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ABSTRACT 
 

In a world where consumers are showered with commercial messages, being noticed is hard, 

not to say impossible. A tougher climate requires tougher approaches, which has led to new 

marketing methods. One of those new methods is provocative advertising, which appeals to 

the consumer’s feelings by means of provocation. Provocative advertising and its effects on 

consumers might have been studied before. However, those studies have mainly been focused 

on provocation in terms of sexual stimulus. How other provocations than those affect 

consumers are therefore associated with a lot of insecurity. As a first step in giving advice in 

this matter, a qualitative study with focus groups has been executed, with the aim of 

identifying which kind of feelings and attitudes take place in the consumers’ mind after being 

exposed for provocative TV commercials, including other elements than sex, nudity and 

erotic. Four TV commercials containing provocative elements have been studied and the 

results show that the kind of provocation mentioned above raises a lot of feelings which are 

both bipolar and complex. The attitudes to the sender that arises have appeared to be positive 

when it is for a good purpose. Provocative advertising furthermore appears to be more useful 

when the aim is to remind consumers rather than giving information about specific products. 

 

 

Key words: Provocative commercials, Provocative advertising, Emotional 

marketing, Feelings, Emotions, Attitudes, Advertising attitudes 
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SAMMANFATTNING  
 

I en värld där konsumenten dagligen överöses av kommersiella budskap är det många gånger 

svårt, för att inte säga omöjligt, för företag att synas. Ett tuffare klimat kräver tuffare 

tillvägagångssätt, vilket har resulterat i nya marknadsföringsmetoder. En av dessa nya metoder 

är provokativ marknadsföring som vänder sig till betraktarens känslor genom provokation. 

Provokativ reklam och dess effekter på konsumenter har undersökts tidigare. Dessa studier 

har emellertid övervägande fokuserat på provokation i form av sexuella stimuli, varför det 

råder stor osäkerhet om hur andra provokationsformer i reklamsammanhang mottas av 

konsumenter. Som ett första led att ge råd i denna fråga har därför en kvalitativ studie med 

fokusgrupper som undersökningsmetod utförts, i syfte att identifiera vilken typ av känslor 

och attityder som väcks hos konsumenter när de exponeras för provokativ reklam 

innehållande andra element än sex, nakenhet och erotik. Fyra reklamfilmer innehållande 

provocerande element har studerats och resultaten visar att nämnd form av provokation 

väcker många känslor som är av både bipolärt och komplext slag. De attityder till avsändaren 

som uppstår har visat sig vara av främst positivt slag när ändamålet är gott. Vidare har 

provokativ reklam visat sig vara mer lämplig när målet är att uppnå erinran snarare än att 

informera om specifika produkter. 

 

Nyckelord: Provokativ reklam, Provokativ marknadsföring, Känsloladdad marknadsföring, 

Känslor, Emotioner, Attityder, Reklamattityder
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NÅGRA ORD OM UPPSATSENS TITEL 

 

Titeln till denna uppsats kan säkerligen förvåna och kanske till och med chocka och ge 

upphov till negativa känslor. Sådana reaktioner utgör en del av det område vilket uppsatsen 

behandlar. Titeln kan således sägas vara sprungen ur två källor; dels är den en direkt 

anspelning på de reklamfilmer som har studerats, dels är den en indikation på uppsatsens 

innehåll - provokation. Blev du som läsare överraskad, chockad eller kanske rent av 

provocerad när du såg titeln? Då har den antagligen satt igång en process av bearbetning där 

dina känslor troligtvis kommer att mynna ut i en attityd till uppsatsen, som mycket väl kan 

vara av positivt slag. Hur vet vi detta? Läs får du se!  

 

Just ordvalet mongo kan i mångens ögon säkert verka extra magstarkt varför ytterligare en 

reservation här bör göras. Ordet mongo kommer från ordet mongolism, som är en äldre term 

för Downs syndrom, vilket är syndromet hos en av huvudrollsinnehavarna i en av de 

reklamfilmer som studerats. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 

”Känslan sitter kvar länge.” 

–Vings reklammanér (1997-2003) – 

 

Reklam finns överallt och varje dag överöses konsumenter – åtminstone i det västerländska 

samhället – av tusentals kommersiella budskap (Dahl et al., 2003; Richards & Curran, 2002; 

Severn et al., 1990; Solomon et al., 2006; Stafford & Stafford, 2002). Att varje konsument inte 

kan ta in och bearbeta alla de reklambudskap denne möter råder det följaktligen ingen tvekan 

om. Söderlund (2003) menar att överflödet av reklambudskap rent av har tröttat ut 

konsumenterna, som därmed har utvecklat en förmåga att filtrera bort stora delar av de 

budskap som dagligen möter dem.  

 

Enligt Schmitt (1999) genomgår marknadsföring, som en följd av detta överflöd av 

reklambudskap och svårigheten i att med dessa nå fram till konsumenterna, en revolution. 

Den traditionella marknadsföringen, vars fokus har legat på att kommunicera funktioner och 

fördelar till en konsument som betraktas som rationell, har i allt större grad enligt författaren 

ersatts av andra former av marknadsföring. Många av dessa mindre traditionella 

marknadsföringsmetoder strävar enligt Schmitt (1999) till skillnad från traditionella efter att få 

konsumenterna att känna och tänka snarare än att förse dessa med detaljerade 

produktbeskrivningar. Stafford & Stafford (2002) använder en annan terminologi för 

traditionell och icketraditionell reklam, nämligen typisk och atypisk reklam. Typisk reklam är 

enligt författarna reklam utformad på ett stereotypt sätt och går i linje med hur reklam inom 

en viss genre vanligtvis är utformad. Atypisk reklam är å andra sidan utformad på ett 

ickestereotypt sätt och bryter därmed mot de förväntningar som finns på hur den ska vara 

utformad (Stafford & Stafford, 2002). Enligt författarna är det främst typisk reklam som 

tenderar att gå konsumenten obemärkt förbi eftersom den helt enkelt inte sticker ut ur 

mängden. I stället har atypisk reklam större potential att bli sedd i det översvallande 

reklamgyttret eftersom den är utformad på ett sätt som skiljer sig mot vad som är normalt 

och därför, till skillnad från den typiska, sticker ut ur mängden. Ickestereotyp reklam blir 

enligt Stafford & Stafford (2002) dessutom mentalt bearbetad i betydligt större utsträckning 
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”... facts are not enough.” 

 

Bernbach (Boisen, 2003:20) 

  

än stereotyp reklam. För att öka chanserna att bli uppmärksammade är det därför av vikt för 

företag att utmärka sig genom att ta sin reklam utanför de föreställningar och bortom de 

förväntningar som normalt finns om hur en reklam ska vara utformad, för om man inte syns 

– då finns man inte (Söderlund, 2003; Stafford & Stafford, 2002). Ett sätt att utforma atypisk 

reklam kan vara att vända sig konsumenternas känslor med hjälp av känsloladdad 

marknadsföring. Tilläggas bör att för att den känsloladdade marknadsföringen ska vara atypisk 

förutsätts naturligtvis att denna reklamform inte är den mest frekvent använda reklamformen i 

det aktuella sammanhanget. (Söderlund, 2003; Stafford & Stafford, 2002) Känsloladdad 

marknadsföring har enligt Dahlqvist & Linde (2005) blivit allt har vanligare i reklamvärlden. 

Enligt Schmitt (1999) efterfrågar nutidens 

konsumenter produkter, kommunikation och 

marknadsföring som ”dazzle their senses, touch their 

hearts, and stimulate their minds” (Schmitt, 1999:22). 

Emotionell marknadsföring fångar just detta 

eftersom fokus ligger på kundens sinnen, känslor och tankar snarare än funktionella 

beskrivningar av ett objekt (Schmitt, 1999; Söderlund, 2003). Idén om att väcka känslor 

snarare än att försöka övertyga med rationella argument är dock inte helt ny. Redan på mitten 

av 1900-talet konstaterade Bill Bernach, en legendarisk och på sin tid framstående man inom 

marknadsföring att ”det inte räcker med att veta vad man ska säga. [...] Den svåra konsten är hur det 

ska sägas, det vill säga att få människor att upptäcka, se och komma ihåg. För att lyckas med det måste 

reklamen beröra människor känslomässigt” (Boisen, 2003:20). Bernach menade vidare att fakta är 

viktigt men inte tillräckligt (Boisen, 2003). Enligt Lindh (1988) är konsumenternas första 

reaktioner på reklam ofta av rent emotionellt slag, varför konsumentens känslor är något 

mycket essentiellt som i reklamsammanhang inte bör förbises (Schmitt, 1999). Genom att 

lämna utrymme för tolkning och få betraktaren att föreställa sig en viss känsla är det enligt 

författaren möjligt att bilda en känslomässig ram inom vilken betraktaren bearbetar det denne 

har exponerats för. Reklambudskap som talar till en konsuments känslor är dessutom ofta 

svårare för konsumenten att filtrera bort än andra sorters budskap och kan därmed betraktas 

som en sorts genväg till konsumentens uppmärksamhet (Söderlund, 2003).  

 

En form av känsloladdad reklam är enligt Vézina & Paul (1997) provokativ reklam. Redan för 

13 år sedan konstaterade författarna att denna reklamform har blivit ett allt vanligare redskap 

för att bryta igenom det gytter av budskap som dagligen pockar på konsumenternas 

uppmärksamhet. I England har exempelvis provokativ reklam enligt Dahl et al. (2003) blivit 
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“Sex can become boring, no matter 

how unbelievable that may sound” 
 

Ernest Dichter (Söderlund, 2003:127) 

så pass vanligt förekommande att den fått en egen term – Yobbo advertising. Enligt 

författarna kan denna term beskrivas som ”[…] the wish to shock and offence the audience into become 

aware of whatever means possible” (Dahl et al., 2003:268).  Vezina och Paul (1997) definierar 

provokativ reklam som reklam innehållande olika element som kan associeras till värderingar, 

tabun och normer använda på ett sätt som inte är vanligt förekommande i 

reklamsammanhang (eller på ett atypiskt sätt enligt Staffords & Staffords (2002) terminologi), 

med avsikt att chocka åtminstone en del av publiken. Enligt Schmitt (1999) och Solomon et 

al. (2006) kan denna typ av reklam nå konsumentens känslor eftersom provokationer kan 

stimulera till diskussion och tankemässig bearbetning av ett budskap. Provokativ reklam kan 

således sägas vara både en form av känsloladdad och atypisk reklam. Det vanligaste sättet att 

provocera, och/eller att försöka attrahera, (vår anm.), är genom sexuella anspelningar (Jones 

et al., 1998; Pope et al., 2004) och otaliga är de marknadsförare som tycks följa devisen sex sells 

(Boddewyn & Kunz, 2001; Severn et al., 1990). Enligt Pope et al. (2004), Vézina & Paul 

(1997) och Severn et al. (1990) kan provokationer i form av anspelningar på sex betraktas 

som ett effektivt och jämförelsevis billigt knep för att locka till sig konsumenternas 

uppmärksamhet. Pope et al. (2004) 

har i en studie om mild erotiks 

effekter på attityder exempelvis 

funnit att nakenhet många gånger 

kan leda till en positiv inställning till 

en reklam samt att många individer 

till och med föredrar provokationer i form av sexuella stimuli i reklam framför en avsaknad av 

det. Vissa författare och forskare menar, å andra sidan, att konsumenter idag är så härdade att 

sex inte längre upplevs chockerande och provocerande i samma utsträckning som tidigare 

(Pope et al., 2004). Det finns till och med de som hävdar att sex kan vara tråkigt (Solomon et 

al., 2006; Söderlund, 2003), trots att sex berör människans mest primitiva behov (Maslow’s 

hierachy of needs, i Solomon et al., 2006). 

 

Huruvida sex som provokationsform verkligen säljer råder det följaktligen delade meningar 

om, men klart är att omfattande forskning har gjorts vad gäller provokativ reklam i form av 

sexuella anspelningar och dess effekter på konsumenter (Boddewyn & Kunz, 2001; Jones et 

al., 1998; La Tour & Henthorne, 1994; Pope et al., 2004; Putrevo, 2008; Severn et al., 1990; 

Stafford & Stafford, 2002; Vézina & Paul, 1997). Sex, nakenhet och erotik har emellertid inte 

ensamrätt på att utgöra element som kan klassas som provokativa. Enligt Pope et al. (2004) 
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och Vézina & Paul (1997) utgör även chock, tabuöverskridande element, våld, rasism och 

andra normbrytande inslag provokationer. Klädkedjan Benetton brukar ofta omnämnas som 

ett av de första företagen att använda sig av provocerande inslag i reklam med rasistiska, 

religiösa och motbjudande element (Dahl et al., 3003; Pope et al., 2004; Vézina & Paul, 1997). 

Till skillnad från de sexuella elementen, som både används som verktyg för att provocera 

(Bello et al., 1983; Pope et al., 2004; Vézina & Paul, 1997) och för att attrahera mottagaren av 

ett budskap (nakenhet och sex berör som nämnts ovan några av våra mest primitiva behov) 

syftar de andra formerna av provokationer främst till att provocera, och alltså inte i första 

hand attrahera, mottagaren. 

 

Resultat från forskning kring provokativ reklam och dess effekter på konsumenter är delvis 

splittrade. Provokativ reklam – i rapporternas resonemang har begreppet provokativ reklam 

använts som ett samlingsnamn, men undersökningarna har alla studerat sexuella element (vår 

anm.) – har visat sig ha positiva effekter när det gäller märkeskännedom (Vézina & Paul, 

1997), förmåga att fånga konsumenters uppmärksamhet (Dahl et al., 2003; Stafford & 

Stafford, 2002; Vézina & Paul, 1997), att bli ihågkommen (Dahl et al., 2003; Stafford & 

Stafford, 2002) samt när det gäller vilka attityder som skapas till reklamen och till avsändaren 

(Pope et al., 2004). Samtidigt har extremt grova provokationer enligt Vézina & Paul (1997) 

visat sig leda till negativa reaktioner i allmänhet och Bello et al. (1983) presenterar resultat 

som visar på att provokativ reklam kan framkalla ilska och negativa attityder hos mottagaren. 

Enligt Muehling & Laczniak (1988) kan just en individs känslor och reaktioner till en reklam 

spela en viktig, och till och med dominerande roll, för hur dennes attityder formas till det 

varumärke som står som avsändare till reklamen. Vidare har i flera studier jämförelser mellan 

kvinnor och män gjorts (Bello et al., 1983; Edell & Burke, 1987; Jones et al., 1998; LaTour & 

Henthorne, 1994; Pope et al., 2004; Putrevu, 2008) där bland andra Bello et al. (1983), Jones 

et al. (1998) och Putrevu (2008) påträffat tydliga skillnader mellan könen vad gäller deras 

reaktioner till sexuella provokationer. Jones et al. (1998) studie visar exempelvis att kvinnor 

fick en sämre inställning än män till reklam och varumärke efter att ha sett lättklädda kvinnor 

i en reklam och Bellos et al. (1983) studie visar att kvinnor uppvisade större grad av ilska än 

män gentemot sexuellt laddade inslag. Putrevus (2008) resultat visar att kvinnor blev positivt 

inställda till sexuella provokationer om kopplingen mellan reklam och varumärke var tydlig, 

medan de uppvisade negativa reaktioner om kopplingen var otydlig. Män däremot uppvisade 

positiv respons till sexuella provokationer oavsett om kopplingen var tydlig eller otydlig.  
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”… den lyckas väcka  

debatt och det är bra.” 
 

Aftonbladet (2009) 

 

”...nedsättande och plump...” 
 

NA (2009) 

Som synes har provocerande reklam med element som sex, nakenhet och erotik både synts 

mycket i reklamsammanhang och undersökts i relativt stor utsträckning i tidigare forskning. 

Trots att sex, nakenhet och erotik fortfarande är vanliga inslag i såväl traditionell som 

provokativ reklam har det emellertid kunnat skönjas en ökad användning av andra element än 

dessa i provokativ reklam, såsom chock, tabubelagda områden, våld och fördomar. För 

ungefär ett halvår sedan uppmärksammades, i media och på webbaserade forum, exempelvis 

en reklam mot AIDS, med Adolf Hitler som karaktär i 

en sexscen. Mediestormen som uppstod tillsammans 

med de många kommentarer som går att hitta till 

artiklarna visar att reklamen mycket väl lyckades med att 

bli uppmärksammad och omtalad. Varierad respons 

visar emellertid på oklarheter när det gäller vilka känslor och attityder reklamen frammanade. 

I en av Aftonbladets (Barnard, 2009) artiklar går det att läsa både besökskommentarer som 

”den är oerhört kränkande […]” och ”den är kontroversiell men […] reklammakarna har lyckats väcka 

debatt och det är bra”. 

 

En annan reklamfilm som blivit omtalad i stor utsträckning är en av ICA:s reklamer där en 

person med Downs syndrom agerar praktikant bland de välkända ICA-karaktärerna, också 

den följd av varierad respons med kommentarer som ”ICAs nya reklamfilm är nedsättande och 

plump” (Hambre, i NA, 2009) och ”Underbart 

ICA! Äntligen någon som vågar ta steget i detta 

inskränkta samhälle” (Föräldrarkraft, 2009). 

Gemensamt för de båda reklamfilmerna är att 

de framgångsrikt använder element som provocerar för att synas, men gemensamt är även att 

responsen har varit mångfacetterad. Detta framgår delvis av citaten till Hitler- och ICA-

reklamfilmerna ovan som indikerar att olika sorters känslor har rörts upp, positiva såväl som 

negativa. En fråga som blir relevant att ställa är vad detta kan ha för betydelse för 

konsumentens utvärdering av reklamfilmerna och dess avsändare.  
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1.2 Problemdiskussion 
 

”Jag vet att jag slänger häften av mina reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft.”  

 

    – Dahlén & Lange (2003:3) – 

 

Citatet ovan indikerar en för många företag tuff verklighet. Att slänga hälften av sina 

reklampengar i sjön är ingen önskvärd situation för något företag men ändock många gånger 

oundvikligt med tanke på den hårda konkurens som råder på marknaden för reklam och 

kommunikation. Att väcka känslor samt att provocera med hjälp av sex har hittills fungerat 

som en lösning på problemet och ökat möjligheten för företag att bli sedda. I takt med att fler 

företag har anammat denna strategi och i takt med en ökad exponering av nakna kroppar i 

samhället i stort har emellertid sex som provokationsform börjat ifrågasättas och till och med, 

som tidigare nämnts, kommenterats som tråkig. Som ett svar på detta problem har en ökad 

användning av andra former av provokationer än sexuella synts på marknaden, vilket bland 

annat visas av reklamexemplen ovan – AIDS-reklamen med Hitler innehåller förvisso en 

sexscen men av kommentarerna att döma är det inte sexet i sig som utgör det mest 

provocerande elementet – . Merparten av den forskning som finns presenterad inom området 

provokativ reklam rör emellertid provokationer i form av sexuella anspelningar och nakenhet. 

Det finns således en lucka i forskningen när det gäller andra former av provokationer än 

sexuella och vilka reaktioner dessa genererar hos konsumenter. Detta utgör, om inte ett 

problem så i alla fall en stor osäkerhet för företag som vi får anta vill slå sig fram bland sina 

konkurrenter. Om en reklam ger dålig eftersmak och skapar negativa attityder till 

reklamfilmen i fråga samt till dess avsändare – som de citerade kommentarerna ovan delvis 

visar –, har företaget då verkligen vunnit något på att bli sedd? Som ett första led i att utveckla 

detta område samt för att kunna ge vägledning i huruvida provokativ reklam innehållande 

andra element än sex, nakenhet och erotik kan vara lämpliga i reklamsammanhang gäller det 

därför att identifiera vilken typ av känslor och attityder som väcks hos konsumenter när de 

exponeras för provokativ reklam innehållande andra element än sex, nakenhet och erotik.  

 

Vidare har, som framgår av resonemanget i bakgrunden, många undersökningar gjorts vad 

gäller skillnader mellan kvinnors och mäns respons på sexuellt provocerande reklam där det 

har visat sig att vissa känslomässiga skillnader förekommer. Vi har emellertid inte funnit att 

denna jämförelse har gjorts när det gäller provocerande reklam innehållande andra element än 
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sex, nakenhet och erotik. En intressant fråga blir då om dessa skillnader endast existerar när 

det rör sig om sexuella anspelningar eller om skillnader mellan könen även kan skönjas när 

det gäller andra former av provokationer. Eftersom tidigare forskning som skulle kunna 

belägga relevansen av en sådan jämförelse saknas, är det därför på sin plats att även 

undersöka om några sådana skillnader finns och vari dessa i så fall består.  

 

Att forskning saknas inom området provokativ reklam innehållande andra element än sex, 

nakenhet och erotik i stort samtidigt som att just sådana provokationsformer har blivit en 

marknadsföringsstrategi för många företag är motivering nog att belysa området. På grund av 

den ringa forskning som finns inom området råder det oklarhet i huruvida nämnd 

reklamform påverkar konsumententer. Vilken typ av känslor rörs exempelvis upp? Om 

känslor rörs upp, vad får detta för effekter på konsumentens utvärdering av reklamens 

avsändare? Influerar vidare en känslopåverkande reklam konsumentens attityder till reklamen 

och avsändaren? Finns det en möjlighet att provokativ reklam innehållande andra element än 

sex, nakenhet och erotik ger upphov till olika känslomässiga reaktioner hos kvinnor och män? 

Dylika frågor är i nuläget obesvarade vilket gör att företag som i sin marknadsföringsstrategi 

vill använda provokationer med andra element än sex, nakenhet och erotik måste göra det 

med ringa möjligheter att förutspå utfallet. En sådan osäkerhet skulle kunna kosta mycket för 

ett företag, både vad gäller tid, pengar och inte minst varumärkets image.  
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1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att identifiera vilken typ av känslor och attityder som väcks hos 

konsumenter när de exponeras för provokativa reklamfilmer innehållande andra element än 

sex, nakenhet och erotik. 

 

För att kunna uppnå studiens syfte ligger följande tre frågor som bas för undersökningen: 

 

1. Vilken typ av känslor väcks och vilka attityder till reklamfilmerna uppstår hos 

undersökningspersonerna när de exponeras för provokativa reklamfilmer? 

 

2. Vilka attityder till avsändaren av de provokativa reklamfilmerna uppstår hos 

undersökningspersonerna när och/eller efter att de har exponerats för de provokativa 

reklamfilmerna? 

 

3. Går det att urskilja några skillnader mellan de kvinnliga och manliga undersöknings-

personerna och vilka är i så fall dessa? 
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1.4 Förväntat kunskapsbidrag 
 

”Vi kan inte förändra världen men vi kan lämna ett litet bidrag.” 

    – Porselius & Rudhe (2010) – 

 

Vi hoppas att med denna studie kunna fylla en del av det gap som existerar i forskningen 

kring provocerande reklamfilmers effekter på svenska konsumenter samt i fråga om huruvida 

det råder några skillnader mellan kvinnors och mäns känslor och attityder till provocerande 

reklam. Studien är av kvalitativ karaktär och således görs inga anspråk på att presentera 

resultat som kan generaliseras till en viss population av befolkningen. Studien bör i stället ses 

som en fördjupning i ämnet där kvinnors och mäns respons på de av oss utvalda provokativa 

reklamfilmerna studeras i ändamål att identifiera vilken typ av känslor och attityder nämnd 

reklamform har på konsumenter. Detta kan sedan ligga till grund för fortsatta studier vilka 

skulle kunna vara av kvantitativ karaktär och således möjliggöra generaliserbara slutsatser. 

Studien är avsedd dels för företag och marknadsförare i det avseende att de, genom att ta del 

av resultaten, ska kunna använda dessa som en vägledning i sitt arbete med att skapa reklam 

som syns, dels för akademiker där studien kan tillföra nya infallsvinklar och ny kunskap vad 

gäller vilken typ av känslor och attityder som provocerande reklam väcker hos konsumenter. 

Därmed skulle studien även kunna utgöra en bas för fortsatt forskning. 
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1.5 Definitioner 
 

Nedan följer en kort redogörelse av hur de begrepp och termer som undersökningen kretsar 

kring definieras i denna uppsats. 

 

Förtydligande av nyckelbegrepp baserat på i studien använd litteratur 

Med provokativ reklam avses i studien reklam som medvetet syftar till att väcka känslor genom 

att föra upp känsliga ämnen, utmana fördomar, bryta mot tabun och normer eller chockera på 

ett sätt som inte är traditionellt förekommande i reklamsammanhang (Dahl et al., 2003; Pope 

et al., 2004; Vézina & Paul, 1997). 

 

Känslor/emotioner är kortvariga och intensiva upplevelser, knutna till specifika situationer 

(Kåver, 2009). 

 

Attityder består av de ackumulerade och bestående uppfattningar individer skaffar sig över tid 

om ett visst objekt (Lindh, 1988; Solomon et al., 2006). 

 

Reklamattityder består av en konsuments positiva eller negativa reaktioner till en reklam eller 

reklamstimuli under ett visst exponeringstillfälle (Muehling & Laczniak, 1988; Solomon et al., 

2005). 

 

Ett attitydobjekt är något abstrakt eller konkret som en person har en attityd till (Cross, 2005). 

På grund av det som studeras kommer ordet attitydobjekt i denna uppsats i samtliga fall att 

referera till reklamfilm. 
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Förtydligande av begrepp använda och definierade av uppsatsens författare 

Med avsändare avses det eller de företag/varumärken/organisationer som ligger bakom/står 

som avsändare till reklamfilmen. 

