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Abstract 

 
Problem 
Due to the enormous amount of advertising that consumers today are daily exposed to, it is 

critical for marketing companies to truly understand the target groups and their preferences in 

order to be successful. Traditional portrays of women in advertising are, however, often 

negatively received by female costumers, which may counter the purpose of the advertisement. 

As a result, a new concept – femvertising – has recently emerged with a purpose to send a pro-

female message, which may better appeal to women. 

Purpose 

The purpose of this paper is to investigate femvertising and its impact on customer loyalty, in 

comparison with the traditional stereotypic advertising, to declare how marketing towards 

women should be designed. Since femvertising is a relatively new phenomenon, an additional 

aim of this paper is to broaden the understanding of the concept and why it has emerged. 

Method  

A survey was conducted with 198 respondents to measure the impact on customer loyalty. 

Furthermore, semi-structured interviews were conducted with local professionals in the 

marketing industry.  

Findings 

The results show that femvertising leads to higher purchase intentions and a greater willingness 

to spread positive word of mouth as well as positive electronic word of mouth. In addition, the 

respondents could to a greater extent identify with the women in the femvertising commercial. 

This indicates that femvertising leads to a higher level of customer loyalty.  

Implications 

The findings of the paper can be used by companies in their design of marketing to women in 

order to achieve a higher level of customer loyalty and the economic advantages it holds 

within.   
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Sammanfattning 

Bakgrund 

På grund av den oerhörda mängd reklam som konsumenter dagligen exponeras för, är det av 

största vikt att företag förstår sin målgrupp och deras preferenser. För kvinnliga konsumenter 

existerar idag ett missnöje som riktas mot företagens traditionella stereotypa porträttering av 

kvinnor. Nyligen har dock en ny typ av reklam uppstått- femvertising - där kvinnor porträtteras 

som individer med många dimensioner. 

Syfte 

Studiens syfte är att förstå femvertising och dess inverkan på kundlojalitet i jämförelse med 

traditionellt stereotypisk marknadsföring, för att dra slutsats hur reklam mot kvinnor bör 

utformas. Då femvertising är ett relativt nytt fenomen, ämnar studien även till att öka förståelsen 

kring fenomenet och varför det vuxit fram. 

Metod 

En enkätundersökning gjordes där 198 respondenter deltog för mätning av kundlojalitet. 

Därefter utfördes semistrukturella intervjuer med lokala företag verksamma inom 

marknadsföringsbranschen. 

Resultat 

Resultatet visar att femvertising leder till högre köpintentioner och en högre villighet att sprida 

både positiv word-of-mouth och electronic word-of-mouth. Respondenterna kunde även i högre 

grad identifiera sig med kvinnorna i reklamen som var utformad med femvertising vilket 

sammantaget indikerar att femvertising leder till en högre grad av kundlojalitet. 

Implikationer  

Studiens resultat och slutsatser kan implementeras av företag i deras utformning av reklam 

riktade mot kvinnor för att uppnå en högre grad av kundlojalitet och de ekonomiska fördelarna 

som medförs.  

 

Nyckelord Femvertising, Stereotyper, Kundlojalitet, Reklam, Kvinnliga konsumenter 
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1. Inledning  
I det inledande avsnittet presenteras en bakgrund till ämnet i denna studie. Därefter presenteras 

syfte och frågeställning. Slutligen redogörs det för studiens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  
Bilden av kvinnor som förmedlas av företag genom deras marknadsföring är ett omdiskuterat 

område sedan decennier tillbaka med anledning av hur kvinnor framställs (Plakoyiannaki & 

Zotos, 2009; Eisend, 2010). Den stereotypiska marknadsföringen som pågått under en lång tid 

har medfört en normalisering av hur kvinnor framställs inom en rad branscher, till stor del 

genom TV-sända reklamfilmer och i tidningar (Cole & Daniel, 2005). Browne (1998, s.83) 

definierar stereotypisk porträttering av kön som ”Gender stereotypes are general beliefs about 

sex-linked traits and roles, psychological characteristics and behaviours describing men and 

women”.  

 

Resultatet av normaliseringen av stereotypisk reklam har medfört att kvinnor strävat efter att 

nå upp till idealbilden och de attribut som presenteras av företagen. Många kvinnor har under 

lång tid påverkats och direkt eller indirekt strävat efter de ideal som marknadsföringen inom 

kläd- och skönhetsindustrin skapat (Cole & Daniel, 2005). Företag inom dessa branscher har 

kunnat bygga framgångsrika varumärken och skapat globala kundkretsar. Trots att kritik riktats 

under ett flertal decennier har företag till stor del fortsatt kunna bedriva marknadsföring som 

omfattar en objektifiering av kvinnor. Tidigare forskning fastställde att denna typ av 

marknadsföring av just kvinnor fortfarande i stor utsträckning pågår i ett flertal länder runt om 

i världen. (Plakoyiannaki & Zotos, 2009) 

 

Miller (2005) konstaterar att kvinnor idag inte känner igen sig i den stereotypiska reklamen som 

tidigare dominerat marknaden och som i stor utsträckning fortfarande förekommer. 

Skönhetsattribut som bygger upp idealbilden av en kvinna anses av den nya generationens 

kvinnor inte längre vara just en idealbild. Kroppsfixering, ungdomlighet och en femininitet som 

ska genomsyra en kvinnas personlighet är inte längre åtråvärt hos den nya generationen. Istället 

lyfter Miller (2005) fram kvaliteter som frihet, styrka och en aktiv tillvaro som eftertraktat. 

 

Någonting har dock hänt under det senaste decenniet, och främst under de senare åren. Ett nytt 

fenomen har skapats som en motkraft av den bild företagen inom kläd- och skönhetsindustrin 

har producerat. Istället för att kvinnor ska anses behöva anpassa sig och söka de attribut som 

presenterats som normala och optimala för hur hon ska se ut och bete sig, har nu femvertising 

vuxit fram (Iqbal, 2015). Femvertising är ett begrepp som tagit plats under det senaste året 

världen över i sammanhang med marknadsföring, i debatter kring jämställdhet och hur kvinnor 

framställs i reklam. Då begreppet fortfarande är under konstruktion finns ingen vedertagen 

definition ännu men den vanligaste förekommande definitionen är att femvertising syftar på 

marknadsföring som är kvinnoförstärkande (Bahadur, 2014). Syftet med femvertising är att 
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hylla och förstärka – istället för att begränsa kvinnan i en stereotypisk roll. Fenomenet bygger 

på autenticitet; marknadsföringen ska återspegla verkligheten och inte den idealbild som 

tidigare skapats av företagen. Könsroller bryts och idealen krossas. Företag såsom H&M, Dove 

och Åhléns har varit i framkant med den nya trenden i sina kampanjer. Tidningar såsom 

Huffington Post och The Guardian har under året uppmärksammat begreppet och lyft fram de 

bolag som är en del i genomslaget av femvertising.  

 

Även på sociala medier har fenomenet femvertising fått märkbart med uppmärksamhet och 

spridning. I en enkätundersökning genomförd under 2016 av She Knows media 1svarade 46 

procent av deltagarna att de har följt ett företag på sociala medier eftersom de tyckte om hur 

kvinnor framställdes i marknadsföringen (Sheknowsmedia.com). Sociala medier möjliggör 

även för företag att publicera reklamfilmer och slagkraftiga budskap i form av hashtags som 

enkelt kan spridas och bidra till en ökad medvetenhet om ämnet. En hashtag är en märkning av 

ord eller fraser på sociala medier som gör det möjligt att samla och följa alla inlägg som rör det 

märkta ämnet (Portablamedia.se, 2016). Exempel på företag som använt sig av just detta är 

bland annat H&M med hashtag #Ladylike och Ellos hashtag #Strongbecause (Resume.se, 

2015).  

 

1.2 Problematisering  

Kundlojalitet är idag en av de primära tillgångarna för ett företag och är av stor betydelse då 

konkurrensen om kunder är stor på dagens marknad (Kandampully et al., 2015). Kundlojalitet 

beskrivs ofta som “ett förhållande över tiden” (Söderlund, 2001, s.27) där kundens beteende, 

attityder och intentioner till företaget och dess produkter är i fokus. Att eftersträva kundlojalitet 

har en ekonomisk vinning för ett företag. Tidigare forskning visar att lojala kunder till exempel 

köper mer, är mindre priskänsliga och inte påverkas av konkurrerande företag och dess 

produkter (Goodwin & Ball, 1999).  

 

Kvinnor anses generellt vara mer lojala kunder till skillnad från män och ha en högre 

benägenhet att återkomma för köp hos ett företag (Herter et al., 2014). En känsla av personlig 

relation eller en positiv första erfarenhet med företaget väger här tyngre än produktens attribut. 

Så länge inte konkurrenters fördelar är markant fler kommer lojaliteten vara starkare och 

kvarstå långsiktigt (Herter et al., 2014). Därför är det av betydelse att förstå vilken typ av 

marknadsföringsaktiviteter som leder till lojalitet hos den kvinnliga konsumenten.  

 

Idag existerar det en missuppfattning hos företag om hur kvinnor reagerar på reklam och den 

marknadsföring som riktas mot dem (Barletta, 2002). Kunder ställer krav på företag att ta ett 

socialt ansvar, där det ingår hur företag framställer kvinnor i sin marknadsföring (McRobbie, 

2008; Ames, 2015; Mohr, Webb & Harris, 2001). För verksamma företag, speciellt inom mode- 

och skönhetsindustrin, ställs ökade krav från konsumenter på avståndstagande från reklam som 

upprätthåller idealbilden av hur en kvinna bör se ut och bete sig (Ames, 2015; Lazar, 2007). 

                                                 
1 She Knows media är en amerikansk digital mediabyrå som inriktar sig på kvinnlig livsstil. Företaget har 79 

miljoner unika besökare per månad och 309 miljoner följare på sociala medier (2016) 
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Den kvinnliga konsumenten vill känna att hon kan relatera till budskapet och produkten, att hon 

kan känna igen sig och framförallt bli tagen på allvar (Barletta, 2002). Vid utformning av reklam 

riktad mot kvinnor bör utgångspunkten vara samhällets värderingar och normer vad gäller 

könsroller (Eisend, 2010). Reklam vars porträttering av könsroller inte stämmer överens med 

samhällets generella syn kan leda till att konsumenter avstår från köp och sprider negativ word-

of-mouth (Eisend, 2010). 

 

Fler och fler kvinnor kräver nu av företagen att de visar en mer autentisk bild av kvinnor i sin 

reklam (Millard, 2009). På sociala medier framförs kritik från kvinnliga konsumenter gentemot 

de företag som använder sig av sexistisk reklam och konsumenter uppmanar varandra till 

avståndstagande från dessa företag. Samtidigt som de kvinnliga konsumenterna tar avstånd från 

företag som använder sig av stereotypisk reklam belönas de företag som väljer femvertising 

som marknadsföringsstrategi (Wallace, 2014). Därför finns indikation på att femvertising som 

marknadsföringsstrategi är framgångsrik då den motsvarar det som efterfrågas av den kvinnliga 

konsumenten. 

 

Reklamforskaren Nina Åkestam (2016) menar att reklam som inte använder sig av stereotyper 

säljer bättre eftersom konsumenten lättare kan känna igen sig i reklamen. Dessutom får den 

stereotypfria reklamen mer uppmärksamhet. “Fler och fler varumärken upptäcker att man når 

ut bättre genom att porträttera människor mer verklighetsnära, snarare än att bara upprepa 

samma vita, smala, rika, framgångsrika bilder som vi alla sett så många gånger att vi inte ens 

noterar dem längre.” (Åkestam, 2016, s. 6). Med detta i åtanke skapas en fundersamhet kring 

om det är den stereotypiska reklam eller det nya fenomenet femvertising som tilltalar den 

kvinnliga konsumenten och skapar lojalitet. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att förstå femvertising och dess inverkan på kundlojalitet, i 

jämförelse med den traditionellt stereotypiska marknadsföringen. Detta för att förstå hur 

marknadsföringsaktiviteter riktade mot kvinnor bör utformas. Då femvertising är ett nytt 

fenomen syftar uppsatsen även till att öka förståelsen för begreppet och varför femvertising 

vuxit fram. Studiens frågeställning är således: 

 

Leder femvertising till ökad kundlojalitet i jämförelse med den traditionellt stereotypiska 

marknadsföringen? 

 

1.4 Avgränsningar   

Då begreppet kundlojalitet utgörs av flera olika mätbara variabler har studien avgränsats till att 

mäta köpintentioner, word-of-mouth, eWOM och identifiering. Eftersom sociala medier är en 

av de största kommunikationskanalerna kommer studien till stor del att inriktas på hur 

marknadsföring sker och den respons som fås av kvinnliga konsumenter på sociala media i form 

av eWOM. Electronic word-of-mouth kan vara av positiv eller negativ karaktär och studien 
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begränsas till att undersöka endast positiva intentioner av eWOM, något som förklaras mer i 

avsnitt 2.6.1. 

 

Kundlojalitet beskrivs ofta som en relation som utvecklas över tid men på grund av studiens 

omfång har undersökningen avgränsats till att undersöka femvertisings kortsiktiga påverkan på 

konsumenten. Istället för att undersöka ämnet under en längre tid, studeras problemet under en 

given tidpunkt vilket kan ses som en stillbild av den pågående processen (Christensen, 

2010).  Detta eftersom resultatet enbart grundar sig på ett exponeringstillfälle för respondenten. 
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2. Teori  
I detta avsnitt presenteras den teori som utgör grunden för studien. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av synen på reklamens roll följt av en redogörelse för hur den kvinnliga 

konsumenten fungerar. Därefter presenteras teori gällande kommunikation, 

kommunikationskanaler, kundlojalitet och sociala medier. Slutligen sammanfattas den valda 

teorin för att sedan övergå i en analysmodell för att förklara hur teorin ska tillämpas. 

 

2.1 Reklamens roll  

Det har länge diskuterats vilken roll reklamen har och vilken funktion den utgör, specifikt i 

samband med stereotypisering i reklam. Det finns två tydliga men väldigt olika synsätt i denna 

debatt. Grau & Zotos (2016) sammanfattar dessa synsätt i sin review som djupdyker i ämnet 

könsstereotypisk reklam. Det ena sättet att uppfatta och förstå reklam är ur ett spegelperspektiv. 

De som argumenterar för detta synsätt menar att reklam speglar de dominerande åsikterna och 

värderingarna som finns i samhället. Reklam utgör således ett förstoringsglas för rådande 

sociala fenomen, och det är genom avspegling av samhället som reklam fyller sin funktion. 

Grau & Zotos (2016) menar därför att kvinnor borde porträtteras efter de rådande normer och 

den uppfattning om könsrollerna som dominerar i samhället. 

 

Det andra synsättet väljer att tolka reklamens roll som något som formar den sociala verklighet 

som människor lever i. Det budskap som förmedlas genom reklam formar individens åsikter 

och uppfattning om rådande normer. Den stereotypiska reklamen förmedlar en bild av 

könsroller som konsumenten sedan tar till sig och påverkas av (Grau & Zotos, 2016). 

