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Research  
question:  What effects does the personal attributes have on the opinion of what or   
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Purpose:   The purpose of this study is to create understanding of the variation in   
                       how consumers’ view ethics in marketing. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet ges en beskrivning av forskningsområdet följt av en problematisering 
där kunskapsgapet framkommer. Utifrån problematiseringen framkommer ett syfte och en 
frågeställning, vilket också är utgångspunkten för uppsatsen. 

Etik och reklam  
I en marknadsföringskampanj emot fetma bland barn hade Strong4Life bilder på 
överviktiga barn med tillhörande text: ”VARNING: Det är inte lätt att vara liten… När 
man inte är liten.” Denna kampanj fick mycket kritik då den påverkade överviktiga 
barns självförtroende negativt genom att tala om för dem att de ska skämmas för sin 
fetma. 

Etik är ett koncept som används för att kunna upptäcka skillnaden mellan rätt och 
fel. Inom filosofin delas etik upp i olika kategorier, Metaetik, Normativ etik och 
Tillämpad etik. Studier om Metaetik berör etiska tankars ursprung, och syftar till att 
ta reda på vart dessa åsikter om vad som är rätt och fel kommer ifrån. Med normativ 
etik besvaras om något kan ses som moraliskt eller omoraliskt. Tillämpad etik 
omfattar affärsetik, denna kategori tar exempelvis upp vikten av att säljaren ska vara 
transparent med sin produkt och att företag i verkligheten ska arbeta på det sättet de 
kommunicerar. (Fieser, n.d) Affärsetik kan appliceras på alla processer som sker 
mellan företag och kund, allt från att välja rätt råvaror för produktion eller att 
producera hos fabriker som behandlar sina anställda rättvist, till att använda etiska 
element i sin reklam och marknadsföring. Aspekter som berör marknadsföring av 
produkter och tjänster är de som ofta upplevs som mest oetiska av konsumenter. 
Vilket kan tänkas komma ifrån att konsumenten stöter på dessa oetiska aspekter utan 
att de själva behöver leta reda på dem. I många fall behöver konsumenter själva ta 
reda på ifall ett företag är etiskt eller inte genom att exempelvis ta reda på hur ett 
företag behandlar sina anställda, vad de använder för råvaror eller hur de har fått tag 
på råvarorna. (Hermerén & Holte, n.a) 

Användandet av oetisk marknadsföring kan slå tillbaka hårt mot de företag som 
väljer att, medvetet eller omedvetet, använda sig utav dessa metoder. Relationen som 
företag och konsument har, påverkar hur stor effekten blir, med en stark relation kan 
visst oetiskt beteende förbises eller accepteras. Konsumenter som har lösare 
relationer till företag är dock mer känsliga för oetiskt beteende och kan välja att söka 
sig till alternativa företag vilket kan innebära förluster för företaget. (Ingram, et al., 
2005) 
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Baumhart (1961) var tidigt ute med att identifiera aspekter där marknadsförare 
kunde anses vara oetiska, däribland sättet som företag använder sig utav reklam. 
Reklam som är riktad mot barn eller omyndiga är en utav många aspekter som kan 
anses vara oetiskt, främst med tanke på barns mindre utvecklade sinnen och 
tankeförmåga vilket gör dem mer lättillgängliga och lättare att övertyga (Nooh, 
2012). En annan oetisk aspekt är lögner i reklam, eller olika former av missledande 
information som kan ge mottagaren en uppfattning som inte överensstämmer med 
verkligheten. Om budskapet i en reklam eller uppfattningen av den inte motsvarar 
företagets handlingar och arbetssätt, eftersom informationen är falsk eller 
missledande, kan framförandet anses vara oetiskt. Under samma tak som lögner kan 
även orealistiska löften falla, till exempel utlovandet av att en viss produkt kan leda 
till garanterad (orealistisk) viktnedgång vid användandet av produkten. Ett tredje 
exempel är sexualiseringen av kvinnor i reklamfilmer eller liknande. Kvinnor målas 
ofta upp som sexobjekt inom marknadsföring av produkter och tjänster, ibland helt 
orelaterat till den marknadsförda produkten eller tjänsten. En annan oetisk aspekt 
som vissa företag använder i sin marknadsföring är att framhäva sina konkurrenters 
nackdelar och brister genom att svartmåla dem, istället för att lyfta sina egna styrkor. 
Användandet av stereotyper i reklam är även en aspekt som kan väcka ilska hos 
konsumenter och anses vara oetiskt, användandet av stereotyper kan ske i form av 
att företag i sin reklam ger individer specifika uppgifter och roller baserat på kön och 
så vidare, exempelvis att visa en kvinna som hemmafru och en man som arbetande. 
(Baumhart, 1961; McMullan & Miller, 2008) 

Oetisk marknadsföring är idag ett ämne som blir allt mer aktuellt då denna form av 
beteende kan upptäckas i reklam dagligen. Oetisk marknadsföring är ett viktigt 
ämne då det kan ha negativa effekter på samhället och individen, dock är det svårt 
att fastställa vilka exakta effekter det har. (Gavriel, et al., 2010; Dyall, et al., 2009) 
Studier visar exempelvis att rökning minskade på vissa håll i takt med att reklamen 
förbjöds, dock kunde det inte bekräftas att minskandet av reklam var den 
bidragande faktorn. Forskare menar därför att för att kunna fastställa effekterna 
behöver konsumenternas perspektiv eller synsätt inom området studeras, för att 
sedan kunna konstatera vilka regleringar som krävs för att minimera skadorna och 
öka motståndet till skapandet av oetisk marknadsföring. (Youn, et al., 2000) 

Den tillgängliga kunskapen kring etik i affärssammanhang riktar sig främst mot 
business-to-business marknaden vilket har gjort att marknaden för konsumenter är 
relativt outforskad (Babine, et al., 2004). När etik studeras på konsumentmarknaden 
är det ofta oetisk marknadsföring generellt som studeras och den relativt lilla 
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kunskapen som finns beskriver de skadliga aspekterna av oetisk marknadsföring. 
Befintlig kunskap lägger inte mycket fokus på förståelsen av konsumentreaktionerna 
vid exponering för oetisk marknadsföring. För att ta reda på detta kommer en 
kvantitativ studie utföras för att undersöka det identifierade kunskapsgapet. 

Studien syftar därför till att skapa förståelse för variationen i konsumenters syn på 
etik i marknadsföring och ställer frågan:  

Vilken påverkan har individens personliga attribut på åsikten om vilken eller vilka  
marknadsföringsaspekter som anses vara oetiska?  
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer ett antal personliga attribut att presenteras, följt av 
oetiska aspekter inom reklam och sedan känslor och reaktioner som kan väckas vid 
exponeringen för dessa. Dessa bildar tillsammans den teoretiska referensramen och agerar 
som grund för undersökningen.  

Att förstå hur och varför olika konsumenter reagerar på olika reklamer är svårt utan 
att först kategorisera konsumenter. Konsumenter kan segmenteras baserat på sina 
personliga attribut, dessa attribut bildar sedan konsumenternas profiler. Det finns 
fyra attribut-grupper som har identifierats för denna studie baserat på den 
tillgängliga kunskapen om vilka attribut som kan påverka hur konsumenter reagerar 
på oetisk marknadsföring. Attribut-grupperna kallas i studien för: Psykologiska 
attribut, Kulturella attribut, Socioekonomiska attribut, och Kön & Ålder. Dessa 
attribut-grupper innehåller i sig mer specifika attribut som kan användas för att 
segmentera individer. Vidare har normgivares riktlinjer gällande vilka element i 
reklam det är som är oetiska utvärderats och inkluderats i studien. Slutligen har 
konsumentreaktioner identifierats ur tillgänglig kunskap för att testa attributens 
påverkan på reaktioner av oetiska element i reklamer. Utifrån de ovan nämnda 
attributen, reaktionerna och oetiska elementen har en teoretisk modell konstruerats. 

2.1 Psykologiska attribut 
De psykologiska attribut som har en påverkan på individens reaktioner på oetisk 
marknadsföring och som kommer att tas i beaktande i denna studie är individernas 
resonemang, attityder, åsikter och etiska medvetenhet när de utvärderar etik i 
reklam. 

2.1.1 Sätt att resonera 
När individer resonerar kring vad som är rätt och fel använder de sig utav tre 
metoder för att nå fram till ett beslut. Dessa tre metoder kallas för: idealism, 
relativism och pragmatism. Individer använder sig antingen utav en eller flera 
metoder samtidigt.  

2.1.1.1 Idealism 
Idealismen är ett sätt att resonera där en individ menar att det är enkelt att veta vare 
sig något är etiskt eller oetiskt. Ett exempel som illustrerar ett idealistiskt synsätt är 
användandet av regeln: ”Inte göra mot andra vad man inte vill att andra ska göra mot en 
själv”. Idealismen innefattar universella åsikter om vad som är rätt och fel. Individen 
lägger ingen vikt vid vilka konsekvenser ett agerande har. Exempelvis att reklam 
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som riktar sig mot utsatta grupper eller innehåller oetiska aspekter inte är rätt, utan 
att vidare elaborera om hur utkomsten blir. Individen elaborerar inte kring vad den 
bakomliggande faktorn till varför en viss marknadsföringsstrategi används, som 
exempelvis vad syftet med en kampanj är. (Dean, 2005) 

2.1.1.2 Relativism 
Med relativismen baseras åsikter om etik, på hur handlingen påverkar människor. 
Om handlingen gör mer skada än vad den gör gott, ska den ses som oetisk. Med ett 
relativistiskt synsätt baseras etiska åsikter på tid, plats och kultur, vilket innebär att 
åsikter gällande etik inte är konstanta. Det som är etiskt idag kan vara oetiskt 
imorgon, det som är etiskt på ett ställe kan vara oetiskt någon annan stans, samt att 
olika kulturer kan se annorlunda på reklamer. (Dean, 2005) 

2.1.1.3 Pragmatism 
Med detta trossystem baseras rätt och fel på konsekvenserna som agerandet medför, 
skulle majoriteten av de påverkade påverkas positivt innebär det att agerandet inte 
är oetiskt.  Med detta synsätt tas inte bara motiv, och hur en kampanj genomförs i 
beräkning, utan även resultatet. Ett exempel på detta är ifall ett företag skulle 
genomföra en oetisk reklamkampanj för ett bra ändamål skulle kampanjen ändå ses 
som etisk. (Dean, 2005) 

2.1.2 Attityder och åsikter 
Moral intensitet är ett koncept som ämnar skapa förståelse för hur en konsument 
baserar beslut på etiska aspekter. Moral intensitet kan definieras som: omfattningen 
av problemet (det etiska i situationen) relaterat till etiska nödvändigheter. Moral 
intensitet är ett bestämmande attribut som identifierar vad individer ser som etiska 
problem, hur de gör etiska bedömanden, om de har för avsikt att agera etiskt och om 
de har ett etiskt beteende. Vidare kommer, enligt de flesta etiska 
marknadsföringsteorierna, individer att tillämpa etiska riktlinjer baserat på deras 
respektive etiska filosofier och ideologier när ett beslut eller en åsikt ska tas med ett 
etiskt synsätt i åtanke. (Singhapakdi, et al. 1999) 

2.1.3 Etisk medvetenhet 
Individer som är mer medvetna om etik är ofta de individer som har starkare åsikter 
om vare sig något är etiskt eller inte. De som är mer accepterande av oetiska aspekter 
tenderar att basera sina etiska åsikter på den specifika situationen där det oetiska 
dilemmat sker, de är mer objektiva. Dock har dessa individer ofta större spridning 
gällande vad de tycker är accepterat att göra och vad som inte är accepterat. Detta 
kan göra det svårt för marknadsförare, då dessa individer till stor del tillhör grupper 
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av unga höginkomsttagare vilka har relativt stor köpkraft i jämförelse med grupper 
som är väldigt känsliga för etik, och är målgrupp för många företag. (Fullerton, et al., 
1996) 

2.1.4 Personlighet 
Individer som anses ha en stor vilja eller tendens till att vara självständiga, 
innovativa och aggressiva har visat sig vara mindre kritiska till oetiska aspekter, en 
annan grupp som beter sig likadant är risktagare. (Rallapalli, et al., 1994) 

2.2 Kultur 
Under kategorin kultur kommer religiositet att tas upp. Detta attribut tas i beaktande 
för att ta reda på ifall det har någon påverkan på hur individer reagerar på oetisk 
marknadsföring. 

