresultaten från denna studie indikerar att det finns ett positivt samband mellan 

(kontroversiell) reklam som mottagits positivt av konsumenten och sannolikheten att konsumenten 

sprider positiv WOM till vänner. Regressionsanalyserna som utfördes för de tre enskilda 

reklamerna, Burger King, Nivea samt Sisley, fick följande statistiskt signifikanta (p<0,05) R2 

värden på 0,177, 0,078 respektive 0,182. Av de fem olika positiva intrycken var de statistiskt 

signifikanta och med mest påverkande B-koefficienter, övertygande och intressant för reklamen 

av Burger King (två av fem intryck), övertygande för reklamen av Sisley (ett av fem intryck) och 

slutligen inga (noll av fem intryck) statistiskt signifikanta B-koefficienter för Nivea. Övertygande 

var återkommande i två av tre reklamer, med höga positiva B-koefficienter som uppvisade 

statistisk signifikans. Detta indikerar att de konsumenter som med högre sannolikhet kommer att 

sprida positiv WOM till vänner är de som uppfattade reklamen som övertygande. Två av tre 

reklamer uppvisade starkt positivt samband i regressionerna, och den tredje reklamen visade ett 

positivt samband (men något svagare). Detta innebär sammantaget att det finns någorlunda brett 

stöd för H4a. 

 

När regressionsanalys istället gjordes mellan de negativa intrycken som respondenterna fick ta 

ställning till och sannolikhet att denne sprider negativ WOM blev undersökningsresultaten, med 

följande statistisk signifikanta (med villkoret p<0,05) R2 värden 0,236 för Burger King, 0,321 för 

Nivea respektive 0,175 för Sisley. Detta indikerar att det finns väldigt starka positiva samband 

mellan de negativa intrycken och om konsumenten kommer att sprida negativ WOM till dennes 

vänner. Reklamen av Burger King fick tre stycken statistisk signifikanta positiva B-koefficienter 

(tre av fem intryck), medan reklamerna av Nivea och Sisley fick två av fem intryck vardera. 

Sammantaget innebär detta att det finns betydande stöd av samtliga tre reklamer för H4b. 

5.3.2 EWOM 

Regressionsanalyserna mellan de positiva/negativa intrycken och sannolikheten att konsumenten 

sprider positiv eller negativ EWOM på sociala medier resulterade i betydligt svagare samband. 

Reklamen av Burger King gav varken stöd för H5a eller H5b, reklamen av Nivea gav stöd till 

H5b men inget statistiskt signifikant stöd för H5a och slutligen gav reklamen av Sisley inget stöd 

för H5b men ett svagt stöd för H5a. Slutsatsen av detta är att det inte finns tillräckligt stöd och 
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därav förkastas H5a och H5b. En möjlig anledning till detta kan vara att det inte är vanligt 

förekommande att sprida åsikter öppet på sociala medier bland konsumenter inom detta urval, 

åtminstone inte i lika hög utsträckning som till konsumenternas vänner. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att både de positiva respektive negativa intrycken har ett 

samband med hur sannolikt det är att konsumenterna sprider WOM till vänner. Sambanden 

existerar i både positiva och negativa riktningar. Samtidigt som samtliga reklamer följer den 

återkommande trenden i analysen att intrycken inte i lika hög utsträckning förklarar sannolikheten 

att sprida EWOM på sociala medier jämfört med WOM till vänner. Detta indikerar att det finns 

andra okända faktorer som förklarar varför konsumenter sprider eller inte sprider EWOM på 

sociala medier, möjligen för att det inte är lika vanligt förekommande av konsumenterna inom 

urvalet att sprida åsikter öppet på sociala medier, om nu inte denne reagerat väldigt starkt och 

därav lett till att denne motiverats att ta till sociala medier. 