 

I en studie från 2010 argumenterar Eisend för att reklamens roll bör ses som en avspegling av 

samhället. Eisend (2010) menar att marknadsförare bör vara medvetna om och utgå från 

samhällets värderingar och normer vad gäller könsroller, eftersom reklam vars porträttering av 

könsroller inte stämmer överens med samhällets generella syn kan påverka konsumenter 

negativt. De konsumenter som inte kan relatera till reklamens budskap och porträttering kan 

komma att avstå från köp, sprida negativ word-of-mouth och även starta rörelser som tar 

avstånd från företaget som använder sig av denna typ av reklam (Eisend, 2010). 

 

2.2 Kvinnor, reklam och köpbeteende  

Tidigare har de flesta marknadsförare utgått från att män och kvinnor reagerar liknande på 

marknadsföringen, att människor oavsett kön generellt påverkas och fungerar på samma sätt i 

sitt köpbeteende. Detta antagande har enligt Barletta (2002) visat sig vara felaktigt av en mängd 

olika skäl. Det är speciellt en aspekt som skiljer sig mellan män och kvinnors köpbeteende; 

kvinnor har en starkare tendens att vara lojala mot ett företag (Barletta, 2002).  

 

Statistik visar att kvinnor konsumerar eller har ett direkt inflytande över mer än 80 procent av 

all konsumtion på den amerikanska marknaden. Denna siffra har stigit avsevärt under de senare 

decennierna. Kvinnor tjänar idag mer pengar än förr och mer nu än någonsin tidigare har 
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kvinnor inflytande över hushållens inköp (Miller, 2005). Kvinnor står därmed för en majoritet 

av inköpen som görs inom olika branscher. Inför ett köp är kvinnor mer engagerade än män och 

spenderar mer tid på att söka information och möjliga alternativ. Studier visar att kvinnor är 

mer benägna att sprida positiva budskap om företaget i form av rekommendationer, nöjdhet och 

lojalitet. Senare studier visar också att negativa känslor i samband med konsumtion har en större 

effekt på kvinnor än på män, till exempel upplevda känslor som ”boredom” och ”disgust” 

(Herter, Santos & Pinto, 2014, s 781). 

 

Kvinnor anses generellt vara mer lojala kunder och ha en högre benägenhet att återkomma för 

köp hos ett företag (Herter et al., 2014). En känsla av personlig relation eller en positiv första 

erfarenhet med företaget väger här tyngre än produktens attribut. Så länge inte konkurrenters 

fördelar är markant fler kommer lojaliteten vara starkare och kvarstå långsiktigt. Ytterligare en 

aspekt som skiljer sig mellan män och kvinnor angående köpbeteende, är att kvinnor mer 

sannolikt sprider positiv word-of- mouth (Herter et al., 2014). 

 

Trots forskning inom området om hur kommunikation riktad mot kvinnor bör utformas finns 

det fortfarande ett missnöje hos den kvinnliga konsumenten angående hur kvinnor porträtteras 

i reklam (Miller, 2005). Barletta (2002) diskuterar att det beror på att företag inte förstår vad 

kvinnor söker hos ett företag som konsument. Barletta (2002) skriver vidare att det existerar en 

missuppfattning hos företag om hur kvinnor reagerar på den reklam och de annonser som riktas 

mot dem. Den kvinnliga konsumenten vill känna att hon kan relatera till budskapet och 

produkten, att hon kan känna igen sig och framförallt bli tagen på allvar. Även humor kan spela 

en stor roll i framgångsrik marknadsföring riktad till kvinnor. I kombination med 

igenkänningsfaktorn som grund kan reklam förmedla en känsla av att ”Oh My God that is 

exactly how I am” (Barletta, 2002 s. 221). Inte att en känsla ska skapas hos kvinnan där hon ska 

förändra sig själv. Nyckeln är att konsumenten ska kunna identifiera sig med marknadsföringen. 

En konstruerad verklighet där allt ter sig perfekt är svårt för majoriteten av kvinnliga 

konsumenter att identifiera sig med. Därmed fallerar den marknadsföring som inriktar sig på de 

idealbilder av kvinnor som inte upplevs som verklighetsförankrade. Generellt har kvinnor idag 

hektiska liv som inte har mycket gemensamt med de bilder som många gånger målas upp av 

företag inom olika branscher, däribland mode- och skönhetsindustrin. Ideal av kroppsformer, 

hudfärg, alla de aspekter som skönhet anses omfatta och även optimala personlighetsdrag hos 

en kvinna presenteras fortfarande i stor utsträckning av företag. En studie inom området visade 

att 82 procent av alla tillfrågade svarade att de önskar att företag insåg att de inte vill se ut som 

18-åringar under hela livet. (Barletta, 2002) 

 

2.3 Kommunikation  

För ett företag är det viktigt att kommunikationen till kunden fungerar bra i ett allt hårdare 

konkurrensklimat. Definitionerna av begreppet kommunikation är många, men några 

gemensamma nämnare tycks vara att kommunikation är en överföring av ett budskap som har 

ett tydligt syfte och som inte bör ses som något statiskt. ”Kommunikation är en ständigt 

pågående process genom vilken företag informerar och påverkar marknaden och individer.” 
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(Dahlqvist & Linde, 2009, s.17). Denna definition sammanfattar och skapar en allmän förståelse 

för begreppet. 

 

Genom marknadsföring, och samtliga aktiviteter som riktar sig mot marknaden, kan företag 

kommunicera med konsumenterna. Marknadsföringsaktiviteter är de aktiviteter som ett företag 

genomför för att påverka kundens beteende och preferenser (Grönroos, 2015). För att uppnå en 

effektiv kommunikation bör företag och dess marknadsförare ha en förståelse för hur själva 

kommunikationsprocessen fungerar. Kotler, Armstrong och Parment (2013) använder sig av en 

modell uppbyggd på nio element, för att beskriva hur kommunikationsprocessen går till. 

 

 

Figur 1. Kommunikationsprocessen (Kotler et al., 2013) 

 

Med modellen kan kommunikationsprocessen tolkas som en ständigt pågående process där 

sändaren har ett budskap som de vill kommunicera till mottagaren. Sändaren kan i detta fall 

antas vara företaget och mottagaren är kunden. Budskapet från företaget kodas, vilket betyder 

att budskapet presenteras i symbolisk form, och framförs sedan till kunden genom ett utvalt 

medium. Kunden avkodar sedan budskapet och tolkar det vilket leder till en reaktion. För att 

uppnå en effektiv och lyckad kommunikation där budskapet når fram till kunden bör företagets 

och kundens kodningsprocess stämmas av mot varandra och matcha (Kotler et al., 2013). 

 

Efter att kunden har reagerat på budskapet finns möjlighet för feedback. Här kan alltså kunden 

kommunicera till företaget hur den uppfattade budskapet. Denna återkoppling kan göras direkt 

genom marknadsundersökningar. Dahlqvist och Linde (2009) menar att återkopplingen även 

kan ske indirekt genom till exempel försäljningsstatistik. Fiske & Jenkins (2010) förklarar 

vidare att feedback möjliggör för avsändaren att justera det ursprungliga budskapet så att det 

bättre passar mottagarens behov. Mottagarens möjlighet att ge återkoppling till budskapets 

avsändare medför en känsla av delaktighet i kommunikationsprocessen, vilket resulterar i att 

mottagaren tar till sig budskapet enklare (Fiske & Jenkins, 2010) 

 

Något som både Kotler et al. (2013) och Dahlqvist & Linde (2009) är noga med att poängtera 

är att kommunikationsprocessen inte är så ”enkel” att förklara som den tycks vara. Budskapet 
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överförs sällan störningsfritt då brus, en oplanerad förvrängning, kan förekomma. Brus kan 

utgöras av både tekniska störningar som dåligt ljud på tv:n, men även så kallat kognitivt brus i 

form av begränsningar i mottagarens förmåga att uppfatta och motta signaler (Dahlqvist & 

Linde, 2009). Dagens konsumenter exponeras ständigt för reklam i vardagen. Det har lett till 

att konsumenten sorterar bort en stor del av reklambudskapen, som i sin tur försvårar för företag 

att nå fram med sin kommunikation till kunder (Dahlén & Edenius, 2007). 

 

Grönroos (2015) påpekar att det är enbart kunden, inte företaget, som bestämmer vilka 

marknadsföringsaktiviteter som påverkar dess beteende och preferenser. Därför är en tydlig 

kommunikationsstrategi riktad mot rätt målgrupp och genom rätt kommunikationskanal viktiga 

faktorer att ta hänsyn till vid planering av marknadsföringsaktiviteter (Dahlqvist & Linde, 

2009). 

 

Samtlig kommunikation riktad mot marknaden bör ha ett syfte som utgångspunkt. Vad vill 

företaget uppnå för effekt med kommunikationen? Önskvärd effekt kan vara ökad lönsamhet, 

skapa kundlojalitet eller ge kunden kunskap om företaget. Oavsett önskvärd effekt är det 

avgörande för att lyckas med sin kommunikation att företaget har en klar bild av syftet med 

kommunikationen (Dahlqvist & Linde, 2009). 

 

2.4 Promotionmixen  
För att nå ut med sin marknadskommunikation finns det olika kommunikationskanaler att 

använda. Promotionmixen, eller marknadskommunikationsmixen som den även kallas, bygger 

på fem olika kategorier av kanaler som innehåller olika verktyg för att nå ut med 

marknadskommunikationen. 

 

  

      

  

 

   

 

 

 

                                   Figur 2. Promotionmixen (Kotler et al., 2013) 

Med hjälp av annonsering kan företag nå ut till många konsumenter med sitt budskap. 

Annonsering innebär fördelar i form av kortsiktigt ökad försäljning och även ökad 

varumärkeskännedom. Annonsering kan dock vara kostsamt och uppfattas som opersonligt. 
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Kommunikationskanalen personlig försäljning bygger istället på direkt kontakt mellan en 

säljare och kunden, till skillnad från annonsering (Kotler et al., 2013). 

 

Att arbeta med PR kan vara förmånligt då det ofta är förknippat med lägre kostnader, i 

jämförelse med exempelvis annonsering. Det här tillvägagångssättet används till exempel för 

att skapa god publicitet i media och bygga relationer med intressenter. Att använda sig av direkt 

marknadsföring innebär att det valda budskapet riktas till en specifikt utvald person. Detta 

personliga tillvägagångssätt kan ske genom e-mail, per telefon eller genom post. Den sista delen 

av promotionmixen är säljstöd. Säljstöd är väldigt vanligt förekommande och lockar ofta till 

köp. Exempel på säljstöd är rabatter, erbjudande eller varuprover. (Kotler et al., 2013)  

 

Synen på promotionmixen har förändrats genom åren. I takt med att tekniken utvecklas och 

konsumenten har mer att säga till om ändras även förutsättningarna för 

marknadskommunikationen. Mangold och Faulds (2009) argumenterar för att konsumenter till 

stor del har tagit avstånd från de traditionella kanalerna i promotionmixen, såsom radio, tv-

reklam och annonsering i tidningsformat. Istället har sociala medier tagit rollen som den största 

kanalen för kommunikation och sökning efter information. Framförallt har framväxten av 

sociala media medfört att förtroendet för den information som företagen förmedlar i sin 

annonsering minskat. Istället värderas informationen som konsumenterna själva söker fram 

genom olika plattformar som mer trovärdig ur konsumentens perspektiv (Mangold & Faulds, 

2009). 

 

2.5 Kundlojalitet  

Definitionen av kundlojalitet har skiftat under åren och påverkas av synen på kundlojalitet. 

Kundlojalitet kan ta sig uttryck genom två olika synsätt. Dessa två synsätt är 

beteendedimensionen och den mentala dimensionen (Söderlund, 2001; Kandampully, Zhang & 

Bilgihan, 2015). Genom dessa dimensioner eller ”världar” tar sig kundlojalitet uttryck på olika 

vis. Söderlund (2001) förklarar att beteendedimensionen syftar till det observerbara beteendet 

och handlandet från kunden. Här går att mäta bland annat i vilken utsträckning kunden gör 

återkommande köp, hur många av företagets produkter kunden konsumerar och hur stor andel 

av sina köp kunden gör hos företaget. I jämförelse med beteendedimensionen av kundlojalitet 

fokuserar den mentala dimensionen på kundens attityder och intentioner gentemot ett företaget 

(Söderlund, 2001). Tidigare var det vanligare att definiera kundlojalitet utifrån omständigheter 

hänförda från beteendedimensionen. Med tiden har även den mentala dimensionen infogats i 

definitionen av kundlojalitet och förståelsen för begreppet. 

 

” Customer loyalty is a collection of attitudes aligned with a series of purchase behaviors that 

systematically favor one entity over competing entities”. Så väljer Watson et al., (2015, s. 803) 

att definiera kundlojalitet. Denna definition sammanför de båda dimensionerna vilket gör det 

till en heltäckande definition. 
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2.5.1 Beteendedimensionen  

Som tidigare konstaterats är kundlojalitet något företag har anledning att sträva efter att upprätta 

och utveckla. Kundlojalitet är av stor betydelse då konkurrensen om kunder är stor på dagens 

marknad (Kandampully et al., 2015). Lojala kunder köper mer, är mindre priskänsliga och 

påverkas inte av konkurrerande företag och dess produkter (Goodwin & Ball, 1999). Det finns 

olika mått som mäter utsträckningen av kundlojaliteten utifrån olika aspekter. 

 

Det finns en vilja från många företag att få kunder som handlar av hela sortimentet, inte enbart 

någon enstaka produkt. Köper kunden majoriteten eller samtliga varor hos företaget leder det 

till ekonomisk vinning för företaget, vilket innebär att det är eftersträvansvärt att utveckla en 

kundrelation som leder till kundlojalitet i avseendet djup (Söderlund, 2001). 

 

Ytterligare ett beteendemått på kundlojalitet är andelsmått. Genom att mäta andel kan ett företag 

ta reda på hur stor del av ”kundens plånbok” som företaget får ta del av (Kandampully et al., 

2015). En lojal kund kan tänkas göra samtliga inköp av skor hos ett och samma företag. En 

mindre lojal kund kan välja att köpa skor från olika leverantörer (Söderlund, 2001). 

 

Beteendedimensionen av kundlojalitet tar sig även uttryck genom word-of-mouth. Word-of-

mouth är det budskap som förmedlas från en person till en annan med upplevda åsikter och 

erfarenheter av ett företag. Effekten av detta fenomen är generellt väldigt stor, och kan vara 

både positiv och negativ för ett företag (Kandampully et al., 2015). En nöjd kund som delar 

med sig av sina positiva erfarenheter till en vän utgör inte bara kostnadsfri reklam. Det har även 

påvisats att det existerar ett positivt samband mellan utsträckningen av word-of-mouth som 

sprids om ett företag och företagets tillväxttakt (Grönroos, 2015). Kundens villighet att sprida 

positiv word-of-mouth har även ett positivt samband med graden av lojalitet hos kunden (Ström 

& Vendel, 2015). 

 

2.5.2 Mentala dimensionen  

I jämförelse med beteendedimensionen av kundlojalitet fokuserar den mentala dimensionen på 

kundens attityder och intentioner gentemot ett företaget (Söderlund, 2001). I det fall två företag 

erbjuder funktionellt liknande produkter avgörs kundens lojalitet av dess känslor och attityder 

till varumärket (Ström & Vendel, 2015). Vidare menar Ström och Vendel (2015) att de 

värderingar som utmärker och förknippas med varumärket är vad som ligger till grund för 

kundens attityder och känslor gentemot varumärket. 