 

Med kvinnliga och manliga undersökningspersoner avses de personer i undersökningen som är 

kvinnor respektive män. Hänsyn tas således inte till vad som i övriga sammanhang kan 

betraktas som kvinnligt respektive manligt – det vill säga till genus – utan åsyftar endast det 

biologiska kön undersökningspersonerna har. Den kvinnliga fokusgruppen respektive den manliga 

fokusgruppen har således endast innebörden fokusgruppen bestående av enbart kvinnor respektive 

fokusgruppen bestående av enbart män och ingen annan betydelse än denna bör läsas in. 
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1.6 Avgränsningar 
 

I denna studie undersöks provokativa reklamfilmer som innehåller andra element än sex, 

nakenhet och erotik. Studien behandlar således inte reklamfilmer vars ändamål är att 

provocera endast med sexuella anspelningar och inslag. Med detta inte sagt att en 

provocerande reklamfilm vars ändamål är att provocera med andra element än sexuella, ändå 

kan innehålla sex och nakenhet (vilket råkar vara fallet för en av de reklamfilmer som 

studerats). Vidare studeras alla sorters känslor och reaktioner som framkallas av de 

provokativa reklamfilmerna, såväl positiva som negativa (till skillnad från vad vi har funnit i 

tidigare forskning där fokus har legat på negativa känslor). Det bör även klargöras att både 

begreppet attityd och reklamattityd förvisso behandlas i studien, men med olika vikt. En 

persons bakgrund (såsom religion, etnicitet, kulturella faktorer, civilstånd etcetera) brukar 

vanligtvis beaktas i diskussioner kring begreppet attityd eftersom en attityd i allmänna ordalag 

ofta omnämns som något generellt och varaktigt över tid (Solomon et al. (2005). I denna 

studie tas emellertid inte mer hänsyn än vad som är oundvikligt till undersökningspersonernas 

bakgrund. Även ifall begreppet attityd behandlas i viss mån fokuserar studien i huvudsak på 

reklamattityder. Eftersom studien inte är av longitudinell karaktär görs inget anspråk på att 

studera vilka långvariga effekter provokativ reklam har på konsumenter, i form av köprespons 

och erinran etcetera. Det som studeras är endast de omedelbara känslor och attityder som de 

provokativa reklamfilmerna väcker. Slutligen kan tilläggas att studien har ett 

konsumentperspektiv och därför varken behandlar avsändarens, det vill säga företagets, motiv 

eller utförande av den aktuella reklamfilmen. Däremot undersöks mottagarens attityd till 

avsändaren, som följd av den provokativa reklamen.  
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2. METOD 
 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Medan positivismen härstammar från naturvetenskapen har hermeneutiken sitt ursprung i 

humanismen (Bryman & Bell, 2005; Närvänen, 1999; Thurén, 2007). Ett viktigt särdrag för 

hermeneutiken, jämfört med positivismen, är att denna gör en åtskillnad mellan det 

naturvetenskapliga (djur och natur) och det socialvetenskapliga (människor). Medan 

positivismen strävar efter att begripa vill hermeneutiken förstå och vidare tolka denna förståelse. 

(Thurén, 2007) Thurén (2007) menar att det enligt hermeneutiken finns en avgörande skillnad 

mellan människor och djur – vi kan förstå hur en människa upplever en viss situation men vi 

kan inte förstå hur djur och växter upplever en situation och hur de tolkar denna (om djur 

och växter alls tolkar). Vidare betraktas verkligheten enligt ett positivistiskt synsätt som något 

objektivt medan den enligt hermeneutiken skapas i samspelet med och mellan människor 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).  

 

Hermeneutiken kritiseras ofta för sin subjektivitet eftersom dess kunskap bygger på en eller 

flera enskilda individers olika upplevelser och tolkningar och inte, som i positivismen, på en 

konkret och absolut sanning. Kritiken mot hermeneutiken handlar vidare om den uteblivna 

möjligheten att kontrollera individers tolkningar av uppfattningar, vilket användaren av ett 

tolkande synsätt måste vara medveten om. (Thurén, 2007) Positivismen, å andra sidan, får 

utstå en hel del kritik på grund av det faktum att människor betraktas som vetenskapliga 

fenomen och följaktligen undersöks med vetenskapliga metoder (Thurén, 2007). Enligt 

Saarikoski (i Närvänen, 1999) är positivisterna ute efter att göra det omöjliga, nämligen att en 

gång för alla beskriva och definiera verkligheten såsom den är i sig. Enligt Saariskoski 

karaktäriseras verkligheten av kontinuerlig föränderlighet varför ”[…] vetenskapens bilder av den 

så kallade verkligheten […] aldrig kan framkallas i tid.” (Närvänen, 1999:90). Istället är 

verkligheten enligt ett hermeneutiskt synsätt en pågående process öppen för tolkning 

(Närvänen, 1999). 

 

Med stöd av den teoretiska framställningen och argumentationen ovan har således ett 

hermeneutiskt förhållningssätt valts för denna studie, vars syfte är att identifiera vilken typ av 
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känslor och attityder som väcks hos konsumenter när de exponeras för provokativa 

reklamfilmer.   

Studien utgår således inte från positivismens uppfattning om att endast objektiva iakttagelser 

och logik är godtagbara källor till kunskap utan positionerar sig i stället i ljuset av det 

hermeneutiska förhållningssättet där även inkännande eller empati (Thurén, 2007) samt 

förståelse för, snarare än förklaringar av, människors beteenden (Bryman & Bell, 2005) 

betraktas som viktiga kunskapskällor. Eftersom studien har som ändamål att identifiera vilken 

typ av känslor och attityder som väcks hos konsumenter när de exponeras för provokativ 

reklam samt hur nämnd reklam påverkar deras attityder till avsändaren är det lämpligt att utgå 

från ett tolkande synsätt på hur världen är skapt och hur kunskap inom den blir till. Avsikten 

med studien är därför inte att presentera en absolut sanning eller en allmängiltig avbildning av 

en absolut verklighet. Snarare är intentionen med studien att presentera olika individers 

tolkning av vissa företeelser. Detta gör ett hermeneutiskt synsätt mer lämpligt än ett 

positivistiskt.  

 

 

 

2.2 Forskningsansats 
 

Ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan forskning och teori refererar vanligtvis till att en 

eller flera hypoteser underkastas en empirisk granskning i en förhållandevis linjär 

forskningsprocess (Bryman & Bell, 2005). Det är således frågan om ett slags bevisföringens 

väg där forskaren utgår från tidigare teori och prövar dess giltighet. I ett induktivt 

angreppssätt betraktas teorin enligt Bryman & Bell (2005) och Jensen (1995) å andra sidan 

som resultatet av en forskningsinsats. Detta synsätt skiljer sig från det deduktiva eftersom det, 

i fallet med ett induktivt synsätt, är fråga om en slags upptäcktens väg inom ett mer eller 

mindre outforskat område, där forskaren genererar nya teorier. Ett induktivt synsätt 

förknippas ofta med kvalitativ forskning och det råder vanligtvis en växelverkan mellan 

forskningsprocessens olika steg. Även om begreppet teori i samband med denna studie kan ses 

som något överdådigt med tanke på studiens begränsade omfång avser studien ändå att 

generera ny kunskap grundad i empiri, varför ett induktivt synsätt har valts.    
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2.3 Kunskapssyfte 
 

Andersen (1998) och Christensen et al. (2001) delar in kunskapssyften i tre huvudgrupper; 

explorativa, beskrivande och förklarande. Trots att dessa kunskapssyften i vissa avseenden 

överlappar varandra innebär de samtidigt olika inriktningar för forskningen. Det explorativa 

syftet kommer till användning för den forskare som ger sig in i ett (helt) nytt område, utan att 

veta exakt vart studien är på väg och utan förhoppning om några exakta svar. I en explorativ 

undersökning krävs det att forskaren är lyhörd och öppen för den verklighet som studeras 

och undersökningen är snarare beroende av forskaren själv än av olika datorprogram. Då 

forskaren, å andra sidan, redan har en viss kännedom om en viss företeelse eller situation men 

saknar en tydlig bild av denna, antar syftet en beskrivande form. Det förklarande 

kunskapssyftet tar vid där explorativa och beskrivande undersökningar slutar, och konstaterar 

inte bara att eller hur något är på ett visst sätt, utan strävar också efter att identifiera en 

anledning till detta. Studiens ändamål är inte att förklara varför provokativa reklamfilmer ger 

upphov till en viss typ av känslor och attityder hos kvinnor respektive män varför studiens 

inte är av förklarande art. Studien kommer inte heller att behandla ett helt nytt område utan 

det huvudsakliga intresset ligger i att införskaffa en bättre förståelse för områden som till viss 

del redan är allmänheten bekanta (som till exempel provokativ reklam), vilket gör att 

uppsatsen har ett beskrivande syfte. Enligt Andersen (1998) och Christensen et al. (2001) 

föregås emellertid beskrivande syften ofta av explorativa, eftersom man för att kunna beskriva 

ett visst fenomen också i ett första led måste ha god förståelse för själva fenomenet i fråga. 

Denna studie är därför även av explorativ art eftersom vi, med kikare i hand, kommer att 

studera vilken typ av känslor som väcks och vilka attityder som tar form hos konsumenter när 

de exponeras för provokativa reklamfilmer i syfte att få en ökad förståelse för fenomenet. 

(Andersen, 1998; Christensen et al., 2001) 

 

 

 

2.4 Undersökningsmetod 
 

En kvantitativ forskningsmetod kännetecknas ofta i hög grad av struktur och kontroll från 

forskarens sida. Förhållandet till informationskällor och forskningsobjekt präglas av 

selektivitet och avstånd för att möjliggöra formaliserade analyser, jämförelser och prövning av 

de resultat som framkommer under studiens gång. (Holme & Solvang, 1997) Enligt Bryman 
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& Bell (2005) är det just mätning av samband och kausalitet, tillsammans med 

generaliserbarhet och replikerbarhet, som kännetecknar en kvantitativ forskningsmetod. 

Avsikten med denna studie är inte att pröva och mäta samband, varför en kvantitativ 

forskningsmetod inte är optimal. Målet är inte heller att på något sätt generalisera de resultat 

som framkommer under uppsatsens gång vilket stärker riktigheten i att inte använda en 

kvantitativ ansats. En kvalitativ forskningsmetod har primärt ett förstående och/eller ett 

beskrivande syfte (Bryman & Bell, 2005; Holme & Solvang, 1997) och kännetecknas också av 

närhet till informationskällor och studieobjekt (Holme & Solvang, 1997). För att undvika 

naturvetenskapens ”subjekt-objekt-förhållande” (Holme & Solvang, 1997:92) bör forskaren sträva 

efter att se världen utifrån undersökningspersonernas perspektiv (Holme & Solvang, 1997). 

 

Kalleberg (1982, i Holme & Solvang, 1997) menar att om en forskare ser sitt studieobjekt 

som en tänkande och handlande varelse är det av vikt att denne skaffar information om 

individens uppfattning och åsikter om en viss företeelse. Syftet med denna uppsats är som 

tidigare nämnts att identifiera vilken typ av känslor och attityder som väcks hos konsumenter 

när de exponeras för provokativa reklamfilmer. Intresset ligger således i individernas egna 

känslor och attityder utan avsikt att generalisera dessa till andra konsumenter, eller som 

Holme & Solvang (1997:82) uttrycker det - att fånga ”egenarten hos den enskilda enheten”. Enligt 

Kalleberg (1982, i Holme & Solvang, 1997) är individer emellertid en del av institutioner och 

sociala strukturer. Dessa har vanligtvis stor påverkan på individens uppfattningar och 

handlingar, vilket en kvantitativ ansats bättre tar hänsyn till än en kvalitativ. Detta kan 

möjligtvis betraktas som ett motargument till att för denna studie använda en kvalitativ ansats. 

Eftersom studien inte främst tar studieobjektens bakgrunder i beaktande – intresset ligger på 

vilken typ av känslor och attityder som uppkommer hos undersökningspersonerna i den 

stund de exponeras för provokativa reklamfilmer – utgör dock inte detta ett argument starkt 

nog för ett tillämpande av en kvantitativ forskningsansats i denna studie.  

 

Enligt Bryman & Bell (2005) kan den kvalitativa och kvantitativa ansatsen förvisso 

kombineras för att ge stöd åt varandra men författarna lyfter två argument som talar mot ett 

sådant förfarande, nämligen uppfattningen om att de två ansatserna bygger på olika 

epistemologiska och ontologiska värderingar samt att de tillhör två helt skilda paradigm med 

olika utgångspunkter. Denna studie utgår från ett hermeneutiskt eller tolkande synsätt på hur 

världen är beskaffad vilket talar för en kvalitativ undersökningsmetod. Gemensamt för de 

båda ansatserna är att de är inriktade på att ge en bättre förståelse för det samhälle vi lever i 
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samt för hur enskilda grupper och institutioner agerar och påverkar varandra. Skillnaderna 

mellan de två ansatserna är emellertid fler. I en kvantitativ metod eftersträvas främst 

avspegling, precision och förklaring, medan en kvalitativ ansats fokuserar på följsamhet, 

återgivning och förståelse. (Holme & Solvang, 1997) Den kanske största skillnaden som 

Solvang & Holme (1997) lyfter är att kvantitativa metoder mäter variabler och omvandlar 

funnen information till siffror och mängder för att kunna utföra olika statistiska analyser. 

Inom kvalitativa metoder är det snarare forskarens uppfattning och tolkning av en viss 

information som står i förgrunden (Solvang & Holme, 1997), vilket gäller även för denna 

studie. Kvalitativa såväl som kvantitativa forskningsmetoder har förstås både fördelar och 

nackdelar, men de kvalitativa ståndpunkterna väger tyngre när de sätts i relation till studiens 

syfte. Undersökningsmetoden i denna studie är således kvalitativ. 

 

 

 

2.5 Kvalitetsmått 
 

För att skapa trovärdighet och möjliggöra kvalitetsbedömningar i kvalitativ forskning lyfter 

Bryman & Bell (2005) fram trovärdighet och äkthet som alternativ till de, inom kvantitativ 

forskning, ofta förekommande kvalitetsmåtten validitet och reliabilitet. Dessa begrepp 

associerar till mätning snarare än tolkning och är därför inte förenliga med en kvalitativ metod 

(Bryman & Bell, 2005; Jensen, 1995). Äkthet handlar främst enligt Bryman & Bell (2005) om 

att ge en rättvis eller autentisk bild av det fenomen som studeras, exempelvis av de åsikter 

som finns hos de personer som studeras. Vad gäller trovärdighet delar Bryman & Bell (2005) 

in begreppet i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Tillförlitlighet handlar om att göra forskningsresultatet trovärdigt i andras ögon 

(Bryman & Bell, 2005). Jensen (1995) betonar som ett tillägg i detta sammanhang begreppet 

giltighet som ett kvalitativt mått i frågan om resultaten av datainsamlingen har tolkats på ett 

korrekt sätt. För att öka tillförlitligheten/giltigheten i studiens resultat kommer metoden 

respondentvalidering att användas så till vida att studiens undersökningspersoner kommer att 

få bekräfta att vi har tolkat deras syn på sin verklighet på ett riktigt sätt. Överförbarhet handlar 

om att möjliggöra bedömningar av huruvida en undersöknings resultat kan överföras till en 

annan miljö. Genom att använda vad Bryman & Bell (2005) beskriver som thick descriptions – 

vilket innebär tydliga och noggranna redogörelser för olika faser i forskningsprocessen – kan 

läsaren erbjudas en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet och därmed möjliggöra en 
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bedömning av studiens överförbarhet. Vad gäller pålitlighet bör varje undersökning enligt 

Holme & Solvang (1997) sträva efter hög reliabel information, något som enligt författarna 

framförallt är väsentligt om syftet är att kunna generalisera de resultat som framkommer. 

Eftersom studiens mål är att få en förståelse för ett fenomen snarare än att vaska fram 

representativ information förlorar det kvantitativa begreppet reliabilitet och validitet därför 

sin roll i denna undersökning. Enligt Bryman och Bell (2005) kan emellertid pålitlighet i en 

kvalitativ studie uppnås genom en öppen och noggrann redogörelse för samtliga faser i 

forskningsprocessen, något som präglar denna studie. Möjlighet att styrka och konfirmera handlar 

främst om en insikt i att kunskap i enlighet med den hermeneutiska ansatsen är subjektiv 

(Bryman & Bell, 2005; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) vilket får konsekvenser för 

kvalitativ forskning. Våra egna uppfattningar och värderingar har därför inte på ett medvetet 

sätt påverkat det som studerats samtidigt som vi innehar insikten om att det är svårt att undgå 

att en viss omedveten påverkan från oss som uppsatsskribenter ändå alltid föreligger. 

 

 

 

2.6 Primär- och sekundärdata 
 

2.6.1 Sekundärdata 

 

För att skaffa kunskap inom ett antal för studien viktiga områden har sekundärdata använts. 

Enligt Solomon et al. (2005) används sekundärdata med fördel som ett relativt kostnads- och 

tidseffektivt sätt att ta del av och använda sig av data av hög kvalitet. I studien har därför en 

omfattande orientering gjorts inom för studien aktuella och viktiga områden. 

Efterforskningarna har sedan mynnat ut i teoretiska diskussioner baserat på de resultat och 

sammanställningar som har presenterats i tidigare publicerade vetenskapliga artiklar inom 

områdena provokativ reklam och attityder i reklamsammanhang. Vidare har litteratur som 

behandlar känslor och litteratur som behandlar området kvinnor och män studerats och 

diskuterats. De teoretiska avsnittens ändamål är dels att ge en djupare diskussion kring 

områden som behandlas i studien, dels att ligga som bas för tolkning, analys och diskussion 

kring resultat genererade av denna studies empiriska undersökning. Förutom teori inom de 

aktuella områden som studeras har även omfattande efterforskning gjorts inom områden som 
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ligger som bas för insamlandet av primärdata, exempelvis litteratur som behandlar fokusgrupp 

som intervjumetod. 

 

 

2.6.2 Primärdata 

 

Fokusgrupp som intervjumetod 

En fokusgrupp är en kvalitativ intervjumetod som är ostrukturerad eller semistrukturerad och 

snarare liknar en diskussion kring ett visst ämne än en traditionell intervju (Bryman & Bell, 

2005; McLafferty, 2004). Ett annat kännetecken för fokusgrupper är att de fordrar att 

forskaren sätter sig in i undersökningspersonernas situation för att ur deras perspektiv kunna 

betrakta det som studeras (Redmond & Curtis, 2009). Detta går i linje med hermeneutiken 

som ju är det vetenskapliga förhållningssätt som präglar denna uppsats. Fokusgrupp som 

intervjumetod är tillämpbar exempelvis då man vill förstå känslor och reaktioner till olika 

företeelser och fenomen (Christensen et al., 2001; McLafferty) och då man vill få en utökad 

information om till exempel konsumenters uppfattningar, attityder och föreställningar kring 

särskida teman och vardagliga fenomen (Christensen et al., 2001; McLafferty, 2004; Threlfall, 

1999). Redmond & Curtis (2009) framhåller vidare att det föreligger ett intresse för känslor vid 

tillämpandet av kvalitativa metoder, såsom exempelvis fokusgrupper. Studiens syfte, som är 

att identifiera vilken typ av känslor och attityder som väcks hos konsumenter när de 

exponeras för provokativ reklam, gör således fokusgrupp till en lämplig metod. 

 

Fördelar med fokusgrupper som intervjumetod 

En stor fördel med fokusgrupper jämfört med till exempel personliga intervjuer är att det, då 

flera undersökningspersoner sammanförs, kan skapas interaktioner som öppnar upp för 

livliga och spontana diskussioner som i sin tur kan leda till oförutsedda svar (Christensen et 

al., 2001). Vad som också öppnar upp för spontana diskussioner är det faktum att de flesta 

personer i regel känner sig mer bekväma i en grupp, än ensamma med en (eller två) 

intervjuare, (Christensen et al., 2001) och att fokusgruppsintervjuer är relativt informella i sitt 

utformande (McLafferty, 2004). Andra fördelar med fokusgrupper är att de kräver 

förhållandevis lite resurser i tid och pengar (Christensen et al., 2001) och att de inrymmer stor 

flexibilitet (Threlfall, 1999). 
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Bryman & Bell (2005) och Redmond & Curtis (2009) nämner att en fokusgrupp, som namnet 

antyder, fokuserar på ett särskilt ämne eller tema. I fokusgrupper finns enligt Bryman & Bell 

(2005), förutom ett intresse för det som undersöks, också ett intresse för själva interaktionen 

mellan deltagarna och hur de reagerar på varandras åsikter. Även Redmond & Curtis (2009) 

lyfter fram detta och tycks mena att det huvudsakliga syftet med fokusgrupper är just att 

förstå den sociala och dynamiska interaktionen mellan fokusgruppens deltagare. I denna 

studie fästs emellertid inte lika stor vikt vid samspelet mellan undersökningspersonerna. I 

stället betraktas samspelet mellan undersökningspersonerna som en nödvändig förutsättning 

för att intressanta diskussioner ska kunna uppstå, vilket torde vara av extra relevans med 

tanke på de teman som diskuteras i denna studie, eftersom diskussioner kan stimulera till 

bearbetning, vilket gör att fler känslor kan komma till uttryck (Schmitt, 1999). Resultatet 

kommer förvisso att vara baserat på den gemensamma diskussionen men i studien finns ändå 

ett visst intresse för varje enskild individs känslor och attityder. Detta får stöd av McLafferty 

(2004) och Threlfall (1999) som i enighet med detta resonemang nämner interaktionen som 

en förutsättning för diskussioner mellan deltagarna, snarare än det huvudsakliga 

intresseområdet. Oavsett om det huvudsakliga intresset är interaktionen gruppdeltagarna 

emellan eller de diskussioner denna ger upphov till är fokusgrupper emellertid en bättre 

lämpad metod för studien än andra, mer traditionella former av intervjuer, dels eftersom ett 

specifikt tema undersöks, dels eftersom vi är av uppfattningen att känslor och attityder bättre 

kommer till uttryck om deltagarna får diskutera med varandra fritt än om de blir intervjuade 

på ett mer traditionellt vis. 

 

Kritik mot fokusgrupp som intervjumetod 

Den huvudsakliga kritik som användandet av fokusgrupper möter har att göra med den 

uteblivna generaliserbarheten (Christensen et al., 2001; Holme & Solvang, 1997) och bristen 

på konsekvens (McLafferty, 2004). Med det sistnämnda åsyftas det faktum att det vid 

tillämpandet av fokusgrupper är svårt att helt följa en förutbestämd mall, varför det också blir 

svårt att konstruera nästa fokusgruppintervju på exakt samma sätt. Detta nedbringar den så 

kallade överförbarheten vilket, tillsammans med den uteblivna generaliserbarheten, kan 

minska studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2005). För att möta denna kritik framhåller 

Redmond & Curtis (2009) att vad som emellertid är viktigare än att uppnå generaliserbarhet 

är att göra ett korrekt urval och därigenom undvika snedvridna slutsatser. En annan kritik rör 

det faktum att närvaron av andra deltagare kan leda till att undersökningspersonerna dels 

påverkas av varandra, dels inte är helt ärliga i sina svar utan i stället uttrycker det som anses 

METOD 



 

Julia Porselius & Maja Rudhe 

29 

vara socialt acceptabelt, vilket kan ge upphov till osanningsenliga eller felvinklade svar 

(Christensen et al., 2001, Bryman & Bell, 2005). Detta omnämner Bryman & Bell (2005) som 

social önskvärdhet, med andra ord, att människor i regel vill ge en så god bild av sig själva som 

möjligt, baserat på vad som anses normalt och önskvärt i sociala konstruktioner.  

 

Fokusgrupper i den här undersökningen 

Urvalsteknik 

I studien har urvalet baserats på vad Bryman & Bell (2005) kallar bekvämlighetsurval vilket 

innebär att urvalet består av personer som finns forskaren nära tillhands. Fördelen med 

nämnd urvalsteknik är bland annat att den inte är tids- och resurskrävande i den omfattning 

som många andra urvalstekniker är. I kvalitativa undersökningsmetoder såsom etnografi och 

kvalitativa intervjuer måste forskaren ofta skaffa information från ”vilken källa som än blir 

tillgänglig” (Bryman & Bell, 2005:349) vilket i viss mån även har gällt för denna studie. 

 

Deltagarna i en fokusgrupp bör inte vara alltför olika i fråga om demografi, social status och 

ekonomisk situation, eftersom diskussionen då kan påverkas av oskiljaktigheter 

gruppdeltagarna emellan som inte har med själva undersökningsfenomenet att göra (Bryman 

& Bell, 2005; Christensen et al., 2001; Holme & Solvang, 1997). Personer är dessutom mer 

benägna att uttrycka sina åsikter och uppfattningar i en grupp där de upplever att övriga 

deltagare, i ett eller flera avseenden, är dem lika (Redmond & Curtis, 2009). Urvalet av 

undersökningspersonerna har gjorts utifrån vissa demografiska kriterier. Kriterierna fungerar 

som hjälp i utformandet av så homogena fokusgrupper som möjligt, vilket, som nämnts ovan, 

ökar sannolikheten för spontana och livliga diskussioner och minskar risken för att olikheter 

deltagarna emellan som inte har med det som undersöks att göra påverkar intervjun 

(Christensens et al., 2001; Redmond & Curtis, 2009). Kriterierna är också till hjälp när det 

gäller att göra ett så korrekt urval som möjligt för att på så sätt undvika snedvridna resultat 

(Redmond & Curtis, 2009). Urvalskriterierna i denna studie har att göra med kön, ålder, 

geografi och nationalitet. Kriteriet kön används dels för att uppnå homogenitet – om 

betraktelsesättet att en uppdelning av kön skulle leda till homogenitet, se Om uppdelningen av 

kvinnor och män – dels för att möjliggöra en jämförelse av eventuella skillnader mellan kvinnors 

och mäns känslor och attityder till provokativ reklam. Kriteriet ålder innefattar en övre 

åldersgräns på 40 och en undre gräns på 25, också den satt för att uppnå homogenitet men 

även för att undvika det Bryman & Bell (2005) omnämner generationseffekter. Vad gäller 
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kriteriet geografi begränsas urvalet till Växjö stad eller närliggande stadsdelar, dels av 

bekvämlighetsskäl, dels för att ytterligare försöka skapa homogena grupper. Med nationalitet 

avses slutligen i denna studie personer bosatta och uppväxta i Sverige. 