Tabell 5.2 Sammanfattning av resultat för hypotes 4 och 5 

Företag Hypotes Resultat 

Burger King 4a Styrkt 

Burger King 4b Styrkt 

Nivea 4a Styrkt 

Nivea 4b Styrkt 

Sisley 4a Styrkt 

Sisley 4b Styrkt 

Företag Hypotes Resultat 

Burger King 5a Inget stöd 

Burger King 5b Inget stöd 

Nivea 5a Inget stöd 

Nivea 5b Styrkt 

Sisley 5a Styrkt 

Sisley 5b Inget stöd 
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Då H4a och H4b har starkt empiriskt stöd kan hypotes 4 stödjas fullt ut, medan H5a och H5b 

saknar starkt empiriskt stöd och därmed finns anledning att förkasta hypotes 5. Detta innebär att 

svaret på forskningsfrågan “Hur påverkas sannolikheten att konsumenterna kommer att sprida 

WOM eller EWOM om ett varumärke till följd av kontroversiell reklam?” följaktligen blir dels att 

desto negativare den presumtiva konsumenten uppfattar en (kontroversiell) reklam, desto troligare 

kommer respondenten att sprida negativ WOM till dennes vänner. Den andra delen av svaret blir 

således att desto positivare den presumtiva konsumenten uppfattar en (kontroversiell) reklam, 

desto troligare kommer denne att sprida positiv WOM till dennes vänner. Mer specifikt gäller det 

framför allt (kontroversiella) reklamer som uppfattas som övertygande av konsumenter. Däremot 

kan inget svar med empiriskt belägg ges för att svara på vad som gäller när det istället kommer till 

spridning av EWOM på sociala medier. 

5.4 Teoretiska implikationer 

Denna studie har gett stöd till befintlig teori som Waller (1999), Waller (2004) och Barnes och 

Dotson (1990) då denna studie visar att kvinnor är mer negativt inställda till kontroversiella 

utföranden på reklam. Studien har bidragit med underlag för konsumenter i en svensk kontext 

vilket till vår kännedom inte utförts tidigare och därav ger en inblick i hur kontroversiell reklam 

upplevs i Sverige. Vidare ger studien stöd till Waller (2005) där ett positivt intryck av en 

kontroversiell reklam ser ut att ge upphov till en förbättrad inställning till företaget som står bakom 

reklamen, samma förhållande gällde även mellan de negativa intrycken och negativ inställning till 

företaget, men det positiva sambandet var något starkare vilket ger stöd till Arnaud et al. (2018) 

där positiva reaktioner haft starkare effekt än negativa. Med detta menas att om konsumenten 

reagerat positivt på en (kontroversiell) reklam, har inställningen förändrats positivt medan det 

omvända sambandet existerar för om denne istället reagerat negativt. 

 

Samma samband rådde även mellan negativa och positiva intryck och sannolikheten att 

konsumenterna sprider positiv eller negativ WOM om företaget, här var dock sambandet mellan 

negativt intryck och negativa WOM effekter betydligt starkare än sambandet på den positiva sidan, 

detta samband var till vår kännedom tidigare okänt. Då denna studie inte gav några statistiskt 

signifikanta samband med EWOM så bidrar studien ej med underlag till området kring EWOM. 
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Sammantaget ger detta ytterligare förståelse till befintlig teori om hur konsumenter reagerar på 

kontroversiell reklam. 

5.5 Praktiska implikationer 

De praktiska implikationer som går att ta ur denna studie är att den bidrar med insikt som 

marknadsförare kan ta nytta av när de skall utforma en reklamkampanj, exempelvis att de kan 

behöva vara extra försiktiga om de har en kvinnlig målgrupp då de verkar vara mer negativa till 

kontroversiell reklam och att det kan vara direkt olämpligt att utforma en reklamkampanj som 

anspelar på antisocialt beteende om man har en kvinnlig målgrupp. Studien visar även att 

kontroversiell reklam kan vara något mer lämpade till yngre målgrupper än äldre. Resultaten av 

studie visar att det finns tydliga samband mellan hur konsumenter uppfattar en (kontroversiell) 

reklam och hur inställningen till varumärket förändras. Företag bör alltså ta hänsyn till att om en 

konsument fått ett övervägande negativt intryck av en reklam, kommer denne i större utsträckning 

att reagera negativt medan det omvända gäller om konsumenten istället fått ett övervägande 

positivt intryck.  