 

Enligt Anselmsson och Bondesson (2015) består företagens varumärke av hårda och mjuka 

byggstenar. De hårda stenarna utgörs av produktens kvalité, livslängd och egenskaper. Det 

handlar i stora drag om de egenskaper som möter det funktionella behovet kunden har. De 

mjuka byggstenarna däremot består av kundens tankar om företaget, alltså den emotionella 

delen, som syftar till de känslor som väcks hos kunden, till exempel en känsla av inspiration, 

energi eller humor. Anselmsson och Bondesson (2015) konstaterar även utifrån undersökningar 

att de mjuka byggstenarna har en avsevärt större inverkan på kunden. Dessa mjuka byggstenar 
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utgör en möjlighet för kunder att associera sig med företaget; en identifiering med de värden 

som företaget sänder ut genom sin kommunikation med omvärlden. Faktorerna ger i sin tur 

upphov till en känsla av gemenskap mellan företagets kunder (Anselmsson & Bondesson, 

2015). 

Identifiering anses vara en del av kundlojalitet (Söderlund, 2001). Denna känsla av gemenskap 

och identifiering med ett företag kan förstärkas genom sociala medier. Här kan människor som 

delar samma intressen, värderingar och engagemang förenas. Sociala medier förankrar känslan 

av gemenskap och kan betydelsefullt förbättra kundernas relationer till företaget i fråga och 

leda till ökad kundlojalitet. (Laroche, Habibi & Richard, 2013) 

En annan del av kundlojalitet i den mentala dimensionen är intentioner. Kundens intentioner 

vad gäller företaget går att mäta genom att undersöka ”… i vilken utsträckning kunden kan 

tänka sig att utföra ett beteende i framtiden.” (Söderlund, 2001, s. 36). Exempel på detta kan 

vara intentioner till framtida köpbeteende eller spridning av word-of-mouth. Något som även 

avgör graden av kundlojalitet är i vilken utsträckning kunden är villig att anstränga sig för att 

fortsätta relationen till företaget (Söderlund, 2001). 

 

Slutligen går det att mäta kundens preferenser för att ta reda på i hur stor utsträckning kunden 

är lojal. Preferenser kan beskrivas som attityder gentemot något (Söderlund, 2001). Föredrar en 

kund en produkt från företag A framför en liknande produkt från företag B anses kunden ha 

positiva preferenser till företag A. 

 

2.5.3 Ekonomisk vinning med kundlojalitet  

Att uppnå kundlojalitet är eftersträvansvärt då det finns en mängd positiva ekonomiska fördelar 

att tillgå. Den lojala kunden är mer benägen att rekommendera företaget till vänner och bekanta, 

vilket kan leda till värvning av nya kunder. Att värva nya kunder kan vara väldigt kostsamt 

eftersom det kräver marknadsföringsansträngningar. Uppskattningsvis kostar det sex gånger 

mer att värva en ny kund än att vårda relationen med en redan existerande kund. (Grönroos, 

2015) 

 

Ytterligare ekonomiska fördelar som är förknippade med kundlojalitet är att den lojala kunden 

köper mer och är mindre benägen att genomföra sina köp hos konkurrenter (Goodwin & Ball, 

1999). Även Grönroos (2015) menar att den lojala kunden är benägen att göra återkommande 

köp. 

“...när kunden kommer tillbaka upprepade gånger, kan det vara lättare att komma åt kundens 

identitet, vilket kan göra det billigare att nå kunden med marknadskommunikation.” 

(Söderlund, 1998, s. 124). 

Allt eftersom att relationen mellan företaget och kunden utvecklas kan kostnadsbesparingar 

göras tack vare att en smidigare service-och köpprocess kan ske till följd av en ökad förståelse 

mellan de olika parterna. Vidare menar Grönroos (2015) att det har en positiv effekt på 

företagets vinst, eftersom kostnadsbesparingar kan göras i service- och köpprocessen. Detta 
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stöds av Goodwin & Ball (1999) som även poängterar att kundlojalitet kan leda till högre 

vinstmarginaler eftersom den lojala kunden har en mindre benägenhet att vara priskänslig och 

kan tänka sig att betala mer för att handla av det företag de har en relation till. 

 

2.6 Sociala medier  

” Social media are digital media which encourage audience participation, interaction and 

sharing”. Så väljer Chaffey & Smith (2013, s. 214) att definiera sociala medier i sin bok 

Emarketing excellence. Eftersom internet och sociala medier har blivit en stor del av många 

människors liv idag har det öppnat upp för en ny typ av kommunikationskanal. Social media 

marketing är en möjlighet för företag att använda sociala medier som ett verktyg för att nå ut 

med sitt budskap till kunder. Sociala medier öppnar upp för samtal mellan kunder där de kan 

interagera, dela och sprida erfarenheter och åsikter om företaget. Sociala medier som 

kommunikationskanal innebär även förhållandevis lägre kostnaderna än andra 

kommunikationskanaler (Gamboa & Gonçalves, 2014).  Att som företag vara närvarande på 

sociala plattformar innebär alltså en möjlighet att finnas tillgänglig för kunden. Det innebär 

också en möjlighet att använda sig av interaktion på sociala medier för att marknadsföra 

företaget och dess varumärke (Chaffey & Smith, 2013). 

 

Framgångsrika företag på sociala medier har använt plattformarna som ett verktyg för att 

uppmuntra sina kunder att genom diskussion delta i utveckling av nya idéer och produkter. 

Kunder är idag intresserade av att ha en dynamisk relation med företag och vill utöka sitt 

inflytande till alla delar av företaget. Interaktionen på sociala medier ger företagets följare 

möjlighet att på ett nytt och djupare sätt delta i företagets utveckling, produkter och påverka 

dess varumärke. Relationen mellan företaget och dess kunder förstärks vilket bidrar till en högre 

grad av kundlojalitet (Roncha & Radclyffe-Thomas, 2016). 

 

Marknadsföring genom sociala medier öppnar upp för möjligheter, men det finns vissa 

svårigheter att ta hänsyn till. Företag bör vara medvetna om vilket budskap de vill förmedla, 

vilken typ av social plattform som är bäst ämnad för detta och till vilken målgrupp på sociala 

medier de vill nå ut till (Zhu & Chen, 2015). På grund av sociala mediers framfart har inte 

företaget full kontroll över hur deras varumärken framställs och hur bilden av dessa förmedlas. 

Detta utformas och skapas nu istället tillsammans med kunderna (Ström & Vendel, 2015). Även 

det är något företag bör vara medvetna om och ta hänsyn till. 

 

Som nämnt i stycket ovan öppnar sociala medier upp för nya möjligheter. Ett exempel på detta 

är möjligheten till bildandet av “communities”, en gemensam mötesplats, som kan skapa en 

“djupare” interaktion med kunderna och även kunderna emellan (Chaffey & Smith, 2013). Till 

exempel startade hudvårdsföretaget Dove kampanjen ”Campaign for Real Beauty” med syfte 

att ändra idealbilden av en kvinna till en realistisk bild som avspeglar verkligheten för att öka 

självkänslan hos kvinnor. Kampanjen medförde att likasinnade kvinnor och unga tjejer 

sammanfördes i ett ”community” på sociala medier (Mangold & Faulds, 2009). 
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2.6.1 Electronic word-of-mouth  

I takt med att tekniken utvecklas har även de vis vilket människor sprider information på 

utvecklats. Det har öppnat upp för möjligheten för konsumenter att dela med sig och sprida sina 

åsikter om företag och deras produkter (Cheung & Lee, 2012). Det här fenomenet kallas 

electronic word-of-mouth, förkortat eWOM. Genom till exempel sociala medier kan 

konsumenten idag enkelt dela med sig av sina erfarenheter av ett företag, dela information om 

företag eller välja att ”gilla” ett företag. Cheung och Lee (2012) menar på att electronic word-

of-mouth i jämförelse med traditionell word-of-mouth är mer permanent och tillgänglig i större 

utsträckning. Tack vare sociala medier får konsumenten stor makt då de kan välja att sprida 

både negativ och positiv feedback om ett företag de varit i kontakt med. Information och åsikter 

om ett företag från tidigare konsumenter har visat sig ha näst intill lika stor trovärdighet som 

information från vänner och bekanta (Stakston, 2011). 

 

Tack vare, eller på grund av sociala medier, kan konsumenter inte bara kommunicera med 

företagen utan också med varandra. Det har inneburit oerhörda positiva möjligheter för företag 

att kunna möta sina kunder på ett innovativt sätt och skörda resultatet från positiv word-of-

mouth (Mangold & Faulds, 2009). Däremot bör även möjligheterna för konsumenter att sprida 

av negativ word-of-mouth tas i beaktning. Mangold & Faulds (2009, s. 359) beskriver riskerna 

med negativ word-of mouth som:” Conventional marketing wisdom has long held that a 

dissatisfied customer tells ten people. But that is out of date. In the new age of social media, he 

or she has the tools to tell 10 million”. På samma sätt som rekommendationer och förbättring 

av ett varumärke kan ske genom kundernas aktivitet på internet, kan även motsatsen ske om 

konsumenter finner ett missnöje mot företaget (Mangold & Faulds, 2009). 

 

2.7 Sammanfattning av teorin  
Inledningsvis presenteras två teorier kring reklamens roll, specifikt i samband med 

könsstereotypisering. Dessa två olika teorier förklarar reklamens roll som en formare respektive 

avspeglare av samhället och de rådande normer och värderingar som existerar (Grau & Zotos, 

2016).  Dessa teorier lyfts fram för att förstå fenomenet femvertising och används till att föra 

ett resonemang kring dess uppkomst.  Då femvertising har haft genomslagskraft och spridning 

på sociala medier kan även det användas för att förstå varför och hur femvertising har vuxit 

fram. 

Vidare diskuteras den kvinnliga konsumentens köpbeteende och vad kvinnor vill se i 

marknadsföring av produkter. Autencitet, igenkänning och varierande personlighetsdrag är tre 

utstickande aspekter som den kvinnliga konsumenten generellt vill se samt uppleva i reklam. 

Preferenserna är en del av grunden för utformning av studiens undersökning. 

Kommunikationsprocessen presenteras och de olika delarna i processen beskrivs. Studiens 

analysmodell tar avstamp i kommunikationsprocessen. Genom att presentera reklamer med två 

olika budskap och sedan mäta kundens kundlojalitet, kan slutligen en slutsats dras om vilken 
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marknadsföringsstrategi -femvertising eller den traditionella stereotypiska- som leder till högst 

grad av kundlojalitet. 

Begreppet kundlojalitet definieras och förklaras utifrån beteendedimensionen och den mentala 

dimensionen. Båda synsätten används vid utformningen av förståelsen för begreppet för att 

fånga upp samtliga delar som utgör kundlojalitet. De ekonomiska fördelar som är 

förknippade med kundlojalitet lyfts även fram för att senare ha möjlighet att analysera, dra 

slutsatser och rekommendera vilket tillvägagångssätt vid utformning av reklam till kvinnliga 

konsumenter som bör tillämpas. 

 

2.8 Analysmodell  

Analysen är byggd utifrån en förenklad version av modellen för kommunikationsprocessen 

(Kotler et al., 2013). Två olika kodade budskap kommer riktas till kunden där den ena är formad 

utifrån femvertising och det andra är traditionellt stereotypiskt format. Därefter undersöks 

kundens respons på budskapet och dess inverkan på kundlojalitet, specifikt eWOM intentioner 

då det idag utgör en viktig del av kundlojalitet. Hur väl kunden känner igen sig i reklamen och 

om kunden kan tänka sig att köpa produkter av ett företag är exempel på faktorer som säger 

något om graden av kundlojalitet. Genom att undersöka hur kunden uppfattar, tolkar och 

reagerar på de två olika budskapen kan det konstateras vilken av de två strategierna som leder 

till högst grad av kundlojalitet. Detta ökar förståelsen för vilken typ av marknadsföringsstrategi 

som bör användas om målgruppen är kvinnor och önskvärd effekt är kundlojalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Analysmodell 

Pilarna i analysmodellen visar på kommunikationens riktning och modellen bör ses som en 

ständigt pågående process. Linjerna från boxarna femvertising och stereotypiskt bör inte misstas 

för pilar då de enbart används för att tydliggöra de två olika budskap som används.  
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Denna studie berör “ett varv” av kommunikationsprocessen där de båda budskapen används. 

Utifrån studiens resultat kommer slutsatserna visa vilket budskap som bör tillämpas 

nästkommande varv, då kommunikationsprocessen är en ständigt pågående process. 

De olika färgerna används för att skilja på de olika delarna i analysmodellen. I den övre delen 

av analysmodellen används en klargrön färg för att belysa de två budskap som används i 

studien. Den pastellgröna färgen används i den övergripande kommunikationsmodellen. 

Slutligen används en mörkgrön färg för operationaliseringen av begreppet kundlojalitet för att 

visa vilka variabler som studien avser att mäta. För att underlätta förståelsen av analysmodellen 

har olika former använts. Dock har storleken på figurerna ingen betydelse för dess relevans. 
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3. Metod  
I detta avsnitt presenteras studiens ansats. Därefter presenteras den kvalitativa studien där det 

redogörs för studiens urval, datainsamling och dataanalys. Vidare presenteras den kvantitativa 

studien där det redogörs för samma delar.  Slutligen diskuteras litteratursökning och studiens 

reliabilitet och validitet. 

3.1 Val av ansats  

Då syftet med denna studie är att jämföra två olika marknadsföringsstrategier, och att mäta 

graden av kundlojalitet användes en kvantitativ metod. Denna typ av metod är bra att använda 

då något önskas mätas och analyseras med hjälp av statistiska metoder (Christensen, 2010). 

Eftersom studien även vill skapa en ökad förståelse för begreppet femvertising och dess 

framväxt, kompletterades den med kvalitativa inslag för att få en helhetsförståelse i det 

studerade ämnet. 

 

Denna uppsats utgår från en deduktiv ansats där studien tar avstamp i teorin för att sedan studera 

och förstå verkligheten. Genom att utgå från teorin utvecklades en förståelse i ämnet som sedan 

utgjorde en grund när empirin samlades in och analyserades. En kvantitativ metod tillämpades 

för att samla in empiriskt material, men kompletterades även med semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes innan den kvantitativa undersökningen då den kvalitativa 

undersökningen syftade till att förstå fenomenet femvertising, samt studera synen på 

marknadsföringsaktiviteter mot kvinnor utifrån ett branschperspektiv, med syfte att dra 

slutsatser om hur dessa bör utformas. Förståelsen för fenomenet användes för utvecklingen av 

den kvantitativa enkätundersökningen. Den kvantitativa undersökningen användes sedan för att 

mäta konsumenternas respons i form av kundlojalitet på de olika marknadsföringsstrategierna. 

Genom att komplettera den kvantitativa metoden med semistrukturerade intervjuer är 

förhoppningen att bredda förståelsen och få de två aspekterna att sammanstråla (Bryman & 

Bell, 2014). 