2.2.1 Religiositet 
Graden av religiositet besvarar hur religiös en person är. Religion är en utav de 
attribut som kan ha en inverkan på hur en person beter sig och vad den anser är 
etiskt eller oetiskt. Ifall detta attribut har en inverkan på konsumentbeslut vet man 
inte helt säkert, men då religion i samspel med andra attribut har en inverkan på en 
persons etiska beslut inkluderas attributet. (Vitell & Paolillo, 2003) 

2.3 Socioekonomiska attribut  
Individers olika roller i samhället och deras respektive status kan påverka hur de 
väljer att se på och förhåller sig till vad som anses är oetiskt inom marknadsföring. 
De sociala attribut som kommer att tas hänsyn till är utbildning, inkomst och yrke.  

2.3.1 Utbildning 
Individers utbildning påverkar hur dessa ser på etik, personer som har längre 
utbildning reagerar ofta annorlunda på situationer där etiska bedömningar kommer 
till hands. Muncy & Vitell (1992) menar att det finns skilda åsikter kring hur 
utbildningsgraden påverkar synen på etik. Dock upptäckte de i sin egen studie att 
kortare utbildning innebär starkare negativa reaktioner på oetiska aspekter. 

2.3.2 Inkomst  
Då delade uppfattningar kring huruvida en individs ekonomiska situation påverkar 
dennes synsätt och reaktioner på etik är detta attribut intressant att inkludera i 
studien. Vissa anser att låginkomsttagare är mer etiska och reagerar starkare på 
oetiska aspekter (Muncy & Vitell, 1992) medan andra anser att det är raka motsatsen 
(Dean, 2005).  
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2.3.3 Yrke  
Individen lär sig värderingar, attityder och normer från andra individer som är 
medlemmar i samma eller liknande sociala grupper som individen själv. Vilket 
innebär att denna typ av gruppåverkan har en större effekt på individen i jämförelse 
med vad som tas in från den allmänna omgivningen och samhället i det stora. En 
individs position eller typ av arbetsuppgifter som denne har kan alltså bestämma 
vilken typ av interaktioner och sociala sammanhang individen medverkar i och 
därigenom skapas specifika åsikter om vad som anses som etiskt och inte. Då 
arbetsomgivningen kan bestå av referensgrupper som är med och påverkar 
individens åsikter. (Ferrell, et al., 1983; Zey-Ferrell, et al., 1979) 

2.4 Kön & Ålder 
Kön och ålder är personliga attribut som kan ha en inverkan på individer kring deras 
synsätt angående vad som anses vara oetiskt.  

2.4.1 Kön 
Kön är en viktig aspekt att ta med i beräkning då forskning om etik och kön ger 
blandade resultat. Viss forskning visar att kvinnor är mer etiska än män, dock är 
skillnaden ofta marginell. Med den ökade utsuddningen av könsrollerna där inte alla 
identifierar sig med sin medfödda könsroll är det viktigt att notera att denna lilla 
skillnad som ibland finns inte kan användas för att dra slutsatser kring ifall det 
verkligen finns en skillnad eller inte. (Loo, 2003) De studier som har hittat en 
signifikant skillnad menar på att kvinnor har en större tendens att basera sina val i 
livet på etiska aspekter än män (Glover, et al., 2002) Andra studier har dock i sina 
empiriska resultat hittat att det inte finns någon signifikant skillnad överhuvudtaget. 
(Sikula & Costa, 1994) Denna spridda mening gällande huruvida kön spelar roll eller 
inte gör att denna aspekt kommer att inkluderas i modellen.  

2.4.2 Ålder  
Ålder är ett attribut som har visat popularitet i studier om etik. Det har visat sig att 
yngre individer har en större tendens att bete sig oetiskt och att acceptera oetiska 
handlingar än vad äldre individer har. Men trots att äldre som segment är mer etiska 
än yngre så finns det en stor spridning inom det äldre segmentet gällande vad som är 
etiskt och inte. (Singhapakdi, et al. 1999; Muncy & Vitell, 1992; Vitell, et al., 1991) 

2.5 Oetisk Reklam 
Reklam är ett kommunikationsverktyg som består av olika element som tillsammans 
formar ett budskap. Syftet med budskapet varierar beroende på vem som 
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kommunicerar ut det. Hur dessa budskap kommuniceras ut, vilket budskap de har 
och vilka element som används i reklamen kan väcka olika reaktioner hos olika 
individer. Vissa av dessa element är mindre accepterade än andra och kan ses som 
direkt oetiska. Studien har en normgivare vilken är Internationella 
handelskammaren (International Chamber of Commerce, ICC). ICC beskriver de 
bakomliggande aspekterna till sina rekommendationer gällande vad som är 
moraliskt rätt och en strävan efter ett bättre samhälle. Normgivaren pekar ut olika 
aspekter som ska undvikas då de är oetiska och anses ha en negativ påverkan på 
samhälle och individ. Vidare poängteras det att företag har ett ansvar till att 
upprätthålla och arbeta mot att vara etiska eftersom de är delaktiga i formandet av 
samhället. Formandet av samhället sker genom att företag i sin marknadsföring och i 
sina reklamer kan bidra till förändrade värderingar hos människor och förändringar 
av individers världsbild. Nedan följer ett antal riktlinjer för hur företag ska arbeta 
med sin reklam. (ICC, 2011) 

Marknadsförare ska vara ärliga och inte använda sig utav vilseledande element i 
form av priser, påståenden eller överdrifter, varken i text, ljud eller visuellt. Man ska 
heller inte undanhålla information som kan vara betydande för köpbeslutet. Vidare 
påpekas det att företag i sin reklam och marknadsföring inte ska utnyttja eller utöva 
makt på utsatta grupper som äldre, barn, ekonomiskt utsatta och minoriteter i form 
av rädsla eller utnyttjande av olycka (ICC, 2011).  

Användning av stereotyper ses som oetiskt då det kan ge en oäkta bild av hur vissa 
demografiska grupper är och beter sig, dessa grupper kan tilldelas roller och 
egenskaper baserat på exempelvis kön, ras och sexuell läggning. (ICC, 2011) 

Material som kan uppfattas som stötande ska undvikas, stötande material kan 
förekomma i form av bilder, påståenden eller åsikter. Exempel på stötande material 
är sexuellt innehåll och våld. Vad som anses vara stötande kan dock variera mellan 
olika länder vilket innebär att marknadsföraren ska ta reda på vad som är accepterat 
i landet den befinner sig i innan reklamen sänds ut. (ICC, 2011) 

Baserat på ovanstående riktlinjer kommer följande element att testas i studien:  

• Överdrifter 
• Sexuellt innehåll 
• Stereotyper 
• Våld 
• Reklam mot utsatta grupper 
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2.5.1 Överdrifter 
Att använda sig utav överdrifter i reklam kan ses som vilseledande då det ibland kan 
innehålla löften som är omöjliga att hålla. ICC (2011) beskriver i sin rapport att 
användandet av överdrifter i reklam kan bidra till att konsumenters förväntningar 
höjs till orealistiska nivåer. Detta kan vara problematiskt för företag då det blir svårt 
att uppnå sina kunders förväntningar. På sikt kan detta leda till en minskad 
försäljning och ett större missnöje bland företagets kunder. 

2.5.2 Sexuellt innehåll 
Ett förekommande tema i reklam är sexuellt innehåll, vilket ofta syftar till att fånga 
konsumenternas uppmärksamhet. Företag som använder detta element motiverar 
ofta sina handlingar med att de är tvungna, på grund av ökad konkurrens. Att 
använda sig av sådana reklamer kan dock leda till bakslag och visa sig vara 
kontraproduktivt då konsumenter kan ta avstånd från företaget. Till största del anser 
konsumenter att starkt sexuella reklamer är oetiska, den åsikten har både män och 
kvinnor. Dock har kvinnor starkare negativa åsikter gällande både starkt sexuellt 
material i reklam och mildare sexuella reklamer än vad män har. (LaTour & 
Henthone, 1994) 

2.5.3 Stereotyper 
Bilder eller föreställningar kan i vissa fall ha en stor påverkan och agera som en 
förespråkare för att förstärka eller omforma samhällets normer och tro, uppfattning 
av ”ett bra liv”, villfarelsen av sexualitet och så vidare. Marknadsföring och reklam 
som innehåller stereotyper bidrar till ojämställdhet genom att bland annat betrakta 
sexism och förvrängda kroppsideal som accepterande och giltiga. Ordet sexism kan 
betraktas som en villfarelse där kvinnor och män ska utföra specifika sysslor och 
arbetsuppgifter utifrån deras ansedda potential och kapacitet. Sexism går även att ta 
ett steg längre och beskåda som retro-sexism, där kvinnan och femininitet är 
relaterade till beroende, attraktivitet och en fasthållande bild av hushållsuppgifter 
utifrån ett socialt och stilistiskt perspektiv. Samtidigt är modern media även fylld av 
berättelser och marknadsföring som framhåller kvinnan som en stark person med 
stor personlig frihet. Könsstereotyper är förutfattade meningar om könsbundna drag 
och roller, psykologiska egenskaper och beteenden som beskriver kvinnor respektive 
män. Marknadsförare försöker utifrån detta föreslå livsstilar som individer använder 
sig utav för att definiera sina egna roller i samhället. (Plakoyiannaki & Zotos, 2009)  
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2.5.4 Våld 
Ett förekommande tema i vissa reklamer är inslag av våld. Reklam innehållande våld 
kan leda till en normalisering av våld i samhället. Reklam som har både våldsinslag 
och sexuella inslag kan leda till normalisering av våld mot kvinnor och ett ökat våld i 
hemmet, vilket är ett samhällsproblem. (Dubihlela, & Dubihlela, 2011). Trots att 
inslag av våld ofta ses som oetiskt kan det ibland användas för goda ändamål, 
exempelvis används våld i reklamer som förespråkar riskerna med 
alkoholkonsumtion och bilkörning. (Jones, et al., 2010) 

2.5.5 Utsatta grupper 
Ungdomar är speciellt utsatta när det gäller marknadsföringsstrategier där företag 
försöker förmedla känslor av tillhörighet, eller att något orealistiskt kan uppnås 
genom användandet av en viss produkt eller tjänst, vilket kan ses som oetiskt. 
(Derevensky, et al., 2010). 