 

Att studiens fokusgrupper består av undersökningspersoner som inte skiljer sig åt alltför 

mycket i dessa, ovan nämnda, avseenden gör att urvalet inte kan bli representativt. Samtidigt 

finns en risk för att urvalet ändå inte blir tillräckligt homogent och att olikheter deltagarna 

emellan som inte har med det som undersöks att göra påverkar diskussionen. På grund av 

fokusgruppens utförande och dess ringa omfattning kan dess resultat naturligtvis inte heller 

generaliseras till andra delar av befolkningen. (Christensen et al., 2001; Holme & Solvang, 

1997). Generaliserbarhet är emellertid inte det som efterstävas eftersom undersökningen är av 

kvalitativ art. Vad som dock kan betraktas som ett större problem med användningen av 

fokusgrupper är risken att undersökningspersonerna blir påverkade av varandra och i stället 

för sina individuella åsikter uttrycker åsikter som gruppen tillsammans kommer fram till i 

diskussionen (Christensen et al., 2001). Ett annat orosmoment är risken för att deltagarna ger 

oärliga svar på grund av det tidigare berörda begreppet social önskvärdhet. Med homogena 

grupper och en trevlig och avslappad diskussionsmiljö hoppas vi emellertid att riskerna för 

detta har minimerats. 

 

Vad gäller antalet deltagare bör en fokusgrupp enligt Christensen et al. (2001) bestå av mellan 

sex och tio deltagare. Färre deltagare kan leda till att undersökningspersonerna inte vågar 

uttala sig och fler kan leda till att alla deltagare inte får komma till tals (Christensen et al., 

2001). Även deltagarantalet råder det dock delade meningar om och både McLefferty (2004) 

och Redmond & Curtis (2009) presenterar en rad olika författare som förespråkar allt från 

fyra till tjugo deltagare i varje fokusgrupp. Vad som dock står klart är att ju färre deltagare 

desto lättare är fokusgruppen att hantera och desto större är sannolikheten för interaktion 

mellan alla deltagare (McLafferty, 2004). De två fokusgruppintervjuerna som hölls i denna 

studie bestod av sex deltagare vardera, dels för att möjliggöra en god interaktion och livliga 

diskussioner, dels för att transkriberingen och hanteringen av resultatet – som ju blir desto 

mer komplext desto fler deltagare fokusgrupperna består av – skulle underlättas. Det finns 

inget allmängiltigt fastställande av hur många fokusgrupper en studie bör bestå av för att 

undersökningen ska kunna bli mättad. McLafferty (2004) presenterar en rad olika författare 

som alla har olika åsikter om just detta varav två författare är av åsikten att det i vissa fall kan 
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räcka med bara en fokusgrupp. Med stöd av detta resonemang och av praktiska skäl utgjordes 

denna undersökning av två fokusgrupper. 

 

Om uppdelningen av kvinnor och män 

Mot bakgrund av det alltmer utbredda jämställdhetstänkandet och det könsneutrala klimat 

som i många samhälleliga företeelser idag tycks eftersträvas, kan en uppdelning av kvinnor 

och män i fråga om fokusgrupper anses kontroversiellt. Det politiskt korrekta tycks vara att 

det inte får finnas skillnader mellan kvinnor och män och således blir en könsuppdelad 

undersökning svår att motivera. (Dahlström, 2007) Dahlström (2007:12) menar emellertid att 

”begreppet jämställdhet inte innebär att alla är likadana, utan att vi är lika mycket värda och har samma 

rättigheter och skyldigheter”.  

 

Uppdelningen av kvinnor och män i olika fokusgrupper har två anledningar; dels en önskan 

att möjliggöra en jämförelse av eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns känslor och 

attityder till de studerade reklamfilmerna, dels en strävan efter att bilda så homogena grupper 

som möjligt. Redan här har vi som författare alltså uttryckt en uppfattning om att det skulle 

föreligga vissa skillnader mellan kvinnor och män. Denna, vår egen uppfattning, är emellertid, 

utan en vetenskaplig grund att vila på, knappast ett argument nog för att motivera en 

uppdelning av kvinnor och män, varför vi tagit hjälp av litteratur inom psykologi, neurologi 

och fysiologi. För att styrka argumenten för en uppdelning av kvinnor och män hänvisas 

dessutom till tidigare forskning som bedrivits inom området, eller närbesläktade områden, där 

samma uppdelning i många fall gjorts (Pope et al., 2004; Jones et al., 1998; Bello et al., 1983; 

LaTour & Henthorne, 1994; Putrevu, 2008). Uppdelningen av kvinnor och män i olika 

fokusgrupper motiveras således med två huvudargument; ett som har att göra med tidigare 

forskning som bedrivits inom området, och ett som har att göra med att det faktiskt finns 

vissa, vetenskapligt påvisade skillnader mellan kvinnor och män (se 3.4 Om kvinnor och män). 

 

Plats och utförande 

Christensen et al. (2001) förespråkar en lugn och trevlig miljö där deltagarna kan känna sig 

avslappnade. Av dessa skäl är till exempel en hemmamiljö att föredra framför kontorsplatser 

eller andra allmänna lokaler. Även McLafferty (2004) nämner det informella som en viktig del 

i fokusgruppens utförande och Holme & Solvang (1997) lyfter fram att information i 

kvalitativa undersökningsmetoder, däribland fokusgrupp (vår anm.), bör samlas in under 
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former som ligger nära vardagliga och naturliga situationer. Detta stödjer det faktum att 

studiens undersökning utfördes i ett sällskapsrum i ett lägenhetshus, som förvisso inte är en 

del i ett hem, men nära nog ett sådant, med hemtrevligt möblemang och ombonad atmosfär. 

 

Undersökarens roll 

Fokusgruppen genomfördes med en moderator, vilken är den person som håller i själva 

intervjun (Christensen et al., 2001), och en administratör som skötte praktiska uppgifter som 

att anteckna, spela in diskussionerna, ansvara för visningen av reklamfilmerna och återge och 

sammanfatta det som sagts i slutet av varje diskussion. (Christensen et al., 2001; Bryman & 

Bell, 2005) 

 

Respondentvalidering 

För att fortlöpande under fokusgruppintervjuns gång försäkra oss om att vi förstod 

deltagarna rätt tillämpades vad Redmond & Curtis (2009) kallar reflective listening, vilket innebär 

att moderatorn hela tiden återkopplar till, upprepar och/eller sammanfattar det som 

undersökningspersonerna sagt. I slutet av fokusgruppintervjuerna ombads deltagarna att 

bekräfta riktigheten i den sammanfattning som gavs av vad de tillsammans eller var för sig 

kommit fram till. För att ytterligare bekräfta att det som framkommit under intervjun 

stämmer, kontaktades samtliga deltagare en tid efter intervjun och ombads att ge reflektioner 

kring intervjun och eventuella synpunkter på sammanställningen av diskussionsmaterialet. 

Respondentvalidering kan enligt Bryman & Bell (2005) på detta sätt stärka trovärdigheten i de 

återgivningar som görs och Christensen et al. (2001) menar att det är ett bra sätt att få 

kompletterande information kring undersökningspersonernas känslor och attityder till det 

som undersökts. 

 

Frågeformulär som komplement till fokusgruppintervjuerna 

För att möjliggöra en ranking av konsumenternas attityder till reklamfilmerna och dess 

avsändare fick undersökningspersonerna fylla i ett frågeformulär som komplement till 

fokusgruppdiskussionen. Dessa frågor har utformats efter två olika skalor: single-item scale och 

semantic-differential scale. The single-item scale kan enligt Solomon et al. (2006) ranka konsumentens 

attityder till ett objekt i allmänhet. Skalan rankar i vilken grad en attityd till ett visst objekt är 

positiv eller negativ genom att, relaterat till en fråga, ange svarsalternativ som spänner från en 
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positiv till en negativ pol. I studien har därför frågor utformats med denna typ av 

svarsalternativ. The semantic-differential scale kan enligt Solomon et al. (2006) vara användbar för 

att få en mer nyanserad bild och möjliggöra identifiering av en konsuments samlade 

övertygelser om ett visst objekt. I denna metod rankas olika attribut som hör till objektet på 

en skala som spänner mellan två motsatta poler. I studien har därför även frågor med denna 

typ av svarsalternativ formulerats (se Bilaga 2). 

 

Testfilm 

Fokusgruppintervjuerna inleddes med visning av en tämligen vanlig och inte nämnvärt 

provocerande, men ändock lite rolig, reklamfilm, som inte utgjorde en del i den egentliga 

studien. På så sätt fick undersökningspersonerna en ”testfilm” på sig att bli varma i kläderna 

utan att diskussionen till någon av de reklamfilmer som verkligen studerades behövde 

äventyras. 

 

Bearbetning av data 

Som ett första steg i processen att bearbeta den data som fokusgruppintervjuerna generat 

transkriberades det inspelade materialet. Därefter har materialet studerats noga i ändamål att 

finna mönster, samband och avvikelser för att kunna dra någon form av slutsatser. Resultatet 

från fokusgruppintervjuerna har slutligen mynnat ut i en analys kopplad till den teoretiska 

grund på vilken uppsatsen vilar. 

 

Val av reklamfilmer 

Vi har uteslutande valt att studera reklamfilmer och kommer således varken att studera tryckt 

reklam, radioreklam eller stillbildsreklam på internet. Att reklamfilmer innehåller både bild, 

ljud och rörelse gör dem dynamiska och därmed, i våra ögon, mycket intressanta att studera. 

Enligt Dahlén & Lange (2003) och Vernon (1962) har rörelser stor effekt på människan, som 

av instinkt reagerar snabbt på sådant som rör sig. För studiens räkning har fyra reklamfilmer 

valts ut. Urvalet grundas på de mediediskussioner som blossat upp kring några av 

reklamfilmerna samt på i tidigare forskning funna kriterier gällande vad som kan klassas som 

provokativ reklam. För en utförligare beskrivning av respektive reklamfilm samt illustration i 

form av stillbilder se Bilaga 1. 
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Vatten för livet - Svenska Kyrkan/Lutherhjälpen och SKM 

Svenska Kyrkans reklamfilm för allas rätt till rent vatten har väckt mycket starka känslor och 

fått massiv respons. Enligt Svenska Kyrkan själva har ingen av deras tidigare reklamfilmer fått 

så mycket uppmärksamhet som just denna. Filmen som visar en vit kvinna släcka sin bebis 

törst med smutsigt diskvatten i ett rent och vitt – västerländskt – hem innehåller 

provocerande element som dels är motbjudande, dels utmanar den västerländska välfärden. 

Filmen har valts ut dels på grund av att den har väckt starka reaktioner, dels för dess innehåll 

av provocerande element i form av norm- och tabuöverskridande framställning samt 

motbjudande inslag – i enlighet med Vézina & Pauls (1997) definition av provokativ reklam – 

som utmanar den västerländska välfärden och lyfter världens orättvisor till ytan.  

 

Nya praktikanten Jerry, del II - ICA  

ICA:s reklamfilmer med den nya praktikanten Jerry – som är en person med Downs syndrom 

– har fått stort gehör i media och på olika webbaserade forum. Reklamfilmen innehåller 

provocerande element i det avseende att reklamen på ett vågat sätt driver med allmänna 

fördomar mot utvecklingsstörda och lyfter tabubelagda områden. Valet av denna reklamfilm 

grundar sig således i uppmärksamheten i media och på forum tillsammans med provocerande 

element som utmanande av fördomar – i överstämmelse med Vézina & Pauls (1997) 

definition.  

 

Love for all - Björn Borg 

Denna reklam för Björn Borgs underkläder för män utmanar på fler än ett sätt. Den visar två 

homosexuella präster som gifter sig i kyrkan och innehåller därmed element som bryter mot 

normer och berör tabun, vilket i enlighet med Vézina & Paul (1997) definition är två 

provocerande element. Det tabuöverskridande elementet blir extra starkt med tanke på den 

debatt som pågår om homosexuellas rätt att gifta sig i kyrkan. Homosexualitet och 

homosexuellas rätt till giftermål i kyrkan är både accepterat och inte accepterat, något som 

bidragit till att vi valt ut en reklamfilm som berör just det ämnet.   

 

Aids är en massmördare – Regenbogen (World’s Aids Day) 

Den tyska reklamen mot AIDS med Adolf Hitler som karaktär i en sexscen har i likhet med 

ICAs reklamtriologi Nya praktikante Jerry fått mycket uppmärksamhet i media och på 

webbaserade forum. Reklamen innehåller provocerande element som kan associeras till sex, 
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rasism, våld, tabu och chock, vilka samtliga enligt Vézina & Paul (1997) kan klassas som 

provocerande element. Även om reklamfilmen består av sexuella inslag anser vi att karaktären 

Adolf Hitlers närvaro i sexscenen överskuggar den rent sexuella anspelningen och att det 

därför är användandet av Adolf Hitler och inte det sexuella i sig som provocerar. I 

reklamfilmen är det tänkt att en massmördare – Adolf Hitler – ska karaktärisera en annan 

massmördare – AIDS – men idén har fått splittrat gehör. Uppmärksamheten i media och på 

forum tillsammans med de provocerande elementen ligger således som grund för valet av 

denna reklamfilm.  
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3. TEORI 
 

 

3.1 Känslor och emotionell marknadsföring  
 

”Känslor är en del av livet. De hjälper oss att förstå vår omvärld och vår relation till andra människor. De 

ger livet färg och vägleder oss genom lust, storhet och förtvivlan.”  

– Carlander (2006:11) – 

 

3.1.1 Känslor 

 

Den mänskliga förmågan att känna känslor är historiskt sett äldre än rationella förmågor som 

exempelvis tänkande och planerande (Kåver, 2009). Detta är enligt Kåver (2009) en tydlig 

indikation på att känslor för människan och mänskligheten har en bärande funktion, eftersom 

dessa annars av evolutionen skulle ha sorterats bort. Människans liv styrs i många avseenden 

av känslor – de ligger till grund för alla vardagliga beslut och handlingar och enligt Kåver 

(2009) har känslor till och med en dominerande roll framför tankar. Enligt Edell & Burke 

(1987) är det därför (minst) lika viktigt att förstå konsumenternas känslor som att förstå deras 

tankar. 

 

Kärt barn har många namn 

Begreppet känslor spänner enligt Kåver (2009) över många områden och vetenskaper (såsom 

neurologi, psykologi, biologi och sociologi) och har inte blivit ett legitimt vetenskapligt 

forskningsområde förrän på senare tid. Terminologin är vidare av varierat slag där det för 

liknande resonemang används olika termer, såsom; känslor (Carlander, 2006; Kåver 2009; 

Wettergren et al., 2008), emotioner (Söderlund, 2003; Wettergren et al., 2008), affekter 

(Carlander, 2006; Kåver, 2009; Söderlund, 2003) och sinnesstämning (Kåver, 2009). Kåver 

(2009) likställer emellertid begreppen känsla och emotion och definierar dessa som relativt 

kortvariga upplevelser. Sinnesstämning är enligt författaren däremot en eller flera ihållande 

och långvariga känslor. Känsla och emotion har således samma betydelse och innebörd 

medan sinnesstämning skiljer sig från dessa, sett ur en tidsmässig aspekt (Kåver, 2009). 

Begreppen känsla och emotion kommer i den fortsätta framställningen att, i enlighet med 
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Kåvers (2009) resonemang, ges samma innebörd och betraktas som två begrepp med identisk 

betydelse. För att definiera begreppet affekt använder Kåver (2009) Tomkins definition, vilken 

beskriver en affekt som ”den biologiska reaktionen i känslan” (Kåver, 2009:65). Affekter är 

således omedelbara känslomässiga reaktioner och går förbi tankar. Exempel på sådana 

affekter är hjärtklappning hos en människa som upplever rädsla och gråt hos en människa 

som är ledsen. Enligt Tomkins är affekters viktigaste funktion att uppmärksamma människor 

på det som har utlöst affekten. (Kåver, 2009) Kåver (2009) menar att en känsla uppkommen i 

en viss situation består av affekt, minne av och medvetenhet om tidigare liknande reaktioner 

samt av tidigare erfarenheter från liknande situationer. Carlander (2006) använder en något 

mindre komplex definition och beskriver helt enkelt känslor som upplevelser av någon eller 

några affekter.  

 

Känslors olika karaktär 

Kåver (2009) delar upp känslor i primära och sekundära där exempel på primära känslor är 

vrede, avsky, förvåning, sorg och glädje. Författaren beskriver dessa som omedelbara känslor 

skapade av en viss situation eller händelse och menar att de är relativt lätta att identifiera. De 

sekundära känslorna är svårare att identifiera och beskrivs av Kåver (2009) som det vi känner 

om det vi känner. Dessa känslor är ofta dolda i vårt beteende och som exempel på dessa 

känslor nämner författaren entusiasm, olustkänsla, upprymdhet och irritation. Sekundära 

känslor är ofta inlärda, till skillnad från de primära som snarare kan betrakta som biologiskt 

framkallade reaktioner. (Kåver, 2009) Vidare klassificerar Kåver (2009) känslor som antingen 

positiva eller negativa. Till de positiva känslorna räknar författaren kärlek, glädje, attraktion, 

nyfikenhet, upphetsning, entusiasm och stolthet. De negativa känslorna är enligt samma 

författare rädsla, sorg, ilska, skuld, skam, avsky, äckel och förakt. Enligt Kåver (2009) finns 

det fler nyanser i språket för negativa känslor än för positiva vilket beror på människans 

nedärvda instinkt att vara beredd på att avvärja faror och hot. På grund av dessa instinkter 

riktas större uppmärksamhet mot negativa känslor än mot positiva, eftersom människan är 

programmerad att skydda sig själv från sådant som ger upphov till negativa känslor. Av denna 

anledning uppfattar och identifierar människan också negativa känslor snabbare än positiva 

sådana. (Kåver, 2009) 
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Hur känslor uppkommer 

Känslor är intensiva och knutna till specifika stimulus och situationer – en känsla är alltid 

avhängig någon eller något. Känslor kan komma både plötsligt och smyga sig på långsamt och 

mer ofta än sällan uppträder de tillsammans med varandra. Vidare kan en viss situation väcka 

alla möjliga sorters känslor – en i taget eller många på en och samma gång. (Kåver, 2009) 

Enligt Edell & Burke (1987) kan känslor som exempelvis väcks av en reklam uppkomma 

väldigt snabbt, i synnerhet då de framkallas med hjälp av icke-verbala element. Sådana 

situationer kan hos samma person väcka dels två eller fler känslor som ofta betraktas som 

bipolära, såsom glädje och sorg, dels två eller fler känslor med olika intensitet (Edell & Burke, 

1987). Enligt Hansen (2000) kan känsloupplevelsen bli starkare då två eller fler känslor väcks 

samtidigt. Då en viss situation eller händelse väcker en viss känsla, lagras denna händelse i 

minnet tillsammans med den tillhörande känslan. Varje ny upplevelse och händelse sorteras 

och jämförs sedan med tidigare, lagrade händelser och känslor. (Kåver, 2009)  

 

 

3.1.2 Emotionell marknadsföring 

 

Enligt Solomon et al. (2006) används emotionell marknadsföring för att tala till 

konsumentens hjärta snarare än till dennes rationella förnuft.  Att det finns en poäng i att med 

reklam försöka väcka känslor stärks av Carlanders (2006) förkunnande av att människan har 

betydligt lättare att lära sig av situationer som är emotionellt laddade än situationer som är 

känslomässigt neutrala. För att lyckas med emotionell marknadsföring bör en reklam enligt 

Schmitt (1999) därför vara utformad så att den möjliggör tolkning genom vilken 

konsumenten bildar sin uppfattning om det objekt reklamen ska förmedla något om. Genom 

att, med hjälp av visuella detaljer i reklamen, få betraktaren att föreställa sig en viss känsla är 

det möjligt att bilda en så kallad känslomässig ram och därmed möjliggöra att budskapet 

stannar kvar längre i mottagarens medvetande och bearbetas under en längre tid. Genom 

användning av humor blir det exempelvis möjligt att beröra ämnen som annars är förbjudna 

eller känsliga (Carlander, 2006). Rädsla å andra sidan kan enligt Solomon et al. (2006) 

exempelvis användas för att belysa negativa konsekvenser konsumenten kan erfara om denne 

inte ändrar sitt beteende eller sin attityd. Vidare menar Schmitt (1999) att en reklamfilm, i linje 

med Pavlos principer om klassisk betingning, bör överföra positiva – eller negativa beroende 

på syftet med reklamen – effekter från ett objekt som betraktaren redan hyser känslor för till 

ett nytt objekt, som enligt Schmitt (1999) med fördel är själva produkten eller varumärket i 
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fråga. På detta sätt kan emotionell marknadsföring dra nytta av redan existerande känslor 

(Schmitt, 1999). 

 

Känslors olika karaktär i reklamsammanhang 

Schmitt (1999) nämner två sorters känslor i marknadsföringssammanhang, nämligen basala 

känslor och komplexa känslor. Basala känslor utgör enligt Schmitt (1999) en grund för vårt 

känsloliv och dessa kommer till uttryck mycket likartat hos människor över hela världen. Här 

nämns glädje, ilska, äckel och sorg som exempel. De basala känslornas överensstämmelse 

över hela världen gör att de är utmärkta att använda i globala marknadsföringskampanjer, 

vilket får medhåll från Holbrook & Batra (1987) som menar att känslor som gillande, icke-

gillande, kärlek, hat, rädsla, ilska, glädje och ledsamhet är vanliga känsloreaktioner på 

marknadskommunikation. Komplexa känslor, såsom nostalgi, är i stället knutna till en specifik 

kultur eller gemensam upplevelseram, varför dessa bara kan väckas med hjälp av rätt kultur- 

och/eller ålderspecifika komponenter. Komplexa känslor beskrivs av Schmitt (1999) som 

blandningar av olika basala känslor. De flesta känslor som framkallas med hjälp av 

marknadsföring är av komplex karaktär. (Schmitt, 1999)  

 

Enligt Solomon et al. (2006) kan konsumentens känslor påverkas och influeras både av 

reklamens utformning och av de reaktioner som uppstår hos konsumenten vad gäller 

reklamens motiv. Författarna menar exempelvis att visuella framställningar bidrar till att 

betraktaren sorterar informationen direkt vid kodning av meddelandet och därför kan bidra 

till att konsumenten bearbetar reklamen samt minns den i större utsträckning än om 

framställningen enbart varit verbal. Solomon et al. (2006) nämner tre känslomässiga 

dimensioner som har blivit identifierade i reklamsammanhang: 

 

1.  Upbeat feelings. Upbeat feelings är en känsloform karaktäriseras av glädje, lustfylldhet 

och lekfullhet.  

2. Warm feelings.  Warm feelings karaktäriseras av ömhet och tillgivenhet men tar sig även 

uttryck som grubblerier och eftertänksamhet.  

3. Negative feelings. Negative feelings uttrycks genom kriticism, skepsis och upprördhet 

samt genom att konsumenten känner sig utmanad och förolämpad. 

 

 Enligt Edell & Burke (1987) kan en och samma reklam emellertid väcka bipolära känslor, inte 

bara hos en och samma person utan också hos olika personer - med andra ord, en och samma 
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reklam kan göra en person glad och en annan person ledsen samt uppbringa två olika känslor 

hos en och samma person på samma gång. 

 

 

 

3.2 Provokativ reklam 
 

”Den enda som misslyckats till fullo är den som aldrig vågat ta risker.”  

– Beth Mende Conny –  

  

Om en reklam varken skiljer sig från mängden eller innehåller element som sticker ut riskerar 

den att få lite uppmärksamhet eller ingen alls. En atypisk reklam bryter mot ’det normala’ och 

har därför betydligt större potential att nå betraktarens känslor. (Stafford & Stafford, 2002) 

Enligt Schmitt (1999) utgör provokationer ett sätt genom vilket man kan nå konsumentens 

känslor eftersom det kan stimulera till diskussion och tankemässig bearbetning av ett 

budskap. Sexuella inslag tillhör de vanligast förekommande provokationerna i 

reklamsammanhang men Vézina & Paul (1997) gör gällande att provokativ reklam kan 

utgöras av mer än endast sexuella anspelningar: Författarna definierar provokativ reklam som:  

 

”a deliberate appeal, within the content of an advertisement, to stimuli that are 

expected to shock at least a portion of the audience, both because they are 

associated with values, norms or taboos that are habitually not challenged or 

transgressed in advertising, and because of their distinctiveness and ambiguity”.   

 

(Vézina & Paul 1997:179) 

 

Som framgår av citatet utgörs provokativ reklam av flera olika element som kan associeras till 

värderingar, tabun och normer använda på ett sätt som inte är vanligt förekommande i 

reklamsammanhang. Provokativ reklam används även enligt Dahl et al. (2003) för att 

medvetet chockera eller provocera mottagaren för på sätt fånga dennes uppmärksamhet. 
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Element i provokativ reklam 

Enligt Vézina & Paul (1997) består provokativ reklam av tre huvudkomponenter. Den första, 

distinctiveness, refererar till i vilken grad reklamen skiljer sig från andra reklamer eller med andra 

ord, reklamens särskiljningsförmåga. En reklam som är provokativ förlorar sitt värde om den 

efterhärmar eller provocerar på ett sätt som konsumenten redan hunnit vänja sig vid, varför 

originalitet och nyskapande är viktiga element för att en reklam ska betraktas som provokativ. 