 

3.2 Delstudie 1-Kvalitativ studie 

3.2.1 Urval 

Vid genomförande av den kvalitativa studien tillämpades semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med tre personer som arbetar på kommunikations-och reklambyråer 

i Örebro. Två av respondenterna arbetar på kommunikationsbyrån Strateg och den tredje 

respondenten arbetar på PR-byrån Four PR. Arbetsuppgifterna för respondenterna varierar; en 

respondent arbetar som konsult med inslag av grafiskt arbete, pressreleaser och sociala medier. 

Även analys, copywriter samt research är delar av respondenternas arbetsuppgifter.  

 

3.2.2 Datainsamling 

Intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplatser och kunde genomföras ostört. Det är 

viktigt att fråga om tillåtelse att spela in de intervjuer som genomförs (Christensen, 2010). 

Respondenterna tillfrågades därför innan intervjun om de var bekväma med att intervjun 

spelades in och om deras namn och arbetsgivare fick nämnas i undersökningen. Genom att spela 
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in intervjuerna kunde transkriberingar genomföras efter intervjuerna, vilket säkerställde att 

respondentens svar kunde återges korrekt och misstolkningar undveks (Christensen, 2010). 

Då tyngden ska ligga på de intervjuades egna uppfattningar och tankar gjordes 

semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide upprättades (se bilaga 2) innehållande teman där 

utrymme även lämnats åt följdfrågor för att öka flexibiliteten. Det medförde också en möjlig 

variation i frågornas ordningsföljd beroende på den intervjuades svar. Anledning till att 

semistrukturerade intervjuer valdes istället för strukturerade intervjuer var en önskan om att få 

fylliga svar där intervjupersonens uppfattning och tankar om ämnet skulle framgå. Då en 

strukturerad intervju ämnar mäta centrala begrepp bör intervjun vara standardiserad vilket inte 

ger möjlighet till flexibilitet, något som denna studie eftersträvade vid intervjutillfällena 

(Bryman & Bell, 2014). 

Vid ett intervjutillfälle genomfördes intervjun med två respondenter samtidigt. Detta 

tillvägagångssätt kan medföra en risk att respondenterna påverkat varandra. En respondents 

svar kan möjligtvis ha påverkat den andres tankar och åsikter och lett till att denna respondent 

gett ett svar som skiljer sig gentemot om intervjun hade utförts enskilt. Därmed kan en tillfällig 

verklighet eller åsikt ha skapats hos antingen båda eller en av respondenterna. Likväl fanns 

möjlighet för respondenterna att komplettera varandras svar och för dem tillsammans att 

resonera kring olika frågor vilket kan medföra att svaren innehåller högre grad av begrundan 

och reflektioner. Den gemensamma intervjun kan således innebära risker för studiens 

reliabilitet.  

3.2.2 Dataanalys 

Efter genomförande av intervjuerna transkriberades dessa ordagrant. Efter noggrann 

genomgång av insamlade data identifierades nyckelord från respondenternas svar. Nyckelorden 

som använts i bearbetningen summerar respektive respondents svar och representerar essensen 

av kontexten. Därefter har teman skapats vilka representerar den underliggande innebörden av 

vad respondenternas svar berör. De teman som använts är ömsesidigt uteslutande- ett nyckelord 

har endast kunnat sorteras in under ett tema. De nyckelord som är likartade och har en 

gemensam essens har därmed sorterats in under ett av de fyra olika teman. Nyckelorden 

granskades därefter för att avgöra om de representerar samma dimension av temat, eller om de 

representerar olika delar av dimensionen. Vid bearbetning av insamlade data från intervjuerna 

har en återkoppling gjorts mot studiens syfte och frågeställning för att säkerställa att de teman 

som används är av relevans för studien.  

En kritik som riktas mot kodning av kvalitativa intervjuer är risken för att sammanhanget för 

respondentens svar går förlorad när ett utdrag av texten görs. Att ett nyckelord förlorar sin 

mening när det separeras från den större kontexten (Bryman & Bell, 2014). Under kodningen 

har det funnits en strävan efter att minimera denna risk genom att vid upprepade tillfällen 

granska respondenternas svar och det sammanhang de uppträder i för att undvika att väsentlig 

information går förlorad eller blir missvisande.  
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3.3 Delstudie 2-Kvantitativ studie 

3.3.1 Urval 

Vid ett obundet slumpmässigt urval väljs enheter ur populationen ut slumpmässigt. Studiens 

urvalsprocess skiljer sig åt i det hänseendet då enheterna i den valda populationen inte blivit 

personligt approcherade. Istället har de själva gjort ett aktivt val att svara på enkäten. Det kan 

ses som ett bekvämlighetsurval, då respondenterna utgörs av de som fanns tillgängliga under 

tiden enkäten fanns publicerad (Bryman & Bell, 2014). Samtliga svar mottogs under de fyra 

dygn som enkäterna fanns publicerade.   

 

Urvalet består av kvinnor i åldern 16–35 år. Enkäterna ämnar ge svar på hur kvinnliga 

konsumenters kundlojalitet påverkas av de två olika typerna av reklambudskap. Eftersom 

enkäterna mäter i vilken utsträckning respondenten kan identifiera sig med kvinnorna i 

reklamen, behöver respondenten därför själv identifiera sig som kvinna för att kunna delta. De 

reklamfilmer som användes i studien porträtterar kvinnor och visar produkter som riktar sig 

mot kvinnliga konsumenter. Även det är faktorer som stödjer det avgränsade urvalet. 

 

En 16-årsgräns valdes eftersom studien riktar sig till kvinnor som bestämmer över sin egen 

ekonomi och sina inköp. Detta är mer sannolikt om respondenten är över 16 år och har inkomst 

i form av till exempel lön eller studiemedel. 

 

Eftersom enkätens innehåll riktar sig mot aktiva användare på sociala media säkerställdes detta 

genom att publicera enkäten på Facebook.  Enkäterna valdes att publiceras i en grupp på 

Facebook som vänder sig till tjejer i hela Sverige och som är politiskt och religiöst obunden. 

Ytterligare en grupp som enkäten publicerats i är en grupp tillhörande Örebro universitet som 

riktas mot studenter. Enkät 1 publicerades i den ena gruppen och enkät 2 i den andra. De 

publicerades i olika grupper för att underlätta för en jämn svarsfrekvens på de två enkäterna 

samt undvika att samma respondent exponeras för och besvarar båda. Utöver de två grupperna 

delades även enkäterna på privata Facebook-profiler som i sin tur delats vidare av andra 

användare. Eftersom enkäterna fick spridning över Facebook genom ”delningar” nådde 

undersökningen respondenter i olika geografiska områden i Sverige, vilket är ett exempel på 

snöbollsurval (Bryman & Bell, 2014).  

 

Då ett icke-sannolikhetsurval tillämpades vid genomförandet av enkätundersökningen blir 

studiens generaliserbarhet lidande.  Det går alltså inte att med säkerhet generalisera studiens 

resultat till hela populationen. Även vid genomförande av de semistrukturerade intervjuerna 

användes en kombination av bekvämlighets- och snöbollsurval. Den kvalitativa studien 

begränsades även till företag i Örebro. Därför försvåras möjligheten att generalisera resultatet. 
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3.3.2 Datainsamling 

Studien genomfördes med webbenkäter som publicerades på olika grupper på sociala medier. 

Fördelar med webbenkäter är tidseffektiv datahantering och en högre kvalité på svar vid öppna 

frågor jämfört med postenkäter (Christensen, 2010). Vidare diskuterar Christensen (2010) en 

försämrad möjlighet för respondenter att få förklaring och information vid oklarheter gällande 

enkäter vid användning av webbenkäter i jämförelse med besöksenkäter.  

 

Undersökningen delades upp i två olika case, H&M och Venus, för att resultatet inte skulle bli 

för tunt. Det resulterade i två olika enkäter, enkät 1 (H&M) och enkät 2 (Venus). Vardera enkät 

innehöll således två reklamfilmer från respektive företag. Varje enkät innehöll en reklam som 

använder femvertising (reklam 1) och en traditionell stereotypisk reklam (reklam 2). Enkäterna 

var identiskt utformade och innehöll samma frågor. Nedan går att se en visuell förklaring till 

enkäternas utformning.    

 

  

 

 

Totalt medverkade 198 respondenter i studien. Varje respondent fick svara på en av enkäterna. 

111 respondenter besvarade enkät 1, och 87 respondenter besvarade enkät 2. Då respondenten 

enbart blev exponerad för reklamfilmer från ett och samma företag och där samma produkter 

var i fokus i de båda reklamfilmerna, undveks att dessa faktorer påverkade respondentens svar. 

Respondenten kunde därför utgå enbart från reklamens utformning och budskap när frågorna 

besvarades. Respondenten ombads att börja med att se på de båda reklamfilmerna. Därefter fick 

respondenten besvara frågor där respondenten ombads att utgå från reklam 1. Slutligen fick 

respondenten besvara samma frågor igen, men denna gång ombads respondenten att utgå från 

reklam 2. Tillvägagångssättet användes för att jämföra respondentens respons i form av 

kundlojalitet efter att ha sett de olika reklamfilmerna. 

För att säkerställa att frågorna skulle uppfattas av respondenter såsom det var tänkt gjordes ett 

förtest. Syftet med testet var att säkerställa tydligheten i frågorna, ordningsföljden och att 

svarstiden inte var för lång. Testenkäten skickades ut till tio personer som uppmanades att 

lämna synpunkter och förslag på förbättringar vid oklarheter. De förslag som skickades in var 

en önskan om ett tredje alternativ för ett påstående med endast två alternativ. Ett tredje 

svarsalternativ i form av “Vet ej” lades därför till i enkäten. Samtliga respondenter upplevde 

frågorna i enkäten som tydliga och inga övriga justeringar behövde göras.  

En alltför omfattande enkät riskerar lägre svarsfrekvens då respondenterna kan bli uttråkade 

eller inte upplever sig ha tillräckligt med tid. Är ämnet däremot intressant och uppfattas som 

viktigt av respondenten, kan det väga upp för en enkät med större omfång (Bryman & Bell, 

2014). Då enkäten riktar sig mot kvinnor kan studiens ämne generellt antas vara tillräckligt 

Enkät 1 – H&M 

Reklam 1 Femvertising 

Reklam 2 Stereotypisk 

Enkät 2 - Venus 

Reklam 1 Femvertising 

Reklam 2 Stereotypisk 



20 

 

 

intressant för respondenterna, vilket minskar risken för en lägre svarsfrekvens då vardera enkät 

innehåller två stycken videor och 16 frågor. 

För att minimera risken för ofullständiga enkätsvar användes funktionen ”required” som 

innebär att respondenter måste fylla i ett svar på samtliga frågor för att kunna skicka in enkäten. 

Endast den sista frågan där övriga synpunkter och tankar kunde lämnas var valfri för 

respondenten. Därmed minskade risken för internt bortfall. Dock kan det påverka svaren i de 

fall respondenten inte vill eller anser sig kan svara på frågan, då respondenten tvingas ta 

ställning. Respondentens svar kan då bli missvisande. 

3.3.3 Beskrivning av reklamfilmerna   

Undersökningen involverar reklamfilmer istället för exempelvis reklambilder och annonser då 

filmer omfattar fler av de aspekter som återfinns i både femvertising samt stereotypisk 

porträttering. Reklamfilmerna möjliggjorde för en tydlig och mer omfattande porträttering av 

kvinnor jämfört med en reklamannons. Även utbudet av marknadsföring med femvertising som 

utgångspunkt är betydligt större i reklamfilmer än i annonser.  

 

De fyra reklamfilmer som används i studien har valts utifrån de aspekter som karaktäriserar 

femvertising samt stereotypisk porträttering av kvinnor. De två reklamfilmerna som utgår från 

femvertising är skapade enligt företagen själva för att förstärka och visa en verklighetstrogen 

bild av kvinnor samt lyfta kvinnor som komplexa och intressanta individer. De andra två 

reklamfilmerna har valts just för de innehållande stereotypiska aspekterna som 

utseendefixering, klassiskt feminina personligheter och en brist på mångfald.  

 

Samtliga reklamfilmer som visades i enkäterna var på engelska vilket kräver att respondenterna 

förstår språket för att kunna få en fullständig förståelse för reklamfilmernas budskap. Då unga 

svenska medborgare räknas bland de främsta i världen på engelska som främmande språk och 

respondenterna i enkäten var mellan 16 och 35 år gamla kan språket i reklamfilmerna inte antas 

utgöra ett hinder för förståelsen (EF, 2016).   

 

3.3.3.1 H&M 

H&M beskriver själva sin reklamkampanj som gjordes under hösten 2016 som”Entertaining, 

opinionated, off-beat and fearless. Bad-ass, independent and free-willed” (Youtube.com, 

H&M) och uppmanar sina kunder att under hashtagen #Ladylike att själva förmedla vad de 

anser menas med att vara en kvinna. I reklamfilmen medverkar flera kvinnor i olika åldrar med 

varierande kroppstyper och hudfärg. De befinner sig i olika miljöer som på restauranger och i 

maktpositioner på möten. En kvinna knäpper upp jeansen och äter pommes frites i sängen och 

en annan kvinna sjunger karaoke på en bar. Kvinnorna visar upp en stor variation i 

personligheter, utseende och intressen vilket omfattar de olika delarna av femvertising. 

 

I reklamkampanjen ”Summer starts now” från 2015 medverkar fyra världskända kvinnliga 

modeller. De fyra kvinnorna befinner sig på olika platser i början av reklamen. En av dem åker 

motorcykel och en annan hoppar fallskärm ur ett flygplan. Den tredje åker bil från en 
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fotografering och den fjärde åker motorbåt från en balettlektion. De möts vid en strand och 

reklamfilmen visar därefter de fyra kvinnorna som sakta går upp ur vattnet i bikinis. Alla 

kvinnor som medverkar i reklamen har samma typ av kroppsform som kopplas till idealbilden 

av kvinnor (Youtube.com, H&M). 

 

3.3.3.2 Venus 

I Venus reklamfilm ”Use your and” medverkar ett flertal kvinnor med olika kroppsformer, 

utseenden och ursprung. I reklamen säger kvinnorna att de vägrar låta någon sätta en etikett på 

dem. De berättar om sina intressen och ambitioner samtidigt som de utför aktiviteter som att 

cykla, spela videospel, sminka sig, boxas och dansa. Kvinnorna beskriver sig själva som ” I am 

a scientist, a reader and a girly-girl”, ”a thinker and a doer”, ”a poet and a boxer ready to 

take on the world”, ”a reader and a believer” (Youtube.com, Gillette Venus).  

 

I Venus reklamfilm “Venus Embrace” medverkar kvinnor där fokus ligger på kvinnornas ben. 