 

Denna undersökning tyder på att marknadsförare bör satsa på att utforma kontroversiell reklam på 

ett sätt som uppfattas av den stora massan som “övertygande” och “rolig”, för att få så positiva 

resultat som möjligt. Detta bör företag som använder sig av (kontroversiell) reklam tänka på för 

att få så önskvärda försäljningssiffror som möjligt. Studien tyder också på att det finns en påtaglig 

risk för negativ WOM inom grupper som får ett negativt intryck av en (kontroversiell) reklam, 

samtidigt som företaget kan få marknadsföringsfördelar från konsumenter som fått positiva intryck 

av reklamen och mer sannolikt sprider positiv WOM. Sammantaget framhäver studien vikten av 

att känna sin målgrupp väldigt väl innan man försöker utforma en kontroversiell reklam och det 

finns vissa kontroversiella inslag som möjligen bör användas i större försiktighet jämfört med 

andra, vilket är i enlighet med tidigare forskning (Bachnik & Nowacki, 2018;Arnaud et al., 2018). 

5.6 Begränsningar  

Vi har identifierat ett antal faktorer som var begränsande för studien. Studien hade kunnat ha ett 

större urval för att förbättra reliabiliteten samt få en jämnare åldersfördelning. Studien baserades 
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på ett frivilligt deltagande vilket utesluter inferensteori samt medför risk för bias i svaren då folk 

med starka åsikter i ämnet är mer sannolika att ställa upp i undersökningen. Vi bedömer även att 

det finns en risk att respondenterna kände att inget av de presenterade adjektiven passade in på 

deras intryck av den presenterade reklamen och därigenom valt nej på alla adjektiv även fast deras 

reaktion i allmänt varit positiv eller negativ. Det kan ha funnits en risk att respondenter inte kunde 

svenska, i och med att enkäten distribuerades elektroniskt fanns det ingen möjlighet att försäkra 

oss om adekvata språkkunskaper. Vidare, eftersom det inte fanns någon möjlighet att kontrollera 

vem som gjorde enkäten då den spreds digitalt till respondenterna, finns det därav en risk att en 

del som svarat på enkäten inte är representativa för populationen och det kan det ha funnits en risk 

att konsumenter inte uppfattat reklamens utförande på det sätt som vi förväntat oss. 

5.7 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning baserat på denna studie hade kunnat fokusera på de signifikanta skillnaderna 

mellan könen och försöka utreda varför till exempel män verkar vara mer toleranta till reklam som 

anspelar på antisocialt beteende eller använda en reklam som var sexistisk mot män och undersöka 

om det sambandet varit omvänt i det fallet. Waller (1999) indikerar att män uppmätte högre nivåer 

av anstöt till reklam för manliga underkläder och tvärtom, vilket kan indikera att sådant som 

anspelar på sex/sexism/nakenhet och ens eget kön kan vara känsligt.  

 

Vidare forskning skulle också kunna försöka utreda varför vissa av de positiva eller negativa 

adjektiven verkar ha starkare effekt på sannolikheten att sprida positiv eller negativ WOM samt 

har en större påverkan på attityden till de olika varumärkena som presenterades. Framtida studier 

skulle även kunna riktas mot konsumenter i andra länder samt analysera produkter som i sig själva 

varit kontroversiella då dessa var utanför denna studies avgränsningar. Slutligen skulle framtida 

studier kunna byggas kring kontroversiella reklamer som anspelar på andra kontroversiella 

utföranden än de som används i denna studie. 

 

Då denna studies resultat inte gett några större statistiskt signifikanta bidrag gällande spridning av 

EWOM på sociala medier, hade vidare forskning med samma datainsamlingsinstrument som 

denna studie använt men på ett ännu större urval varit intressant för att undersöka om det råder 
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samma samband som studien uppvisade mellan intryck och spridning av WOM till vänner, för att 

närmare kunna undersöka om denna studies formulerade hypotes 5 stämmer eller inte. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät 

Bilderna som användes i enkäten har tagits bort på grund av copywrite-regler, de går att se via 

länkarna i referenserna för den som är intresserad.  

  

 

Syftet med denna enkät är att undersöka din inställning till vissa typer av reklam. Deltagandet är 

fullständigt anonymt och dina svar kan inte kopplas till dig som person. Det tar cirka 3-5 minuter 

att besvara enkäten. Stort tack för din hjälp! 