2.6 Konsumentreaktioner  
När en konsument får ett sinnesintryck från ett företags handlingar framkallas en 
eller flera reaktioner, det finns nio grundläggande reaktioner som kan upplevas. 
Dessa reaktioner kommer i studien att användas för att mäta sambandet mellan 
attributen och upplevelse av den oetiska reklamen.  (Tomkins & Mc Carter, 1964; 
Laros & Steenkamp, 2005)  

• Neutral, inget alls 
• Förtjusning 
• Förvåning 
• Nedstämdhet 
• Glädje 
• Rädsla 
• Ilska 
• Avsky 
• Skam 

Vid en upplevelse av ett företag kan ett eller flera konsumentbeteenden uppstå, som 
antingen har en negativ eller en positiv påverkan på företaget. Dessa beteenden är 
positiv eller negativ word of mouth, upplevelsen kan även göra att kunden väljer att 
kontakta företaget för att klaga eller ge beröm. Slutligen kan kunden öka eller minska 
sin konsumtion av företagets produkter och tjänster. (Mattila & Ro, 2008)  
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2.7 Teoretisk modell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens modell av attribut som påverkar konsumenters reaktioner på oetisk marknadsföring (figur 1) 

Modellen består av tre huvudgrupper vilka är: personliga attribut, oetiska aspekter 
och konsumentreaktioner. I modellen visas samband (heldragna pilar) mellan 
personliga attribut och konsumentreaktioner, vidare ses ett samband mellan oetiska 
aspekter och konsumentreaktioner. Detta innebär att en konsuments personliga 
attribut har en direkt påverkan på dennes konsumentreaktioner. Oetiska aspekter av 
reklam har även en direkt påverkan på konsumentreaktioner.  

En central del för den teoretiska modellen är sambandet mellan personliga attribut 
och relationen mellan oetiska aspekter samt konsumentreaktioner vilket presenteras 
som en streckad pil. Detta samband visar vilken effekt de personliga attributen har 
på reaktionerna av oetisk marknadsföring, och bidrar på så sätt till en förståelse för 
variationen i konsumenters syn på etik i marknadsföring. 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver hur studien har utförts och vilka metoder som har använts för att 
genomföra den empiriska studien.  
3.1 Studiens ansats 
Då studiens syfte är att skapa förståelse för variationen i konsumenters syn på etik i 
marknadsföring genom att mäta korrelationen mellan respondenternas attribut och 
deras reaktioner på oetisk reklam så har en kvantitativ studie utförts (Bryman & Bell, 
2013, s. 49). Med den kvantitativa studien kunde studiens teoretiska modell, vilken 
konstruerades utifrån tillgänglig kunskap gällande vilka attribut som påverkar 
reaktionen och upplevelsen av oetisk reklam, testas. Testandet av den teoretiska 
modellen ledde till att vissa attribut uteslöts ur modellen.  

3.2 Vinjettstudie 
För att kunna skapa förståelse för variationen i konsumenters syn på etik i 
marknadsföring var en passande forskningsdesign för att undersöka fenomenet 
oetisk marknadsföring och personliga attributens påverkan på reaktionerna av dessa, 
utförandet av en vinjettstudie. Med en vinjettstudie exponerades respondenter för 
reklambilder som innehöll oetiska element och som kunde anses vara extrema. 
Respondenterna fick direkt efter exponeringen göra sina åsikter hörda genom att 
svara på frågor gällande hur reklambilderna fick dem att reagera. Respondenterna 
ställdes främst inför frågor som huvudsakligen var stängda i relation till 
undersökandet kring deras normativa standarder. Ett krav för utformandet av en 
vinjettstudie är att de scenarier som finns representerade i enkäten är trovärdiga och, 
om än i detta fall extrema, men även verklighetstrogna. Utifrån ovanstående stycke 
ansågs vinjett-tekniken vara berättigad att använda vid denna utformning. (Bryman 
& Bell, 2015, s. 271) 

3.3 Variabler 
I studien har tre typer av variabler använts. Den ena typen är oberoende variabler 
vilka är variabler som inte blir påverkade eller ändras utav fenomenet. De oberoende 
variablerna i denna studie är attributen. Exempelvis påverkas inte en individs ålder 
av att se en reklam med ett oetiskt element. De beroende variablerna i studien är 
konsumentreaktionerna, dessa är beroende eftersom de kan variera baserat på vem 
respondenten är och vilket oetiskt element som respondenten exponeras för. 
Slutligen användes kontrollvariabler, dessa är de oetiska elementen. Dessa används 
för att framkalla konsumentreaktioner. (Bryman & Bell, 2013, s. 65) 
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3.4 Urval  
Då studien ämnar besvara vilka personliga attribut som påverkar en individs åsikter 
gällande oetisk reklam så skulle data från respondenter med de inkluderade 
attributen samlas in. Då tiden för utförandet av studien var begränsad fanns inte 
möjlighet till att utföra ett slumpmässigt urval, vilket gjorde att ett 
bekvämlighetsurval tillämpades genom att enkäter publicerades på plattformar som 
författarna hade tillgång till. (Bryman & Bell, 2013, ss. 204-205) Enkäterna 
distribuerades genom att författarna publicerade dem på sina privata Facebook-sidor 
och LinkedIn, vidare publicerades enkäten ut på diverse Facebook-grupper som 
författarna hade tillgång till. För att få en mer diversifierad och större spridning på 
enkäten skickade författarna ut ett massmail till sina kollegor på respektive 
arbetsplatser. Det totala antalet respondenter som genomförde enkätundersökningen 
var 464 stycken. De äldsta respondenterna var 65 år gamla och de yngsta var 15 år 
gamla. Tre åldersgrupper skapades baserat på Statistiska Centralbyråns 
rekommendationer (SCB, 2016), för att en skillnad lättare skulle kunna upptäckas 
mellan de olika åldersgrupperna. Den första gruppen bestod utav respondenter 
mellan åldrarna 15-25 år, den andra innehöll respondenter som var 26-39 år gamla 
och slutligen bestod den sista gruppen av respondenter mellan åldrarna 40-65 år.  

3.5 Enkätundersökning 
Flertalet anledningar stod till grund för varför en enkätundersökning valts som 
metod för denna studie. Först och främst så var studiens syfte att bidra med 
information kring variationen i konsumenters syn på etik i marknadsföring, vilket 
skulle blivit svårt att utföra med andra metoder då ett stort antal respondenter 
behövde delta i studien. Vidare gör studiedesignen, vilket är en vinjettstudie, att det 
kan bli problematiskt vid exempelvis en intervju för respondenten att vara helt ärlig 
då materialet som respondenten exponeras för i vissa fall kan ses som stötande eller 
väcka känslor som respondenten inte är bekväm med att uttrycka verbalt (Bryman & 
Bell, 2013, s. 146). Den sista anledningen som skall nämnas är att förhoppningen med 
studien är att bidra med ett generaliserbart resultat, vilket gör att många 
respondenter behövs (Bryman & Bell, 2013, s. 246).  

Enkäten utformades i Google Forms, syftet med enkäten i denna studie var att 
möjliggöra insamling av primärdata. Litteraturgenomgången och konstruerandet av 
modellen möjliggjorde en operationalisering vilket ledde till framtagandet av frågor 
för enkäten som besvarar alla delar i modellen som utav tillgänglig kunskap har 
byggts upp. Genom att se sambanden mellan attributen, marknadsföringsaspekterna 
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och reaktionerna dessa väckte kunde rätt frågor formuleras som bidrog till att 
sambanden kunde analyseras.  

I enkäten finns det inkomst intervaller som är baserade på Statistiska centralbyråns 
definition av vad medellönen i Sverige är (SCB, 2015), baserat på deras definition har 
ett intervall skapats. Lönerna lägre än medel, klassades som låg-inkomst och löner 
högre än medel, klassades som hög-inkomst.  

3.6 Reliabilitet & validitet 
För att uppnå reliabilitet i studien testades den interna reliabiliteten med hjälp av 
split-half metoden. Enkätfrågorna delades upp i grupper och sambanden testades 
mellan resultaten för dessa. Detta gjordes för att kunna se ifall det fanns ett samband 
mellan hur respondenter svarade på olika delar av enkäten. Exempelvis ifall de som 
hade starka negativa attityder mot en viss reklambild också hade det på andra 
reklambilder. (Bryman & Bell, 2013, s. 172) 

För att uppnå stabilitet sågs endast starka samband som samband. Detta utfördes 
med hjälp av ett Cronbach’s Alpha test där endast variabler och konstrukt som 
översteg α>0,7 användes i studien. Vid fall där sambandet låg strax under α>0,7 sågs 
detta inte som ett samband vilket gjorde att resultaten inte fluktuerar vid upprepning 
av studien. (Bryman & Bell, 2013, s. 172) 

Då en vinjettstudie tillämpades, behövde författarna använda bilder som 
representerade oetiska element. Ett större antal bilder valdes till en början ut baserat 
på vad författarna ansåg representerade de oetiska elementen. För att säkerställa att 
dessa bilder verkligen stämde in på de oetiska elementen fick respondenter i 
pilottester ge synpunkter på vad de ansåg att var och en av bilderna representerade 
för oetiskt element (Bryman & Bell, 2013, ss. 276-277). De bilder som i pilottesterna 
passade in på de oetiska elementen (överdrifter, sexuellt innehåll, stereotyper, våld 
och utsatta grupper) inkluderades i enkäten. 

Innan enkäten publicerades för första gången gjordes fyra pilottester där en person i 
taget tillsammans med författarna fick gå igenom enkäten och förklara hur de 
uppfattade frågorna och vad de ansåg att varje fråga försökte besvara. De första tre 
pilottesterna resulterade i att frågorna som ansågs vara otydliga eller som ansågs 
besvara något annat än vad de var tänkta att göra ändrades. I det fjärde pilottestet 
fanns inga oklarheter gällande vad frågorna ville besvara (Bryman & Bell, 2013, ss. 
276-277).  
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För att studien ska vara pålitlig beskrivs tillvägagångssättet på ett transparent sätt, 
vilket bidrar till att en likadan studie kan ge liknande resultat (Bryman & Bell, 2013, 
s. 63, 406). Vidare har kontrollfrågor använts i enkäten för att ämna besvara samma 
fenomen, detta för att kontrollera att respondenterna har förstått enkätfrågorna. 
Validiteten i studien uppnås genom att enkätfrågorna besvarar de teoretiska delarna. 
För att kunna uppnå detta har enkätfrågorna operationaliseras fram direkt från de 
teoretiska delarna vilket kan observeras i operationaliseringstabellen. (Burnette, 
2007) 

3.7 Behandling av data 
De empiriska resultaten samlades in i samma program som använts för att skapa och 
distribuera enkätundersökningen, alltså Google Forms. När den empiriska 
resultatmängden kändes tillräcklig och tiden för undersökningen ansågs vara över 
exporterades resultaten från Google Forms till ett CSV dokument (Comma separated 
values) vilket sedermera öppnades i ett Excel dokument för att slutligen kunna 
användas i statistikmjukvaran SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

För att författarna skulle kunna veta vilka variabler som var relevanta för studien 
skapades konstrukt som var uppdelade enligt den teoretiska modellen. Ett 
Cronbach’s α (alpha) test kördes för att utesluta variabler som inte var relevanta för 
studien, kriteriet för att en variabel ska få ingå i ett konstrukt är att variabeln hade ett 
Alpha värde större än 0,7 (α>0,7) (Bryman & Bell, 2013, s. 172). Vidare skapades 
variabler som inkluderade alla frågor som besvarade ett visst element av oetisk 
marknadsföring. När konstrukten var färdiga och bara innehöll relevanta variabler 
påbörjades regressionsanalyser i SPSS (Bryman & Bell, 2013, s. 65).   