Enligt Vézina & Paul (1997) kan distinkta stimuli ha positiva effekter på förmågan att 

uppmärksamma åskådaren samt att bli ihågkommen. Som andra komponent lyfter Vézina & 

Paul (1997) fram ambiguity, ett begrepp som refererar till i vilken grad reklamen lämnar 

utrymme för tolkning. Enligt författarna kan tolkning röra både innehållet i reklamen och 

avsändarens intentioner med reklamen. Om en reklam särskiljer sig från andra på ett 

chockerande sätt men lämnar lite utrymme för tolkning riskerar den att snabbt försvinna ur 

mottagarens medvetande (Vézina & Paul, 1997). Transgression of norms and taboos utgör den 

tredje och mest kritiska komponenten och refererar som namnet indikerar till element som 

synliggör det som vanligtvis betraktas som minerad mark – tabun. Exempel på tabu- och 

normöverskrivande element är sexuella inslag, droger, våld och rasism. Enligt Vézina & Paul 

(1997) kan dessa få mottagaren att reflektera, begrunda och bli medvetna om särskilda 

samhälleliga problem både på ett positivt och negativt sätt. Andra exempel på provocerande 

element är vulgariteter, oanständigheter och obsceniteter (Dahl et al., 2003). I tabellen nedan 

(Tabell 1) återfinns en av uppsatsskribenterna upprättad sammanställning av funna element 

som kan klassificeras som provocerande i reklam (Dahl et al., 2003; Pope et al., 2004; Vézina 

& Paul, 1997): 
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Provokativ reklam och effektivitet  

Dahl et al. (2003) hävdar att chockerande element i reklam är överlägsna andra former av 

reklam när det gäller att bryta igenom det gytter av reklam som existerar på marknaden, fånga 

konsumentens uppmärksamhet samt stanna kvar i dennes medvetande. I Dahls et al. (2003) 

resultat framgår att en klar majoritet av de 105 studenter som deltog i nämnda författares 

undersökning lade märke till och kom ihåg reklamer med chockerande inslag framför 

reklamer med avsaknad av sådana element. Enligt Vézina & Paul (1997:189) har konsumenter 

emellertid en ”distanciated tolerance” till provocerande reklam i det avseende att de ser sig själva 

som positivt inställda till nämnd reklamform men likväl tenderar att reagera negativt när de 

utsätts för den. Individer kan alltså vara av åsikten att de är positivt inställda till provokativ 

reklam, men när de väl exponeras för den reagerar de på motsatt sätt. Mildare former av 

provokationer är enligt Vézina & Paul (1997) mer effektiva när det gäller att påverka attityder 

till reklam och avsändare än grövre sådana. Enligt Solomon et al. (2006) kan alltför 

provocerande framställningar vara för effektiva i den bemärkelsen att de riskerar att påverka 

betraktaren så pass mycket att denne hindras från att bearbeta och minnas själva budskapet i 

reklamen. Ett sätt att mäta i vilken grad en reklam har nått fram till mottagaren är genom 

antalet adjektiv som kommer till uttryck när denne ger respons på reklamen. Vézina & Paul 

(1997) menar att ett stort antal adjektiv indikerar att reklamen har tolkats och bearbetats i 

större utsträckning än om den omtalas med endast ett eller ett fåtal adjektiv. 

 

Dahl et al. (2003) presenterar en modell (Figur 1) som visar hur konsumenter reagerar på 

chockerande/provocerande reklam – enligt Pope et al. (2004) är chockerande reklam en form 

av provocerande reklam – . 

 

                                                 

  

 

 

 

 

Figur 1, Model of consumer reactions to shock appeals. (Dahl et al., 2003) 

 

Modellen visar att provocerande reklam som bryter mot förväntningar, normer och/eller 

tabun överraskar och förvånar mottagaren. Enligt Dahl et al. (2003) ger alla möjliga 
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överraskningsmoment upphov till tankemässig bearbetning eftersom mottagaren försöker 

förstå vad som förvånat dem. I den tankemässiga bearbetningen ingår försök att förstå och 

tolka budskapet vilket i sin tur har positiva effekter på minnet, det vill säga, reklam som 

startar en process som den i modellen ovan har större chans att bli ihågkommen än de 

reklamer som inte lyckas skapa en sådan process. (Dahl et al., 2003). Enligt författarna borde 

de provocerande stimuli så småningom även påverka konsumentens beteende. En baksida är 

emellertid enligt Vézina & Paul (1997) att det ibland kan vara svårt för mottagaren att förstå 

innebörden i och avsikten med reklamen vilket gör att reklamens effektivitet förlorar kraft. 

Enligt Pope et al. (2004) kan provocerande reklam även ha effekter på attityder till reklamen i 

fråga samt till varumärke och företagsimage (i den fortsatta framställningen benämnt 

avsändare), dock med risk för att dessa kan vara av negativ art. Enligt Cross (2005) råder en 

ömsesidig påverkan mellan bearbetning av stimuli och hur attityder tar form. Attityder är 

således nära förknippat med en individs bearbetning av en reklamfilm. 

 

 

 

3.3 Attityder 
 

“An attitude is a little thing that makes a big difference.” 

   – Winston Churchill – 

 

Attityder i allmänhet 

Termen attityd används med varierad innebörd i olika sammanhang. Enligt Solomon et al. 

(2006) och Lindh (1988) är en attityd en bestående och generell utvärdering av olika objekt 

som exempelvis människor, reklam och produkter, samt en vanemässig benägenhet att på ett 

kontinuerligt sätt reagera positivt eller negativ på detta objekt. Med bestående menas att en 

attityd ofta är något som varar över tid (Lindh, 1988; Solomon et al., 2006) medan generell 

refererar till att en attityd ofta berör mer än ett specifikt tillfälle (Solomon et al., 2006). Vad 

författarna menar är att en attityd ofta är resultatet av ackumulerade upplevelser av olika 

stimuli, eller med andra ord, de samlade uppfattningar individer skaffar sig över tid om en viss 

fråga/aspekt. Ett attitydobjekt är det objekt en person har en attityd till och Cross (2005) menar 

att detta utgörs av något abstrakt eller konkret som en person tänker på alternativt medvetet 

inte tänker på. Enligt Solomon et al. (2006) skiljer sig attityder åt mellan olika människor 
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samtidigt som två individer kan ha samma attityd till ett visst objekt men av olika anledningar. 

En attityd brukar sägas bestå av tre komponenter – känsloläge, beteende och kognition. 

Känsloläge refererar till konsumentens känslor, eller hur konsumenten känner för ett visst 

objekt. Beteende handlar om konsumentens intentioner att agera på ett visst sätt och 

kognition rör de övertygelser och tankar en konsument har om objektet. (Cross, 2005; 

Homer, 2006; Solomon et al., 2006) 

 

Attityder till reklam 

I reklamsammanhang används begreppet reklamattityder oftare än begreppet attityder ensamt. 

Reklamattityder definieras av Solomon et al. (2006:144) som ”[…] a predisposition to respond in a 

favourable or unfavourable manner to a particular advertising stimulus during a particular exposure 

occasion.”. Som citatet indikerar handlar attityder till reklamer således om en konsuments 

benägenhet att reagera på ett positivt eller negativt sätt till en reklam eller reklamstimuli under 

ett specifikt exponeringstillfälle. Reklamattityder inkluderar enligt författarna åskådarens 

attityd till avsändaren, utvärderingar av själva reklamen, olika känslor som väcks av reklamen 

samt i vilken grad reklamen påverkar åskådarens känslor. Dessutom kan de känslor som 

reklamen väcker hos betraktaren påverka dennes attityd till varumärket (Aaker & Bruzzone, 

1985; Solomon et al., 2006). Enligt Muehling & Laczniak (1988) är individens reaktioner till 

reklamstimuli en viktig del för hur denne ser på själva konceptet som ett varumärke 

symboliserar. Aaker & Bruzzone (1985) hävdar i linje med Muehling & Laczniak (1988) att ju 

mer en person tycker om en reklam, desto mer positiv ställer sig denne till 

varumärket/avsändaren. Irriterande reklam (sådan som provocerar och skapar en känsla av 

olust) kan emellertid många gånger vara mer effektiv än neutral reklam i att skapa positiva 

attityder även ifall de irriterar betraktaren. En anledning är att de kan väcka uppmärksamhet 

och stimulera tanke- och känslomässig bearbetning utan att de negativa reaktionerna förs över 

till varumärket/avsändaren. (Aaker & Bruzzone, 1985) Viktigt att komma ihåg är emellertid, 

enligt Solomon et al. (2006) att en attityd påverkas av andra attityder som konsumenten redan 

har eftersom konsumenter söker harmoni i samspelet mellan sina tankar, känslor och 

beteenden. I reklamsammanhang har budskapets källa enligt Solomon et al. (2006) stor 

betydelse för hur konsumenten uppfattar reklamen samt i vilken grad denne accepterar det 

som visas. Budskapets (eller reklamfilmens) karaktär har vidare stor påverkan på hur olika 

attityder tar form. Hur meddelandet framställs har enligt Solomon et al. (2006) lika stor 

betydelse som vad som faktiskt sägs. Viktiga frågor är bland andra om budskapet ska 

framställas i ord eller i bilder samt om olika känslomässiga anspelningar ska användas. En 
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annan faktor som kan påverka konsumentens attityd är hur levande reklamen är framställd 

(Solomon et al., 2006). Ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord” (Solomon et al., 2006:182, vår 

övers.) fångar enligt författarna idén med visuella stimuli som påverkar konsumentens 

känslor.  

 

Enligt Simpson et al. (1998) är konsumenters respons till reklam uppdelad i två huvudsakliga 

kategorier: attityder till reklamen i fråga samt attityder till reklamens avsändare. Attityder till 

reklamen påverkas och influeras enligt Simpson et al. (1998) av fem olika faktorer. Den första, 

reklamens trovärdighet, refererar till hur trovärdig konsumenten upplever reklamen medan 

attityder till reklam, som är den andra faktorn, rör konsumentens attityder till reklam i 

allmänhet. Som tredje faktor nämner Simpson et al. (1998) konsumentens tidigare attityder till 

avsändaren, vilka i hög grad kan påverka hur konsumenten ställer sig till reklamen i fråga. Den 

fjärde faktorn rör konsumentens uppfattning av reklamen medan den femte refererar till 

konsumentens sinnesstämning och känslor. Sinnesstämning definieras i sammanhanget som ett 

känslomässigt tillstånd konsumenten träder in i när denne exponeras för ett visst 

reklamstimuli.   

 

Attityder och ranking 

Hur en konsument utvärderar en reklamfilm påverkas i stor grad av dennes attityd till den och 

ofta spelar den volymmässiga nivån roll för hur omfattande attityden är (det vill säga hur 

många aspekter som är invävda i den ackumulerade samling uppfattningar som ligger till 

grund för attityden) en viss roll. I litteraturen används, som nämnts ovan, termen attitydobjekt 

som ett samlingsnamn för de olika objekt en konsument kan ha attityder till. I den fortsatta 

framställningen kommer emellertid begreppet attitydobjekt att kompletteras med begreppet 

reklamfilm eftersom det är reklamfilmer som utgör de objekt som undersöks i denna studie. 

Attityder är komplexa och kan alltså innefatta en mängd aspekter och nyanser. Likaså kan det 

i en reklamfilm vara inkluderat en rad olika attribut som i sig utgör ett annat attitydobjekt. För 

att få mer nyanserade svar än tvådimensionella har därför olika attitydmodeller utvecklas som 

ett sätt att mäta (dock inte i kvantitativ bemärkelse) eller ranka, en persons attityd till ett visst 

objekt. (Solomon et al., 2006)  
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Multi-attribute attitude model 

Multiattributattitydmodellen bygger på antaganden om att konsumenters attityder 

(utvärderingar) till ett visst attitydobjekt beror på de övertygelser denne har om hur flera olika 

attribut förknippat med objektet/reklamfilmen är förskaffade. Genom att identifiera dessa 

övertygelser är det enligt Solomon et al. (2006) möjligt att även identifiera den attityd 

konsumenten har till det specifika objektet/reklamfilmen. Modellen bygger på i huvudsak tre 

element (Solomon et al., 2006): 

 

1. Attribut. Attribut utgör attitydobjektets/reklamfilmens karaktär.  De attribut en 

konsument uppmärksammar och tar i beaktande när denne utvärderar ett objekt/en 

reklamfilm förtäljer mycket om den attityd konsumenten har till 

objektet/reklamfilmen i fråga. Solomon et al. (2006) ger som exempel att ett visst 

rykte och hur det omnämns kan vara ett attribut för ett universitet.  

2. Övertygelser. Övertygelser refererar till de attribut en konsument upplever att ett visst 

objekt/en viss reklamfilm har. Som exempel nämner Solomon et al. (2006) att ett 

universitet kan upplevas ha högre standard än ett annat. 

3. Vikten av betydelse. Vikten av betydelse reflekterar attributens relativa vikt för 

konsumenten. Även ifall ett objekt/en reklamfilm inkluderar många olika attribut 

kan ett eller flera vara viktigare än andra. I exemplet med universitet kan exempelvis 

grönområden vara av tyngre vikt än bibliotek för vissa vid utvärdering av universitet 

medan det för andra är på motsatt sätt. De attribut konsumenten lägger störst vikt 

vid har således störst påverkan på hur en viss attityd tar form och utvecklas. 

 

Attityder och graden av engagemang 

Det sätt på vilket konsumenten påverkas av ett objekt/en reklamfilm samt vilka processer 

som aktiveras hos konsumenten influeras ofta av i vilken utsträckning denne sedan tidigare är 

engagerad i objektet och/eller attribut relaterat till objektet. Engagemang (vår övers. av termen 

involvement som används av Muehling & Laczniak, 1988 och Solomon et al., 2006) definieras 

som en persons upplevelser av ett visst objekt/en viss reklamfilm baserat på dennes 

värderingar, intressen och behov och kan därför variera mellan personer samt utlösas av olika 

faktorer beroende på vem betraktaren är. Enligt Muehling & Laczniak (1988) kan graden av 

engagemang även röra sig om en individs nivå av upphetsning och intresse väckt av reklamen 

i fråga. En konsuments engagemang i en reklamfilm kan anta många olika skepnader, 

exempelvis kognitiva och känslomässiga. Enligt Solomon et al. (2006) refererar 
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reklamengagemang (advertising involvement) till konsumentens intresse att bearbeta olika 

former av marknadskommunikation. Reklamfilmer som sänds i TV har enligt Solomon et al. 

(2006) ofta svårare att generera en hög grad av engagemang hos betraktaren än tryckt reklam 

eftersom dennes delaktighet i kommunikationen i TV-sammanhang ofta begränsas till ett 

zappande med fjärkontrollen. Hög grad av engagemang är emellertid ett slags ’helig gral’ för 

avsändaren eftersom konsumenten då bearbetar sina känslor och tankar till 

objektet/reklamfilmen i större utsträckning än vid fallet med låg grad av engagemang. Det 

finns emellertid sätt genom vilka det är möjligt att öka graden av engagemang till en 

reklamfilm. Som exempel kan nämnas oväntade händelser i en reklam och olika former av 

provokationer (se 3.2 Provokativ reklam) Enligt Muehling & Laczniak (1988) har attityder som 

formas till reklamen för en konsument med lägre grad av engagemang stor betydelse för hur 

dennes attityder till avsändaren eller varumärket tar form.  

 
 
 
 

3.4 Om kvinnor och män 
 

”Kvinnan är starkare genom sin känsla än mannen genom sin styrka” 

 – Honoré de Balzac – 

 

De flesta kvinnor och de flesta män skiljer sig åt i den anatomiska uppbyggnaden av hjärnan 

och dess funktioner. Viktigt i detta sammanhang är emellertid en betoning på de flesta, 

eftersom regeln om skillnaderna i hjärnans uppbyggnad mellan kvinnor och män innefattar en 

ganska stor undantagsgrupp. I denna mellangrupp finns kvinnor vars hjärna har fler 

maskulina drag än vissa manshjärnor och män vars hjärna har fler feminina drag än vissa 

kvinnohjärnor. (Dahlström, 2007) Feminina respektive maskulina drag åsyftar här de olika drag 

som påvisats i kvinnors respektive mäns hjärnor och är en direkt återgivelse av de termer 

författaren använder. Således tas inte heller här någon hänsyn till vad som i andra 

sammanhang kan betraktas som feminint respektive maskulint (vår anm.). Majoriteten av 

kvinnors hjärnor är emellertid typiskt feminina och majoriteten av mäns hjärnor är typiskt 

maskulina (Dahlström, 2007), varför det, trots den stora mellangruppen, i vissa avseenden kan 

vara av intresse att studera kvinnor och män var för sig. 
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Många av de olikheter som konstaterats mellan kvinnor och män har att göra med verbala 

förmågor, känslor och empati (Dahlström, 2007; Hansen, 2000; Höjer, 2007). Dahlström 

(2007) framhäver att undersökningar visar att kvinnor och män använder sin hjärna olika vid 

utförandet av olika uppgifter. Även beträffande hur människor kommunicerar finns 

vetenskapligt bevisade olikheter. Medan kvinnorna oftast använder båda sina hjärnhalvor - 

hemisfärer - vid till exempel språkanvändning, använder de flesta män i samma situation 

enbart den vänstra hemisfären. (Dahlström, 2007; Hansen, 2000) Kvinnor och män använder 

dessutom språket på olika sätt, vilket kan vara en av förklaringarna till att kvinnor och män 

många gånger har svårt att förstå varandra (Dahlström, 2007). Kvinnor, enligt Dahlström 

(2007), pratar mer än män, använder fler ord och inkluderar fler detaljer i återgivelser av 

händelser. Män är betydligt mer kortfattade i sitt tal och nöjer sig ofta med summariska och 

sakenliga redogörelser (Dahlström, 2007). Beträffande den verbala förmågan i allmänhet har 

studier gjorts som visar att kvinnor är ”genomsnittligt bättre än män” (Hansen, 2000:100) när det 

gäller till exempel verbalt flöde och talproduktion (Hansen, 2000). Vad som berör en 

människa, och hur det berör denne, är till viss del även det beroende av kön. (Hansen, 2000) 

Det tycks exempelvis vara så att kvinnans hjärna är mer benägen att känna emotionellt för 

andra personer, även för de som inte ingår i den närmaste familjen eller släkten, och empati 

förekommer, statistiskt sett, oftare hos kvinnor än hos män (Dahlström, 2007; Höjer, 2007). 

 

Dahlström (2007) hänvisar till en studie gjord av Ivanka Savic och medarbetare (2005) som 

visar att kvinnors och mäns hjärnor fungerar olika även när de gäller stimuli. Andra forskare, 

både i Europa och i USA har också kunnat utröna skillnader mellan kvinnors och mäns 

reaktioner på både yttre och inre stimuli. Det föreligger alltså perceptuella skillnader 

förknippade med könen och kvinnor och män uppfattar och varseblir världen och omvärlden 

på olika sätt. Denna information kan kompletteras med det faktum att kvinnor har bättre 

förmåga än män att fånga upp ljud och uppfatta nyanser av tal. Med hjälp av sitt vidare synfält 

kan kvinnor också fånga upp omgivande rörelser och händelser bättre än de flesta män. 

(Dahlström, 2007) Män är, å andra sidan, statistiskt sett bättre än kvinnor på att fokusera på 

specifika uppgifter och på rumslig orientering (Dahlström, 2007; Hansen, 2000). 

 

Vad gäller sex och nakenhet i reklamsammanhang – vilket studien, i och med reklamfilmen 

Aids är en massmördare i viss mån oundvikligt berör – menar LaTour (1994) och Solomon et al. 

(2006) att sexuella exponeringar i tryckt reklam genererar en större grad av negativa känslor 

hos kvinnliga konsumenter än män.  

TEORI 



 

Julia Porselius & Maja Rudhe 

49 

4. EMPIRI 
 

 

4.1 Resultat 
 

Resultatet baseras uteslutande på det som framkommit under de två fokusgruppintervjuerna – 

som utgjorde undersökningsmetoden i denna uppsats – samt på ett frågeformulär. 

Frågeformuläret är att betrakta som ett komplement till den efterföljande 

fokusgruppintervjun som är undersökningens primära datakälla.  

 

Känslorna som kom till uttryck under fokusgruppintervjuerna har sammanställts för att på ett 

lättöverskådligt sätt demonstrera vilka känslor som väcktes hos undersökningspersonerna i 

samband med att de exponerades för respektive reklamfilm. Eftersom de adjektiv som 

omnämns enligt Vézina & Paul (1997) indikerar i vilken grad en reklam har nått fram till 

mottagaren samt i vilken utsträckning denne tolkar och bearbetar reklamen har även dessa 

identifierats och samlats i en lättöverskådlig kolumn. Vidare har de attribut/element som mest 

frekvent förekom i diskussionerna samlats i en kolumn eftersom de attribut som omnämns i 

samband med exempelvis en reklamfilm enligt Solomon et al. (2006) förtäljer en hel del om 

vad som av betraktaren faktiskt har uppmärksammats. Det eller de objekt som 

uppmärksammas i störst utsträckning influerar den attityd som sedan tar form. Ordvalet 

Element/Attribut åsyftar de komponenter i reklamfilmen som nämndes mest frekvent, och är 

direkt kopplat till teorin. De känslor, adjektiv och attribut/element som framkom under 

respektive fokusgruppintervju, det vill säga under intervjun med kvinnor respektive intervjun 

med män, är för överskådlighetens skull separerade från varandra i olika kolumner. I löpande 

textform följer efter kolumnerna en presentation av resultatet.  

 

Den löpande texten är indelad efter de tre forskningsfrågor som legat till grund för studien, 

med reservation för att ett kort stycke om huruvida reklamfilmen provocerade och vilka de 

provocerande attributen/elementen var utgör en inledande del. 
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4.1.1 Vatten för livet 

 

På nästföljande sidor presenteras de sammanslagna resultaten från frågeformuläret och 

fokusgruppdiskussionen som följdes efter visningen av reklamfilmen Vatten för livet. 

Inledningsvis presenteras uppkomna känslor, adjektiv och attribut/element i kolumner och 

efter detta följer i textform en presentation av resultatet. 
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”... här klampar man 

in i vår trygga värld.” 

  

Är reklamfilmen provocerande? 

Både kvinnorna och männen tyckte att reklamfilmen innehöll ett eller flera överraskande eller 

chockande element. Det som uppgavs som överraskande eller chockande var det smutsiga 

vattnet som gavs till bebisen och nappflaskan som fylldes med smutsigt diskvatten.  

Undersökningspersonerna ansåg att reklamfilmen ger en tankeställare och provocerar genom 

att den bryter mot förväntningar. Flera gånger under diskussionerna nämndes kontrasten 

mellan vår värld – i-länder – och u-länder. Någon nämnde: ”Jag tycker att den är jättetydlig! Att 

sätta ett västerländskt barn med smutsigt vatten i nappflaskan i munnen... Det blir väldigt tydligt ...”. Flera 

gånger uttrycktes att reklamfilmen berör och kryper under 

skinnet just för att den för in ett typiskt u-landsproblem i 

ett typsikt i-landshem: ”... vi tar ju inte åt oss lika mycket när 

det är svältande barn. Vi har distanserat oss ifrån det. Men här 

klampar man in i vår trygga värld ...”. Båda 

undersökningsgrupperna var överens om att reklamfilmen provocerar och chockar och det 

som tycks vara mest chockande är just det smutsiga vattnet. 

 

Känslor och attityder till reklamfilmen 

Reklamfilmen väckte till en början övervägande negativa känslor hos 

undersökningspersonerna. Bland annat uttrycktes förvåning, överraskning och/eller chock 

efter visningen av reklamfilmen. De känslor som framkom i diskussionen var av både positiv, 

dubbeltydig och negativ art. Flera gånger menade undersökningspersonerna att de blev 

berörda av reklamfilmen. Den i sammanhannget neutrala känslan likgiltig nämndes även vid 

något tillfälle där ett fåtal uttryckte att reklamfilmen lämnade dem oberörda och likgiltiga. De 

som blev berörda av reklamfilmen ansåg att det är ett smart drag att föra in ett u-

landsproblem i ett typiskt västerländskt hem eftersom detta väcker mer uppmärksamhet än de 

traditionella bilderna på afrikanska, svältande och törstande barn som vi blivit så vana vid. En 

av de som inte blev berörda uttryckte till exempel att ”... reklamfilmen är inte realistisk för 

situationen finns inte i den där familjen utan i en helt annan familj i Afrika”. Samma person menade 

att denne skulle ha blivit mer berörd av att se ett afrikanskt, svältande barn i sin riktiga miljö 

eftersom det är mer verklighetstroget. De flesta av undersökningspersonerna nämnde dock 

att de har blivit avtrubbade när det gäller fattigdom och svält i u-länder men att den här 

reklamfilmen lyckas väcka känslor genom att ett u-landproblem placeras i ett i-landshem. På 

så sätt, som någon uttryckte det, ”kryper u-landsproblemet under skinnet”. Att ett litet barn och 

känslan till detta används för att väcka känslor ansågs som smart samtidigt som några även 
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ansåg det som irriterande och provocerande i en negativ bemärkelse. Vad gäller de adjektiv 

som användes i diskussionen kring reklamfilmen nämndes både positiva, dubbeltydiga och 

negativa sådana. Samtidigt som reklamfilmen beskrevs som hemsk och upprörande omtalades 

den även som kontrastrik och samvetsberörande samt smart, bra och trovärdig. De attribut 

som nämndes mest frekvent var det smutsiga vattnet, det oskyldiga barnet, det västerländska 

hemmet och kontrasten mellan ’vår värld’ och ’deras värld’. Även avsändaren Svenska 

Kyrkans nämndes vid flera tillfällen. Undersökningspersonerna angav inledningsvis i 

frågeformuläret att reklamfilmen övervägande var bra. 

 

Attityder till avsändaren 

Reklamfilmen ledde till en övervägande positiv inställning till avsändaren. De flesta 

undersökningspersoner uttryckte att det faktum att Svenska Kyrkan ligger bakom 

reklamfilmen gör den trovärdig. Det gavs också uttryck för en positiv eller mycket positiv 

inställning till avsändaren. Samtidigt uttryckte vissa att de, trots att reklamfilmen väcker 

känslor, inte blir mer benägna att skänka pengar efter att ha sett den. Andra menade att de 

hade velat ha mer information om vad pengarna går till för att de ska vilja skänka pengar. ”Jag 

ser inte hur de löser problemet. Där tigger de ju bara pengar” var en av kommentarerna i detta 

sammanhang. I båda fokusgruppintervjuerna uttrycktes en viss skepsis till hjälporganisationer 

i allmänhet och hur de förvaltar de pengar som allmänheten skänker. Många gånger nämndes 

att, oavsett om reklamfilmen berörde eller inte, glömdes eller inte ens uppmärksammades 

vem avsändaren till reklamfilmen var. Vissa nämnde också att reklamfilmen var så berörande 

att tankarna svävade iväg och avsändaren och budskapet, eller delar av det, kom i skymundan. 