 

Hur väl känner du till varumärkena nedan? (Burger King, Nivea och Sisley) 

  Inte alls 

bekant 

      Väldigt 

bekant 

Burger King 

logotyp o          o          o          o          o          

Nivea logotyp 

o          o          o          o          o          

Sisley logotyp 

o          o          o          o          o          
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Passar något/några av följande påståenden in på Burger Kings reklam? 

  Ja Nej 

Kreativ 

o          o          

Intressant 

o          o          

Rolig 

o          o          

Informativ 

o          o          

Övertygande 

o          o          

Obekväm 

o          o          

Stötande 

o          o          

Löjlig 

o          o          

Irriterande 

o          o          

Otäck 

o          o          
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Hur troligt är det att du kommer att göra något av följande? 

  Inte alls 

sannolikt 

      Väldigt 

sannolikt 

Jag kommer att tala  

negativt om varumärket till 

mina vänner 

o          o          o          o          o          

Jag kommer att dela med 

mig av mitt missnöje på 

sociala medier 

o          o          o          o          o          

Jag kommer att tala 

positivt om varumärket till 

mina vänner 

o          o          o          o          o          

Jag kommer att dela med 

mig av min  positiva 

upplevelse på sociala 

medier 

o          o          o          o          o          

  

  

Hur skulle du beskriva din allmänna inställning till Burger King? 

              

Negativ 

o          o          o          o          o          

Positiv 
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Passar något/några av följande påståenden in på Niveas reklam? 

  Ja Nej 

Kreativ 

o          o          

Intressant 

o          o          

Rolig 

o          o          

Informativ 

o          o          

Övertygande 

o          o          

Obekväm 

o          o          

Stötande 

o          o          

Löjlig 

o          o          

Irriterande 

o          o          

Otäck 

o          o          
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Hur troligt är det att du kommer att göra något av följande? 

  Inte alls 

sannolikt 

      Väldigt 

sannolikt 

Jag kommer att tala 

negativt om varumärket till 

mina vänner 

o          o          o          o          o          

Jag kommer att dela med 

mig av mitt missnöje på 

sociala medier 

o          o          o          o          o          

Jag kommer att tala 

positivt om varumärket till 

mina vänner 

o          o          o          o          o          

Jag kommer att dela med 

mig av min positiva 

upplevelse på sociala 

medier 

o          o          o          o          o          

  

  

Hur skulle du beskriva din allmänna inställning till Nivea? 

  1 2     5   

Negativ 

o          o          o          o          o          

Positiv 
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Passar något/några av följande påståenden in på Sisleys reklam? 

  Ja Nej 

Kreativ 

o          o          

Intressant 

o          o          

Rolig 

o          o          

Informativ 

o          o          

Övertygande 

o          o          

Obekväm 

o          o          

Stötande 

o          o          

Löjlig 

o          o          

Irriterande 

o          o          

Otäck 

o          o          
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Hur troligt är det att du kommer att göra något av följande? 

  Inte alls 

sannolikt 

      Väldigt 

sannolikt 

Jag kommer att tala 

negativt om varumärket till 

mina vänner 

o          o          o          o          o          

Jag kommer att dela med 

mig av mitt missnöje på 

sociala medier 

o          o          o          o          o          

Jag kommer att tala 

positivt om varumärket till 

mina vänner 

o          o          o          o          o          

Jag kommer att dela med 

mig av min positiva 

upplevelse på sociala 

medier 

o          o          o          o          o          

   

Hur skulle du beskriva din allmänna inställning till Sisley? 

              

Negativ 

o          o          o          o          o          

Positiv 
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Kön 

o        Man 

o        Kvinna 

o        Annat/vill ej uppge 

   

Ålder 

 18 eller yngre till och med 65 eller äldre  

  

Vad är din senast avslutade utbildningsnivå? 

o        Ingen avslutad utbildning 

o        Grundskola 

o        Gymnasial utbildning eller motsvarande 

o        Eftergymnasial utbildning, akademisk eller på högskolenivå  

  

Vad är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

o        Arbetssökande 

o        Studerar 

o        Arbetar 

o        Pensionär 

o        Annat 
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