Reklamen inleds med att en kvinna kramar om en man och därefter visas en annan kvinna som 

i ett bibliotek sträcker ut sitt ben mellan bokhyllorna. Det följs av en annan kvinna som sitter 

bredvid en man vid en poolkant där mannen rör hennes ben. Reklamen visar därefter en 

rakhyvel och en berättarröst beskriver hyvelns produktegenskaper med en slogan “Reveal the 

goddess in you” och förklarar att “it shaves you closer – so you can get closer” samtidigt som 

en kvinna visas liggandes bredvid en man i gräset. Kvinnorna i reklamen har varierande 

hudfärger och liknande kroppsformer med välrakade och glänsande ben som sammanstrålar 

med idealbilden av en kvinnas utseende. (Youtube.com, Gillette Venus) 

 

3.3.4 Enkätfrågor  

Begreppet kundlojalitet bröts ner i fyra olika mätbara variabler. Enkäten innehåller två olika 

delar där frågorna har duplicerats för att kunna göra en jämförande studie. Den första frågan i 

enkät är en öppen fråga vars syfte är att undersöka vilken reklam respondenten föredrar och 

varför. Frågan placerades först för att fånga respondentens omedelbara tankar och preferenser. 

Andra frågor mäter köpintention, word-of-mouth, eWOM och identifiering. Enkäten avslutas 

med två frågor om respondentens kön och ålder. Anledningen till en avslutande fråga om vilket 

kön respondenten identifierar sig med var i fall någon som inte identifierar sig som kvinna 

skulle besvara enkäten och att dessa svar då skulle kunna uteslutas från resultatet.  

 

Enkätens frågor antog formen av påståenden som respondenten ombads ta ställning till (se 

bilaga 1). Respondenten uppmanades att ta ställning till olika påståenden utifrån ett intervall på 

en sjugradig skala från “Håller inte alls med” till “Håller fullständigt med”. Denna typ av skala 

kallas Likert-skala och kan användas för att mäta respondentens attityd gentemot det tillfrågade 

(Christensen, 2010). Mätskalan som användes på majoriteten av frågorna var en intervallskala. 

Genom att tilldela ett värde till varje svarsalternativ på den sjugradiga intervallskalan är det 

möjligt att “mäta” avståndet mellan de olika svaren på skalan (Christensen, 2010). Det 

möjliggjorde även att fler typer av statistiska analyser kunde tillämpas. En sjugradig skala 

valdes för att respondenterna ska kunna välja ett alternativ som motsvarar hur väl de förhåller 
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sig till påståendet. Med sju alternativ minskar diskrepanserna mellan varje alternativ och det 

går att fånga upp respondenternas åsikt mer precist än vid användandet av en femgradig skala. 

Där kan en respondent till exempel uppleva att alternativ 5 är för högt och 4 för lågt, men 

tvingas välja ett av dem. En sjugradig skala minskar denna risk (Finstad, 2010). 

 

Med undantag från enkätens första och sista fråga, ställdes övriga frågor som ”slutna frågor” 

för att svaren enkelt skulle kunna kodas och respondenterna inte skulle behöva skriva sina svar 

själva. De slutna frågorna ökade även jämförbarheten mellan svaren och underlättade för 

bearbetningen av data (Bryman & Bell, 2014). 

 

3.3.5 Operationalisering  

Det begrepp som studien avser att mäta är kundlojalitet. För att möjliggöra det har begreppet 

brytits ner i mätbara indikatorer. Dessa indikatorer är köpintention, word-of-mouth, electronic 

word-of-mouth och identifiering. Förutom word-of-mouth omfattas varje indikator av tre frågor 

för att fånga upp indikatorns olika dimensioner. Enkätens frågor kan förankras i den teori som 

utgör grunden för studien.  

 

Fråga 1: Enkäten påbörjades med en öppen fråga där respondenten ombads att kortfattat svara 

på vilken reklamfilm som föredrogs och varför. Frågan ställdes för att fånga respondentens 

omedelbara intryck av reklamerna och låta dem beskriva sina åsikter med egna ord. 

 

Efter enkätens första fråga inleds “del 1 ” som innehåller slutna frågor där respondenten ombeds 

utgå från reklam 1. 

 

Fråga 2-4: Frågorna avser att mäta köpintention.  

 

Fråga 5: Frågan avser att mäta respondentens intentioner gällande word-of-mouth. 

 

Fråga 6-8: Frågorna avser att mäta respondentens intentioner gällande electronic word-of-

mouth.  

 

Fråga 9-11: Frågorna avser att mäta hur väl respondenten kan identifiera sig i reklamen.  

 

Efter enkätens första del inleds “del 2” som innehåller samma frågor men respondenten ombeds 

nu utgå från reklam 2. Hur viktigt porträttering av kvinnor i reklam är för kvinnliga 

konsumenter mäts genom en avslutande fråga. Därefter ställs två frågor om respondentens kön 

och ålder. 

 

Respondenterna har själva lämnat synpunkter till påståendet gällande delningar på sociala 

medier, som berör variabeln eWOM. Ett flertal respondenter har påpekat att de sällan eller 

aldrig använder sig av dela-funktionen på exempelvis Facebook. Detta kan ha medfört att 



23 

 

 

medelvärdet för variabeln eWOM är lägre gentemot om endast svaren från påståendena 

gällande ”gilla” samt ”kommentera” använts för indexering av eWOM.   

 

3.3.6 Dataanalys 

Kalkylprogrammet SPSS användes för analys av data från enkätundersökningen. Cronbachs 

alpha beräknades för variablerna köpintention, electronic word-of-mouth och identifiering, då 

dessa variabler mättes med tre frågor vardera. Beräkningen av Cronbachs alpha visade att den 

interna reliabiliteten var hög, vilket betyder att de tre frågor som mäter vardera variabel är 

följdriktiga och mäter samma sak (Bryman & Bell, 2014). Detta tillvägagångssätt säkerställer 

att variabelns olika dimensioner fångas upp. Därefter beräknades medelvärden för köpintention, 

word-of-mouth, electronic word-of-mouth och identifiering. I enkäten ombads respondenterna 

svara på frågor där de utgick från reklam 1 och därefter ombads de svara på samma frågor igen, 

men då utgå från reklam 2. Det innebar att en jämförelse av medelvärden för de olika 

variablerna var möjlig. 

3.3.6.1 Statistisk signifikans 

För att säkerställa att de skillnader i medelvärden som uppmättes för reklam 1 och reklam 2 

berodde på ett samband och inte hade uppstått av en slump, genomfördes ett Paired sample T-

test för att fastställa signifikansnivån. Genom att göra ett T-test kan skillnaderna i medelvärdena 

antas bero på de två olika reklambudskapen, inte slumpen. En godtagbar säkerhetsnivå att 

tillämpa vid signifikanstest är 95 %, vilket betecknas p < 0,05 där p står för sannolikhet 

(Bryman & Bell, 2014). Samtliga uppmätta skillnader mellan resultatets medelvärden var 

signifikanta, då de T-test som genomfördes uppvisade en väldigt låg signifikansnivå (p < 0,05). 

Se bilaga 3. 

 

Om respondenter skulle besvara enkätens frågor slumpartat och ogenomtänkt, till exempel på 

grund av förlorat intresse för frågorna eller brist på förståelse, kan det ge ett missvisande 

resultat. Eftersom enkäten omfattar två reklamfilmer som följs av en mängd påståenden kunde 

denna riskfaktor möjligtvis ha uppstått. Däremot är signifikansnivån god för samtliga av 

variablerna och därmed anses respondenterna ha svarat utifrån sitt intryck av reklamfilmerna 

och inte slumpmässigt valt ett alternativ. 

 

3.4 Litteratursökning 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning har insamling av ny data krävts, även 

kallad primärdata (Christensen, 2010). Insamling av ny data kan göras genom en mängd olika 

tekniker och har i studien gjorts i form av enkäter och intervjuer som presenteras i resultatet.  

Vidare har befintlig teori från vetenskapliga artiklar samt i bokform inhämtats från databasen 

Summon via Örebro universitet. De vetenskapliga artiklarna som använts täcker ett intervall på 

ett par decennier med syfte att ge en kort återblick av problemområdet samt en uppdaterad syn 

på de teorier som används i studien.   
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Branschtidningar som Resumé och Dagens Media användes för att finna ett aktuellt och 

omdebatterat ämne att undersöka. Tidningarna användes även för att komplettera de 

vetenskapliga artiklarna med information om femvertising. Även webbaserade källor som 

mediebolaget She Knows Media har använts för att öka förståelsen för det nya fenomenet 

femvertising och dess nuvarande roll i samhället.  

Vid inhämtning av befintlig teori har ett kritiskt förhållningssätt applicerats. Det har gjorts 

genom att granska en teoris relation till övriga teorier inom området. De befintliga teorierna har 

ställs mot varandra för att kunna synliggöra eventuella diskrepanser. Även årtalet då artiklarna 

samt litteraturen i bokform är skrivna har tagits i beaktning, då vissa teorier idag kan verka 

föråldrade och andra vara utvecklade och kompletterade i ett senare skede.   

3.5 Reliabilitet  

Då en tillförlitlig studie eftersträvas har åtgärder vidtagits för att säkerställa att studien är 

reliabel. Reliabilitet syftar till att försäkra sig om att de mätningar som skett är följdriktiga och 

pålitliga (Bryman & Bell, 2014). De frågor i enkäten som avser att mäta samma sak, så kallade 

flerindikatorsmått, har mätts med hjälp av Cronbachs alpha. Cronbachs alpha används för att 

mäta den interna reliabiliteten på de frågor där indexering har gjorts. Detta för att försäkra sig 

om att samtliga frågor som avser att mäta samma sak är följdriktiga och har en inre 

överensstämmelse (Bryman & Bell, 2014). Har frågorna en perfekt inre överensstämmelse antar 

Cronbachs alpha värdet 1. Förekommer det motsatta är värdet 0. En acceptabel nivå på den 

interna reliabiliteten anses vara 0,8 men även något lägre värden kan godtas (Roberts, Priest & 

Traynor, 2006). Då Cronbachs alpha uppmättes i denna studie visade samtliga värden 0,8 eller 

högre (se bilaga 4). 

 

Att uppnå reliabilitet för kvalitativa data kan vara svårt då insamlingen sker vid en specifik 

tidpunkt med en specifik social miljö, vilket gör det svårt att exakt upprepa en undersökning 

(Christensen, 2010). Genom att noggrant beskriva tillvägagångssättet vid genomförandet av 

den kvalitativa studien underlättas dock möjligheten till upprepning av studien, vilket har 

eftersträvats i denna studie (Roberts et al., 2006). 

 

3.6 Validitet   

Med validitet menas i vilken utsträckning studien mäter det den avser att mäta. Att uppnå 

validitet är viktigt då det avgör om studiens resultat är användbart (Christensen, 2010).  

Enkäter kan ge upphov till ett stort bortfall som medför risk för ett missvisande resultat som 

sänker studiens validitet. Då enkäterna publicerades på internet gjorde det att respondenterna 

enkelt kunde svara utan att fysiskt behöva skicka tillbaka sina svar i pappersform, vilket kan 

minska bortfallet. Enkäten inleddes med en kort presentation av studiens syfte för att intressera 

respondenterna och förklara varför enkäten riktar sig mot just kvinnor. Presentationen var 

ytterligare en åtgärd för att minska bortfallet och öka svarsfrekvensen. Användning av 

flermetodsforskning är också ett sätt att kompensera för bortfall vilket studien använder sig av 

i form av kvalitativa intervjuer. (Bryman & Bell, 2014) 
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3.6.1 Intern validitet   

“Internal validity addresses the reasons for the outcomes of the study, and helps to reduce 

other, often unanticipated, reasons for these outcomes” (Roberts et al., 2006). Eftersom studien 

använde sig av fyra olika videor med två olika budskap, traditionellt stereotypiskt och 

kvinnoförstärkande (femvertising), fanns anledning att kontrollera att de videor som användes 

i studien uppfattades korrekt. Genom att ställa frågorna “Den här reklamen porträtterar 

kvinnor stereotypiskt” och ”Den här reklamen visar en icke-stereotypisk bild av kvinnor” kunde 

det fastställas att budskapet tolkas korrekt. Förtestet visade att det valda stimuli har påverkat 

respondenten på det vis som var avsett.  

 

Intervjuerna spelades in för att en korrekt transkribering skulle vara möjlig. Dessutom 

återkopplades resultatet från de genomförda intervjuerna med respondenterna för att säkerställa 

att svaren hade uppfattats korrekt, vilket stärker studiens validitet (Bryman & Bell, 2014). 

Återkopplingen möjliggjorde för respondenterna att ge feedback och ändra eventuella 

feltolkningar (Roberts et al., 2006). Vidare förhindras att egna åsikter eller den egna viljan att 

uppnå ett visst resultat påverkar de slutsatser som dras från undersökningen, då resultatet 

återkopplas med respondenterna. 

 

3.6.2 Extern validitet   

“External validity addresses the ability to apply with confidence the findings of the study to 

other people and other situations” (Roberts et al., 2006). Då ett bekvämlighetsurval i 

kombination med snöbollsurval tillämpades blir studiens generaliserbarhet lidande (Bryman 

& Bell, 2014). I försök att öka generaliserbarheten har respondenterna inte begränsats 

geografiskt, tack vare webbenkätens spridning genom Facebook. 

 

I kvalitativa undersökningar ligger det huvudsakliga fokus på några få individer som delar 

gemensamma egenskaper. Det viktiga är inte en bredd utan ett djup i undersökningen och att 

fånga betydelsen av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2014). Därför har intervjuerna 

genomförts på två olika företag med tre respondenter som alla opererar inom 

marknadsföringsbranschen. Då samtliga intervjuer geografiskt avgränsats till Örebro 

kompromissar det med resultatets generaliserbarhet. Däremot är företagen stora nationella 

aktörer med såväl lokala som internationella kunder.   
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4. Resultat  
I det här avsnittet presenteras resultatet från studien. I den första delen presenteras resultatet 

från intervjuerna. Därefter presenteras resultatet från enkätundersökningen, där de två casen 

presenteras var för sig. 

 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Femvertising och dess framväxt 

Femvertising beskrivs av respondenterna som kommunikation eller reklam vilket ger en positiv 

kvinnobild. Vidare förklaras att fenomentets syfte är att visa att en kvinna har olika nyanser och 

styrkor och inte endast är ett objekt – ”någon som ser snygg ut”. Kvinnan tillåts vara en individ, 

förklarar respondenterna. 

 

När respondenterna ombads besvara frågan ”Varför har femvertising vuxit fram?” svarade 

samtliga respondenter att femvertising vuxit fram sida vid sida med feminismen. Dessutom 

tillägger en av respondenterna att framväxten sannolikt beror på att fler kvinnor idag besitter 

ledande positioner inom branschen och har ökat inflytande. Femvertising har vuxit fram för att 

det verkligen behövs, fortsätter respondenten och berättar att kvinnor tidigare har porträtterats 

som en grupp istället för individer. Något som femvertising har förändrat. De negativa 

effekterna som den traditionellt stereotypiska reklamen har inneburit för unga kvinnors 

självkänsla är ytterligare en bidragande faktor till femvertisings framväxt, tillägger 

respondenten. 

 

Ytterligare en faktor till spridningen av femvertising är sociala medier. Samtliga respondenter 

anser att sociala medier har en stor roll i framväxten av femvertising. Sociala medier är ett sätt 

för många att få sina röster hörda och det är på sociala medier som diskussioner sker. 