”Man blir berörd men jag kommer knappt ihåg vem som stod bakom det.” sade en av 

undersökningspersonerna efter att reklamfilmen visats. 

 

Skillnader mellan de kvinnliga och manliga undersökningspersonerna 

Kvinnorna tyckte att reklamfilmen var mer provocerande än vad männen tyckte. Kvinnorna 

kände sig också mer ledsna, uppretade, upprörda och olustiga än männen som var mer 

neutrala än kvinnorna. Även männen blev berörda men gav också uttryck för likgiltighet. 

Både kvinnorna och männen nämnde moders- och faderskänslor. I gruppen med kvinnor 

nämndes att man som kvinna kan relatera till reklamfilmen och i gruppen med män nämndes 

att man som pappa kan relatera till densamme. ”Just barn är ett väldigt bra spelat kort” uttryckte en 

av kvinnorna. Kvinnorna tyckte överlag att det var smart att använda något så naturligt som 
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”Jag blir mer irriterad 

än något annat” 

  

”…asså jag får en 

jättepositiv bild….” 

moderskapet för att väcka känslor medan männen var av olika åsikter i denna fråga – vissa 

ansåg att det var smart men vissa blev endast provocerade och irriterade av detta. Kvinnorna 

var alla överens om att reklam som berör ens känslor är bättre än informativ reklam medan 

männen även i denna fråga var oense – vissa var eniga med kvinnorna medan andra menade 

att reklamfilmen saknade information och argument. Dåligt samvete nämndes några gånger i 

fokusgruppintervjun med kvinnorna med ingen gång under intervjun med männen. 

Kvinnornas första yttringar efter reklamfilmen var att reklamen är smart och ger en 

tankeställare och känslor som berörd, ledsamhet och 

upplevelse av orättvisa nämndes. I gruppen med män var 

det första undersökningspersonerna nämnde att de blev 

chockade och berörda, samt, även här, att reklamfilmen 

var smart. Samtidigt gav några uttryck för skepsis och negativ inställning. Överlag visade 

männen en mer negativ, eller mindre positiv, inställning till reklamfilmen än kvinnorna. En 

man nämnde till exempel: ”Jag blir mer irriterad än något annat. Jag tycker inte att den är bra. [...] Det 

är hela konceptet, upplägget och den svenska familjen som stör mest.” Samtliga kvinnor visade 

genomgående en positiv inställning både till reklamfilmen och till avsändaren, medan några av 

männen gav uttryck för ogillande och menade att reklamen inte fyller sitt syfte och inte 

inspirerar till att skänka pengar. Reklamfilmens uppmaning till dess betraktare att skänka 

pengar uppmärksammades och diskuterades mer av männen än av kvinnorna. Budskapet och 

avsändaren nämndes inte i den kvinnliga fokusgruppintervjun förrän i slutet och av kvinnorna 

nämndes många gånger att de blev så berörda att de svävade iväg i tankarna och därför 

missade budskapet och avsändaren. Just detta – att skänka pengar eller inte – var däremot 

något av det första som nämndes i diskussionen mellan de manliga fokusgruppdeltagarna. 

Kvinnorna gav också i större utsträckning än männen uttryck för eftertänksamhet och 

bearbetning efter att ha sett reklamfilmen. Detta yttrades exempelvis genom att kvinnorna 

blev väldigt berörda av reklamfilmen och uttryckte 

ledsamhet och upplevelse av orättvisa men under 

diskussionens gång utvecklade mer positiva känslor, till 

reklamfilmen såväl som till avsändaren, vilket bland annat 

visas av kommentaren: ”….asså jag får en jättepositiv bild, de fick en att bli berörd så de har verkligen 

lyckats!”. Männen var mer beständiga i sina åsikter och de som berördes av reklamfilmen och 

upplevde den som positiv uttryckte det på en gång efter att ha sett den, medan de som hade 

en negativ inställning till reklamfilmen och/eller avsändaren hade det ända från diskussionens 

början. Kvinnorna var mer positiva till avsändaren än männen. 
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4.1.2 Nya praktikanten Jerry, Del II 

 

På nästföljande sidor presenteras de sammanslagna resultaten från frågeformuläret och 

fokusgruppdiskussionen som följdes efter visningen av reklamfilmen Nya praktikanten Jerry, 

Del II. Inledningsvis presenteras uppkomna känslor, adjektiv och attribut/element i kolumner 

och efter detta följer i textform en presentation av resultatet. 
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Är reklamfilmen provocerande? 

Reklamfilmen både ansågs och inte ansågs innehålla provocerande och/eller överraskande 

element. De element som spontant angavs som chockande och/eller överraskande var att 

ICA driver med och gör narr av utvecklingsstörda och att Jerry i reklamfilmen antas vara 

trögfattad. 

 
 

Känslor och attityder till reklamfilmen 

Som första reaktion efter att reklamfilmen hade visats uttrycktes två huvudsakliga 

motsättningar; dels att reklamfilmen var elak och att den driver med ett handikapp, dels att 

den var rolig och humoristisk. Reklamfilmen framkallade således både negativa och positiva 

känslor hos undersökningspersonerna.  De som ansåg att den drev med handikapp var 

överrens om att den i och med att den gör sig lustig över Jerry även gör sig lustig över alla de 

som lider av samma handikapp – Downs syndrom. Vissa menade vidare att den var 

respektlös och gick över gränsen för vad som är acceptabelt i en reklamfilm. . Några som 

ansåg att den var elak och respektlös menade emellertid att de kommer ihåg reklamen 
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”Man borde tycka att den är dum, 

men samtidigt är den rolig.” 

  

eftersom det är lättare att komma ihåg något som är negativt. De som gav uttryck för att den 

var rolig menade att filmens charm gav upphov till positiva känslor och småleenden. 

Reklamfilmen ansågs av undersökningspersonerna vara både bra och dålig och svaren är 

tämligen spridda. 

 

I undersökningspersonernas beskrivningar av reklamfilmerna nämndes attributen Jerry, 

handikapp och Downs syndrom vid flertalet tillfällen. Även de andra karaktärernas inställning och 

beteenden mot Jerry nämndes där det även ansågs att reklamfilmen också drev med 

människors förutfattade meningar mot personer med ett handikapp som Downs syndrom. 

En person utbrast exempelvis att ”de driver även med den vanliga människan och dennes 

föreställningar”. Reklamfilmen väckte främst negativa och dubbeltydiga känslor. Förutom den 

irritation och upprördhet som uppstod var många eniga om att de kände sig kluvna och att 

det var svårt att avgöra vilken känsla 

som faktiskt dominerade. Någon 

uttryckte att ”Man brottas med sig själv” 

och en annan utbrast att ”Man borde tycka 

att den är dum, men samtidigt är den rolig”. 

Undersökningspersonerna ställde sig vidare frågande till vad reklamens budskap var och 

menade att de inte förstod poängen med att ha med en person som Jerry i reklamen. Vissa var 

av åsikten att reklamens syfte helt enkelt är att pränta in varumärket genom att skapa en 

’snackis’. De menade att något som sticker ut ofta omtalas, och i fallet med ICA-Jerry har 

reklamfilmen omnämnts i både massmedia och på olika webbaserade forum. Några 

kommenterade att Jerry till och med har fått en fanpage på Facebook med mängder av 

anhängare. Detta tydliggjordes av uttalanden som: ”Helt plötsligt har man sett den, oavsett om man 

tyckte att den var bra eller dålig.” och ”Jerry har ju en jättemegagrupp på Facebook”. De adjektiv om 

nämndes i samband med att undersökningspersonerna diskuterade reklamfilmen var av 

positiv, dubbeltydig och negativ karaktär. Reklamfilmen beskrevs både som elak och stötande 

samtidigt som den omnämndes som rolig och till och med som briljant. Många menade även 

att den var svårtolkad och komplex, och vissa ansåg att den var svårtydbar.  

 

Attityder till avsändaren 

Vad gäller inställning till avsändaren uttryckte vissa stark skepsis mot avsändaren och mot att 

ett element som Jerry hade inkluderats. Någon menade att denne var trött på ICA:s 

reklamserie i allmänhet medan en annan gav uttryck för att denne i viss mån var färgad av en 
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”ICA är ju ett säkert ’brand’, 

så de kan ju leka lite.” 

  

annan reklamfilm som ICA gjort tidigare som hade gett upphov till mer irritation. En person 

menade att det kan bli pretentiöst och konstlat att försöka glorifiera sig själv genom att 

utnyttja handikappade människor: ”Det kan bli pretty också. Det blir så himla tillrättalagt – vilken fin 

människa du måste vara som arbetar med 

förståndshandikappade, du måste ju vara extra fin 

då. Eller? Det blir ytligt.” Andra menade att 

ICA är ett så pass familjärt och trovärdigt 

företag att de utan att riskera allt för mycket 

kan töja på gränserna. En uttryckte att ”ICA är ju ett säkert ’brand’, så de kan ju leka lite” och en 

annan menade att ”ICA känns lite svenskt, som kaviar och knäckebröd, ja men alltså, ICA, MAXI, 

det är ju Sverige”. Vad som framkom tydligt är att även ifall varumärket ICA omnämndes i både 

positiva och negativa ordalag, dök det upprepade gånger upp i diskussionen.  

 

Reklamfilmen har av vad som framgår av svaren från frågeformuläret framkallat både en 

positiv och negativ inställning till avsändaren. Efter att ha fått vetskap om att reklamfilmen 

var utarbetad i samarbete med Samhall – ett statsägt aktiebolag som strävar efter att hjälpa 

personer med funktionsnedsättningar ut i arbetslivet (vår anm.) – ställde sig 

undersökningspersonerna emellertid mer positiva till både reklamfilmen och reklamfilmens 

avsändare. Av åsikt var dock att det borde ha funnits med en förklarande text där det 

framgick att reklamen tagits fram i samarbete med Samhall. En person uttryckte exempelvis: 

”De skulle haft en liten logga, typ ’ICA i samarbete med Samhall’ så att man förstod att det var godhjärtat”. 

I diskussionens slutskede framkom en hel del motsägande kommentarer som både indikerar 

att undersökningspersonerna tyckte att reklamens budskap var för otydligt och att 

reklamfilmen var bra. Likaså verkar det vara delade meningar om vilken inställning 

personerna kände att de fick till avsändaren men näst intill alla undersökningspersoner var 

överrens om att det hade varit en stor fördel om ICA hade presenterat samarbetet med 

Samhall på ett tydligt sätt.  

 

 
Jämförelse mellan kvinnorna och männen 

Kvinnorna kände sig till en början mer ledsna än glada medan männen angav att de kände sig 

mer glada än ledsna, och mer roade än uppretade. Kvinnorna tyckte också, av vad som 

framkom i frågeformulären, att reklamfilmen var mer provocerande än vad männen tyckte. 

Den manliga gruppen tycktes vara mer neutralt inställd än kvinnorna. I diskussionen från 
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”Man får en positiv 

inställning. Man blir glad.” 

  

  

”Den är tramsig och 

saknar logik” 
  

gruppen bestående av kvinnor går att skönja fler adjektiv än i diskussionen bestående av män. 

De flesta kvinnor var överens om att reklamen förvisso utmanade fördomar och i viss mån 

var elak samtidigt som de under diskussionens gång kom fram till en gemensam slutsats att 

reklamfilmen var bra och att den gav en positiv inställning. Någon uttryckte exempelvis att 

”Den är nog inte så dum ändå” och en annan 

uttryckte att ”Man får en positiv inställning. Man blir 

glad”.  Kvinnorna var även överrens om att deras 

reaktioner mycket väl skulle kunna vara 

annorlunda om de redan hade haft förutfattade 

meningar om avsändaren än som nu var fallet när de redan hade en positiv inställning till 

ICA. Männens inställning till avsändaren var något mer negativ än kvinnornas. Det kanske 

mest anmärkningsvärda i kvinnogruppen var att känslorna till en början präglades av 

kluvenhet samt att kvinnorna i sina känslor brottades med sig själva om huruvida de skulle 

tycka att reklamen var elak eller rolig, för att i slutet av diskussion ge uttryck för att 

reklamfilmen ändå var bra med ett fint ändamål. En person utbrast exempelvis att ”Den är nog 

rätt bra ändå, det blir ett slag för de handikappade. De kan också. Det är Ulf och våra fördomar som är 

dumma”. I gruppen bestående av män var de flesta överrens om att det hade varit en fördel 

om ICA hade presenterat sitt samarbete med Samhall i reklamfilmen och att kopplingen 

mellan budskap och reklamfilm var för vag. En majoritet av männen gav uttryck för att de 

saknade sakliga argument för varför en person som Jerry var med i reklamfilmen samt i vilket 

syfte ICA samarbetar med Samhall, vilket tydligt framgår 

i en av männens kommentarer: ”Det räcker inte att veta att 

ett samarbete föreligger, man vill också veta i vilket syfte ICA 

samarbetar med dem”. Männen gav i större utsträckning än 

kvinnorna även uttryck för att de var trötta på ICA och 

på reklamfilmer i allmänhet som går för länge. Vissa uppvisade en negativ inställning genom 

kommenterar som ”Den är tramsig och saknar logik.” En annan menade att även ifall det kändes 

något smutsigt, så var det ändå ett smart marknadsföringsdrag eftersom det skapar 

diskussioner bland många: ”Desto mer ICA hörs, både i positiva och negativa samband, desto mer 

ploppar ICA upp”. 
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4.1.3 Love for all 

 
På nästföljande sidor presenteras det sammanslagna resultaten från frågeformuläret och 

fokusgruppdiskussionen som följdes efter visningen av reklamfilmen Love for all. Inledningsvis 

presenteras uppkomna känslor, adjektiv och attribut/element i kolumner och efter detta följer 

i textform en presentation av resultatet. 

  

EMPIRI 



 

Julia Porselius & Maja Rudhe 

62 

  

EMPIRI 



 

Julia Porselius & Maja Rudhe 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är reklamfilmen provocerande? 

Undersökningspersonerna var överens om att reklamfilmen förvånar, överraskar, chockar och 

provocerar genom att spela på, och bryta mot, förväntningar och normer. Både kvinnorna 

och männen nämnde många gånger just detta. Reklamfilmen beskrevs som ”dragen till sina 

ytterligheter” och en undersökningsperson nämnde att ”de har fångat och vänt på alla klyshor som 

finns där.” En annan sade att ”Det är ett väldigt nytt och fräckt budskap i tiden. Väldigt smart.”. De 

attribut/element som nämndes mest frekvent var att det var två homosexuella som ingick 

äktenskap, att det var två homosexuella präster som ingick äktenskap samt att en kvinnlig 

präst vigde två homosexuella män. Temat Love for all nämndes även vid flertalet tillfällen 

precis som bakgrundselement som de glada, gamla människorna i publiken. 

Undersökningspersonerna var vidare överens om att det som provocerade mest var att det är 

just två män som gifter sig – alltså ett homosexuellt par – men även det faktum att männen är 

präster och att vigselförrättaren är en kvinna nämndes som provokativa element. Både 

kvinnorna och männen omnämnde reklamfilmen som provocerande på så sätt att den spelar 

på normer och förväntningar om det traditionella kontra det homosexuella äktenskapet. 
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”Den var en go 

rulle liksom.” 

  

  

”En käftsmäll för kyrkan.” 

  

  

”Det är liksom; finn ett fel 

och det är Björn Borg!” 

  

  

Känslor och attityder till reklamfilmen 

De spontana känsloreaktionerna på reklamfilmen Love for all var mestadels av positiv karaktär, 

och undersökningspersonerna omnämnde den som bland annat fin, rolig och go. En person 

utbrast efter att ha sett reklamfilmen: ”Det var en go rulle liksom.” 

Även en hel del dubbeltydiga känslor kom till uttryck och 

reklamfilmen både förvånade och överraskade 

undersökningspersonerna. Reklamfilmen berörde också 

undersökningspersonerna på ett positivt sätt och både kvinnorna 

och männen menade att reklamfilmen gjorde dem glada. Det nämndes även att det är positivt 

att homosexuellas rätt att gifta sig i kyrkan lyfts fram och att det är ett fräckt budskap som 

både är aktuellt, tabu och rätt i tiden. Många tycktes 

också vara överens om att budskapet är bra och 

kommer fram tydligt. I båda fokusgrupperna 

diskuteras det också att reklamen var väldigt 

provokativ, dels för personer som har svårt att acceptera homosexualitet, dels för kyrkor, 

präster och andra starkt troende. Undersökningspersonerna uttryckte dock detta som något 

bra, och i båda fokusgrupperna nämndes att reklamen, i positiv bemärkelse, innebär ”en 

käftsmäll för kyrkan”. Att reklamfilmen är glad och fin tycks samtliga undersökningspersoner 

vara överens om. De äldre, glada och förväntansfulla personerna i kyrkbänkarna nämndes 

också av båda fokusgrupperna i positiva termer där en exempelvis utbrast: ”Gamla personer som 

var glada tyckte jag var häftigt”. De adjektiv som användes i diskussionen kring reklamfilmen var 

främst av dubbeltydig karaktär, men även positiva och negativa adjektiv kan skönjas. 

Reklamfilmen framkallade överlag mest positiva känslor hos undersökningspersonerna. 

 

Attityder till avsändaren 

Båda frågeformulären och fokusgruppintervjun visade att undersökningspersonerna blev 

förvånade och förvirrade kring avsändaren bakom reklamfilmen. Både kvinnorna och 

männen ställde sig frågande till vad Björn Borg 

har att göra med äktenskap och homosexualitet. 

En undersökningsperson uttryckte det som: ”Det 

ena har inte riktigt med det andra att göra” och en 

annan menade att ”man hade kunnat skippa Björn 

Borg” och att reklamfilmen i stället kunde verka som kortfilm. En annan menade att Björn 

Borg helt enkelt inte passar in i sammanhanget vilket framgår av uttalandet ”Det är liksom; finn 
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”Jag får en positiv känsla 

av filmen men kanske 

inte för Björn Borg.” 

  

ett fel och det är Björn Borg!”. Samtidigt framlyftes det positiva i att Björn Borg i och med denna 

reklamfilm gör ett ställningstagande och positionerar sig i en både aktuell och omdebatterad 

fråga, och därigenom tar en stor risk. Både kvinnorna och männen beskrev reklamfilmen i 

detta avseende som modig och vågad. Kontentan av diskussionerna var att reklamfilmen är 

mycket fin och att den väckte positiva känslor men att avsändaren – Björn Borg – glöms bort 

och/eller inte passar in. 

 

Det spekulerades även i att Björn Borg kan tappa vissa kunder till följd av reklamfilmen 

eftersom det kan finnas människor – och då män i synnerhet – som inte vill bli förknippade 

med homosexualitet och därför inte längre vill köpa Björn Borgs underkläder. I den manliga 

gruppen uttrycktes mycket riktigt, av vissa, en ovilja att bli associerade med homosexualitet 

och i och med den här reklamen då även Björn 

Borgs underkläder. Vid ett tillfälle uttryckte en av 

männen att reklamfilmen gav honom en ”positiv 

känsla av filmen och för Björn Borg” varpå en annan 

svarade ”Jag får en positiv känsla av filmen men kanske 

inte för Björn Borg”. Männen menade i viss 

utsträckning att reklamfilmen visserligen är fin men att den inte leder till någon positiv 

inställning till avsändaren. En man sade vid ett tillfälle: ”Två homosexuella präster som gifter sig i en 

kyrka är inget jag kan associera mig med. Det hade funkat jäkligt mycket bättre om det hade varit någon 

kille på motorcross eller någon som hoppat fallskärm eller vad fan som helst. Det här blir fel. Är det detta 

budskap jag skickar när jag bär deras [Björn Borgs] underkläder?” Denna uppfattning delades 

emellertid inte av alla män och en annan sade: ”Det ska mycket till för att man ska välja bort det 

varumärket. Då måste det verkligen vara något man inte sympatiserar med. Man behöver långt ifrån vara 

homosexuell för att fortsätta köpa kalsonger från Björn Borg”. 

 

Skillnader mellan de kvinnliga och manliga undersökningspersonerna 

Trots att båda fokusgrupperna gav uttryck för att bli berörda av reklamfilmen var detta 

särskilt påtagligt i den kvinnliga gruppen, där ordet berörd återkom flera gånger. En person 

uttryckte exempelvis att reklamen var fin och gjorde henne lipig. Kvinnorna nämnde också 

ord som ’kärlek’ och ’power’. I kvinnornas diskussion återfinns betydligt fler adjektiv än i 

männens diskussion, och då främst av dubbeltydig karaktär.  Överlag framkallade 

reklamfilmen mer positiva känslor hos kvinnorna medan männen förhöll sig mer neutrala. 
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I samband med att avsändaren visade sig vara Björn Borg var det många av kvinnorna som 

blev provocerade och upprörda över att det framstod som att det, i och med att reklamen 

visas, plötsligt är okej även för homosexuella att bära Björn Borgs kalsonger, som om det inte 

vore en självklarhet redan innan. Här framkom kommentarer som: ”Har homosexuella inte fått 

hans [Björn Borgs] kalsonger innan då eller och nu då i och med den här reklamen så är det fritt fram även 

för dem?” Detta ämne återkom flera gånger under diskussionen mellan de kvinnliga 

undersökningspersonerna men inte någon gång under männens diskussion. 

 

Beträffande avsändaren omnämndes denne i gruppen med män som ett varumärke, medan de 

flesta kvinnor tycktes identifiera varumärket Björn Borg direkt med Björn Borg i egen hög 

person. Detta yttrades genom att många kvinnor återkommande sa han i betydelsen varumärket 

Björn Borg och någon i kvinnogruppen tog upp associationen ”Björn Borg i vitt pannband”. 

Kvinnorna tyckte att reklamfilmen var bättre än vad männen tyckte och kvinnorna hade 

också en mer positiv inställning till avsändaren än männen. 
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4.1.4 AIDS är en massmördare 

 
På nästföljande sidor presenteras de sammanslagna resultaten från frågeformuläret och 

fokusgruppdiskussionen som följdes efter visningen av reklamfilmen AIDS är en massmördare. 

Inledningsvis presenteras uppkomna känslor, adjektiv och attribut/element i kolumner och 

efter detta följer i textform en presentation av resultatet. 
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Är reklamfilmen provocerande? 

Undersökningspersonerna var överrens om att reklamfilmen innehöll element som 

överraskade och/eller chockade. De element som uppgavs chockande var karaktären Hitler, 

Hitler i kombination med AIDS samt Hitler i kombination med den vågade sexscenen. Som 

synes var karaktären Hitler med i samtliga omnämnanden om vilka element som chockade, 

något som gällde för både den kvinnliga och manliga fokusgruppen. 

 

Känslor och attityder till reklamfilmen 

Reklamfilmen väckte fler negativa känslor än positiva hos undersökningspersonerna. De blev 

chockade och förfärade, både av sexscenen och av det ögonblick när karaktären Hitlers 

ansikte synliggjordes: ”Jag blev väldigt förvånad, oj, lite sådär olustig. Får man visa så här mycket? Och 

sen i slutet fick jag en klump i magen”. ”Några menade att den berör och att den väcker ens 

nyfikenhet. En uttryckte exempelvis att ”Jag försökte lista ut vad det handlar om, är det för en parfym 

eller?” och en annan utropade att ”Folk tittar ju, det är ju det de vill att; vad fan är det här?”. Vad 

gäller de känslor som gavs uttryck för i övrigt går att se att reklamfilmen gav upphov till en 
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”Från att ha varit lite 

fnissig och generad blir 

man bara; ueew” 
  

  

”WOW, det är 

genialiskt!” 

  

mängd känslor såsom avsmak, förfäran, klump i magen och eftertänksamhet. Samtidigt 

uppgav någon att denne kände sig oberörd och likgiltig. Många av undersökningspersonernas 

kommentarer visade på en ambivalent känsloreaktion vilket visas av en av personernas 

kommentar ”Man känner så mycket att det är svårt att känna vad man känner”.   

 

I undersökningspersonernas beskrivningar av reklamfilmen uppgavs element som porrfilm, 

Hitler, AIDS, död, passion och massmördare. De adjektiv som användes var av negativ, 

dubbeltydig och positiv karaktär. Reklamfilmen beskrevs som grov och magstark samtidigt 

som den omnämndes som genigalisk och slagkraftig. 

Det uttrycktes även att den var skakande, vågad och 

relevant. Undersökningspersonerna var vidare av 

åsikten att reklamfilmen väckte starkt engagemang i 

form av förvåning och nyfikenhet kring de 

kontrasterande elementen. Det väcktes vidare 

osäkerhet och förvirring om reklamfilmens egentliga handling tills budskapet i slutet av filmen 

uppdagades. En annan person uttryckte att ”Det är svårt att sätta fingret på det, den är grov men 

samtidigt visar den något fint. Men så plötsligt dyker Hitler upp”. Många av 

undersökningspersonerna menade även att reklamen går från att 

till en början förvåna och skapa undran till att på slutet orsaka en 

klump i magen och skapa eftertanke. En person uttryckte att ”från 

att ha varit lite fnissig och generad blir man bara ueew”. En annan menade 

att exponeringen av Hitlers ansikte först skapade förfäran men att det i kombination med den 

efterföljande texten gjorde att filmen kändes genigalisk: ”Först blir man förfärad när hans ansikte 

kommer där, men sen kommer texten och då tänker man: WOW, det är genigaliskt”. 

 

Den grova sexscenen chockade förvisso undersökningspersonerna, men det var det inte sexet 

i sig utan karaktären Hitler som utgjorde det mest minnesvärda elementet. En person 

uttryckte att ”man har sett så mycket nakna kroppar så man är härdad”, en annan menade att ”nakna 

kroppar i sig inte är så farligt” och en tredje gjorde gällande att ”även om det är en så grov sexscen så 

glömmer man den ganska snabbt – det är Hitler man kommer ihåg”. Männen var också, trots sina 

kommentarer om snygga kroppar, överrens om att det i slutändan ändå var karaktären Hitler 

och inte sexet i sig som chockade mest: ”Det som utmanade mest var Hitler som plötsligt dök upp. 