Med hjälp av regressionsanalysen kunde samband mellan attribut och reaktioner på 
oetiska aspekter av marknadsföring upptäckas eftersom regressionsanalysen tillät 
författarna att upptäcka effekten av oberoende variabler på beroende variabler. 
Genom att mäta samband kunde den tidigare beskrivna forskningsfrågan besvaras i 
analysen. Trots att linjär regression främst används vid data med intervallskalor kan 
det användas vid ordinalskalor för att testa modeller. Detta kan göras eftersom linjär 
regressionsanalys baseras på statistikens förväntningar om fina skalor och 
normalfördelning.  

När författarna hade samlat in data behövde vissa svar omkodas, exempelvis ställdes 
frågor som både berörde negativa och positiva reaktioner av 
marknadsföringsaspekter, där svaret ”stämmer helt” var en sjua på skalan. Svaret 
omkodades så att ”stämmer helt” blev en etta istället och så vidare, detta gjorde att 
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författarna kunde förstå hur respondenterna ställde sig till aspekterna genom deras 
”poäng”. Omkodningen var nödvändig för att specifika resultat skulle kunna tas 
fram, med specifika resultat menas vilka respondenter som reagerar på vad, och hur 
de har reagerat i jämförelse med andra respondenter. (Pallant, 2011, ss. 275-288; NE, 
2016)  

3.8 Etik  
Då enkätfrågorna bland annat bestod av personliga frågor var det viktigt att försäkra 
respondenterna om att datan behandlades anonymt för att ingen skada skulle uppstå 
för respondenterna. Då enkätfrågorna i vissa fall hade personliga frågor var det 
viktigt att försäkra respondenterna om att den data som framkom ur 
undersökningen behandlades anonymt för att ingen form av personlig eller psykisk 
skada skulle uppstå. För att uppfylla de etiska kraven i studien, fanns det antal 
forskningsetiska överväganden som behövde tas i beaktande då samhällets 
medlemmar har ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn i till exempel sina 
livsförhållanden. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav, 
dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet. Samtliga fyra typer av krav har tagits i beaktande under 
undersökningens gång. (Bryman & Bell, 2013, s. 137; Forskningsetiska principer, 
2016) 

Informationskravet innebär att forskarna skall informera de av forskningen berörda 
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta har gjorts i form av en 
introducerande text i början av enkätundersökningen som beskriver varför 
undersökningen utförs, vad den handlar om och att den även är anonym. Vidare är 
det upp till respondenten själv att bestämma över huruvida hen vill delta i 
undersökningen eller inte genom att klicka sig vidare till densamma via dem länkar 
som publicerats på bland annat sociala medier. Med andra ord var det alltså frivilligt 
att delta eller inte och på så sätt kunde även Samtyckeskravet täckas in då det kravet 
innebär att en deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. (Bryman & Bell, 2013, s. 137)  

Konfidentialitetskravet framhäver att alla deltagande i en undersökning skall ges 
största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Då undersökningen var anonym och 
samtliga respondenter endast representeras av en siffra istället för ett namn så finns 
det inga personuppgifter i form av namn eller personnummer att finna. Vidare är det 
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endast författarna till denna studie som kan se alla svar som genererats ifrån 
enkätundersökningen och ingen annan. (Bryman & Bell, 2013, s. 137)  

Konfidentialitetskravet leder slutligen fram till det sista huvudsakliga kravet, 
Nyttjandekravet, som redogör för att uppgifter insamlade om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamål. De svar som frambringats från 
undersökningen har endast använts för att få fram ett resultat och bidragit till analys 
inom studiens ramar. Inga uppgifter har utlånats för kommersiellt bruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften och inga beslut eller åtgärder har heller haft någon direkt 
påverkan på den enskilde respondenten. (Bryman & Bell, 2013, s. 137)  

För att få fram resultat som ska bidra till studiens syfte har de frivilliga 
respondenterna, för att kunna slutföra undersökningen, varit tvungna att svara på 
samtliga frågor, utan att lämna tomma svar. Om respondenten däremot känt sig 
obekväm eller osäker kring en eller flera frågor så har alternativet att avbryta 
undersökningen alltid funnits då den varit både frivillig och anonym. 
(Forskningsetiska principer, 2016) 

3.9 Operationalisering 
Operationaliseringstabellen nedan synliggör koppling mellan enkätfrågor och teori. 

Oberoende variabler: 

Fråga: Teoretisk 
anknytning 

Attribut Svarsalternativ 

1. Kön Personlig faktor Kön • Kvinna 
• Man 
• Annat 

2. Ålder Personlig faktor Ålder Ålder väljs i rullista 
3. Slutförd 

utbildningsnivå 
Social faktor Utbildningsnivå • Grundskola 

• Gymnasium 
• Yrkeshögskola 
• Högskola/Universitet 

 
4. Arbetsposition Social faktor Yrke • Studerande 

• Arbetssökande 
• Anställd 
• Chef 

 
5. Inkomstintervall, per 

månad före skatt 
Social faktor Ekonomi • 0 – 18 000 SEK 

• 19 – 29 000 SEK 
• 30 – 39 000 SEK 
• Över 40 000 SEK 

 
6. Religion vägleder mig 

i mina beslut. 
 

Kulturell faktor Religiositet Skala mellan 1-7 
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7. Hur ofta praktiserar du 
din religion? (ber, 
besöker kyrkan eller 
liknande) 

Kulturell faktor Religiositet • Varje dag 
• Flera gånger i veckan 
• En gång i veckan 
• En gång i månaden 
• Flera gånger i månaden 
• Några gånger per år 
• Aldrig 

 
8. Hur religiös anser du 

dig vara? 
Kulturell faktor Religiositet Skala mellan 1-7 (där 1=icke-troende 

och 7=starkt troende) 
 

9. Det är lätt att skilja på 
rätt och fel. 

Psykologisk 
faktor 

Idealism, 
relativism & 
pragmatism 

Skala mellan 1-7 
 

10. Det som är fel är fel, 
även om det är för ett 
bra ändamål. 

Psykologisk 
faktor 

Idealism & 
relativism 

Skala mellan 1-7 

11. Jag väger fördelar mot 
nackdelar innan jag 
bestämmer om något 
är rätt eller fel. 

Psykologisk 
faktor 

Relativism & 
pragmatism 

Skala mellan 1-7 

12. Saker som egentligen 
är fel kan jag tycka är 
ok i vissa 
sammanhang. 

Psykologisk 
faktor 

Relativism & 
pragmatism 

Skala mellan 1-7 

13. Efter att ha sett en 
reklam funderar jag 
ofta på hur etisk den 
är. 

Psykologisk 
faktor 

 Medvetenhet Skala mellan 1-7 

14. Jag reagerar starkare 
än personer i min 
omgivning på oetisk 
reklam. 

Psykologisk 
faktor 

Medvetenhet Skala mellan 1-7 

15. Jag tycker om att vara 
självständig. 

Psykologisk 
faktor 

Personlighet Skala mellan 1-7 

16. Jag är innovativ. Psykologisk 
faktor 

Personlighet Skala mellan 1-7 

17. Jag har ett hett 
temperament. 

Psykologisk 
faktor 

Personlighet Skala mellan 1-7 

18. Jag är en risktagare. Psykologisk 
faktor 

Personlighet Skala mellan 1-7 

 
Beroende variabler 
 

   
 

Fråga: Teoretisk 
anknytning 

Attribut Svarsalternativ 
 
 

19. Vilka känslor väcks i 
dig när du ser denna 
bild?(Bild 1) 

Överdrifter - Skala mellan 1-7 

a) Neutral, inga känslor 
väcktes 

Överdrifter - Skala mellan 1-7 

b) Förtjusning Överdrifter - Skala mellan 1-7 
c) Förvåning Överdrifter - Skala mellan 1-7 
d) Nedstämdhet Överdrifter - Skala mellan 1-7 
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e) Glädje Överdrifter - Skala mellan 1-7 
f) Rädsla Överdrifter - Skala mellan 1-7 
g) Ilska Överdrifter - Skala mellan 1-7 
h) Avsky Överdrifter - Skala mellan 1-7 
i) Skam Överdrifter - Skala mellan 1-7 
j) Denna reklam för mig 

att vilja köpa MER av 
produkten 

Överdrifter - Skala mellan 1-7 

k) Denna reklam för mig 
att vilja köpa MINDRE 
av produkten 

Överdrifter - Skala mellan 1-7 

l) Denna reklam gör att 
jag tycker om 
produkten MER 

Överdrifter - Skala mellan 1-7 

m) Denna reklam gör att 
jag tycker om 
produkten MINDRE 

Överdrifter - Skala mellan 1-7 

n) Denna reklam får mig 
att VILJA 
rekommendera 
produkten 

Överdrifter - Skala mellan 1-7 

o) Denna reklam får mig 
att INTE vilja 
rekommendera 
produkten  

Överdrifter - Skala mellan 1-7 

20. Vilka känslor väcks i 
dig när du ser denna 
bild?(Bild 2) 

Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

a) Neutral, inga känslor 
väcktes 

Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

b) Förtjusning Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

c) Förvåning Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

d) Nedstämdhet Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

e) Glädje Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

f) Rädsla Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

g) Ilska Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

h) Avsky Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

i) Skam Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

j) Denna reklam för mig 
att vilja köpa MER av 
produkten 

Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

k) Denna reklam för mig 
att vilja köpa MINDRE 
av produkten 

Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

l) Denna reklam gör att 
jag tycker om 
produkten MER 

Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

m) Denna reklam gör att Sexuellt - Skala mellan 1-7 
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jag tycker om 
produkten MINDRE 