 

“Man brukar prata om att nu kan alla vara journalister” 

 

För företag innebär sociala medier en möjlighet att få tillbaka feedback från kunder på ett 

naturligt sätt. En av respondenterna berättar att de som företag alltid håller ett öga öppet för de 

diskussioner som kan uppstå på sociala medier. En annan respondent tillägger att möjligheterna 

med sociala medier innebär både för- och nackdelar, och anser att sociala medier utgör en stark 

plattform för kvinnofrågan. 

 

4.1.2 Porträttering av kvinnor i reklam 

I sitt arbete med byråns kunder upplever en av respondenterna att majoriteten av kunderna är 

medvetna om problematiken angående porträttering av kvinnor i reklam. Det är något som alltid 

är med i samtalet och respondenten poängterar även deras ansvar som PR-konsulter att lyfta 

frågan. En annan respondent förklarar att företaget inte har en målgrupp enbart bestående av 

kvinnor, men att frågan är något som ska genomsyra allt arbete, inte bara kommunikation riktad 

mot kvinnor. Vid utformning av reklamfilmer och annonser finns det ständigt en eftertanke 
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bakom de valda personerna som medverkar i reklamen och menar att urvalet ska kunna 

representera målgruppen och samhället. 

 

Att lyfta begrepp och termer som till exempel femvertising på stora interna möten och ha en 

mix av olika personer i arbetsgrupper är ytterligare hur företaget jobbar med frågan, fortsätter 

respondenten att förklara. Det poängteras att alla har ett ansvar att ha frågan i åtanke och att 

ämnet frekvent diskuteras inom branschen. En respondent upplever att de flesta människor idag 

tycks vara medvetna om kvinnofrågan, men påpekar att det fortfarande finns kunder som 

behöver påminnas om det. 

 

4.1.3 Ekonomiska fördelar med femvertising 

Samtliga respondenter är eniga om att femvertising har positiva ekonomiska fördelar och tror 

att många företag vill visa sig som “fanbärare” i kvinnofrågan och att femvertising är en del av 

deras varumärkesarbete. 

 

En respondent tillägger att generation Z 1kommer år 2020 att utgöra 40 % av konsumenterna i 

BRIC-länderna2. Respondenten betonar att för denna generation är det väldigt viktigt att “rädda 

världen” och skapa ett bättre samhälle. Därför anser respondenten att femvertising är något som 

starkt tilltalar generationen och poängterar vidare att företag inte kan “låtsas” och enbart 

använda femvertising kortsiktigt i en kampanj. Samtliga respondenter påpekar vikten av att göra 

femvertising till en långvarig strategi för att bevisa för konsumenten att värdena är genuint 

förankrade i företaget. Femvertising leder därför inte bara till ekonomiska fördelar, utan även 

rent varumärkesmässiga fördelar. 

 

4.1.4 Femvertising; En trend eller här för att stanna? 

En av respondenterna tror att ordet i sig kan vara trendigt och tror även att nya ord och uttryck 

kan komma att ersätta femvertising. Dock tror respondenten att själva essensen av fenomenet 

femvertising kommer bestå och utvecklas till att bli något helt naturligt i samhället. 

 

De övriga respondenterna instämmer i att innebörden av femvertising är här för att stanna. En 

bidragande faktor till detta förklaras vara den yngre generationens engagemang i frågan. Det 

tilläggs att femvertising inte är något som helt plötsligt har dykt upp, då diskussionen om 

feminism och kvinnofrågan varit aktuell under en längre tid. Femvertising är ytterligare ett steg 

i utvecklingen, säger en av respondenterna. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Personer födda 1996 och senare 
2 BRIC-länderna består av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 
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Reklam 1

93%

Reklam 2

6%

Vet ej

1%

VILKEN REKLAM FÖREDRAR DU?

Reklam 1 Reklam 2 Vet ej

4.2 Enkätundersökning 

 

Case 1 – H&M 

I detta case användes reklamfilmer från företaget H&M. Reklam 1 använder sig av 

marknadsföringsstrategin femvertising medan reklam 2 använder den traditionella 

stereotypiska marknadsföringen. Enkäten besvarades av 111 respondenter. Resultatet från de 

fyra variabler som mäter kundlojalitet presenteras i tabeller där medelvärdet (M) visas.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ovanstående diagram och citat visar svaren på enkätens första öppna fråga ”Vilken reklamfilm 

föredrar du och varför?”. Diagrammet visar att majoriteten, 93 % av de tillfrågade, föredrog 

reklam 1. Citaten är ett representativt urval för de svar som mottogs. 

De respondenter som föredrog reklam 2 (6 %) upplevde att produkten framgick tydligare, och 

att de tidigt förstod vilken produkt företaget ämnade sälja.  

 

 

I tabellen visas resultatet från respondenternas köpintention efter att ha tagit del av de två olika 

reklamfilmerna. Reklam 1 visar Mfem= 4,77 och reklam 2 visar Mstereo= 2,89. Differensen är 

1,88. Alltså, de respondenter som exponerades för reklam 1 visade högre värden gällande 

köpintention. 

Köpintention 

Variabel Femvertising (M) Stereotypisk (M) Differens Signifikans 

Köpintention 4,77 2,89 1,88 p < 0,05 

”Det känns som att när som helst i videon kan 

jag eller någon av mina vänner dyka upp” 

”Reklamen hyllar kvinnor i alla färger 

och former” 

”Normbrytande och annorlunda” 

”Befriande” 

”Jag kände mig stark 

och pepp av reklamen!” 

”Den visar powerkvinnor och 

verkligheten” 

”Den visar mer ”riktiga” kroppar och 

att man får vara som man är” 
”Girlpower!” 

”Det kändes som att den riktades 

till MIG” 

”Jordnära och verklig!” 
”Glädjefylld” 

”Ingen framställdes som mindre värd än 

någon annan. Det var inte fokus på deras 

kroppar, utan de tilläts vara ’aktiva’ 

agerande subjekt så som män ofta är i 

reklamfilmer” 
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Cronbachs alpha: 0,87 och 0,87 

 

 

Resultatet visar att Mfem= 5,46 och Mstereo= 2,38, vilket gav differensen 3,08. Resultatet innebär 

att respondenterna har högre intentioner att sprida positiv word-of-mouth efter exponering för 

reklam 1 gentemot reklam 2.  

 

 

Resultatet visar att Mfem = 4,16 och Mstereo = 1,54, vilket gav differensen 2,62. Det innebär att 

respondenterna uppvisar högre intentioner att gilla, kommentera och dela reklam 1 på sociala 

medier jämfört med reklam 2 där intentionerna är signifikant lägre. 

Cronbachs alpha: 0,85 och 0,81. 

 

 

 

Resultatet visade att Mfem = 5,98 och Mstereo = 2,14, vilket gav differensen 3,84. Resultatet visar 

att respondenterna i mycket hög grad kunde identifiera sig med kvinnorna i reklam 1, relatera 

till reklamens budskap samt ansåg att reklamen framställde kvinnor verklighetstroget i en 

signifikant högre utsträckning än i reklam 2. 

 

Cronbachs alpha: 0,84 och 0,88. 

 

Word-of-mouth 

Variabel Femvertising (M) Stereotypisk (M) Differens Signifikans 

WOM 5,46 2,38 3,08 p < 0,05 

Electronic word-of-mouth 

Variabel Femvertising (M) Stereotypisk (M) Differens Signifikans 

eWOM 4,16 1,54 2,62 p < 0,05 

Identifiering 

Variabel Femvertising (M) Stereotypisk (M) Differens Signifikans 

Identifiering 5,98 2,14 3,84 p < 0,05 
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Respondenten ombads ta ställning till ovanstående påstående. Resultatet visas i diagrammet. 

Y-axeln visar antalet respondenter och x-axeln visar hur väl respondenten instämde med 

påståendet. Medelvärdet uppmättes till 5,25 på den sjugradiga skalan. 
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”Finns både djup  

och eftertanke” 

”Reklamen visar att kvinnor är 

gränslösa” 

Case 2 – Venus 

I detta case användes reklamfilmer från företaget Venus. Reklam 1 använder sig av 

marknadsföringsstrategin femvertising medan reklam 2 använder den traditionella 

stereotypiska marknadsföringen. Enkäten besvarades av 87 respondenter. Resultatet från de 

fyra variabler som mäter kundlojalitet presenteras i tabeller där medelvärdet (M) visas. 

 

 

 

 

 
Ovanstående diagram och citat visar svaren på enkätens första öppna fråga ”Vilken reklamfilm 

föredrar du och varför?”. Diagrammet visar att majoriteten, 91 % av de tillfrågade, föredrog 

reklam 1.  Citaten är ett representativt urval för de svar som mottogs.  

 

De respondenter som föredrog reklam 2 (9 %) upplevde, liksom i case 1, att produkten framgick 

tydligare, och att de tidigt förstod vilken produkt företaget ämnade sälja.  

 

I tabellen visas resultatet från respondenternas köpintentioner efter att ha tagit del av de två 

olika reklamfilmerna. Reklam 1 visar Mfem = 4,67 och reklam 2 visar  

Mstereo = 2,48. Differensen är 2,19. De respondenter som exponerats för reklam 1 visade alltså 

signifikant högre värden gällande köpintention. Resultatet överensstämde med resultatet från 

case 1.  

 

Cronbachs alpha: 0,88 och 0,89  

Reklam 1

91%

Reklam 2

9%

VILKEN REKLAM FÖREDRAR DU?

Reklam 1 Reklam 2

Köpintention 

Variabel Femvertising (M) Stereotypisk (M) Differens Signifikans 

Köpintention 4,67 2,48 2,19 p < 0,05 

”Den visar kvinnor på ett positivt 

sätt och uppmuntrar kvinnor” 

”Den hade ett budskap om att kvinnors 

utrymmen måste utvidgas, att en som 

kvinna inte ska låta reducera  

en till några få ’typiskt kvinnliga’ 

egenskaper” 

”Allt var inte rosa och skimrande” 

”Nytänkande och normkritisk” 

”Jag köper produkten för min 

egen skull” 

”För att reklamens budskap är 

jätteviktigt idag” 

”Den nådde mig!” 
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Resultatet visar att Mfem = 5,21 och Mstereo = 1,90, vilket gav differensen 3,31. Resultatet innebär 

att respondenterna har betydligt högre intentioner att sprida positiv word-of-mouth efter 

exponering för reklam 1 gentemot reklam 2. I jämförelse med case 1 var det något lägre resultat, 

gällande både Mfem och Mstereo.  

 

Resultatet visar att Mfem = 4,34 och Mstereo = 1,31, vilket gav differensen 3,03. Det innebär att 

respondenterna uppvisar betydligt högre intentioner att gilla, kommentera och dela reklam 1 på 

sociala medier jämfört med reklam 2 där intentionerna är signifikant lägre. Resultatet hade stora 

likheter med case 1. Dock visade respondenterna i case 2 något högre intentioner av positiv 

eWOM för reklam 1 och något lägre intentioner av positiv eWOM för reklam 2. 

 

Cronbachs alpha: 0,92 och 0,94. 

 

 

Resultatet visade att Mfem = 5,71 och Mstereo = 2,05, vilket gav differensen 3,66. Resultatet visar 

att respondenterna kunde identifiera sig med kvinnorna i reklam 1, relatera till reklamens 

budskap samt ansåg att reklamen framställde kvinnor verklighetstroget i en signifikant högre 

utsträckning än i reklam 2. Även här motsvarade resultatet från case 1 resultatet från case 2, 

med undantag för något lägre värden i case 2.  

 

Cronbachs alpha: 0,81 och 0,85. 

 

 

 

Word-of-mouth 

Variabel Femvertising (M) Stereotypisk (M) Differens Signifikans 

WOM 5,21 1,90 3,31 p < 0,05 

Electronic word-of-mouth 

Variabel Femvertising (M) Stereotypisk (M) Differens Signifikans 

eWOM 4,34 1,31 3,03 p < 0,05 

Identifiering 

Variabel Femvertising (M) Stereotypisk (M) Differens Signifikans 

Identifiering 5,71 2,05 3,66 p < 0,05 
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Respondenten ombads ta ställning till ovanstående påstående. Resultatet visas i diagrammet. 

Y-axeln visar antalet respondenter och X-axeln visar hur väl respondenten instämde med 

påståendet. Medelvärdet uppmättes till 5,53 på den sjugradiga skalan.  
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4.4 Övriga tankar och synpunkter 

Enkäterna avslutades med en öppen fråga där respondenten gavs möjlighet att dela med sig av 

övriga synpunkter och tankar. Totalt valde 54 av 198 respondenter att lämna ytterligare åsikter 

om ämnet och enkäten. Då frågan resulterade i intressanta resonemang och tillägg presenteras 

även ett urval av dessa svar. Dessa svar representerar de generella synpunkterna som lämnades. 

 

”Såg reklam nummer 2 på tv när den gick ofta och bytte alltid kanal. Gillar reklam 1 skarpt. 

Tror även att tiden spelar in då jag har för mig att reklam 2 är lite äldre och att 

marknadsföringsteamet därför inte förstått det vackra med att stärka kvinnor, istället för att 

trycka in dem i en mall.” 

 

”Ju mer reklam börjar bryta mot stereotyper, desto mer skulle jag nog börja ifrågasätta 

stereotypa reklamer” 

 

”Förhoppningen när företag gör reklamfilmer som reklam 1 som innehåller ett budskap, och 

inte bara produkten de vill sälja, är att de också jobbar för budskapet och att det ska efterlevas. 

I det här fallet vill de att stereotypen av kvinnor ska brytas. Det är något de får jobba på 

eftersom de säljer produkter som annars kan påverka stereotypen av kvinnor, att de till exempel 

ska ha rakade ben.”  

 

”Kan önska att HM skulle förmedla budskapet i första videon lite grann hela tiden, istället för 

i en enskild film. Då skulle det kännas mindre cyniskt och mer äkta.” 

 

”Arbetet kring de stereotypa normerna gällande kvinnor är ständigt viktigt!! Året är 2016 och 

vi är inte i närheten av att betrakta könen som människor istället för just kön.” 

 

”Jag är generellt trött på reklam där både män och kvinnor, men framförallt kvinnor, framstår 

som smala, sexiga, ’villiga att klä av sig’, flirtiga etc.” 
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5. Analys  
I det här avsnittet analyseras studiens resultat med hjälp av den teoretiska referensramen. Den 

första delen bygger på resultatet från intervjuerna. Därefter analyseras resultatet från den 

genomförda enkätundersökningen. Slutligen presenteras en kortare sammanfattning av 

analysen där de två olika studierna jämförs och knyts samman, följt av ytterligare upptäckter 

som uppkommit under studien.  

5.1 Analys av intervjuer   

5.1.1 Femvertising  

Det finns ännu ingen vedertagen definition av femvertising, men fenomenet har beskrivits i 

media som en kvinnoförstärkande marknadsföring som inte begränsar kvinnor och bygger på 

autenticitet. Medias beskrivning av femvertising speglas även av branschen som beskriver 

femvertising som kommunikation eller reklam som förmedlar en positiv kvinnobild. Vidare 

beskrivs femvertising som reklam där kvinnor framställs som egna individer med olika nyanser 

och styrkor, inte ett objekt.  