Sexscenen är inte så märkvärdig”. 
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Attityder till avsändaren 

Vad gäller reklamens trovärdighet ansågs av undersökningspersonerna att budskapet gick 

fram och att reklamen, även om den var grov, var väldigt tydlig i sitt budskap. I diskussionen 

kring vilken inställning undersökningspersonerna fick till avsändaren efter att sett 

reklamfilmen rådde enighet om att reklamen gav en positiv bild av avsändaren. Vissa menade 

att det var vågat och modigt, andra menade att det var bra gjort och att det skapade en positiv 

bild av avsändaren. En uttryckte exempelvis att ”de vill ju gott, genom att uppmärksamma människor 

på det”, en annan menade att ”jag tycker ändå att jag får en positiv bild av avsändaren” och en tredje 

uttryckte att ”det var vågat och väldigt starkt gjort”. Även ifall det näst intill uteslutande var 

negativa känslor som framkom i diskussionens första skede verkar det som att bilden till 

avsändaren blev positiv. Det uttrycktes viss förvåning över att en tysk organisation hade gjort 

reklamen eftersom de genom att göra det så att säga trampar sig själva som tyskar på tårna: 

”Det är konstigt att tyskarna har gjort den, det var ju ändå i Tyskland som Hitler verkade”. Samtidigt 

framkom åsikter att det ofta är mer acceptabelt att driva med sig själv: ”Man får driva med sig 

själv. Som i ICA-reklamen, hade de visat att det var i samarbete med Samhall så hade det varit okej. Det 

blir som ett godkännande”. Det klargjordes även av undersökningspersonerna att reklamfilmen 

var stark, påverkade dem i stor utsträckning och att avsändaren förmedlade ett tydligt 

budskap samt gav en positiv bild av sig själva genom att på detta sätt verka för något gott.  

 

Skillnader mellan de kvinnliga och manliga undersökningspersonerna 

Kvinnornas omedelbara reaktioner var uteslutande av negativ karaktär, och de känslor som 

omnämndes i den kvinnliga diskussionen överlag var av negativ och dubbeltydig art. 

Kvinnorna var överrens om att reklamfilmen var äcklande, frånstötande och starkt 

gränsöverskridande samt undrande över vilken sändningstid reklamfilmen sänds med tanke 

på att den inte är lämplig för ett barn. Samtidigt ansågs att reklamfilmen väckte deras 

nyfikenhet och att de ville få vetskap om dess handling. I gruppen bestående av män 

uttrycktes också känslor av förvåning och chock samtidigt som vissa kommenterade de 

snygga kropparna i filmen samt att reklamfilmen gjorde så att de ville titta vidare för att få 

vetskap om dess fortsatta handling. Även om det ansågs chockerande att så mycket sex 

visades i en reklamfilm, framförallt med tanke på att barn skulle kunna råka se den, var de 

manliga undersökningspersonerna överrens om att få killar skulle byta kanal innan 

reklamfilmen var slut. En av dem uttryckte precis detta: ”Få killar skulle byta kanal”. En man 

utbrast även spontant ”Rock ´n´ roll” precis efter att ha sett reklamfilmen, med reservation för 

tillägget att det inte var lika roligt när Hitlers ansikte sedan visades. AIDS är en massmördare 
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”Det är så klockrent det 

bara kan bli. Budskapet 

går fram som en smäck!” 
  

väckte fler negativa känslor hos kvinnorna än hos männen och i männens diskussion återfinns 

väldigt få negativt betonade känslor. Kvinnorna tyckte också att reklamfilmen var mer 

provocerande än vad männen tyckte. Vad som är intressant i sammanhanget är att kvinnorna 

å andra sidan var mer positiva till själva reklamfilmen än männen. I diskussionen i gruppen 

med kvinnor kom även betydligt fler adjektiv till uttryck än i gruppen med män. Flest var av 

dubbeltydig karaktär, men i diskussionen återfinns även många negativa och positiva adjektiv. 

I gruppen bestående av män syns en tydlig skillnad då få negativa och positiva adjektiv kunnat 

urskiljas.  

 

Bland kvinnorna är de positiva och negativa adjektiven ungefär lika många till antal, medan de 

av dubbeltydig karaktär är något fler till antalet. Bland männen beskrevs upplevelsen av 

reklamfilmen främst med dubbeltydiga adjektiv och endast ett fåtal av positiv och negativ 

karaktär. Kvinnorna var överrens om att reklamen 

var trovärdig och att budskapet var väldigt tydligt: 

”Det är så klockrent det bara kan bli. Budskapet går fram 

som en smäck!”. Vissa av männen var överrens med 

kvinnorna i denna fråga och ansåg att budskapet var 

tydligt med kommentarer som ”det kan vara förföriskt 

och fantastiskt, men det kan även vara döden du har sex med” och ”den är upplysande och visar hur det är i 

verkliga livet”. Denna åsikt delades emellertid inte av alla män där vissa hade svårt att finna en 

motivering till kopplingen mellan sex och något ’ont’. 

 

När det gäller huruvida reklamfilmen berörde undersökningspersonerna kan en tydlig skillnad 

mellan de kvinnliga och manliga grupperna skönjas. Kvinnorna var överrens om att 

reklamfilmen var oerhört berörande och att den gjorde dem rädda både för AIDS och för 

oskyddat sex. En menade att ”man tar den med sig ut från rummet” och en annan uttryckte att 

”man blir rädd och skrämd – den kryper under skinnet”.  Bland männen menades att filmen i 

slutändan inte var särdeles berörande och att den är svår att relatera till eftersom risken att bli 

smittad av AIDS i Sverige är relativt liten. En uttryckte att reklamfilmen förvisso var 

berörande men att ”man inte direkt kommer att tänka på den när man går härifrån”. En annan 

förkunnade att ”Man tar inte med sig det när man ska ’till’ liksom, att ’just det, det kan vara Hitler’. Då 

vill man som minst tänka på den här reklamen. Så det lämnar man nog bakom sig”. I den manliga 

gruppen uppstod en diskussion där några menade att de var trötta på reklam i allmänhet och 

att det därför är extra viktigt för en reklam att sticka ut bland andra. Någon uttryckte att 
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provocerande reklam är lättare att komma ihåg men att det finns risk för att budskapet 

hamnar i de provocerande elementens skugga. I kvinnogruppen nämndes ingen gång attityder 

till reklam i allmänhet.  Överlag visade kvinnorna en enad inställning medan männens svar 

och kommentarer var mer spridda. 

 

 

4.1.5 Anmärkningsvärda skillnader 

 

Kvinnornas diskussioner var längre, utförligare och mer ordrika än männens. Detta visade sig 

inte minst i att transkriften från fokusgruppdiskussionen med kvinnorna är längre än 

transkriften från männens fokusgruppdiskussion. Konstateras kan också att kvinnornas 

diskussion var mer självgående än männens och att kvinnorna höll sig till de teman som 

diskussionen kretsade kring i större utsträckning än männen, vars samtal många gånger stack 

iväg åt andra håll än de avsedda. 

 

Kvinnorna uppvisade överlag mer känsloreaktioner än männen. Det är lättare att identifiera 

känslor från transkriften från den kvinnliga fokusgruppen än den manliga, vilket kolumnerna 

över känslor, där kvinnor och män har delats upp, åskådliggör. Kvinnorna tycks också ha 

blivit mer berörda än männen av samtliga reklamfilmer och uppvisade många gånger både fler 

positiva och negativa känslor än männen. Männen i sin tur gav uttryck för neutrala känslor 

och likgiltighet i betydligt större utsträckning än kvinnorna. Överlag tycktes männen ha en 

mer negativ inställning till samtliga reklamfilmer och till reklam i allmänhet, än kvinnorna. 

 

Männen uttryckte samtidigt, för alla reklamfilmer, ett missnöje över avsaknaden av 

information och sakliga argument. Kvinnorna tycktes i större utsträckning än männen låta sig 

förföras av reklamfilmer som väcker känslor medan männen inte var lika lättflörtade och 

efterfrågade mer information och starkare argument. 

 

Anmärkningsvärt är också att kvinnorna överlag uppvisade en större samstämmighet än 

männen. Detta tydliggjordes främst i frågeformuläret där männens svar i de allra flesta fall var 

betydligt mer spridda än kvinnornas. 
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5. ANALYS 
 

 

5.1 Vatten för livet 
 

Provocerar genom att överraska och bryta mot förväntningar 

Vatten för livet tycks fylla sin funktion vad gäller att provocera genom att den både överraskar 

och bryter mot förväntningar. Att använda och utnyttja barn i en reklamfilm kan enligt Dahl 

et al. (2003), Pope et al. (2004) och Vézina & Paul (1997) klassificerats som ett provocerande 

element eftersom det är moralöverskridande och dessutom utmanar sociala regler och 

normer. 

 

Kontraster och närhet påverkar känslor och attityder 

Ett av de icke-verbala element som är den största orsaken till de bipolära känslor som 

uppvisades tycks vara det smutsiga vattnet som ges till bebisen. Att reklamfilmen väckte så 

många bipolära känslor skulle kunna vara en av anledningarna till att den också berörde 

undersökningspersonerna i så stor utsträckning som den gjorde, vilket om så är fallet skulle 

stämma överrens med Hansens (2000) argument om att en känsloupplevelse blir starkare om 

två eller flera väcks samtidigt. Reklamfilmen har i enlighet med Simpsons et al. (1998) fem 

faktorer – reklamens trovärdighet, attityder till reklam i allmänhet, tidigare attityder till 

avsändaren samt sinnesstämning och känslor – som påverkar hur en konsuments respons till 

en reklam artar sig, således framkallat en mängd känslor. De uppkomna känsloorden och 

adjektiven visar även att reklamfilmen enligt Schmitts (1999) kategorisering väckte både basala 

och komplexa känslor. Moders- och faderskänslan som nämndes av både kvinnor och män är 

i allra högsta grad basal och djupt rotad i det mänskliga släktet, medan de känslor som väcks 

av kontrastrikheten i att placera ett u-landsproblem i ett i-landshem kan betraktas som mer 

komplexa. Även detta, att reklamfilmen kombinerar basala och komplexa känslor, skulle 

kunna ha betydelse för i vilken omfattning reklamfilmen berörde undersökningspersonerna. 

Vad som är uppenbart är att Vatten för livet genom att provocera känslor och bryta mot 

förväntningar lyckades sätta igång en tankemässig bearbetningsprocess lik den som 

presenteras i Model of consumer reactions to chock appeals av Vézina & Paul (1997). Det som ansågs 

som moralöverskridande var just exploateringen av barnet. Ett barn anses av de flesta som 

både oskyldigt och försvarslöst och av svaren att döma väckte det mycket riktigt både 
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moders- och faderskänslor till liv. Dessa känslor kan kopplas till vad Schmitt (1999) diskuterar 

om reklam och klassisk betingning i enlighet med Pavlos principer eftersom reklamfilmen 

utnyttjar redan existerande känslor för att förstärka reklamfilmens känslosamma inslag. Det 

som kan sägas bryta mot förväntningar är främst kontrasten mellan ett u-landsproblem och 

den svenska familjeidyllen vilket kan ses som både en anmärkningsvärd och en till synes 

självklar aspekt. Även ifall ett barn som tvingas dricka förorenat vatten i Afrika är precis lika 

hemskt som ett barn som tvingas dricka förorenat vatten i Sverige, är det möjligt att alla de 

bilder och all den information som redan illustrerat barn i tredje världen har en avtrubbande 

effekt. När problemet i stället genom att tas in i ett västerländskt hem blir relaterbart för 

människor i i-länder, är det mycket möjligt och till och med troligt, att det ger en stark 

känsloupplevelse som påverkar de attityder som uppstår till reklamfilmen. Detta indikerar att 

provocerande element som konsumenter kan relatera till påverkar och influerar deras attityder 

i större utsträckning än element som är alltför avlägsna den egna livssituationen.  

 

För att återknyta till Simpsons et al. (1998) fem olika kategorier som avgör huruvida en 

konsuments respons till en reklam tar sig uttryck ansågs av undersökningspersonerna att 

reklamfilmen var trovärdig. Den anledning som främst angavs här var att det var Svenska 

Kyrkan som stod bakom reklamfilmen, vilket därmed även inkluderar konsumenternas 

tidigare attityder till avsändaren som en påverkande faktor på vilka reaktioner och attityder 

reklamfilmen framkallade. En återknytning kan även göras till Vézinas & Pauls (1997) tre 

huvudkomponenter vad gäller provokativ reklam – särskiljningsförmåga, utrymme för 

tolkning samt överskridande av normer och tabun. Reklamfilmen utmärkte sig både genom 

sin särskiljningsförmåga och genom de normutmanande elementen. Genom att visa ett 

problem i ett sammanhang som inte är normalt förekommande i varken reklamsammanhang 

eller andra offentliga forum – exempelvis nyhetssändningar etcetera – har reklamfilmen 

lyckats med att väcka både känslor och positiva attityder. En mycket intressant aspekt är att 

reklamen till viss del ansågs irriterade i och med att en sådan orealistisk situation visas – ett 

västerländskt barn som drabbas av ett u-landsproblem – samtidigt som det inte uttrycktes 

åsikter om att reklamfilmen inte var bra. Detta tycks uppvisa samma fenomen som det Aaeker 

& Bruzzone (1985) argumenterar om i samband med irriterande reklam; genom att väcka 

uppmärksamhet och tankemässig bearbetning kan en irriterande reklam skapa positiva 

attityder till avsändaren trots att själva reklamfilmen irriterar betraktaren. I vissa fall har de 

negativa reaktioner, som uppstått till följd av att reklamfilmen var irriterande, av svaren att 
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döma inte överförts till bedömningar av själva reklamfilmen. Återigen; det finns ingen som 

angett att de ansåg att reklamfilmen inte var bra.  

 

En avsändare i skymundan 

Att avsändaren trots att reklamfilmen ansågs både välgjord och bra ändå tenderade att 

glömmas bort skulle kunna ses som en indikation på att reklamen är för känslosam för sitt eget 

bästa, för även om den mycket väl lyckas med att beröra sin betraktare, har den måhända inte 

lyckats i sitt syfte om betraktaren blir så pass berörd att denne helt enkelt glömmer bort vem 

som stod bakom reklamfilmen. Även ifall den övergripande viljan är att hjälpa de fattiga 

barnen i tredje världen, torde syftet med reklamfilmen i slutändan vara att utlösa en vilja att 

skänka pengar till sin egen organisation och inte att konsumenten vänder sig till en annan 

välgörenhetsorganisation. Detta kan ses som en mycket tydlig indikation på att en reklamfilm 

som rör upp starka känslor bör vara tydlig i sitt budskap men också inte bara visa de 

känsloväckande bilderna, utan även det egna varumärket. När det hade uppdagats att det var 

Svenska Kyrkan som stod bakom reklamfilmen, tycktes just detta faktum ha ökat reklamens 

trovärdighet, något som indikerar att den bild eller åsikt betraktaren har av avsändaren sedan 

tidigare mycket väl kan spela in i hur trovärdig betraktaren anser att både reklamfilm och 

avsändare är. Detta kan även relateras till konsumentens övertygelser, som är ett av de 

element Solomon et al. (2006) presenterar i multiattribute attitude-modellen. Överlag verkar det 

som att reklamfilmen gav upphov till positiva attityder till avsändaren även ifall det i vissa fall 

uttrycktes en önskan om mer information om vart exakt inbetalda pengar går.  

 

Kvinnorna och deras dåliga samvete 

Även om reklamfilmen berörde både kvinnorna och männen blev de kvinnliga 

undersökningspersonerna mer berörda än männen vilket inte minst framgår av att kvinnorna 

återkommande nämnde dåligt samvete, medan männen inte gjorde detsamma en enda gång. 

Kvinnorna bearbetade även reklamfilmen i större utsträckning än männen vilket bland annat 

framgår av att de spontana känsloyttringar som först uttrycktes skiljde sig från den 

sinnesstämning samt de känslor som framkom senare under diskussionens gång. Mängden 

adjektiv som nämns i samband med ett visst objekt är enligt Vézina & Paul (1997) en 

indikation på i vilken grad en reklam tolkas och bearbetas av betraktaren och det faktum att 

kvinnornas diskussion rymde fler adjektiv stärker slutsatsen att kvinnorna i större utsträckning 

än männen bearbetade reklamfilmen, framförallt rent känslomässigt. Männen, å andra sidan, 
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var mer beständiga och fluktuerade inte lika mycket i känslorna under diskussionen. Ovan 

nämnda olikheter torde kunna hänföras till det faktum att kvinnans hjärna i generella termer 

är mer benägen att känna emotionellt för andra vilket både Dahlström (2007) och Höjer 

(2007) kungör. En annan anmärkningsvärd skillnad är att de flesta kvinnor blev så pass 

berörda att budskapet och avsändaren kom i skymundan, medan många av männen efterlyste 

starkare argument och mer information för att bli benägna att skänka pengar. Detta kan 

kopplas till Dahlströms (2007) resonemang om kvinnors och mäns olika förmåga att använda 

språket, och att män i många fall anser det tillräckligt med korta och sakliga redogörelser.  

 

 

5.2 Nya praktikanten Jerry 
 

Provocerar genom att överskrida sociala regler och normer 

Reklamfilmen kan enligt Dahls et al. (2003), Popes et al. (2004) och Vézinas & Pauls (1997) 

klassificering av provocerande element anses provocerande på grund av att den överskrider 

sociala regler och normer. Just inkluderandet av en person med Downs syndrom nämndes 

som ett anmärkningsvärt inslag i en reklamfilm. Detta, tillsammans med de andra ICA-

karaktärernas bemötande av denna person, betraktades som gränsöverskridande. 

 

Roande och irriterande 

En intressant aspekt att ta i beaktande är just det faktum att Nya praktikanten Jerry, Del II gav 

upphov till två huvudsakliga känslomässiga motsättningar, eller med Edells & Burkes (1987) 

terminologi, bipolära känslor. Att reklamfilmen väcker både positiva och negativa känslor, 

och att det dessutom bland undersökningspersonerna rådde en viss förvirring kring meningen 

med reklamfilmen kan ses som ett tecken på att reklamfilmen gav upphov till tankemässig 

bearbetning, vilket ibland kan vara önskvärt nog i reklamsammanhang. Att reklamfilmen 

beskrevs som rolig bör vidare kunna betraktas som ett tecken på att avsändaren lyckats i sitt 

användande av humor, vilket i linje med Carlander (2006) är ett sätt att kunna beröra ämnen 

som annars är förbjudna eller känsliga alternativ överskrider sociala regler och normer, i det 

här fallet, personer med sjukdomar och handikapp.  Att merparten av de uppkomna negativa 

känslor och adjektiv framkom i början av diskussionen medan merparten av de uppkomna 

positiva känslor och adjektiv nämndes längre fram, kan kopplas till Kåvers (2009) diskussion 
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om att människan på grund av nedärvda instinkter snabbare uppmärksammar negativa 

känslor än positiva. Att de första känsloreaktionerna på en reklamfilm är negativa behöver, i 

enlighet med detta resonemang, inte nödvändigtvis vara något dåligt, utan kan betraktas som 

endast ett av många steg i bearbetningsprocessen av reklamfilmen. Nya praktikanten Jerry, Del 

II kan sägas väcka vad Schmitt (1999) kallar komplexa känslor, i och med att reklamfilmen i 

sin handling åskådliggör och driver med vissa, i vår kultur, allmänt kända fördomar och 

förutfattade meningar. Att just detta skulle uppfattas likadant på andra sidan jorden känns inte 

helt självklart varför vi kan resonera om att de känslor som väcks är av komplex karaktär. 

Vidare är det svårt att se att reklamfilmen väcker några basala känslor.  

 

De spridda svaren gör det svårt att få en tydlig indikation på om reklamen i enlighet med 

Dahls et al. (2003) Model of consumer reactions to shock appeals lyckades skapa en tankemässig 

bearbetningsprocess, även ifall den väckte bipolära känslor som ju tyder på det. Även ifall 

reklamfilmen av de splittrade kommentarerna att döma inte kvalar in på en given plats i Dahls 

et al. (2003) modell kan vetskapen om Jerrys existens på Facebook ses som ett tecken på att 

attityderna till reklamfilmen påverkas av var och hur reklamen förekommit i andra tidigare 

sammanhang. Denna medvetenhet indikerar att reklamfilmen har lyckats med att ge upphov 

till någon form av tankemässig bearbetning. Likaså kan detta ses som ett tecken på att 

reklamen väcker engagemang hos dess betraktare vilket enligt både Muehling & Laczniak 

(1988) och Solomon et al. (2006) är en viktig aspekt när det gäller vilken attityd som bildas till 

en viss reklam. Om en reklamkaraktär lyckas få en ’jättemegagrupp på Facebook’ kan den 

förmodligen även sägas ha lyckats med att, om inte bli en helig gral som Solomon et al. (2006) 

uttrycker det, i alla fall erhålla en hög grad av engagemang.  

 

För att relatera till Simpsons et al. (1998) fem faktorer – reklamens trovärdighet, attityder till 

reklam i allmänhet, tidigare attityder till avsändaren samt sinnesstämning och känslor – som 

påverkar konsumentens respons till en reklam verkar det som att Jerry – den nya praktikanten, 

Del II brister på några punkter när det gäller att skapa en bra attityd till reklam och avsändare. 

Till viss del anses reklamen inte som trovärdig eftersom kopplingen mellan att inkludera en 

person med Downs syndrom och reklamfilmens budskap är något svårtydbar. Samtidigt kan 

detta ses som en indikation på att reklamen lämnar ett stort utrymme för tolkning, vilket 

enligt Vézina & Paul (1997) är att se som en av tre viktiga komponenter för en lyckad 

provokativ reklam. Ramen för tolkning kan inkludera både innehållet i reklamen samt de 

intentioner avsändaren kan tänkas ha med den. Nya praktikanten Jerry, Del II ansågs komplex 
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på båda punkter; det vill säga både huruvida användandet av en person med Downs syndrom 

ska tolkas på ett positivt eller negativt sätt (innehåll) och varför ICA har valt att inkludera ett 

sådant element i reklamfilmen (avsändarens intentioner). Det faktum att ICA-serien, precis 

som andra reklamserier som har visats på TV länge, nämndes som något uttjatade tyder på att 

attityder till reklam i allmänhet, som är en annan faktor som enligt Simpson et al. (1998) 

påverkar konsumentens respons till en reklam, även influerade attityderna till den här 

reklamfilmen. Likaså nämndes tidigare upplevelser av en annan ur ICA:s reklamtrilogi med 

praktikanten Jerry, som hade varit mer upprörande än denna reklamfilm, som en påverkande 

faktor på den attityd som uppstod till just denna reklamfilm.  

 

Reklamfilmen kan sägas vara provocerande eftersom den överskrider sociala regler och 

normer. Något som inte är lika tydligt, är huruvida reklamen har en tydlig 

särskiljningsförmåga. Att den har lyckats väcka debatt tyder förvisso på det, men samtidigt 

kan det faktum att en tidigare reklamfilm med praktikanten Jerry kan ha påverkat attityderna 

till just denna reklamfilm tyda på att ICA på något vis själva, genom att upprepande gånger 

använda samma element, har minskat reklamens särskiljningsförmåga. Det provocerande 

inslaget att använda en utvecklingsstörd i reklamfilmen skulle helt enkelt ha kunnat minska i 

kraft när det gäller att påverka konsumenters attityder till reklamfilmen eftersom det har synts 

tidigare – i första delen ur reklamtrilogin med praktikanten Jerry. 

 

Storhet leder till både acceptans och ifrågasättande 

Vilken attityd som uppstod hos undersökningspersonerna i samband med att de tittade på 

reklamfilmen är inte helt lätt att fastställa. Attityderna till avsändaren tycks precis som 

attityderna till själva reklamen vara av varierat slag. Att reklamfilmen exempelvis upplevdes 

som irriterande, men inte för den sakens skull uteslutande gav upphov till negativa attityder 

till avsändaren, kan kopplas Aakers & Bruzzones (1985) resonemang om att negativa känslor 

som väcks av irriterande reklam inte nödvändigtvis överförs till avsändaren av reklamen. 

Intressant är att samtidigt som just det faktum att det var ICA som stod som avsändare till 

reklamfilmen gjorde att provokationen ansågs acceptabel, ansågs även att ett så stort och 

etablerat företag som ICA inte behöver ta till sådana drastiska åtgärder i sin 

marknadsföringsstrategi. Vad som bör poängteras är att det, av vad resultatet visar, hade varit 

till stor fördel om ICA i reklamen på ett tydligt sätt hade presenterat samarbetet med Samhall. 

Det skulle mycket väl kunna vara så att provokationer i form av tabubelagda och 

normöverskridande inslag fungerar bra om det i sammanhanget framgår att inkluderandet av 
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detta har goda intentioner. Något som faktiskt stärker detta antagande är att inställningarna 

till både reklam och avsändare överlag blev bättre efter att det hade kungjorts att 

reklamfilmen var framtagen i samarbete med Samhall. Diskussionen tog då en vändning och i 

stället för att tycka att den drev med ett handikapp uttrycktes snarare positiva reaktioner 

eftersom ändamålet med reklamfilmen då visade sig vara gott.  