innehåll 

n) Denna reklam får mig 
att VILJA 
rekommendera 
produkten 

Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

o) Denna reklam får mig 
att INTE vilja 
rekommendera 
produkten 

Sexuellt 
innehåll 

- Skala mellan 1-7 

21. Vilka känslor väcks i 
dig när du ser denna 
bild?(Bild 3) 

Stereotyper - Skala mellan 1-7 

a) Neutral, inga känslor 
väcktes 

Stereotyper - Skala mellan 1-7 

b) Förtjusning Stereotyper - Skala mellan 1-7 
c) Förvåning Stereotyper - Skala mellan 1-7 
d) Nedstämdhet Stereotyper - Skala mellan 1-7 
e) Glädje Stereotyper - Skala mellan 1-7 
f) Rädsla Stereotyper - Skala mellan 1-7 
g) Ilska Stereotyper - Skala mellan 1-7 
h) Avsky Stereotyper - Skala mellan 1-7 
i) Skam Stereotyper - Skala mellan 1-7 
j) Denna reklam för mig 

att vilja köpa MER av 
produkten 

Stereotyper - Skala mellan 1-7 

k) Denna reklam för mig 
att vilja köpa MINDRE 
av produkten 

Stereotyper - Skala mellan 1-7 

l) Denna reklam gör att 
jag tycker om 
produkten MER 

Stereotyper - Skala mellan 1-7 

m) Denna reklam gör att 
jag tycker om 
produkten MINDRE 

Stereotyper - Skala mellan 1-7 

n) Denna reklam får mig 
att VILJA 
rekommendera 
produkten 

Stereotyper - Skala mellan 1-7 

o) Denna reklam får mig 
att INTE vilja 
rekommendera 
produkten 

Stereotyper - Skala mellan 1-7 

22. Vilka känslor väcks i 
dig när du ser denna 
bild?(Bild 4) 

Våld - Skala mellan 1-7 

a) Neutral, inga känslor 
väcktes 

Våld - Skala mellan 1-7 

b) Förtjusning Våld - Skala mellan 1-7 
c) Förvåning Våld - Skala mellan 1-7 
d) Nedstämdhet Våld - Skala mellan 1-7 
e) Glädje Våld - Skala mellan 1-7 
f) Rädsla Våld - Skala mellan 1-7 
g) Ilska Våld - Skala mellan 1-7 
h) Avsky Våld - Skala mellan 1-7 
i) Skam Våld - Skala mellan 1-7 
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j) Denna reklam för mig 
att vilja köpa MER av 
produkten 

Våld - Skala mellan 1-7 

k) Denna reklam för mig 
att vilja köpa MINDRE 
av produkten 

Våld - Skala mellan 1-7 

l) Denna reklam gör att 
jag tycker om 
produkten MER 

Våld - Skala mellan 1-7 

m) Denna reklam gör att 
jag tycker om 
produkten MINDRE 

Våld - Skala mellan 1-7 

n) Denna reklam får mig 
att VILJA 
rekommendera 
produkten 

Våld - Skala mellan 1-7 

o) Denna reklam får mig 
att INTE vilja 
rekommendera 
produkten 

Våld - Skala mellan 1-7 

23. Vilka känslor väcks i 
dig när du ser denna 
bild?(Bild 5) 

Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 

a) Neutral, inga känslor 
väcktes 

Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 

b) Förtjusning Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 
c) Förvåning Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 
d) Nedstämdhet Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 
e) Glädje Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 
f) Rädsla Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 
g) Ilska Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 
h) Avsky Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 

i) Skam Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 
j) Denna reklam för mig 

att vilja köpa MER av 
produkten 

Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 

k) Denna reklam för mig 
att vilja köpa MINDRE 
av produkten 

Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 

l) Denna reklam gör att 
jag tycker om 
produkten MER 

Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 

m) Denna reklam gör att 
jag tycker om 
produkten MINDRE 

Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 

n) Denna reklam får mig 
att VILJA 
rekommendera 
produkten 

Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 

o) Denna reklam får mig 
att INTE vilja 
rekommendera 
produkten 

Utsatta grupper - Skala mellan 1-7 

(Operationaliseringstabell, tabell 1) 
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3.10 Metodkritik 
Några aspekter upptäcktes efter att studien hade genomförts, vilka kan ha haft en 
mindre påverkan på studiens resultat. I enkäten fick respondenter besvara frågor 
gällande hur etiskt medvetna de är och hur ofta de reflekterar över etiska aspekten 
av reklam, vidare fick de besvara hur de reagerade på ett antal reklambilder med 
oetiska element. Detta kan ha påverkat respondenternas svar då det kan antas att 
respondenter som svarade att de var väldigt etiskt medvetna kände ett behov av att 
uppvisa det i sina svar gällande de oetiska reklamerna. Ett sätt att kringgå detta 
skulle vart att utföra studien vid två tillfällen, vid ett tillfälle skulle data samlats in 
angående respondenternas attribut och vid ett annat tillfälle kunde data samlats 
gällande reaktioner på oetisk reklam. Dock var detta ingenting som tidsspannet för 
studien tillät. Vidare upptäcktes ett fel i enkäten gällande svarsalternativen för 
inkomstintervall, det fattades 1000 SEK mellan varje inkomstintervall (0-18 000, 19 
000 - 29 000). Dock anser inte författarna att detta hade någon större påverkan på 
studiens resultat. 
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4	Resultat	
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Testerna och analyserna som gjordes för att mäta 
signifikansen för variabler och konstrukt kommer att beskrivas och presenteras. Detta visar 
vilka konstrukt och variabler som kommer att ingå i de kommande kapitlen.  

4.1 Test av konstrukt och variabler 
Alla oberoende variabler indelades i konstrukt baserat på den teoretiska modellen. 
För en ytterligare försäkran om att variablerna hade indelats på ett korrekt sätt 
utfördes ett Cronbach’s Alpha test, vilket besvarar om alla variabler i ett konstrukt 
mäter samma sak. Ett förekommande accepterat värde som indikerar att variablerna 
undersöker samma sak är α>0,7. För att uppnå α>0,7 behövde vissa variabler 
uteslutas ur konstrukten. De uteslutna variablerna testades vidare i andra konstrukt 
för att avgöra om de kunde höja Alpha värdet i ett annat konstrukt. Kvarstående 
konstrukt presenteras nedan i tabellen tillsammans med indikatorerna som ingick i 
dessa konstrukt. Indikatorerna som inkluderades kan även ses i 
operationaliseringstabellen för mer information. Variablerna kön och ålder 
sammansattes inte i ett gemensamt konstrukt då de inte mäter samma sak. 

De variabler som hade ett värde på α>0,7 presenteras nedan i sitt konstrukt och är 
därför relevanta för att få fram studiens resultat.  

Variabel α -värde (α>0,7) 
 

Psykologiskt konstrukt (Fråga 13 & 14) α = 0,822 

Kulturellt konstrukt (Fråga 6 & 8) α = 0,768 

Socioekonomiskt konstrukt (Fråga 3, 4 & 5) α = 0,754 
(Cronbach’s Alpha, oberoende variabler, tabell 2) 

4.2 Linjär regression 
En linjär regressionsanalys utfördes för att samband skulle upptäckas och mätas. 
Genom att undersöka signifikansnivån kunde påverkan mellan de oberoende 
variablerna och konstrukten fastställas. Stjärnorna i tabellen indikerar signifikans.  

Oberoende Beroende Överdrifter 
(Bild 1) 

Sexuellt 
innehåll 
(Bild 2) 

Stereotyper 
(Bild 3) 

Våld  
(Bild 4) 

Utsatta 
grupper 
(Bild 5) 

(Constant)  42,121*** 16,353*** 41,783*** 53,418*** 53,255*** 
Kön  -1,797 13,993*** 6,523*** 1,327 5,020*** 

Ålder  0,130 0,155* -0,173** -0,176* 0,033 

Slutförd  -1,351* 0,342 1,108 1,359 0,803 
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utbildning 
Arbetsposition  -0,341 0,608 0,418 0,352 0,182 

Inkomst  -0,461 0,163 -0,592 -0,264 0,191 

Religion 
vägleder mig. 

 0,267 -0,841 -0,902 -0,240 -1,181 

Grad av 
religiositet. 

 -0,240 -0,969 -1,048 -0,474 -0,682 

Efter att ha sett 
en reklam 
funderar jag 
ofta på hur etisk 
den är. 

 1,182** 2,505*** 2,081*** 0,090 0,616 

Jag reagerar 
starkare än 
personer i min 
omgivning. 

 0,973* 1,489*** 1,995*** 2,677*** 2,279*** 

 
 

      

R2 (R Square)  0,068 0,371 0,312 0,095 0,141 

Adjusted R2  0,050 0,358 0,299 0,077 0,124 

p (sig.)  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F  3,708 29,719 22,905 5,280 8,291 

       

n (Antal 
respondenter) 
 
p>0,01 *** 
p>0,05 ** 
p>0,1 * 

 464 464 464 464 464 

(Regressionsanalys, tabell 3) 

I regressionsanalysen framkom det att alla de testade oetiska elementen var 
signifikanta för någon eller några av de oberoende variablerna. Bild 1 som 
representerade överdrifter i reklam hade värdet F(9, 463) = 3,708 p>0,001. Bild 2 som 
representerade sexuellt innehåll i reklam hade värdet F(9, 463) = 29,719 p>0,001. Bild 
3 som representerade inslag av stereotyper i reklam hade värdet F(9, 463) = 22,905 
p>0,001. Bild 4 som representerade reklam med inslag av våld hade värdet F(9, 463) = 
5,280 p>0,001. Bild 5 som representerade reklam för utsatta grupper hade ett värde 
på F(9, 463) = 8,291 p>0,001. 

De beroende variablerna indelades i konstrukt baserat på vilket element de 
besvarade. Ett Cronbach’s Alpha test utfördes för att testa ifall alla beroende 
variabler för de specifika oetiska elementen uppnår ett Alpha värde på över 0,7 
(α>0,7). I tabellen nedan kan konstrukten för respektive oetiskt element utläsas och 
vilka variabler som ingår i konstrukten, vidare kan Alpha-värdet utläsas i tabellen. 
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Konstrukt α -värde   (α>0,7) 
 

Överdrifter  b)-i) & k)-o) α = 0,759 

Sexuellt innehåll  a) - o) α = 0,871 

Stereotyper  a) – o) α = 0,883 

Våld  a) – o) α = 0,872 

Utsatta grupper  a) – o) α = 0,850 
(Cronbach’s Alpha, beroende variabler, tabell 4) 

4.3 Specifika resultat 
Då regressionsanalysen endast bidrog med svar gällande vilka oberoende variabler 
(attribut) som påverkade reaktionerna av de oetiska elementen i reklam var det 
nödvändigt att utföra ytterligare tester som kunde ge mer specifika svar på vilken 
typ av påverkan attributen hade på reaktionen av oetiska element i reklam.  

För att kunna avgöra vilka reaktioner det var som framkallades och ifall 
respondenter med olika attribut reagerade olika, utfördes fler tester. De tester som 
utfördes var ett Mann-Whitney test och ett antal Kruskal-Wallis tester. Mann-
Whitney testet utfördes för att testa variabler där det som mest fanns två svar att 
välja mellan i enkäten, vilket för studien endast var den oberoende variabeln kön. 
Kruskal-Wallis testet utfördes för resterande variabler vilka alla hade fler än två 
svarsalternativ i enkäten.  