 

5.1.2 Varför har fenomenet växt fram?  

Genom att förstå reklamens roll som en avspegling av samhället och de rådande normerna, 

snarare än en formgivare, kan framväxten av femvertising förstås. Eisend (2010) menar att 

marknadsförare bör vara medvetna om och utgå från samhällets värderingar och normer vad 

gäller könsroller när de utformar reklam. Förstås reklamens roll som en avspegling menar Grau 

& Zotos (2016) att kvinnor bör porträtteras efter de rådande normer och den uppfattning om 

könsrollerna som dominerar samhället. Den huvudsakliga förklaringen till femvertisings 

uppkomst är dess symbios med feminismen. Förklaringen går alltså att koppla till synen på 

reklamens roll som en avspegling av samhället. Femvertising speglar de normer och den 

rådande synen på könsroller som präglar dagens samhälle. 

 

Femvertisings framväxt kan också förstås på grund av det rådande missnöjet hos kvinnliga 

konsumenter gentemot reklam som Barletta (2002) beskriver. Kvinnor har fått nog av den 

stereotypa reklam som bland annat inneburit negativa konsekvenser för många kvinnors 

självkänsla. Femvertising har vuxit fram för att det behövs och är ett naturligt steg i 

samhällsutvecklingen. Vidare kan framväxten av femvertising förklaras genom det faktum att 

kvinnor idag har större inflytande och besitter ledande positioner inom kommunikation-och 

marknadsföringsbranschen. 

 

Användare av sociala medier kan enas i “communities” och uppmärksamma ämnen de 

gemensamt finner betydelsefulla (Mangold and Faulds, 2009). Sociala medier utgör en stark 

plattform för kvinnofrågan där det finns möjlighet att göra sin röst hörd. Det är en förklarande 

faktor till hur femvertising har vuxit fram. Genom att vara närvarande och bevaka diskussionen 

på sociala medier kan företag ta del av konsumenternas åsikter. Interaktionen på sociala medier 

ger även konsumenterna möjlighet att på ett nytt och djupare sätt delta i företagets utveckling, 

produkter och påverka varumärket (Roncha & Radclyffe-Thomas, 2016). 
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Något som tydligt framgick från intervjuerna med marknadsföringsbyråerna var att det finns en 

stark tilltro till femvertising. Essensen av fenomenet är något som kommer att kvarstå och 

utvecklas till att bli en naturlig del av samhället. Kvinnofrågan och hur kvinnor porträtteras i 

reklam är något som ständigt tas i beaktning hos byråerna. Engagemanget i kvinnofrågan har 

ökat med tiden och tagit större plats i samhället tack vare feminismens förankring, och speciellt 

finns ett fortsatt djupt engagemang hos den yngre generationen. Generation Z är en generation 

som överlag vill skapa ett bättre samhälle. Därmed verkar femvertising inte vara ett temporärt 

fenomen utan något som konsumenterna kommer kräva av företagen i framtiden. 

 

5.2 Analys av resultat från enkäten  

5.2.1 Köpintentioner  

Tidigare forskning visar att lojala kunder till exempel köper mer, är mindre priskänsliga och 

inte påverkas av konkurrerande företag och dess produkter (Goodwin & Ball, 1999). De tre 

exemplen på beteenden hos lojala kunder är vad som uppmätts i variabeln köpintention. De två 

casen visade på samma resultat; femvertising leder till signifikant högre köpintentioner jämfört 

med stereotypiskt utformad reklam. Exempelvis var Mfem: 4,77 och Mstereo: 2,89 i case 1. Både 

Eisend (2010) och Åkestam (2016) påpekar att stereotypisk kvinnoporträttering i reklam kan 

leda till en negativ inverkan på kvinnors köpintentioner, vilket stöds av studiens resultat då den 

stereotypa reklamen uppvisade lägre värden på köpintentioner.  

Studiens resultat visade att respondenterna i högre utsträckning var villiga att köpa produkten 

som visades i reklamen där femvertising använts som marknadsföringsstrategi. Respondenterna 

uppvisade även högre intentioner att välja att handla av företaget framför liknande företag efter 

att ha sett femvertising-reklamen. Femvertising är således en ekonomiskt lönsam strategi att 

tillämpa. Dessutom ledde femvertising till en högre benägenhet hos respondenterna att betala 

ett något högre pris för produkten i reklamen, vilket indikerar på lojalitet då den lojala kunden 

är mindre priskänslig (Goodwin & Ball, 1999). 

5.2.2 Word of mouth  

Tidigare studier visar att kvinnor är mer benägna att sprida positiva budskap om ett företag i 

form av rekommendationer, nöjdhet och lojalitet (Herter et al. 2014). Därmed blir det viktigt 

för företag att skapa reklam som de kvinnliga konsumenterna vill tala väl om. Studiens resultat 

visar att den kvinnliga konsumentens villighet att sprida positiv word-of-mouth skiljde sig 

signifikant åt efter exponering för de två olika reklambudskapen. Femvertising resulterade i 

betydligt högre positiva intentioner än den stereotypiska reklamen, vilket framgick i både case 

1 (Mfem: 5,46 och Mstereo: 2,38) och case 2 (Mfem: 5,21 och Mstereo: 1,90). 

Konsumentens vilja för spridning av positiv word-of-mouth har ett positivt samband med 

graden av lojalitet hos kunden (Ström & Vendel, 2015). Samtidigt finns det ett positivt samband 

mellan spridningen av positiv word-of-mouth och ett företags tillväxttakt (Grönroos, 2015). 

Dessutom är word-of-mouth kostnadsfri reklam för företag, vilket kan leda till värvning av nya 
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kunder (Grönroos, 2015). Femvertising kan således vara en lönsam och kostnadseffektiv 

marknadsföringsstrategi att tillämpa, då denna strategi resulterade i högre intentioner att sprida 

positiv word-of-mouth i jämförelse med den traditionella stereotypiska reklamen. 

 

5.2.3 Electronic word-of-mouth   

Resultatet tyder på att femvertising leder till betydligt högre benägenhet för konsumenter att 

sprida positiv electronic word-of-mouth, i jämförelse med den traditionella stereotypiska 

reklamen. Case 1 resulterade i värdena Mfem: 4,16 och Mstereo: 1,54. I case 2 var motsvarande 

värden 4,34 och 1,31. Det innebär att kvinnliga konsumenter uppvisar högre intentioner att 

gilla, kommentera och dela reklamen på sociala medier. Det är en viktig upptäckt då kvinnor 

har starka tendenser att söka information inför ett köp (Herter et al. 2014), och information som 

fås på sociala plattformar från andra konsumenter anses mer trovärdig än den information som 

företagen själva förmedlar i sin marknadsföring (Mangold & Faulds, 2009). Genom att skapa 

reklam som konsumenten talar väl om i sociala medier kan försäljningen öka och nya kunder 

värvas, vilket femvertising tycks medföra. Dessutom ger electronic word-of-mouth en större 

spridning och ett mer permanent avtryck än traditionella kommunikationskanaler (Cheung & 

Lee, 2012), vilket gör positiv electronic word-of-mouth till ett kraftfullt redskap. Tillämpas 

femvertising som strategi kan alltså företag uppnå stor spridning på sociala medier och på så vis 

nå ut till nya kunder, samtidigt som de kan föra en konversation med befintliga kunder. Därmed 

kan relationen mellan företaget och dess kunder utvecklas och förstärkas, vilket bidrar till en 

högre grad av kundlojalitet (Roncha & Radclyffe-Thomas, 2016). 

 

5.2.4 Identifiering   

Resultatet för identifiering visade den största differensen mellan de två olika reklamerna. 

Respondenterna kunde i betydligt högre grad identifiera sig med kvinnorna i den reklam som 

använde sig av femvertising som marknadsföringsstrategi. De kunde även relatera till reklamens 

budskap och upplevde att den visade en verklighetstrogen bild av kvinnor, till skillnad från den 

stereotypiska som uppvisade signifikant lägre värden. Resultatet var överensstämmande i de 

två casen, där Mfem var 5,98 respektive 5,71 och Mstereo var 2,14 respektive 2,05. 

 

Den kvinnliga konsumenten vill kunna relatera och känna igen sig i reklamens budskap 

(Barletta, 2002). Det är något som femvertising uppnår till skillnad mot den stereotypiska 

reklamen. Anledningen är att den kvinnliga konsumenten har svårt att relatera till en 

konstruerad verklighet och kan inte identifiera sig med den stereotypiska reklamens idealbild. 

Även Miller (2005) påpekar att kvinnor idag inte känner igen sig i den stereotypiska reklamen, 

vilket bekräftas av studiens resultat. Kroppsfixering, ungdomlighet och en femininitet som ska 

genomsyra en kvinnas personlighet är inte längre åtråvärt hos den nya generationen. Istället 

lyfter Miller (2005) fram kvaliteter som frihet, styrka och en aktiv tillvaro som eftertraktat, 

vilket är kvaliteter som femvertising lyfter fram. Även en stor variation i kroppsform, etniciteter 

och ålder går att finna i femvertising, vilket också bidrar till en högre grad av identifiering. 
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I enkätens sista påstående tog respondenterna ställning till huruvida de ansåg det vara viktigt 

att företag framställer kvinnor verklighetstroget i sin reklam för att de som konsumenter ska 

vilja handla av företaget. Det uppmätta medelvärdet för de två casen var 5,25 respektive 5,53 

på den sjugradiga skalan. Genom att utforma reklam där det tydligt framgår att företaget tar ett 

socialt ansvar, menar Mohr et al. (2001) att företaget kan nå ut till de kunder som baserar sitt 

beslut att handla på företagets grad av ansvarstagande. Genom att använda sig av stereotypisk 

reklam går företagen miste om dessa kunder. Framtidens konsumenter, generation Z, är en 

generation där socialt ansvar är av betydelse och något som prioriteras. Det indikerar att 

konsumenterna som baserar sina inköp på företagets ansvarstagande kommer öka i framtiden. 

Företag som använder stereotyp reklam riskerar därmed att gå miste om en betydande 

konsumentandel och försäljningsintäkter.  

 

5.2.5 Respondentens synpunkter och tankar  

Från den avslutande öppna frågan i enkätundersökningen valde många respondenter att 

ytterligare dela med sig av sina tankar i ämnet. En respondent skrev ”Kan önska att HM skulle 

förmedla budskapet i första videon lite grann hela tiden, istället för i en enskild film. Då skulle 

det kännas mindre cyniskt och mer äkta.” Respondenten syftar på att H&M bör använda sig av 

femvertising genomgående i sin kommunikation, annars uppfattas budskapet inte som genuint. 

Åsikten om att femvertising bör användas långsiktigt delades av ytterligare en respondent som 

menade att ”Förhoppningen när företag gör reklamfilmer som reklam 1 som innehåller ett 

budskap, och inte bara produkten de vill sälja, är att de också jobbar för budskapet och att det 

ska efterlevas.”. Vid utformning av reklamkampanjer bör företag alltid utgå från hur kunden, 

eller den potentiella kunden, kommer att känna inför det presenterade budskapet (Grönroos, 

2015). Lärdomen blir således att femvertising inte enbart bör tillämpas som 

marknadsföringsstrategi vid enstaka tillfällen om budskapet ska uppfattas som genuint. 

Ändamålet med reklambudskap är att värva och behålla kunder (Grönroos, 2015) vilket gör att 

företag bör ta till sig av respondenternas respons för att förbättra kommunikationsprocessen och 

stärka kundlojaliteten. 

 

En annan respondent sade ”Jag är generellt trött på reklam där både män och kvinnor, men 

framförallt kvinnor, framstår som smala, sexiga, ’villiga att klä av sig’, flirtiga etc.” Denna 

respondent riktade kritik mot den stereotypiska reklamen och uppfattar den typen av reklam 

som tröttsam. Ytterligare en respondent ställde sig negativ till den stereotypiska reklamen och 

meddelade ”Såg reklam nummer 2 på tv när den gick ofta och bytte alltid kanal. Gillar reklam 

1 skarpt.” Att skapa reklambudskap som resulterar i att konsumenten väljer att byta kanal är 

självklart inte eftersträvansvärt för företag. Då dagens konsumenter ständigt exponeras för 

reklam i sin vardag blir konsekvensen att konsumenten sorterar bort delar av reklambudskapen, 

vilket resulterar i att företag misslyckas med sin kommunikation (Dahlén & Edenius, 2007). 

Eftersom vissa respondenter ansåg sig trötta på den stereotypiska reklamen, i viss mån i så stor 

utsträckning att de byter kanal, kan den stereotypiska reklamen anses vara en ofördelaktig 

marknadsföringsstrategi att tillämpa. Företag bör komma ihåg att det alltid är kunden, inte 
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företaget, som bestämmer vilka marknadsföringsaktiviteter som påverkar kundens beteende 

och preferenser (Grönroos, 2015).  

 

 

5.3 Sammanfattning analys  

Respons från mottagare av ett budskap möjliggör för företag att justera det kommunicerade 

budskapet så det bättre passar mottagarens behov (Fiske & Jenkins, 2010).  I studien har två 

olika reklambudskap presenterats för kvinnliga konsumenter och därefter har deras respons 

uppmätts för att slutligen bedöma vilket budskap som leder till högst grad av kundlojalitet. 

Resultatet från enkätundersökningen visade genomgående högre värden på samtliga variabler 

som använts som mått för kundlojalitet för femvertising gentemot den stereotypa reklamen, 

något som återspeglades i båda casen. Det indikerar att femvertising är en lyckad 

marknadsföringsstrategi, vilket är en uppfattning som även branschen delar. Resultatet från 

studien indikerar att företag som använder stereotypisk reklam bör justera sitt budskap då denna 

typ av reklam inte uppfyller den kvinnliga konsumentens preferenser. 

 

Kvinnor utgör idag en stor konsumentandel av dagens marknad, inte minst inom mode- och 

skönhetsindustrin (Miller, 2005), en industri som denna studie har inriktat sig på. Då kvinnor 

generellt anses vara mer lojala kunder (Barletta, 2002), är det viktigt för företag att veta vad 

kvinnor efterfrågar och vad som skapar lojalitet hos kvinnliga konsumenter, vilket resultatet 

från denna studie visar på. Lojala kunder innebär ekonomiska fördelar, då det är betydligt 

mindre kostsamt att vårda relationen med en redan existerande kund än att värva en ny kund 

(Grönroos, 2015). Det är med femvertising som marknadsföringsstrategi som de ekonomiska 

fördelarna i högst grad kan uppnås. Även marknadsföringsbranschen börjar inse den lönsamhet 

som finns förknippad med femvertising och förstå ämnets betydelse för de kvinnliga 

konsumenterna.  

Något som framkom från både enkätundersökningen och intervjuerna var att femvertising bör 

användas som en långsiktig marknadsföringsstrategi för att få störst effekt. Tillämpas 

femvertising kortsiktigt i enstaka reklamkampanjer kan budskapet uppfattas som ogrundat och 

konstlat, vilket framgick av enkätundersökningen. Att femvertising bör användas långsiktigt 

framkom även från de genomförda intervjuerna med de yrkesverksamma i kommunikations-

och marknadsföringsbranschen. 