 

En annan anmärkningsvärd aspekt, som kanske inte direkt kan relateras till 

undersökningspersonernas uppstådda attityder till avsändaren men som emellertid mycket väl 

kan spela en viktig roll för avsändaren, är att de produkter som gjordes reklam för endast 

nämndes vid något tillfälle. Svaren tyder på att de produkter reklamfilmen gjorde reklam för 

tenderade att hamna i skymundan, vilket skulle kunna tyda på att attributen/elementen Jerry, 

de andra ICA-karaktärerna samt ICA överskuggade allt annat. Å andra sidan kanske det är 

främst erinran ICA vill uppnå med sin reklamserie. Skulle det kunna vara så att provocerande 

och tabubelagda element är lämpliga att använda i reklamsammanhang för erinran, men inte 

för att göra reklam för en viss produkt? De många omnämnanden om just ICA skulle mycket 

väl kunna ses som en indikation på riktigheten i ett sådant antagande, eftersom oavsett om 

attityder till avsändaren är av positivt eller negativt slag, kan erinran öka sannolikheten att ett 

specifikt varumärke ger sig till känna i konsumentens medvetande i olika sammanhang.  

 

Provocerade kvinnor och informationssökande män 

Att kvinnorna i större utsträckning än männen blev provocerande av reklamfilmen kan bero 

på att kvinnorna också mer blev upprörda och irriterade än männen över hur personer med 

Downs syndrom framställdes i den, vilket i sin tur kan hänföras till Dahlströms (2007) och 

Höjers (2007) resonemang om att kvinnor har större empatisk förmåga än män. En intressant 

notering är att kvinnorna i allmänhet var något mer negativt inställda till själva reklamfilmen 

än männen, medan männen å andra sidan i större utsträckning än kvinnorna uppvisade en 

negativ inställning till avsändaren. Detta skulle kunna vara ett tecken på att bearbetningen av 

reklamfilmen var större i omfattning hos kvinnorna än hos männen, vilket även antalet 

adjektiv som nämndes i respektive grupp indikerar. Vad som också talar för en mer 

omfattande bearbetning hos kvinnorna än männen är att kvinnornas första yttringar efter att 

reklamfilmen visats var av negativ karaktär medan dessa under diskussionens gång blev färre 

och de positiva kommentarerna blev fler. Summeringen av de känslor och adjektiv som 

nämndes under den kvinnliga diskussionen visar att kvinnorna var mer positiva än negativa 

till reklamfilmen i sin helhet. 
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Det faktum att männen i större utsträckning än kvinnorna efterlyste mer information och 

dessutom en förklaring av hur samarbetet mellan ICA och Samhall bedrivs kan kopplas till 

Kåvers (2009) åsikter om mäns behov av sakliga och praktiskt inriktade beskrivningar. Att 

konstatera att kvinnor är mer känslosamma än män kanske är att gå ett steg för långt, men det 

går i alla fall att skönja vissa tendenser som lutar åt det hållet. Detta styrks till viss del av 

Kåver (2009) som förvisso inte säger att kvinnor känner mer än män, men ändå konstaterar att 

det föreligger skillnader mellan kvinnor och män som har att göra med bland annat känslor. 

 

 

 

5.3 Love for all – Björn Borg  
 

Provocerar genom att bryta mot förväntningar 

Reklamfilmen spelar på och bryter mot förväntningar och normer och reklamfilmens 

provocerande element faller enligt Dahls et al. (2003), Popes et al. (2004) och Vézinas & Pauls 

(1997) klassificering av provocerande element under tabubelagda. 

 

Kära bögar ger positiva reaktioner 

Love for all bjuder i likhet med Vatten för livet och i enlighet med Dahls et al. (2003) Model of 

consumer reactions to shock appeals på överraskningsmoment som skapar förvåning. Det är tydligt 

att dessa moment ledde till att reklamfilmen både uppmärksammades och bearbetades, vilket 

synliggörs av den stora mängd adjektiv som reklamfilmen beskrevs och omtalades med. 

Reklamfilmen beskrevs vidare som en välgjord film med många talande och smarta 

attribut/element. Förutom överraskningsmomentet att det var två homosexuella präster som 

vigdes nämndes även de gamla människorna i publiken som verkade vara glada. Att 

konstatera att äldre människor som grupp skulle ha en mer negativ inställning till 

homosexuella giftermål än andra är, inom ramen för denna uppsats, att gå ett steg för långt. 

Med tanke på att debatten om homosexuellas rätt till giftermål är relativt färsk, skulle det 

emellertid inte vara helt oförståeligt om äldre människor i viss mån skulle ha svårare än andra 

att acceptera den typen av icke-traditionella äktenskap. Att de äldre i publiken i reklamfilmen 

uppvisar en sådan glädje gav enligt undersökningspersonerna ett skimmer av att allt var precis 

som vid en traditionell vigsel med brud och brudgum. För att referera till Solomons et al. 

(2006) Multiattribut attitude-modell kan detta indikera att vissa redan existerande övertygelser 
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om olika attribut kan påverka en konsuments attityd till en reklam. De glada äldre 

människorna kan således mycket väl ha utgjort en bräda i den känslomässiga 

byggnadsställning som influerade de attityder som uppstod till reklamfilmen eftersom 

elementen inte bara kan sägas förmedla en positiv känsla utan även symbolisera att 

situationen är ’normal’. Vidare hade temat Love for all en positiv verkan, precis som låten True 

colors. Även om låten visserligen innehåller ord och på så sätt för reklamfilmens talan, är 

reklamfilmen icke-verbal. I stället är det de visuella som, i enighet med Edell & Burkes (1987) 

resonemang, väcker känslor snabbt och, i enighet med Schmitt (1999), får budskapet att 

bearbetas och stanna kvar i betraktarens medvetande under längre tid. Hur långvarig 

bearbetningsprocess reklamfilmen ger upphov till rent tidsmässig samt hur länge den stannar 

kvar i medvetandet går inte att förtälja i denna studie eftersom den inte är av longitudinell 

karaktär, men klart är att reklamfilmen ledde till någon form av bearbetning vilket tydliggörs 

av att det bland annat kontinuerligt uppkom nya känslor och tankar. 

 

Reklamfilmen kan i enighet med Schmitts (1999) resonemang sägas väcka både basala och 

komplexa känslor. Den basala känslan som anspelas är kärlek, vilken återfinns nedärvd hos 

alla människor över hela världen. Detta skulle även kunna kopplas till vad Schmitt (1999) 

diskuterar om reklam och klassisk betingning i enlighet med Pavlos principer, eftersom de 

känslor som hör en vigsel till – romantik och lycka – överförs till hur stämningen i 

reklamfilmen utvärderas. Känslor av mer komplex karaktär kan reklamfilmen sägas väcka för 

att den spelar på ett tema som i just vår kultur är både aktuellt och omdebatterat, men som i 

andra delar av världen mycket möjligt skulle kunna ge andra reaktioner. Reklamfilmen kan 

vidare anses ge upphov till vad Kåver (2009) omnämner som primära och sekundära känslor. 

Detta exemplifieras av de lättidentifierade och omedelbara känslor som glädje och kärlek, och 

mer svårdefinierade känslor som förvåning, ’oj-känsla’ och känsla av ’power’ som framkom. 

 

Reklamfilmen utmärker sig vidare enligt Vézinas & Pauls (1997) resonemang genom sin 

tydliga särskiljningsförmåga och genom att anspela på ett aktuellt tema, vilket tycks ha 

influerat attityderna till reklamfilmen positivt. Att Björn Borg stod som avsändare skapade 

förvåning, kan ses som en indikation på att Love for all är differentierad från vad som förväntas 

och anses normalt, eller typiskt med Staffords & Staffords (2002) terminologi. Reklamfilmen 

lämnar vidare utrymme för tolkning eftersom den först i slutet avslöjar det överraskande 

momentet samt vad reklamen handlar om. Dels lämnar innehållet i sig utrymme för tolkning, 

dels lämnar funderingar kring vad Björn Borg hade med sexualitet och äktenskap att göra 
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utrymme för tolkning vad gäller avsändarens intentioner. För att återknyta till Simpsons et al. 

(1998) fem faktorer – reklamens trovärdighet, attityder till reklam i allmänhet, tidigare 

attityder till avsändaren samt sinnesstämning och känslor – som påverkar konsumentens 

respons till en reklam visar undersökningspersonernas uppfattningar av reklamen att deras 

attityder till reklamen i fråga påverkades på ett positivt sätt av de provocerande elementen. 

Utmanandet av det kyrkliga samfundet och kopplingen till den aktuella debatten om 

homosexuellas rätt till kyrkligt giftermål verkar ha ökat reklamens trovärdighet. Likaså 

förbättrades attityderna till reklamfilmen genom det faktum att reklamfilmen ansågs 

provokativ för homofober och olika konservativa grupper. Detta indikerar att mer generella 

attityder, som enligt Lindh (1988) och Solomon et al. (2006) är resultatet av en persons 

ackumulerade upplevelser, kan influera attityder till en reklamfilm. Vad som är 

anmärkningsvärt här är emellertid att trots att detta skapade en positiv attityd till 

reklamfilmen, uppstod inte därmed en uteslutande positiv attityd till avsändaren. 

 

Ett budskap och en avsändare som skapar förvirring 

Det finns en del motsägelser i de attityder som uppstod till avsändaren av reklamfilmen, då 

både positiva och negativa attityder uttrycktes. Flera av undersökningspersonerna ställde sig 

exempelvis frågande till vad Björn Borg hade med homosexualitet och äktenskap att göra. 

Kommentaren ’Finn ett fel och det är Björn Borg’ borde inte vara en önskvärd reaktion hos 

något företag samtidigt som kommentaren i sig visar att varumärket har uppmärksammats. 

Dessutom kan den rådvillhet som uppstod ses som en indikation på att reklamfilmen och 

avsändarens intention med den leder till en tankemässig bearbetningsprocess, vilket stämmer 

överrens med både Dahls et al. (2003) och Solomons et al. (2006) resonemang. Liknande 

motsägelser står även att finna vad gäller avsändarens budskap. Budskapet ansågs som väldigt 

tydligt; love for all.  Samtidigt ansågs underkläderna hamna i skymundan. Detta är en mycket 

intressant upptäckt eftersom Björn Borgs egentliga budskap borde vara att förmedla att de 

erbjuder underkläder för alla. En viktig fråga att ställa sig för avsändaren skulle i det här fallet 

vara vilket budskap som ska förmedlas samt vad avsändaren vill uppnå med det. Är målet att 

skapa erinran kan undersökningspersonernas reaktioner mycket väl indikera att reklamfilmen 

lyckades med det. Är emellertid budskapet att avsändaren erbjuder underkläder till alla snarare 

än att kärlek och äktenskap ska vara en rättighet för alla oavsett läggning är utfallet inte lika 

tydligt. Om så är fallet skulle Vézinas & Pauls (1997) resonemang om att ett svårtolkat 

budskap kan innebära att en reklam förlorar i kraft mycket väl kunna göra sig gällande här. 

Tidigare attityder till avsändaren, som enligt Simpsons et al. (1998) är en av några avgörande 
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faktorer för i vilken riktning konsumentens attityder till en reklam och dess avsändare tar, har 

spelat en roll när det gäller de attityder som uppstod till avsändaren i samband med visningen 

av Love for all. Detta skulle kunna ses som en indikation på att Björn Borg i sig är en alltför 

stark personlighet för att varumärket på ett trovärdigt sätt ska kunna marknadsföras i en 

reklamfilm som Love for all.  

 

Kvinnor som känner med och män som associerar till 

Något som är anmärkningsvärt är de attityder till reklamfilmen och dess avsändare som 

framkom i gruppen bestående av män. De flesta män fick en positiv attityd till reklamfilmen 

utan att för den delen få en positiv bild till avsändaren. Detta går direkt emot både Muehlings 

& Laczniaks (1988) och Aakers & Bruzzones (1985) resonemang om att ju mer en person 

tycker om en reklam, desto mer positiv ställer sig denne till varumärket/avsändaren. En 

koppling till Dahlströms (2007) och Höjers (2007) belysande av kvinnors förmåga att i större 

utsträckning än män känna empati kan göras även för denna reklamfilm. Att en betydande del 

av diskussionen mellan kvinnorna kretsade kring – och då i irriterande och upprörda ordalag 

– att reklamen får det att verka som att det plötsligt har blivit okej även för homosexuella att 

bära Björn Borgs underkläder, som om det inte vore en självklarhet redan innan, skulle kunna 

ses som en indikation på att kvinnorna, som enligt Dahlström (2007) och Höjer (2007) har en 

större empatisk förmåga än män, levde sig in i de homosexuellas situation och kände med 

dem. Denna aspekt nämndes inte någon gång under fokusgruppintervjun med männen. Att 

adjektiven som framkom i diskussionen med kvinnor är fler än motsvarande för männens 

diskussion kan, i enlighet med Vézinas & Pauls (1997) resonemang, ses som en indikation på 

en mer omfattande bearbetning hos kvinnorna än hos männen. Vad som också tyder på 

bearbetning är att kvinnorna gav uttryck för varierande typer av känslor under hela 

diskussionen medan männen var mer beständiga i sin förmedling av känslor. Kvinnorna gav 

uttryck för att känna mer än männen och uppleva mer positiva, men också till viss del, 

negativa känslor, medan männen i större utsträckning till synes var neutrala i sina känslor. Om 

detta beror på kvinnors och mäns olikheter vad gäller känslor och känslomässig bearbetning 

eller kvinnors och mäns olikheter att uttrycka sig rent verbalt, som både Dahlström (2007), 

Hansen (2000) och Höjer (2007) tar upp, är svårt att förtälja. Det mest troliga torde emellertid 

vara att båda dessa faktorer spelar in. Ytterligare en skillnad var den att männen i viss 

utsträckning menade att de fick en negativ bild på grund av en ovilja att, genom att bära Björn 

Borgs underkläder, själva associeras till homosexualitet medan det bland kvinnorna inte 

förekom någon ordväxling om reklamens relaterbarhet.  
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5.4 AIDS är en massmördare 
 

Provocerar med tabubelagda och moralöverskridande element 

Vad gäller huruvida reklamfilmen innehåller element som kan klassificeras som provocerande 

går en tydlig koppling att göra till flera av de kategorier som Dahl et al. (2003), Pope et al. 

(2004) och Vézina & Paul (1997) diskuterar. Filmen innehåller både sexuella element genom 

den grova sexscen och de nakna kroppar som exploateras. Samtidigt innehåller den både 

tabubelagda och moralöverskridande element genom den association som görs till våldsamma 

människor, i det här fallet till en av tidernas mest omdiskuterade diktator; Adolf Hitler. Att 

den lyckats ge upphov till en bearbetningsprocess, precis som Vézina & Paul (1997) menar att 

provokativ reklam gör, syns av den mängden känslor som väcktes samt av de attityder som 

kom till uttryck både till reklam och till dess avsändare. 

 

Negativitet som skapar positivitet  

De flesta känslor som förmedlades i början av diskussionerna var av negativ karaktär medan 

det under diskussionens gång även uppkom positiva känslor. Detta kan ses som en indikation 

på att bearbetning har ägt rum i undersökningspersonernas medvetande. Reklamfilmen lyckas 

definitivt att nå och röra upp känslor. Till skillnad från Nya praktikanten Jerry, Del II som med 

tveksamhet platsar i Dahls et al. (2003) Model of consumer reactions to shock appeals har Aids är en 

massmördare en given plats i modellen eftersom den innehåller både chock- och 

överraskningsmoment som både är normöverskridande och bryter mot förväntningar. En 

mycket intressant aspekt är att trots att den detaljerade och grova sexscenen kommenterades 

som väldigt magstark och vågad, var det främst karaktären Hitler som chockade och 

provocerade mest samt lämnade det starkaste och mest bestående intrycket. Att sex nämndes 

som något som inte längre är så chockerande och uppseendeväckande kan anses gå i linje 

med Popes et al. (2004), Solomons et al. (2006) och Söderlunds (2003) resonemang om att sex 

som provokationsform har förlorat sin kraft eftersom ökad exponering har gjort 

konsumenten härdad. Kan det möjligtvis vara som så att sex inte längre säljer i samma 

utsträckning som förr eftersom det inte längre utgör ett element som konsumenten inte är van 

vid? Med Staffords & Staffords (2002) terminologi skulle i så fall sex som provokationsform 

klassas som en typisk reklam snarare än en atypisk, det vill säga, sexuella illustrationer kan 

sägas höra till det ’normala’ snarare än till ’onormala’ i dagens kommersiella värld. Naturligtvis 
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kan dock inte uteslutas att sexet kom i skymundan just för att karaktären Hitler i 

sammanhanget utgör en så stark provokation – möjligt är att reklamfilmen utan karaktären 

Hitler ändå hade ansetts starkt provocerande och väckt många känslor. Trots att sexscenen i 

sig inte utgör det mest uppseendeväckande elementet bör den inte förringas när det gäller de 

attityder som kan uppstå till reklamfilmen. En sådan sexscen i en reklam väcker nyfikenhet 

vilket visades av en önskan att titta vidare för att få reda på dess handling. Av den 

anledningen kan sex och nakna kroppar, trots att det möjligen har förlorat i rent 

provocerande syfte, fylla en annan funktion – nämligen den att få konsumenten att inte zappa 

vidare förrän reklamfilmen är slut. 

 

Reklamfilmen lyckas med hjälp av sina icke-verbala element, i enlighet med Edell och Burkes 

(1987) resonemang, att framkalla snabba känsloreaktioner, vilket yttrades genom spontana 

kommentarer som tydde på förvåning, och av att uttryck gavs för starka känslor direkt efter 

att chockelementet – Hitler – visats i bild. Konstateras kan också att reklamfilmen väckte 

många olika känslor och många bipolära sådana, vilket, för att följa Hansens (2000) 

resonemang, kan vara en av anledningarna till att en känsloupplevelse förstärks. Vid ett 

beaktande av Schmitts (1999) uppdelning av känslor som basala och komplexa, kan vidare 

fastställas att reklamfilmen väckte dessa båda känslotyper. De basala känslorna i detta fall var 

attraktionen och nyfikenheten som sexet väckte, vilket torde vara en allmängällande reaktion 

eftersom fortplantning, och därigenom även sex, är en av människans allra starkaste drifter. 

Komplexa känslor kan användandet av karaktären Hitler sägas väcka, eftersom det, för 

förståelse av reklamfilmens innebörd, krävs en viss historisk förkunskap om Hitler och 

Nazityskland. Just användandet av karaktären Hitler kan även kopplas till vad Schmitt (1999) 

diskuterar om reklam och klassisk betingning i enlighet med Pavlos principer. Den rädsla och 

de känslor som redan existerar för Hitler utnyttjas i reklamen för att både skapa rädsla för 

AIDS, men även för att påverka betraktarens attityder.  

 

För att referera till Simpsons et al. (1998) fem faktorer som påverkar konsumentens respons 

till en reklam ansågs reklamfilmen som trovärdig, främst genom sitt tydliga och upplysande 

budskap. För att göra en koppling till Multiattribute attitude-modellen presenterad av Solomon 

et al. (2006) går det att identifiera både attribut/element och övertygelser. Associationerna till 

Hitler, AIDS, död, ondska, nazism och fara kan sägas utgöra reklamfilmens viktigaste 

attitydpåverkande attribut/element även ifall det som emellertid visades i själva reklamfilmen 

var karaktären Hitler samt texten Aids är en massmördare och alltså inte de andra nämnda 
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attributen (död, ondska, nazism, fara). Detta tyder på att övertygelser, i detta fall om vad som 

kan associeras till Hitler, påverkade tolkningen av vad som illustrerades. Med andra ord 

indikerar det att hur en reklam tolkas av betraktaren mycket väl kan påverkas av dennes 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Vidare visar kommentarer om att det var karaktären 

Hitler och inte sexet som påverkade mest att störst vikt lades på dessa associationer. Enligt 

Multiattribute attitude-modellen indikerar detta att slutscenen i reklamfilmen troligtvis har haft 

den största påverkan på de attityder som uppstod till den. Reklamfilmen framkallar i enlighet 

med Muehlings & Laczniaks (1988) resonemang om attityder och grad av engagemang ett 

starkt känslomässigt engagemang genom att den väcker både upphetsning och intresse, 

många känslor samt omtalas med många adjektiv. Att reklamfilmen skildrar en situation som 

går att relatera till, skulle även det kunna ha betydelse för de attityder som uppstod till 

reklamfilmen. 

 

Slutligen går reklamfilmen att koppla till samtliga tre komponenter som Vézina & Paul (1997) 

diskuterar i samband med huruvida en provokativ reklam är lyckad vad gäller att skapa en 

bearbetningsprocess i konsumentens medvetande, något som i sin tur påverkar konsumentens 

attityder. Den har en tydlig särskiljningsförmåga genom att den på många sätt skiljer sig från 

andra reklamer. Den är både originell och nyskapande och lämnar dessutom utrymme för 

tolkning både till innehåll och vad gäller avsändarens intentioner. Fokusgruppdiskussionen 

kom exempelvis in på varför så mycket sex visades och på vilket sätt sexscenen framställdes 

(innehåll) samt vad avsändarens avsikt var med att visa en så lång och utdragen sexscen 

(avsändarens intentioner). Reklamfilmen uppfyller även kriterierna för den tredje 

komponenten, som är överskridande av normer och tabun, genom både den grova sexuella 

anspelningen och associationerna till Hitler.  

 

Upplysande budskap från en god avsändare 

Något mycket anmärkningsvärt är att, trots att Aids är en massmördare var den reklamfilm som 

chockade och provocerade mest samt väckte flest negativa känslor, var reklamfilmens 

budskap det som bäst blev ihågkommet. Dessutom blev attityderna till avsändaren mycket 

positiva. Detta går i linje med Aakers & Bruzzones (1985) resonemang om att de negativa 

känslor som väcks vid irriterande och chockerande reklam mycket väl kan skapa positiva 

attityder till avsändaren. Reklamfilmen stimulerar alltså till tanke- och känslomässig 

bearbetning med många negativa känslor angivna, men utan att dessa negativa känslor har 

överförts till avsändaren. Något som kan verka motsägande är att Aids är en massmördare väckte 
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lika många, om inte fler, känslor som Vatten för livet samt omtalades med fler adjektiv och 

ändå krediterades för sitt tydliga budskap, till skillnad från Vatten för livet där avsändaren i viss 

utsträckning glömdes bort till följd av ett allför känsloväckande innehåll. Aids är en massmördare 

tycks således inte gå i linje med Solomons et al. (2006) resonemang om att provocerande 

framställningar som påverkar betraktaren i mycket stor utsträckning skulle vara för effektiva i 

den meningen att betraktaren helt enkelt glömmer bort budskapet till följd av den starka 

känslomässiga reaktionen. Är det möjligt att budskapets tydlighet i en provokativ reklamfilm 

har en, om inte avgörande, i alla fall viktig roll för vilken attityd som bildas hos konsumenter 

till både reklam och avsändare? Den tydliga kopplingen mellan reklaminnehåll och 

avsändarens budskap påverkade attityderna till avsändaren mycket positivt eftersom det 

tydliga budskapet kändes både upplysande och förklarande. 

 

För att återigen referera till Simpsons et al. (1998) fem faktorer som påverkar konsumentens 

respons till en reklam fyller i detta fall konsumentens tidigare attityder till avsändaren inte 

någon funktion. Ingen av undersökningspersonerna hade varit i kontakt med avsändaren 

tidigare men ändå gav reklamen dem en positiv inställning till avsändaren. Detta kan verka 

något motsägande jämfört med vad som diskuterades i samband med exempelvis Nya 

praktikanten Jerry, Del II där några menade att ett så pass stort och väletablerat företag som 

ICA kan kosta på sig att töja på gränserna utan att riskera alltför mycket.  

 

Det kvinnorna tar med sig lämnar männen bakom sig 

Att kvinnorna i större utsträckning blev provocerade och berörda av reklamfilmen, gav 

uttryck för mer och/eller starkare negativa känslor samt visade större tecken på olust än 

männen går i linje med vad Bello et al. (1983) har funnit om kvinnors respons gentemot 

sexuellt laddade inslag i reklam. Samtidigt som kvinnorna i större utsträckning än männen gav 

uttryck för negativa känslor stod också kvinnorna för många positiva känsloyttranden, både 

till reklamen och till dess avsändare. Detta kan anses gå i linje med det resultat Putrevu (2008)  

presenterar i sin studie, vilket gör gällande att kvinnor får en mer positiv inställning gentemot 

reklamfilmer innehållande sexuella inslag i de fall då kopplingen mellan de sexuella elementen 

och budskapet är tydlig. Att kvinnorna initialt gav uttryck för mestadels negativa känslor men 

under diskussionen ändå utvecklade en positiv attityd till både reklamfilmen och dess 

avsändare kan också ses som ett tecken på att kvinnorna i större utsträckning än männen 

berördes av och bearbetade reklamfilmen. Att kvinnorna stod för många positiva 

känsloyttranden är anmärkningsvärt eftersom det på sätt och vis går stick i stäv med de 
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resultat Jones et al. (1998) presenterar om sexuella provokationer i reklam – i Jones et al. 

(1998) studie visade sig nämligen sexuella provokationer påverka kvinnors attityder till reklam 

och varumärke negativt. Tilläggas bör dock att Jones et al. (1998) studie rörde reklam med 

enbart sexuella provokation, till skillnad från AIDS är en massmördare, där den starkaste 

provokationen visade sig vara karaktären Hitler och inte sexet i sig. Detta styrks också av 

Vézina och Pauls (1997) resonemang om att antalet adjektiv som nämns om en reklamfilm 

indikerar i vilken utsträckning denne bearbetas. Att konstatera att antalet adjektiv som 

nämndes av kvinnorna är fler än de som nämndes av männen fordrar inget falköga (se 

kolumn över nämnda adjektiv). Än en gång går det dock inte att med säkerhet fastställa om 

detta beror på kvinnors och mäns olikheter vad gäller känslor och empati, som lyfts av 

Dahlström (2007), Hansen (2000) och Höjer (2007), eller på kvinnors förmåga att med större 

ordrikedom än män förmedla sina känslor, vilket Dahlström (2007) förkunnar, eller om det 

helt enkelt beror på något annat. Det mest troliga torde vara en kombination av olika 

faktorer, varav de ovan nämnda är några. 