Genomförandet av testerna bidrog till förslag på indelningar av konstrukten 
eftersom frågorna som ställdes för de oetiska elementen besvarade olika aspekter av 
elementet. Vissa frågor besvarade hur respondenten upplevde reklamen i termer av 
positiva och negativa reaktioner medan andra frågor var inriktade på hur en sådan 
reklam påverkar respondentens konsumentbeteende. Tabellerna nedan visar hur 
indelningen av konstrukten ser ut (tabell 5). Beroende på vilket oetiskt element som 
mättes skiljde sig konstruktindelningen åt. I vissa fall bestod ett konstrukt utav alla 
faktorer som ingår i två konstrukt vilket gjorde att de slogs ihop och testades som ett 
enskilt konstrukt, exempelvis ”positiva reaktioner och positiva 
konsumentbeteenden”. Att ha positiva reaktioner innebär att reagera med 
exempelvis glädje eller förtjusning. Negativa reaktioner innebär reaktioner som 
exempelvis ilska, nedstämdhet och avsky. De positiva konsumentbeteendena är att i 
större utsträckning vilja köpa, rekommendera eller tycka om produkten eller 
företaget. De negativa konsumentbeteendena är att köpa, rekommendera eller tycka 
om produkten eller företaget mindre.   
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Konstrukt  
 
Variabler 

Positiva 
reaktioner 

Negativa 
reaktioner 

Positiva 
konsumentbeteenden 

Negativa 
konsumentbeteenden 

Neutral X    
Förtjusning X    
Förvåning X X   
Nedstämdhet  X   
Glädje X    
Rädsla  X   
Ilska  X   
Avsky  X   
Skam  X   
Denna reklam 
får mig att vilja 
köpa MER  

  X  

Denna reklam 
för mig att vilja 
köpa MINDRE 

   X 

Denna reklam 
för att jag 
tycker om 
produkten 
MER 

  X  

Denna reklam 
för att jag 
tycker om 
produkten 
MINDRE 

   X 

Denna reklam 
får mig att 
VILJA 
rekommendera 
”produkten”  

  X  

Denna reklam 
får mig att 
INTE vilja 
rekommendera 
”produkten” 

   X 

(Operationaliseringstabell för reaktionskonstrukt, tabell 5) 

I tabellerna nedan presenteras attributens påverkan på reaktionerna för de olika 
oetiska elementen (tabell 6-10).  
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Överdrifter Positiva reaktioner och 
konsumentbeteenden  

Negativa 
konsumentbeteenden  

Negativa 
reaktioner 

Kön 
 
Kvinna  
Man 

 
 

  

Ålder 
 
15-25 
26-39 
40-65 

   

Utbildningsgrad 
 
Grundskola 
Gymnasium 
Högskola/Universitet 

 
 
317,18 
227,12 
214,59*** 

  
 
260,98** 
234,19 
228,45 

Efter att ha sett en 
reklam funderar jag över 
hur etisk den är 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
 
 
247,44 
187,46*** 
228,58 
247,20 
241,81 
216,54 
296,23 

 
 
 
 
169,61 
217,83 
227,51 
247,10 
246,08 
239,61 
317,62*** 

 
 
 
 
192,68 
210,14 
250,56 
261,27** 
214,95 
252,15 
243,05 

Jag reagerar starkare än 
personer i min 
omgivning på oetisk 
reklam 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
 
 
 
233,69 
231,85 
197,89** 
233,26 
268,81 
214,64 
262,50 

 
 
 
 
 
171,20 
225,56 
184,45 
301,30*** 
272,16 
270,17 
253,30 

 
 
 
 
 
188,81 
224,35 
200,66 
287,38*** 
258,61 
277,70 
216,71 

p>0,01 *** 
p>0,05 ** 
(Siffrorna i tabellen visar mean rank) 

   

(Specifika resultat, Överdrifter Tabell 6) 

Summering av tabell 6: För det oetiska elementet överdrifter har det visat sig att 
kön, och ålder inte har någon signifikant påverkan. Utbildningsgraden hade en 
signifikant påverkan på positiva reaktioner och konsumentbeteenden där 
respondenter som har slutfört en utbildning på högskola/universitet hade mest 
positiva reaktioner vid exponeringen för reklam med inslag av överdrifter. De 
respondenter som har slutfört en utbildning på grundskola var de respondenter som 
hade starkast negativa reaktioner på elementet överdrifter.  

Respondenter som har angett att de inte ofta reflekterar över den etiska aspekten av 
reklamer efter att ha sett en reklam har haft starkast positiva reaktioner gentemot 
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elementet överdrifter. De respondenter som angett att de ofta eller alltid reflekterar 
över hur etisk en reklam är efter att ha sett den har även angett att de skulle haft 
starkast negativa konsumentbeteenden. Respondenter som ställt sig neutralt till 
frågan gällande huruvida de reflekterar över hur etiska reklamer är har angett mest 
negativa reaktioner till överdrifter i reklam. Vidare går det att utläsa från tabell 6 att 
de som har angett att de inte alls reflekterar över den etiska aspekten av reklam 
också har minst negativa reaktioner på elementet överdrifter.  

Respondenter som har angett att de inte reagerar speciellt mycket starkare än 
personer i sin omgivning på oetisk reklam är de som har angett att de upplever mest 
positiva reaktioner för elementet överdrifter. Respondenter som har ställt sig helt 
neutrala till huruvida de reagerar starkare än personer i sin omgivning var de som 
angav att de skulle haft starkast negativa konsumentbeteenden för en reklam med 
elementet överdrifter. Slutligen kan ett liknande resultat utläsas för negativa 
reaktioner. De respondenter som angav att de ställde sig neutralt till huruvida de 
anser sig reagera starkare än personer i sin omgivning, var även dem som hade 
starkast negativa reaktioner. 

Sexuellt     
innehåll 

Negativa 
konsumentbeteenden  

Positiva 
konsumentbeteenden  

Negativa 
reaktioner  

Positiva 
reaktioner 

Kön 
 
Kvinna  
Man 

 
 
284,46*** 
133,23 

 
 
286,04 
130,62*** 

 
 
262,67*** 
169,29 

 
 
286,62 
129,66*** 

Ålder 
 
15-25 
26-39 
40-65 

 
 
218,54 
253,54*** 
236,08 

 
 
224,61 
262,39 
210,07*** 

  

Utbildningsgrad 
 
Grundskola 
Gymnasium 
Högskola/Universitet 

 
 

 
 
247,69 
237,92 
214,0*** 

 
 
150,61 
238,23 
247,28*** 

 

Efter att ha sett en 
reklam funderar jag 
över hur etisk den är 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
 
 
123,83 
188,07 
209,70 
240,21 
301,53 
301,40 
334,05*** 

 
 
 
 
160,20*** 
210,76 
227,81 
233,35 
278,95 
270,61 
275,22 

 
 
 
 
125,16 
197,57 
219,95 
235,20 
292,47 
288,68 
327,26*** 

 
 
 
 
162,57*** 
209,88 
228,12 
241,35 
260,80 
283,26 
267,54 

Jag reagerar starkare 
än personer i min 
omgivning på oetisk 
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reklam 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
137,90 
194,64 
250,27 
262,89 
268,53 
318,59*** 
307,61 

 
 
181,64*** 
213,86 
257,66 
221,80 
268,85 
298,95 
241,09 

 
 
141,89 
198,60 
245,92 
259,22 
269,21 
320,51*** 
300,94 

 
 
179,46*** 
223,46 
253,28 
228,97 
240,52 
309,85 
252,46 

p>0,01 *** 
p>0,05 ** 
(Siffrorna i tabellen visar mean rank) 

   

(Specifika resultat, Sexuellt innehåll Tabell 7) 

Summering av tabell 7: Det oetiska elementet sexuellt innehåll visar att kvinnor har 
angett att de har starkare negativa konsumentbeteenden än män vid exponerande för 
oetisk reklam med elementet sexuellt innehåll. Vidare har respondenter inom 
åldersspannet 26-39 år angett att de har starkast negativa konsumentbeteenden och 
kommer därför att exempelvis inte vilja rekommendera eller köpa den produkt som 
visas då elementet sexuellt innehåll är närvarande.  

Gällande positiva reaktioner på sexuellt innehåll i reklam har män starkast positiva 
reaktioner och konsumentbeteenden. Vidare har det visat sig att respondenter i 
åldersspannet 40-65 år har starkast positiva konsumentbeteenden. Gällande 
utbildningsgraden har respondenter som slutfört en utbildning på 
högskola/universitet angett att de har starkast positiva konsumentbeteenden när de 
exponeras för reklam med sexuellt innehåll. Dock har respondenter som angett att de 
har slutfört en utbildning på högskola/universitet också starkast negativa reaktioner.  

De respondenter som anser sig själva fundera över hur etisk en reklam är och reagera 
starkare än personer i sin omgivning, har starkast negativa konsumentbeteenden på 
elementet sexuellt innehåll. Vidare har det framkommit att respondenter som inte 
reflekterar över etiska aspekten av reklam och inte anser sig reagera starkare på 
oetisk reklam än personer i sin omgivning ställt sig mer positivt till sexuellt innehåll i 
reklam genom att de angett positiva reaktioner och konsumentbeteenden. 

Stereotyper Negativa 
konsumentbeteenden  

Positiva 
konsumentbeteenden  

Negativa 
reaktioner  

Positiva 
reaktioner 

Kön 
 
Kvinna  
Man 

 
 
266,52*** 
162,92 

 
 
248,85 
192,16*** 

 
 
259,89*** 
173,90 

 
 
248,25 
193,16*** 

Ålder 
 
15-25 
26-39 
40-65 

 
 

 
 
243,03 
272,47 
152,02*** 

 
 
 

 
 
236,36 
206,63 
183,23*** 

Utbildningsgrad     
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Grundskola 
Gymnasium 
Högskola/Universitet 

 
159,05 
238,15 
244,90*** 

 
272,11** 
240,55 
211,69 

 
175,51 
239,62 
241,40*** 

 
183,83** 
230,27 
250,73 

Efter att ha sett en 
reklam funderar 
jag över hur etisk 
den är 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
 
 
 
144,88 
172,43 
208,71 
248,91 
275,02 
316,28 
339,32*** 

 
 
 
 
 
264,61 
186,57*** 
209,52 
227,14 
272,69 
227,52 
291,85 

 
 
 
 
 
154,01 
183,54 
204,83 
258,02 
268,61 
293,97 
338,22*** 

 
 
 
 
 
216,99 
160,26*** 
222,40 
225,71 
292,10 
279,07 
286,04 

Jag reagerar 
starkare än 
personer i min 
omgivning på 
oetisk reklam 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
 
 
 
 
146,35 
199,59 
216,93 
265,88 
256,94 
333,18 
337,17*** 

 
 
 
 
 
 
247,54 
210,27 
206,56*** 
210,28 
256,62 
239,59 
295,47 

 
 
 
 
 
 
155,43 
200,89 
215,73 
267,59 
253,27 
305,45 
349,10*** 

 
 
 
 
 
 
194,57*** 
217,40 
216,48 
248,91 
224,41 
295,63 
303,57 

p>0,01 *** 
p>0,05 ** 
(Siffrorna i tabellen visar mean rank) 

   

(Specifika resultat, Stereotyper Tabell 8) 

Summering av tabell 8: Vid exponering för oetisk reklam med elementet stereotyper 
har kvinnor angett starkast negativa konsumentbeteenden och reaktioner gentemot 
reklamen. I konstrast till kvinnor har det visat sig att män har starkast positiva 
konsumentbeteenden kontra oetisk reklam i form av stereotyper.  