 

5.4 Ytterligare upptäckter 

En synpunkt som framkom från respondenterna i studien var att femvertising inte fokuserar 

tillräckligt på produkten i reklamen, för att samtliga respondenter skulle förstå vad som 

ämnades att säljas. Produkten upplevs hamna i skymundan. Hade produkten framgått 

tydligare och inkorporerats naturligt med aspekterna inom femvertising, hade reklamen haft 

möjlighet att få större effekt. 
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6. Slutsatser och implikationer 
I det avslutande avsnittet återkopplas studiens resultat till studiens syfte och frågeställning, och 

dessa besvaras. Dessa slutsatser mynnar ut i praktiska- samt teoretiska implikationer, följt av 

en diskussion kring förslag på vidare forskning inom området.  

 

Studien ämnade utreda femvertisings inverkan på kundlojalitet, i jämförelse med den 

traditionellt stereotypiska marknadsföringen, för att förstå hur marknadsföringsaktiviteter 

riktade mot kvinnor bör utformas. Vidare förväntades studien bidra med ökad förståelse för 

fenomenet femvertising och dess framväxt. Studiens frågeställning var därför följande: 

 

Leder femvertising till ökad kundlojalitet i jämförelse med den traditionellt stereotypiska 

marknadsföringen? 

 

Femvertising kan beskrivas som marknadsföring som förmedlar en positiv kvinnobild där 

kvinnor inte begränsas utan framställs som egna individer med olika nyanser och styrkor. 

Kärnan av femvertising består av mångfald och bygger på reklam som är verklighetsförankrad. 

Vidare är femvertising ett resultat av den utveckling som feminismen har tillfört samhället. Den 

successivt förändrade synen på den kvinnliga könsrollen har resulterat i att reklamen har börjat 

förändras för att avspegla hur samhället ser ut idag. Tack vare sociala medier har femvertising 

fått en kanal att spridas genom och har enat de kvinnliga konsumenter som kräver en förändring.  

 

Femvertising - jämfört med den stereotypiska marknadsföringen- resulterade i betydelsefullt 

högre köpintentioner och en högre benägenhet att sprida både positiv word-of-mouth och 

eWOM. Dessutom kunde den kvinnliga konsumenten identifiera sig i högre grad med reklamen.  

 

Då var och en av ovan nämnda variabler mäter kundlojalitet och femvertising uppvisar högre 

värden på samtliga, finns indikation på att femvertising, till skillnad från den traditionella 

stereotypiska marknadsföringen, leder till högre grad av kundlojalitet. Därför bör femvertising 

användas som marknadsföringsstrategi i reklam riktad mot kvinnor.  

 

Studiens resultat och analys baseras på ett enstaka exponeringstillfälle för respondenterna. 

Därmed kan slutsatserna som dras från respondenternas svar utifrån reklamfilmerna endast 

anses visa femvertisings kortsiktiga inverkan på konsumenternas kundlojalitet. Däremot 

innehöll enkäten frågor som inte uteslutande handlar om reklamfilmerna utan syftar till 

respondentens generella syn på betydelsen av femvertisings innebörd för kundlojalitet. De 

kompletterande intervjuerna ger en vidare syn på femvertisings roll i samhället och den plats 

som femvertising både tar och ges inom marknadsföringsbranschen. Därmed anses slutsatsen 

kunna dras om att femvertising visar tydliga indikationer på högre grad av kundlojalitet. 

Analysen visar även att essensen i femvertising sannolikt kommer vara en del av samhällets 

utveckling där sociala ställningstaganden tar allt större plats.  
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Det rådande överflöd av reklam som existerar idag har gjort att många konsumenter blivit 

avtrubbade (Dahlén & Edenius, 2007). För att nå fram med sitt reklambudskap är det därför 

viktigt för företag att utforma reklam som konsumenten tar till sig. Tidigare har den traditionellt 

stereotypiska reklamen dominerat marknaden, men har nu fått konkurrens av femvertising. 

Studien har visat att femvertising leder till en högre grad av kundlojalitet, vilket innebär 

betydande ekonomiska fördelar för företag. Därför uppmuntras en användning av femvertising 

som marknadsföringsstrategi. 

 

Studien visade att femvertising resulterade i högre intentioner att sprida positiv eWOM. Genom 

att använda sig av femvertising som marknadsföringsstrategi kan företag få kostnadsfri 

spridning på sociala medier. Den vetskapen ger ytterligare anledning till att använda 

femvertising som marknadsföringsstrategi. 

 

Det är dock viktigt att påpeka att företag bör använda femvertising som en långsiktig 

marknadsföringsstrategi. Enstaka reklamkampanjer kan leda till kortsiktiga ekonomiska 

fördelar, men för att uppnå bestående ekonomiska fördelar krävs att företagen förankrar 

värderingarna internt. Konsumenter kan ställa sig skeptiska till företag som vänder kappan efter 

vinden och anse att reklamen inte är genuin. I framtiden kommer kraven sannolikt att vara ännu 

högre på företag att ta socialt ansvar, där det bland annat ingår att visa en verklighetstrogen bild 

av kvinnor i reklam. Framtidens konsumenter, generation Z, beskrivs som en generation med 

stort samhällsengagemang. Det stora engagemanget framkom även av studien, som riktade sig 

till de yngre generationerna. 

 

Då femvertising är ett nytt fenomen existerar det idag ett kunskapsgap om ämnet och hur denna 

typ av marknadsföringsstrategi uppfattas och tas emot av konsumenter. Denna studie har 

bidragit till en ökad förståelse för fenomenet och varför det vuxit fram. Studien bidrar även med 

kunskapen att femvertising tas emot positivt av den kvinnliga konsumenten. Studien är således 

ett steg på vägen i förståelsen av femvertising. Dock finns det fortfarande mycket kvar att utreda 

för att helt förstå fenomenet och dess innebörd. 

Femvertising utgörs av en mängd olika aspekter, däribland kroppsform, hudfärg, ålder och 

personlighet. Vidare forskning inom ämnet rekommenderas att inrikta sig på vilka aspekter som 

har störst inverkan på konsumenterna. Kan ett företag i sin reklam utesluta en eller flera av 

aspekterna och ändå uppnå de önskvärda effekterna av femvertising? Är någon aspekt viktigare 

än den andra? 

Studien har gjorts med fokus på mode- och skönhetsindustrin, framtida forskning kan även 

inriktas mot andra branscher för att öka kunskapen om huruvida femvertisings inverkan på 

kundlojalitet skiljer sig mellan olika branscher.  

 

 

 



42 

 

 

5.4 Egna reflektioner  

Innan studien påbörjades hade vi aldrig hört talas om fenomenet femvertising. Det var en kort 

artikel i tidningen Resumé som fångade intresset för ämnet. En intressant del av arbetet har 

varit att se debatten om femvertising växa fram i realtid.  

Efter arbetet med studien har vi själva börjat reflektera mer och ifrågasätta stereotypisk reklam 

som idag känns föråldrad. Därför hoppas vi att reklambranschen lyssnar till de kvinnliga 

konsumenterna och skapar reklam som kvinnor kan relatera till. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Enkät  

Hej!  

Vi är två studenter som undersöker hur kvinnliga konsumenter reagerar på olika reklamfilmer. 

Vi skulle verkligen uppskatta om du tar dig tid att svara på enkäten! Ditt deltagande i studien 

kommer självklart vara anonymt.  

Du kommer nu få se två reklamfilmer. Se båda filmerna innan du börjar svara på frågorna. I 

första delen av enkäten kommer du få svara på frågor utifrån reklam 1 och sedan samma frågor 

igen men utgå då från reklam 2. Utgå från helhetsintrycket du fick när du tittade på videon när 

du besvarar frågorna.   

Det är viktigt att du svarar på både del 1 och del 2.  

Tack på förhand!  

Reklam 1 Case 

H&M  

https://www.youtube.com/watch?v=tKduzR4HhI0  

          

Case Venus https://www.youtube.com/watch?v=7OJdRsNEVkk  

                    

https://www.youtube.com/watch?v=tKduzR4HhI0
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Reklam 2 Case 

H&M  

https://www.youtube.com/watch?v=Klv4pDN6Wco  

  

Case Venus  

https://www.youtube.com/watch?v=pR8zUIEH52g  

  

Vilken reklamfilm föredrog du och varför? Svara gärna kortfattat*  

  
Ditt svar  

DEL 1-Du kommer nu få ta ställning till följande påståenden, utgå från Video 1  

Reklamen får mig att vilja köpa produkten *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Reklamen får mig att vilja handla från företaget framför konkurrerande företag *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  
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Reklamen får mig att vara villig att betala lite mer för produkten *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Reklamen får mig att vilja tala väl om företaget till vänner och bekanta *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Såg jag den här videon på sociala medier skulle jag “gilla” videon *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Såg jag den här videon på sociala medier skulle jag kommentera positivt *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Såg jag den här videon på sociala medier skulle jag "dela" den i ett positivt syfte *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Jag kan känna igen mig i en eller flera av kvinnorna i reklamen (t.ex.  

utseende, beteende eller personlighet) *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Jag anser att reklamen visar en verklighetstrogen bild av kvinnor *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Jag kan relatera till reklamens budskap *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Välj ett alternativ som du håller med om *  

• Den här reklamen porträtterar kvinnor stereotypiskt  

• Den här reklamen visar en icke-stereotypisk bild av kvinnor  

• Vet ej  

DEL 2- Nu kommer du få ta ställning till samma påståenden igen, men utgå från Video 2  

Reklamen får mig att vilja köpa produkten *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Reklamen får mig att vilja handla från företaget framför konkurrerande företag *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Reklamen får mig att vara villig att betala lite mer för produkten *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  
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Reklamen får mig att vilja tala väl om företaget till vänner och bekanta *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Såg jag den här videon på sociala medier skulle jag “gilla” videon *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Såg jag den här videon på sociala medier skulle jag kommentera positivt  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Såg jag den här videon på sociala medier skulle jag "dela" den i ett positivt syfte *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Jag kan känna igen mig i en eller flera av kvinnorna i reklamen (t.ex.  

utseende, beteende eller personlighet)  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Jag anser att reklamen visar en verklighetstrogen bild av kvinnor *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Jag kan relatera till reklamens budskap *  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med  

  

Välj ett alternativ som du håller med om *  

• Den här reklamen porträtterar kvinnor stereotypiskt  

• Den här reklamen visar en icke-stereotypisk bild av kvinnor  

• Vet ej  

Avslutande frågor om dig  

För mig är det viktigt att kvinnor framställs verklighetstroget i reklam för att jag ska vilja handla 

av ett företag *  

  

Håller inte alls med 1 2 3 4 5 6 7 Håller fullständigt med   

Jag identifierar mig som: *  

• Kvinna  

• Man  Annat Ålder *  

  
Ditt svar  

Har du några övriga synpunkter eller tankar du vill dela med dig av?  

  
Ditt svar  

SKICKA   



52 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide  

Marknadsföring mot kvinnor  

- Tillvägagångssätt  

- Strategi  

  

Femvertising  

- Definition  

- Case  

Varför har femvertising växt fram?  

- Ekonomiska fördelar  

- Sociala medier  

Trend, eller här för att stanna?  
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Bilaga 3. Statistisk signifikans, T-test  

Paired Samples Test - Köpintention 

Variabel 1 är köpintention för femvertising. Variabel 2 är köpintention för den traditionella 

stereotypa reklamen. Signifikans: 0,000. 

 

Paired Samples Test – Word-of-mouth 

   Paired Differences    

 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower  Upper t df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 

VAR00001 - 

VAR00002 3,08108 2,05442 ,19500 2,69464 3,46752 15,801 110 ,000 

Variabel 1 är word-of-mouth för femvertising. Variabel 2 är word-of-mouth för den 

traditionella stereotypa reklamen. Signifikans: 0,000. 

Paired Samples Test – Electronic word of mouth 

Variabel 1 är electronic word-of-mouth för femvertising. Variabel 2 är electronic word-of- 

mouth för den traditionella stereotypa reklamen. Signifikans: 0,000. 

 

 

   Paired Difference s    

 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower  Upper t df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 VAR00001 - 

VAR00002 

1,87988 2,01399 ,19116 1,50105 2,25871 9,834 110 ,000 

   Paired Differences    

 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower  Upper t df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 

VAR00001 - 

VAR00002 2,61862 2,00346 ,19016 2,24177 2,99547 13,771 110 ,000 
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Paired Samples Test - Identifiering 

 

Variabel 1 är identifiering för femvertising. Variabel 2 är identifiering för den traditionella 

stereotypa reklamen. Signifikans: 0,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Paired 

Differences 

Std. Error 

Mean 

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

t df 

Sig. (2-

tailed) Lower Upper 

Pair 1 

VAR00001 - 

VAR00002 3,84384 2,03148 ,19282 3,46172 4,22597 19,935 110 ,000 
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Bilaga 4. Cronbach´s alpha 

Case 1- H&M 

Köpintention: 

 

Reliability Statistics                                                                        Reliability Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Reklam 1 - Femvertising                                                  Reklam 2 - Stereotypisk 

 

 

Electronic word of mouth: 

 

Reliability Statistics  Reliability Statistics 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

          Reklam 1 - Femvertising                                                  Reklam 2 - Stereotypisk 

 

 

 

 

 

Cronbach's  

Alpha  

Cronbach's  

Alpha Based 

on  

Standardized  

Items  

N of 

Items  

,806  ,847  3  

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,867 ,868 3 

Cronbach's  

Alpha  

Cronbach's  

Alpha Based 

on  

Standardized  

Items  

N of 

Items  

,851 ,851 3  

Cronbach's  

Alpha  

Cronbach's  

Alpha Based 

on  

Standardized  

Items  

N of 

Items  

,867  ,878  3  
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Identifiering: 

 

Reliability Statistics  Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

   

,842 ,847 3    
 

 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,882 ,885 3 

Reklam 1 - Femvertising                                          Reklam 2 - Stereotypisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 2 – Venus 

 

Köpintention: 

 

Reliability Statistics  Reliability Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam 1 – Femvertising                                            Reklam 2 - Stereotypisk 

 

 

 

 

Cronbach's  

Alpha  

Cronbach's  

Alpha Based 

on  

Standardized  

Items  

N of 

Items  

,876 ,877 3  

Cronbach's  

Alpha  

Cronbach's  

Alpha Based 

on  

Standardized  

Items  

N of 

Items  

,886  ,893  3  
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Electronic word of mouth: 

 

Reliability Statistics  Reliability Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam 1 – Femvertising                                           Reklam 2 – Stereotypisk 

Identifiering: 

Reliability Statistics  Reliability Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklam 1 – Femvertising                                             Reklam 2 - Stereotypisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's  

Alpha  

Cronbach's  

Alpha Based 

on  

Standardized  

Items  

N of 

Items  

,942  ,946  3  

Cronbach's  

Alpha  

Cronbach's  

Alpha Based 

on  

Standardized  

Items  

N of 

Items  

,919 ,919 3  

Cronbach's  

Alpha  

Cronbach's  

Alpha Based 

on  

Standardized  

Items  

N of 

Items  

,814 ,827 3  

Cronbach's  

Alpha  

Cronbach's  

Alpha Based 

on  

Standardized  

Items  

N of 

Items  

,849  ,859  3  