 

Även om både kvinnorna och männen gav uttryck för att reklamfilmen väckte en viss 

nyfikenhet och i viss mån också attraktion, var detta mer påtagligt i gruppen med män, vilket 

även får stöd av Putrevus (2008) resultat i sin studie om kvinnors och mäns respons till 

sexuella provokationer i reklamsammanhang. Att konstatera att män i större utsträckning än 

kvinnor attraheras av visuella element som nakenhet har denna studie endast få vetenskapliga 

belägg för, men visst går det att ana att detta, om än en aning klyschiga och förlegade 

påstående, ändå skulle kunna innehålla ett visst mått av sanning. Detta styrks bland annat av 

LaTour (1994) och Solomon et al. (2006). En intressant spekulation är om det faktum att 

kvinnorna berördes mest av reklamfilmen också har att göra med att det faktiskt är kvinnan i 

reklamen som framställs som den utnyttjade och som ett offer för AIDS/Hitler. Hade 

reklamfilmen påverkat kvinnorna och männen på samma sätt som den gjorde, om mannen 

hade varit den som ovetande hade sex med en kvinnlig AIDS-smittad, i skepnaden av en 

historisk kvinna förknippad med ondska och förintelse? Eller varför inte, hade reklamfilmen 

påverkat kvinnorna och männen på samma sätt som den gjorde, om personen som ovetande 

hade sex med Hitler hade varit man? En annan intressant skillnad är att reklamfilmen hos 

kvinnorna gav ett bestående intryck som skulle bäras med till andra situationer medan den 

hos männen inte skulle följa med i tankarna efteråt, varken rent generellt eller i situationer då 

det är som mest aktuellt. Återigen kan här göras en koppling till Dahlströms (2007), Hansens 

(2000) och Höjers (2007) resonemang om olikheter beträffande kvinnors och mäns 
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varseblivning och känslor. Dessutom kan en koppling göras till vad Solomon et al. (2006) 

diskuterar om användandet av skrämseltaktiker i reklamsammanhang. Genom att 

reklamfilmen uppbringade känslor av obehag och rädsla lyckades den upplysa om vilka 

konsekvenserna skulle kunna bli vid oskyddat sex – döden.  

 

 

 

5.5 Avvikelser och gemensamma nämnare  
 

Trots att de fyra reklamfilmer som studerats är mycket olika varandra i sitt utförande och sin 

karaktär finns ändå vissa mönster att utläsa. Samtliga reklamfilmer uppfattades som 

provocerande och merparten av de element/attribut som nämndes som provocerande var på 

ett eller annat sätt norm-, tabu- och/eller gränsöverskridande. Gemensamt för alla fyra 

reklamfilmer är att de hos både kvinnorna och männen väckte vad Edell & Burke (1987) 

omnämner bipolära känslor. Således gick det att från intervjuerna med både kvinnor och män 

för varje reklamfilm urskilja både vad Solomon et al. (2006) kallar upbeat feelings, warm 

feelings och negative feelings, eller vad Kåver (2009) kallar positiva och negativa känslor. 

 

Med stöd av Hansens (2000) resonemang om att en känsloupplevelse kan bli starkare då två 

eller fler känslor väcks samtidigt, skulle ett antagande kunna göras att det möjligtvis är just 

förmågan hos provokativ reklam att väcka bipolära känslor, som gör att den kan leda till så 

starka känsloreaktioner. Poängen med att genom reklam försöka väcka känslor får stöd av att 

studiens undersökningspersoner var överens om att reklam som väcker känslor blir 

uppmärksammad och ihågkommen i större utsträckning än traditionell reklam. Samtliga 

reklamfilmer i studien ansågs också av undersökningspersonerna bryta mot ’det normala’, och 

således vara atypiska, vilket Stafford & Stafford (2002) menar är ett viktigt kriterium för att en 

reklam ska synas bland andra samt vara känsloväckande. 

 

Ordspråket en bild säger mer än tusen ord vilket Solomon et al. (2006) lyfter, tycks stämma på de 

personer som deltog i denna undersökning. Med undantag för Nya praktikanten Jerry, Del II, 

var samtliga reklamfilmer som undersöktes övervägande icke-verbala och de attribut/element 

i dessa reklamfilmer som ansågs mest provocerande var således av icke-verbal karaktär. Med 

tanke på att Nya praktikanten Jerry, Del II – den enda reklam vars handling var verbalt baserad 

och således inte fokuserar lika mycket på icke-verbala inslag – var den reklamfilm som överlag 
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tycktes vara minst provocerande väcks en intressant tanke om det är just de visuella och icke-

verbala elementen som faktiskt väcker starkast känslor. Detta styrks i så fall av Schmitts 

(1999) resonemang om att visuella element/attribut i reklam kan möjliggöra att budskapet 

bearbetas under en längre tid vilket väl får antas vara önskvärt i reklamsammanhang. 

 

Något annat som var gemensamt för alla reklamfilmen utom Nya praktikanten Jerry, Del II, är 

att de, enligt Schmitts (1999) terminologi, väckte både basala och komplexa känslor. Nya 

praktikanten Jerry, Del II väckte däremot endast känslor av mer komplexa skäl. Även detta 

faktum öppnar dörren för vissa spekulationer kring det faktum att Nya praktikanten Jerry, Del II 

var den reklamfilm som ansågs vara minst provocerande. Kan avsaknaden av inslag som 

väcker basala känslor vara en anledning till att en reklamfilm inte uppfattas som lika 

provocerande och därmed kanske inte heller väcker lika starka känslor? 

 

Både vad gäller Nya praktikanten Jerry, Del II och Aids är en massmördare ansågs de provocerande 

och magstarka elementen legitimeras på grund av att avsändaren i någon grad visar på 

självdistans. När det gäller ICA:s reklamfilm föredrogs att samarbetet med Samhall tydligt 

skulle framgå, och vad gäller Aids är en massmördare ansågs det positivt att just en tysk 

organisation hade utnyttjat associationer till Hitler för att skapa en slagkraftig reklamfilm. Är 

det möjligt att provocerande och chockande reklamfilmer legitimeras, och därmed influerar 

konsumentens attityder på ett positivt sätt, om avsändaren på något sätt kopplar de 

provocerande elementen till sig själv? 

 
Ytterligare en intressant upptäckt är att reklamfilmerna hos kvinnorna i större utsträckning än 

hos männen rörde upp starka och bipolära känslor. Många av de spontana känsloreaktioner 

som kvinnorna gav uttryck för var dessutom av negativ art, något som går i linje med vad 

Bello et al. (1983) presenterar om kvinnors reaktioner till sexuella provokationer, där 

författarens resultat gör gällande att sexuella provokationer framkallar större grad av ilska hos 

kvinnor än hos män. Vad som däremot avviker från tidigare forskning är huruvida provokativ 

reklam påverkar kvinnors attityder till reklam och avsändare. Medan både Jones et al. (1998) 

och Putrevus (2008) resultat visar att provokativ reklam – i dessa studier främst med sexuella 

provokationselement – påverkar kvinnors attityder till reklam och avsändare negativt, visar 

resultaten i denna studie att trots att många negativa känsloreaktioner spontant uttrycktes, 

blev kvinnornas attityder till reklam och avsändare överlag ändå bättre än vad var fallet med 

männen. Är det möjligen så att det är sexuella provokationer – och inte provokativ reklam i 

vid bemärkelse – som påverkar kvinnor mer negativt än vad de påverkar män?    
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6. DISKUSSION 
 

 

6.1 Slutsats 
 

Som med vilken studie det än må vara, måste även vi vara försiktiga när vi drar slutsatser från 

resultat genererade från en enda studie. Observeras bör, att även ifall resultaten som 

framkommit i studien är talande, bör de beaktas med ett visst mått av försiktighet. Datakällan 

för undersökningen utgör inget representativt urval, och således kan inte heller resultaten 

generaliseras. Det skulle till och med kunna vara så att resultaten skulle framträda på ett 

annorlunda sätt om fokusgrupperna hade bestått av andra individer eller utförts på ett annat 

sätt. Studiens syfte har emellertid inte varit att dra några generaliserbara slutsatser. Avsikten 

har i stället varit att identifiera ett fenomen samt hitta mönster för att bana väg för fortsatt 

forskning. Resultatet visar att studien mycket väl har uppfyllt sitt syfte samt visualiserar 

behovet av fortsatt forskning inom området provokativ reklam. 

 

Vilken typ av känslor väcks och vilka attityder uppstår av provokativ 

reklam? 

En och samma provokativa reklamfilm – innehållande andra element än sex, nakenhet och 

erotik – har visat sig kunna väcka både positiva och negativa känslor. De positiva och 

negativa känslor som väcks kan vara av bipolär karaktär, såsom exempelvis glädje kontra 

irritation och nyfikenhet kontra avsmak. Provokativ reklam kan också anspela på både basala 

och komplexa känslor och de reklamfilmer som väcker både basala och komplexa känslor 

tycks uppfattas som mer provocerande än reklamfilmer som endast väcker en av dessa 

känslotyper. De känslor en reklamfilm väcker behöver inte gå i linje med de attityder som 

formas till reklamfilmen. En reklamfilm som ger upphov till positiva känslor kan således ändå 

leda till en negativ attityd till reklamfilmen och likaså kan en reklamfilm som ger upphov till 

negativa känslor ändå leda till en positiv attityd till reklamfilmen. 

 



 

Julia Porselius & Maja Rudhe 

93 

Vilka attityder till avsändaren uppstår av provokativ reklam? 

Att förutspå vilka känslor som kommer att väckas av provokativa reklamfilmer är en sak.  

Mer komplext, emellertid, är att förutspå vilka attityder dessa känslor sedan genererar hos de 

konsumenter som exponeras för de provokativa reklamfilmerna, eftersom attityder påverkas 

av en mängd komponenter. Medan känsloreaktioner lättare går att urskilja och förutspå kan 

en omedelbar attityd som uppstår variera mellan individer beroende på livsbagage och sociala 

omständigheter. Studien kan emellertid presentera några viktiga fynd. Varken de känslor en 

provokativ reklamfilm väcker eller de attityder som uppstår till reklamfilmen har visat sig 

behöva gå i linje med de attityder som formas till avsändaren. En reklamfilm som ger upphov 

till positiva känslor och attityder kan leda till en negativ attityd till dess avsändare. Likaså kan 

en reklamfilm som ger upphov till negativa känslor leda till en positiv attityd till dess 

avsändare. Vidare har redan existerande attityder visat sig ha både en positiv och negativ 

påverkan på de attityder som uppstår till avsändaren av en provokativ reklamfilm. 

Åskådliggjorts har även att starka provokationer tillsammans med ett tydligt budskap samt en 

av avsändaren visad självdistans har positiv påverkan på konsumentens attityd till avsändaren. 

Toleransen till moral- och normöverskridande attityder har även framträtt som större om 

ändamålet är gott, något som också har visat sig påverka attityder till avsändaren positivt. 

Möjligtvis lämpar sig provocerande reklamfilmer därför mer för företag/organisationer som 

inte har som huvudsaklig verksamhet att sälja en produkt. Provokativa reklamfilmer har goda 

möjligheter att påverka konsumentens attityd till avsändaren positivt, men som med varje 

mynt har även provokativ reklam visat sig ha en baksida En risk med provocerande 

reklamfilmer är att avsändaren glöms bort i det virrvarr av känslor som uppstår och om så är 

fallet uppstår knappats någon attityd till avsändaren alls – varken positiv eller negativ. Å andra 

sidan bildas inte heller någon attityd till avsändaren – varken positiv eller negativ – av en 

reklamfilm som försvinner i mängden, varför provokativ reklam ändå kan vara att föredra. 

Slutligen kan konstateras, att eftersom produkter har visat sig kunna hamna i skuggan av 

provocerande och känsloväckande element är det möjligt att provokativ reklam lämpar sig 

bättre i ändamål att uppnå erinran än för att informera om produkter.  
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Går det att urskilja om det finns några skillnader mellan kvinnor och 

män? 

Med studien som grund kan antas att kvinnor lättare låter sig förföras av reklam som väcker 

känslor samt att kvinnor blir mer berörda av provokativa reklamfilmer än män. Likaså kan det 

med studien som grund göras ett antagande om att kvinnor i större utsträckning än män 

bearbetar provokativa reklamfilmer. Trots att fler negativa känsloreaktioner uppkom hos 

kvinnorna, visade sig deras attityder till reklam och avsändare överlag bli positiva. I och med 

detta skulle kvinnor – till skillnad från vad tidigare forskning visat vad gäller provokativ 

reklam innehållande sex, nakenhet och erotik – kunna betraktas som desto mer mottagliga för 

provokativ reklam innehållande andra element än sex, nakenhet och erotik.  

 

 

 

6.2 Reflektioner 
 

En anmärkning beträffande studien rör det faktum att de reklamfilmer som studerades inte 

var helt nya och okända för fokusgruppdeltagarna. Det inträffade aldrig under 

fokusgruppintervjun att samtliga deltagare hade sett den film som diskuterades, men det 

inträffade heller aldrig att ingen av deltagarna hade sett reklamfilmen tidigare. Detta utgör en 

komplikation för undersökningen, eftersom hur deltagarna upplever en reklamfilm till stor del 

kan vara beroende av om personen i fråga har sett filmen förut eller ej. Ett sätt att komma 

undan detta problem skulle kunna vara att ombesörja någon form av förundersökning med 

ändamålet att utröna om de aktuella undersökningspersonerna har sett de reklamfilmer som 

studerats eller inte. Hur en sådan förundersökning skulle utföras rent praktiskt lämnas här 

osagt och i stället konstaterar vi att det enda sättet att helt gardera att ingen av 

undersökningspersonerna har sett någon av reklamfilmerna förut är att visa reklamfilmer som 

ännu inte lanserats. Vad som också skulle kunna ifrågasättas i denna studie är det faktum att 

de fyra reklamfilmer som studerats, även om de alla innehåller provocerande element, i många 

avseenden också är olika, exempelvis beträffande deras utförande, i vilket avseende och på 

vilket sätt de provocerar, vem avsändaren är, vilket budskapet är och vad som i huvudsak görs 

reklam för etcetera. Detta faktum gör det svårt att med säkerhet dra slutsatser som är 

grundande på jämförelser mellan dessa olika reklamfilmer. En annan kritisk reflektion är den 

att undersökningspersonerna, i och med att den första reklamfilmen visats och begreppet 
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provokativ reklam tagits upp, visste att vad som studerades var provokativ reklam. Oundvikligt 

är att detta i viss mån påverkade hur undersökningspersonerna uppfattade nästföljande 

reklamfilmer eftersom de då, om inte visste så i alla fall anade, att något provocerande 

och/eller överraskande skulle dyka upp i varje reklamfilm. För att undvika detta problem 

hade studien antingen fått innehålla fler reklamfilmer där inte alla innehöll provocerande 

element eller fått bestå av fler undersökningsgrupper som endast fått se en reklamfilm var. 

 

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

En majoritet av de studier som har gjorts inom provocerande reklam har fokuserat på tryckt 

reklam med sexuella inslag. Denna studie har identifierat vilken typ av känslor och vilka 

attityder som väcks hos konsumenter när de exponeras för provokativa reklamfilmer 

innehållande andra element än sex, nakenhet och erotik. Eftersom rörliga bilder är mer 

dynamiska än stillbilder hade det varit intressant om en liknande studie genomfördes men 

med tryckt reklam i stället för reklamfilmer. En sådan studie skulle kunna ha som ändamål att 

studera om andra provokationsformer än sexuella får liknande reaktioner som de rörliga 

reklamfilmerna för att exempelvis få svar på frågan om det är de provocerande elementen i 

sig som väcker känslor eller om det främst är den rörliga framställningen av dem som 

påverkar betraktaren.  

 

Vidare har fokus i denna studie legat på konsumenters kortsiktiga attityder till reklam vilket 

kan liknas vid en ögonblicksbild av ett fenomen som normalt är en fortgående process. 

Resultaten i studien grundar sig i de omedelbara reaktioner som uppstod till följd av att 

undersökningspersonerna exponerades för de provokativa reklamfilmerna, resultat som 

mycket väl förtäljer personernas känslor och attityder vid det specifika tillfället. Vad studien 

däremot missar är ett långsiktigt perspektiv. Det skulle därför även vara mycket intressant att 

upprepa studien men med ett långsiktigt perspektiv för att få en förståelse för vilka känslor 

som väcks hos konsumenter samt hur deras attityder till reklam och avsändare formar sig på 

längre sikt. Ett annat intressant tidsperspektiv skulle vara att utföra en studie som denna men 

med upprepade mätningar under en specifik period för att se om provocerande reklam 

stannar kvar i konsumenters minne samt om attityder till dem förändras, exempelvis i 
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ändamål att ta reda på om de attityder som väcks av en reklam vid ett specifikt tillfälle står fast 

eller om de tenderar att förändras under kortare tidsintervaller. 

 

Studien har mycket väl lyckats i sitt syfte att identifiera vilken typ av känslor och vilka 

attityder som väcks hos konsumenter när de exponeras för provokativ reklam. I och med att 

studien har varit av kvalitativ art kan emellertid inga generaliserbara och representativa 

resultat dras varför en liknande studie men med en kvantitativ undersökningsmetod skulle 

kunna vara till stor nytta både för företag och för den akademiska världen. En kvantitativ 

studie skulle kunna studera svenska konsumenter som en grupp, men intressant hade även 

varit att utföra en tvärkulturell studie för att kartlägga huruvida konsumenters reaktioner på 

provokativ reklam skiljer sig mellan länder och kulturer. Genom en kvantitativ studie skulle 

det också vara intressant att få vidare klarhet i huruvida de skillnader som framkommit mellan 

kvinnor och män kan sägas gälla för kvinnor som grupp respektive män som grupp. 
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BILAGOR 
 

 

Bilaga 1:  
Beskrivning och illustration av reklamfilmerna 
 
På nästföljande sidor beskrivs handlingen av de reklamfilmer som har studerats i denna 

studie. Reklamfilmerna illustreras även visuellt genom en serie av stillbilder från respektive 

reklamfilm.   

 



 

Vatten för livet - Svenska Kyrkan/Lutherhjälpen och SKM

En kvinna står och diskar i sitt kök som ser västerländskt, rent, nytt och fräscht ut. I 

reklamfilmen visas det smutsiga vattnet som kvinnan diskar i. Mitt i disken ger kvinnans barn, 

som sitter på en stol i köket, ifrån sig ett ljud, vilket kvinnan tolkar som att barnet 

Hon lyfter kärleksfullt upp sitt barn, fyller nappflaskan med det bruna, smutsiga d

och ger det till barnet. Kvinnan visar inga tecken på att något är konstigt utan beter sig som 

en helt vanlig kärleksfull, omhändertagande och god mo

miljard människor saknar rent vatten” och sedan en uppmaning från Lutherhjälpen/Svenska 

Kyrkan om att ringa ett nummer 
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Svenska Kyrkan/Lutherhjälpen och SKM

ch diskar i sitt kök som ser västerländskt, rent, nytt och fräscht ut. I 

reklamfilmen visas det smutsiga vattnet som kvinnan diskar i. Mitt i disken ger kvinnans barn, 

som sitter på en stol i köket, ifrån sig ett ljud, vilket kvinnan tolkar som att barnet 

Hon lyfter kärleksfullt upp sitt barn, fyller nappflaskan med det bruna, smutsiga d

. Kvinnan visar inga tecken på att något är konstigt utan beter sig som 

l, omhändertagande och god mor. Sedan kommer texten ”Mer än en 

miljard människor saknar rent vatten” och sedan en uppmaning från Lutherhjälpen/Svenska 

ett nummer och skänka 50 kronor. 
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Svenska Kyrkan/Lutherhjälpen och SKM 

ch diskar i sitt kök som ser västerländskt, rent, nytt och fräscht ut. I 

reklamfilmen visas det smutsiga vattnet som kvinnan diskar i. Mitt i disken ger kvinnans barn, 

som sitter på en stol i köket, ifrån sig ett ljud, vilket kvinnan tolkar som att barnet vill dricka. 

Hon lyfter kärleksfullt upp sitt barn, fyller nappflaskan med det bruna, smutsiga diskvattnet 

. Kvinnan visar inga tecken på att något är konstigt utan beter sig som 

Sedan kommer texten ”Mer än en 

miljard människor saknar rent vatten” och sedan en uppmaning från Lutherhjälpen/Svenska 
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Nya praktikanten Jerry, Del II 

Chefen Stig ber sin medarbetare Ulf att visa den nya praktikanten Jerry runt i butiken och 

berätta om hur ICA arbetar med den svenska matmånaden. Ulf tar med Jerry på en 

rundvandring i butiken där han på ett övertydligt sätt visar hur skyltar ska hänga och matvaror 

ska vara placerade. Ulf pratar med Jerry som om han vore ett litet barn och artikulerar och 

grimaserar extremt långsamt och tydligt. Jerry tittar oförstående på Ulf under hela 

rundvandringen. Reklamfilmen avslutas med att Jerry går fram till Stig och säger ”Du Stig, 

Ulf, han mår inte riktigt bra va?”, varpå Stig svarar ”Nä, tyvärr”. 
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Love for All - Björn Borg 

Det är en vacker sommardag och man ser en fullsatt kyrka med förväntansfulla människor. 

Ansiktena på de tre personerna vid altaret (prästen och de två som ska gifta sig) visas och 

man får se en man, en kvinna och en man i prästkrage. Ringen träds på fingret, och allt ser ut 

som ett ”vanligt”, traditionellt bröllop. När det är dags för kyssen visar det sig att prästen är 

kvinnan och de som vigs är de två männen, som båda är präster. Efter kyssen vandrar paret ut 

och möts av jubel och riskastning, precis som vid vilket bröllop som helst. Texten ”Love for 

all” kommer upp i bild och reklamfilmen avslutas med Björn Borgs svarta logga på en vit 

bakgrund. Under hela reklamfilmen spelas låten ”True Colors”. 

 



 

Aids är en massmördare 

Ett par har passionerat sex i ett rum med dunkelt ljust. Sexscenen är mycket vågad och visar 

mycket av händelseförloppet och de nakna kropparna med tillhörande intima delar. 

Stämningen är väldigt erotisk och både kvinnan och mannen ger uttryck för njutning. 

Mannens ansikte syns inte förrän precis i slutet av reklamfilmen

sexakten, upp mot kameran 

texten ”Aids är en massmördare”, följt av texten ”Skydda dig!”.
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Aids är en massmördare - Regenbogen (World’s AIDS Day)

Ett par har passionerat sex i ett rum med dunkelt ljust. Sexscenen är mycket vågad och visar 

mycket av händelseförloppet och de nakna kropparna med tillhörande intima delar. 

äldigt erotisk och både kvinnan och mannen ger uttryck för njutning. 

Mannens ansikte syns inte förrän precis i slutet av reklamfilmen. Då tittar

sexakten, upp mot kameran och visar sig vara självaste Hitler. Reklamfilmen avslutas med 

s är en massmördare”, följt av texten ”Skydda dig!”. 
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Regenbogen (World’s AIDS Day) 

Ett par har passionerat sex i ett rum med dunkelt ljust. Sexscenen är mycket vågad och visar 

mycket av händelseförloppet och de nakna kropparna med tillhörande intima delar. 

äldigt erotisk och både kvinnan och mannen ger uttryck för njutning. 

å tittar han, under 

Reklamfilmen avslutas med 

 



 

Bilaga 2:  
Frågeformulär till fokusgruppintervju
 

Fylldes i efter varje reklamfilm som komplement till den efterföljande diskussionen.

 

 

 

1a) Tycker du att reklamfilmen innehöll något/några element so

chockade? 

 

 

JA NEJ 

 

 

1b) Om JA på ovanstående fråga, vilket/vilka element?____________________________

  

 

Om NEJ på ovanstående fråga, hoppa till fråga 2

 

 

 

 

2) I vilken grad tycker du att reklamfilmen var provocerande?

 

 

 

Julia Porselius & Maja Rudhe 

Frågeformulär till fokusgruppintervju 

Fylldes i efter varje reklamfilm som komplement till den efterföljande diskussionen. 

1a) Tycker du att reklamfilmen innehöll något/några element som överraskade eller 

1b) Om JA på ovanstående fråga, vilket/vilka element?____________________________

Om NEJ på ovanstående fråga, hoppa till fråga 2 

2) I vilken grad tycker du att reklamfilmen var provocerande? 

 

108 

 

m överraskade eller 

1b) Om JA på ovanstående fråga, vilket/vilka element?____________________________ 

 



 

3) Hur känner du dig efter att ha sett reklamfilmen? 

 

 

 

 

 

4) Vad tycker du om reklamfilmen?

 

 

 

 

5) Hur är din inställning till avsändaren efter att ha sett reklamfilmen?
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er du dig efter att ha sett reklamfilmen? Ringa in den siffra som stämmer in bäst.

4) Vad tycker du om reklamfilmen? 

5) Hur är din inställning till avsändaren efter att ha sett reklamfilmen? 

 

109 

den siffra som stämmer in bäst. 
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Bilaga 3:  
Diskussionsfrågor till fokusgruppintervju 
 
Diskussionsfrågor som användes för att få igång diskussioner och elda diskussionsdeltagarna in på rätt ämnen 
kring det som studerades. 
 
 
• Vad tycker ni om reklamfilmen? 
 
 
• Hur skulle ni beskriva reklamfilmen? 
 
• Vad tycker ni om ... (attributen som nämns)? 
 
 
• Vilka känslor väcktes hos er när ni såg reklamfilmen? (Ni behöver inte haka upp er på just 

de känslorna som nämndes i frågeformuläret). 
 
 
• Var det något i reklamfilmen som överraskade eller chockade er? 
 
o Vad? 
o Varför blev ni överraskade/chockade? 

 
 
• Tycker ni att reklamfilmen var provocerande? 
 
o Varför? 
o Vad var det som var provocerande? 

 
 
• Hur fick reklamfilmen er att känna er? 
 
 
• Vilket tror ni är reklamens budskap? Hur uppfattade ni det? 
 
 
• Hur skulle ni beskriva er inställning till avsändaren av reklamfilmen? 
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”Det förflutna var. I morgon kan ske. Bara nuet är.” 

 

– Beth Mende Conny – 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