Vidare har de respondenter som slutfört en utbildning på högskola/universitet också 
angett starkast negativa konsumentbeteenden och reaktioner på stereotyper. 
Respondenter med kortare utbildning, såsom grundskola och gymnasium, har haft 
mer positiva reaktioner och konsumentbeteenden. Här har även äldre respondenter, 
ålder 40-65, visat sig ha mer positiva konsumentbeteenden och reaktioner i 
förhållande till yngre respondenter. Slutligen har respondenter som angett 
grundskola som utbildningsgrad också haft starkast positiva konsumentbeteenden.  

Respondenter som ofta funderar på om en reklam är etisk efter exponeringen för den 
och reagerar starkare än personer i sin omgivning har också starkast negativa 
konsumentbeteenden och reaktioner. Till skillnad från de respondenter som mer 
sällan funderar över en reklams etiska aspekter och inte reagerar lika starkt på oetisk 
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reklam i förhållande till personer i sin omgivning. Dessa respondenter har starkast 
positiva konsumentbeteenden och reaktioner. 

Våld Negativa reaktioner och 
konsumentbeteenden  

Positiva reaktioner och 
konsumentbeteenden  

Kön 
 
Kvinna  
Man 

 
 
244,74*** 
198,97 

 
 

Ålder 
 
15-25 
26-39 
40-65 

 
 
 

 
 

Utbildningsgrad 
 
Grundskola 
Gymnasium 
Högskola/Universitet 

  
 
261,60 
240,98 
211,76** 

Efter att ha sett en reklam 
funderar jag över hur etisk den 
är 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
 
 
138,31 
203,84 
255,77 
239,04 
242,85 
280,42 
283,19*** 

 
 
 
 
 

Jag reagerar starkare än personer 
i min omgivning på oetisk 
reklam 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
 
 
146,31 
190,22 
255,53 
277,36 
296,36*** 
264,58 
273,31 

 

p>0,01 *** 
p>0,05 ** 
(Siffrorna i tabellen visar mean rank) 

   

(Specifika resultat, Våld Tabell 9) 

Summering tabell 9: Exponering för oetisk reklam med elementet våld visar att 
kvinnor har starkare negativa konsumentbeteenden och reaktioner i förhållande till 
vad män uppvisar. Gällande det oetiska elementet våld visade det sig att 
respondenter som har slutfört en utbildning på högskola/universitet har starkast 
positiva konsumentbeteenden och reaktioner.  

Respondenter som har angett att de ofta funderar över hur etisk en reklam är har haft 
starkast negativa konsumentbeteenden och reaktioner vid exponeringen för reklam 
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med inslag av våld. Slutligen har det framkommit att respondenter som anser sig 
reagera lite starkare än personer i sin omgivning, haft starkast negativa 
konsumentbeteenden och reaktioner för reklam med inslag av våld. 

Utsatta grupper Positiva reaktioner och 
konsumentbeteenden  

Negativa 
konsumentbeteenden  

Negativa 
reaktioner 

Kön 
 
Kvinna  
Man 

 
 
237,24 
211,38*** 

 
 
253,26*** 
184,87 

 
 
215,85*** 
185,20 

Ålder 
 
15-25 
26-39 
40-65 

 
 
220,86*** 
255,69 
227,67 

 
 
219,79 
266,26*** 
217,14 

 
 
 

Utbildningsgrad 
 
Grundskola 
Gymnasium 
Högskola/Universitet 

  
 
183,79 
238,61** 
236,86 

 
 
169,79 
245,77*** 
230,23 

Efter att ha sett en 
reklam funderar jag över 
hur etisk den är 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
155,61 
211,86 
219,64 
230,57 
269,15 
276,37 
312,06*** 

 
 
 
 
146,04 
225,12 
228,85 
238,85 
258,75 
263,14 
296,76*** 

Jag reagerar starkare än 
personer i min 
omgivning på oetisk 
reklam 
 
Svar 1 
Svar 2 
Svar 3 
Svar 4 
Svar 5 
Svar 6 
Svar 7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
152,09 
207,63 
232,03 
273,45 
278,14 
253,03 
319,91*** 

 
 
 
 
 
149,11 
224,83 
237,88 
263,34 
270,14 
245,80 
320,63*** 

p>0,01 ***  
p>0,05 **    
(Siffrorna i tabellen visar mean rank) 

   

(Specifika resultat, Utsatta grupper Tabell 10) 

Summering av tabell 10: Gällande reklam som använder sig av och riktar sig mot 
utsatta grupper har det visat sig att män har starkare positiva reaktioner och 
konsumentbeteenden än kvinnor. Åldersaspekten visade sig även ha en signifikant 
påverkan, respondenter i åldersspannet 15-25 år har starkast positiva reaktioner och 
konsumentbeteenden för reklam som använder sig av och riktar sig mot utsatta 
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grupper.  Vidare har det framkommit att respondenter i åldersspannet 26-39 år har 
starkast negativa konsumentbeteenden när de exponeras för reklam som använder 
sig av och riktar sig mot utsatta grupper.  

Respondenter som har angett att de ofta reflekterar över hur etisk en reklam är efter 
att ha sett den, är även de som har starkast negativa konsumentbeteenden och 
reaktioner efter att ha sett reklam som använder sig av och riktar sig mot utsatta 
grupper. Slutligen har respondenter som angett att de reagerar starkare på oetisk 
reklam än vad personer i sin omgivning gör haft starkast negativa 
konsumentbeteenden och reaktioner vid exponeringen för reklam som använder sig 
av och riktar sig mot utsatta grupper. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer resultaten att analyseras utifrån den teoretiska modellen, som 
beskriver vad tillgänglig kunskap om attributen påpekar att de ska ha för påverkan på 
konsumenters reaktioner av oetiska marknadsföringsaspekter. För varje attribut ges sedan en 
summering där analysen diskuteras.  

5.1 Attributens påverkan på reaktioner 
Modellen som författarna tog fram i teorikapitlet baserades på tillgänglig kunskap. 
Resultat från tidigare studier påpekade att det fanns samband mellan vissa 
personliga attribut och reaktioner på oetiska marknadsföringsaspekter. Dessa togs 
därför in i modellen för att testas. Analysen av resultaten visade dock att inte alla 
attribut var signifikanta eller påverkade hur konsumenter upplever och reagerar på 
oetisk marknadsföring. De attribut som visade sig vara signifikanta var kön, ålder, 
vissa socioekonomiska och psykologiska attribut.  

5.2 Kön 
Det finns skilda meningar gällande huruvida attributet kön påverkar individers syn 
på etik. Kunskapen inom ämnet påvisar i vissa studier att kvinnor tenderar att basera 
sina beslut och åsikter på etik i större utsträckning än vad män gör. (Glover, et al., 
2002) Däremot finns det andra studier där resultatet visar att ingen signifikant 
skillnad kan identifieras. Detta på grund av att ingen signifikant skillnad har 
upptäckts i dessa studier, men även på grund av den allt mer utsuddade könsrollen 
där individer inte alltid identifierar sig med sin medfödda könsroll. (Loo, 2003; 
Sikula & Costa, 1994) 

Den signifikanta påverkan som variabeln kön i denna studie har på elementet 
sexuellt innehåll visar att kvinnor har starka negativa reaktioner och 
konsumentbeteenden gentemot användandet av elementet. Negativa 
konsumentbeteenden innebär att de kommer tycka om företaget eller produkten 
mindre, handla mindre av företaget eller produkten och inte vilja rekommendera 
företaget eller produkten. Detta resultat stämmer överens med Mattila & Ro (2008) 
vilka drog liknande slutsatser i sin studie. Män visar dock motsatta resultat, manliga 
respondenter uppgav att de upplever positiva reaktioner vid exponering för reklam 
med sexuellt innehåll, vidare uppgav män i större utsträckning att de skulle ha 
positiva konsumentbeteenden mot företag som använder sig utav sexuellt innehåll i 
reklam. Studiens resultat motsäger vissa aspekter av LaTour & Henthones (1994) 
studie men bekräftar även andra delar. LaTour & Henthones (1994) studie påvisade 
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att både kvinnor och män har negativa åsikter gällande sexuellt innehåll i reklam 
men att kvinnor reagerar starkare negativt. Denna studies resultat påvisar att män till 
stor del ställer sig positivt till reklam med sexuellt innehåll. 

Kön har även en signifikant påverkan på elementet stereotyper då kvinnor även här 
visar starka negativa reaktioner och indikerar starka negativa konsumentbeteenden 
mot företag som använder sig utav stereotyper i reklam. Även detta resultat kan 
kopplas till Glover, et al. (2002) som menar att kvinnor reagerar starkare än män. 

Kvinnor uppvisar starka negativa reaktioner och konsumentbeteenden gällande 
reklam med inslag av våld. Mäns reaktioner gällande våldsinslag i reklam visade inte 
någon signifikant påverkan vilket beror på en stor spridning av olika reaktioner 
bland män. Detta resultat kan stärkas av Sikula & Costa (1994) som menar att det är 
svårt att säga ifall en skilland finns mellan hur kvinnor och män reagerar på oetiska 
aspekter. I denna studie reagerade kvinnorna starkt negativt men det gjorde även en 
del utav männen. Dubihlela & Dubihlela (2011) beskrev även att reklam med inslag 
av våld kan ses som oetiskt eftersom det kan vara en normaliseringsfaktor för våld i 
allmänhet men även våld mot kvinnor och i hemmet.  

Gällande reklam som använder sig utav och riktar sig mot utsatta grupper visar 
kvinnor starka negativa reaktioner och uppger att de har negativa 
konsumentbeteenden gentemot företag som använder sig utav detta element i sin 
reklam. Män reagerar dock annorlunda då de i större utsträckning reagerar mer 
positivt och uppger även att de har mer positiva konsumentbeteenden gentemot 
reklam som använder sig utav och riktar sig emot utsatta grupper. Detta stämmer 
överens med Glover, et al. (2002) som påstår att kvinnor reagerar starkare på oetiska 
aspekter än män. 

Det element där inga signifikanta skillnader kunde upptäckas var överdrifter, för 
detta element har män och kvinnor liknande åsikter. Anledningen till varför 
elementet överdrifter inte visade någon signifikant skillnad kan grunda sig i att detta 
element inte har ett budskap som är riktat mot en specifik grupp eller ett specifikt 
kön. I exemplet som användes i vinjettstudien visades en bild på en produkt som 
framställs på ett sätt som inte motsvarar den verkliga produkten och kan ses som 
vilseledande. 

Sammanfattning kön: Att en skillnad, eller i alla fall en viss synbar skillnad skulle 
finnas mellan de två könen kvinnor och män, var ett väntat resultat. Resultaten för de 
oetiska elementen där kvinnor reagerade starkare kan ha en koppling till att de ofta 
är kvinnor som är subjekt för dessa oetiska element. Starka negativa reaktioner från 



36 
	

kvinnor gällande stereotyper kan komma ifrån att användandet av detta element har 
pågått under lång tid, trots att kvinnans roll i samhället har förändrats 
(Plakoyiannaki & Zotos, 2009). Utifrån resultaten angående attributet kön i 
förhållande till de olika oetiska elementen, finns det alltså inte ett enda element där 
män reagerar starkare negativt än kvinnor. Det författarna kunde finna i analysen 
var att Glover, et al. (2002) delvis har rätt, då kvinnor alltså reagerade starkare än 
män på reklaminslag av sexuellt innehåll, stereotyper, våld och utsatta grupper. 
Detta resultat innebär inte att män alltid reagerar positivt på oetisk reklam, men det 
kan betyda att de inte regerar lika negativt som kvinnor.  

5.3 Ålder 
Kunskap inom ämnet visar att ålder påverkar hur individer reagerar på etik. Studier 
visar ofta att äldre individer har starkare negativa reaktioner på saker som är oetiska 
än yngre individer har, dock finns det en stor variation gällande vad det är som äldre 
reagerar starkast på. (Singhapakdi, et al. 1999; Muncy & Vitell, 1992; Vitell, et al., 
1991)  

I studien framkom det att respondenter i åldersspannet 26-39 år har starkast negativa 
konsumentbeteenden gentemot företag som använder sig utav reklam med sexuellt 
innehåll. Den äldre respondentgruppen, 40-65 år visade starka positiva 
konsumentbeteenden gentemot företag som använder sig utav sexuellt innehåll. 
Gällande reaktionerna på sexuellt innehåll kunde ingen signifikant skillnad påvisas 
för attributet ålder. Detta resultat motsäger Vitell, et al. (1991) som påstod att äldre 
individer reagerar starkare negativt på oetiska aspekter.  

Gällande användandet av stereotyper i reklam visade äldre respondenter (40-65 år) 
starka positiva reaktioner och konsumentbeteenden. Resterande åldersgrupper 
visade ingen signifikant skillnad varken på hur de reagerade eller hur de uppgav att 
deras konsumentbeteenden är för företag som använder sig utav stereotyper i 
reklam. Även gällande detta oetiska element motsägs studien utförd av Vitell, et al. 
(1991). 

Den yngsta respondentgruppen 15-25 år visade starkast positiva reaktioner och 
konsumentbeteenden gentemot reklam som använder sig utav och riktar sig emot 
utsatta grupper. Detta resultat stämmer ihop med Derevensky, et al. (2010) som i sin 
studie fann att unga är speciellt mottagliga för reklam som är riktad mot dem. Det 
oetiska i detta element är att det skapar en känsla av att något orealistiskt kan 
uppnås genom användandet av den marknadsförda produkten eller tjänsten. Den 
åldersgruppen som visade starkast negativa reaktioner gentemot användning av 
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reklam som riktar sig mot utsatta grupper var åldersgruppen 26-39 år vilket kan 
kopplas till Muncy & Vitells (1992) studie som påstod att äldre konsumenter reagerar 
starkare på oetiska aspekter. För resterande oetiska element, överdrifter och våld, 
kunde ingen signifikant skillnad upptäckas vilket innebär att respondenter inom de 
olika åldersgrupperna hade stor spridning i sina svar för dessa element.  

Sammanfattning ålder: Enligt den teoretiska modellen har ålder en påverkan på hur 
individer reagerar på oetisk reklam och enligt tillgänglig forskning reagerar äldre 
individer mest negativt på oetisk reklam (Singhapakdi, et al. 1999; Muncy & Vitell, 
1992; Vitell, et al., 1991). Studien påvisar resultat som skiljer sig ifrån detta. Det 
upptäcktes att ålder hade en påverkan, dock inte för alla oetiska element. Vidare 
upptäcktes det att äldre respondenter har mindre negativa reaktioner gentemot 
oetisk reklam än yngre respondenter gällande sexuellt innehåll och stereotyper. Ett 
resultat som sågs som oroväckande var unga respondenters reaktioner på reklam 
som använder sig utav och riktar sig mot utsatta grupper, denna respondentgrupp 
uppvisade positiva reaktioner gentemot elementet.  

Trots skillnader i studiens resultat jämfört med tidigare forskning vill författarna inte 
dementera tidigare studier då vissa resultat överensstämmer, vilket är att det finns 
en stor spridning gällande hur olika åldersgrupper reagerar på oetisk reklam.  

5.4 Utbildningsnivå 
Individers utbildning påverkar hur de ser på etik, personer som har längre 
utbildning reagerar ofta annorlunda på situationer där etiska bedömningar kommer 
till hands. Muncy & Vitell (1992) menar att det finns skilda åsikter kring hur 
utbildningsgraden påverkar synen på etik.  

I studien upptäcktes det att respondenter som har slutfört en utbildning på 
högskola/universitet har starka positiva reaktioner gällande reklam med inslag av 
överdrifter. Respondenter som endast har slutfört en utbildning på grundskolenivå 
visade dock starka negativa reaktioner på reklam med inslag av överdrifter. Detta 
resultat stämmer överens med Muncy & Vitell (1992) som menar att individer med 
kortare utbildning reagerar starkare negativt på oetiska aspekter.  

Ett utav de mer intressanta resultaten som upptäcktes i denna studie var att 
respondenter som har slutfört en utbildning på högskola/universitet har negativa 
reaktioner på reklam med sexuellt innehåll, dock påverkas deras konsumentbeteende 
positivt av reklam med sexuellt innehåll. Detta resultat motsäger studien av Muncy 
& Vitell (1992) som påstår att individer med kortare utbildning reagerar starkare 
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negativt än individer med längre utbildning. Resultatet kan dock förstås utifrån 
LaTour & Henthones (1994) studie där de påpekar att sexuellt innehåll i reklam trots 
att det är oetiskt, är effektivt.  

Gällande reklam med inslag av stereotyper visade det sig att respondenter som har 
slutfört en utbildning på högskola/universitet upplever starka negativa reaktioner, 
deras konsumentbeteende påverkas även negativt. Respondenter som har slutfört en 
grundskoleutbildning som längst visar på motsatta reaktioner och 
konsumentbeteenden, detta resultat motsäger Muncy & Vitells (1992) studie. 

Gällande elementet våld i reklam visade respondenter som har slutfört en utbildning 
på högskola/universitet starkast positiva reaktioner och konsumentbeteenden vilket 
stämmer överens med Muncy & Vitells (1992) studie. För resterande 
utbildningsnivåer fanns ingen signifikant påverkan på elementet våld. Vilket innebär 
att dessa grupper har haft en stor spridning i sina resultat.  

Reklam som använder sig utav och riktar sig mot utsatta grupper framkallar starka 
negativa reaktioner hos respondenter som har slutfört en utbildning på 
gymnasienivå som högst, vidare upptäcktes det att respondenter med denna 
utbildningsnivå har negativa konsumentbeteenden mot företag som använder sig 
utav reklam som använder sig utav detta oetiska element. Resultaten visade även att 
respondenter som slutfört en utbildning på högskola/universitet reagerade starkare 
negativt än respondenter som slutfört en utbildning på grundskolan som högst. 
Detta motsäger Muncy & Vitells (1992) studie till viss del, då de upptäckte att 
individer med kortare utbildning har starkare negativa reaktioner på oetiska 
aspekter. 

Sammanfattning utbildningsnivå: Muncy & Vitell (1992) menar att individer som 
har gått längre utbildningar reagerar mindre på oetiska aspekter än individer som 
har gått kortare utbildningar. Vidare nämner de att det finns andra forskare som har 
gjort studier som tyder på motsatsen. Resultatet för denna studie visar att utbildning 
har en påverkan på hur individer upplever oetisk reklam och utbildningsgraden var 
signifikant för alla oetiska element. Dock finns det en spridning vilket innebär att 
individer med olika utbildningsnivåer reagerar olika på olika oetiska element. Något 
intressant som upptäcktes i denna studie var att negativa reaktioner gentemot 
sexuellt innehåll i reklam inte behövde innebära ett negativt konsumentbeteende, 
vilket kan vara anledningen till att det fortfarande idag används av många företag.  
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5.5 Etisk medvetenhet 
Fullerton, et al., (1996) menar att etiskt medvetna individer är individer som ofta 
reflekterar över ifall saker är etiska eller inte och individer som anser sig reagera 
starkare än andra i sin omgivning. De reagerar också starkare negativt än personer 
som inte ofta reflekterar över etisk eller anser sig reagera starkare än personer i sin 
omgivning på oetiska aspekter. Studiens resultat visade att etisk medvetenhet har en 
signifikant påverkan på samtliga oetiska element.  

Gällande det oetiska elementet överdrifter visade det sig att etiskt medvetna 
individer hade starkare negativa reaktioner och konsumentbeteenden än individer 
som inte ansåg sig vara etiskt medvetna. Detta stämmer delvis med Fullerton, et al. 
(1996) som menade att ju mer etiskt medveten en individ är desto starkare negativa 
reaktioner upplever denne utav oetiska aspekter. Det intressanta var dock att 
respondenter som ställde sig neutralt gällande sin etiska medvetenhet var de som 
reagerade starkast negativt och uppgav starkast negativa konsumentbeteenden. 
Detta kan kopplas till Fullerton, et al. (1996) som beskriver vidare att individer som 
inte anser sig vara etiskt medvetna ibland kan reagera starkare negativt än andra 
eftersom de kan vara mer objektiva i sin bedömning gällande en specifik situation.  

Gällande resterande oetiska element (sexuellt innehåll, stereotyper, våld och utsatta 
grupper) fanns ett relativt tydligt mönster i resultaten. Ju mer etiskt medvetna 
respondenterna var desto starkare negativa reaktioner och konsumentbeteenden 
uppgav dem. Detta resultat stämmer överens med Fullerton, et al. (1996) som 
påpekar att etiskt medvetna individer ofta har starkare åsikter om vare sig någonting 
är etiskt eller inte. Vissa undantag fanns dock gällande resultaten för våld och 
stereotyper, där respondenter som ställt sig neutralt hade starkare negativa 
reaktioner än de som ansåg sig vara mer etiskt medvetna. De etiskt medvetna i detta 
fall hade dock starkare negativa reaktioner och konsumentbeteenden än de som inte 
ansåg sig vara etiskt medvetna.  

Sammanfattning etisk medvetenhet:  

De flesta attributen i studien hade ingen påverkan på reaktioner av reklam med 
överdrifter, dock var det väldigt framträdande gällande etisk medvetenhet. Detta 
skulle kunna bero på att det kräver mer eftertanke för att ta ställning till detta 
element. Då etisk medvetenhet i denna studie delvis innebär att fundera över hur 
etisk en reklam är, var detta resultat väntat. Ett oväntat resultat var att individer som 
ställde sig neutralt till etisk medvetenhet i vissa fall reagerade starkare negativt än 
andra respondenter. Detta kan dock kopplas till Fullerton, et al. (1996) som menade 
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att individer som inte reflekterar över etiska aspekter ibland kan reagera starkare på 
oetiska aspekter eftersom de är mer objektiva i sin bedömning. 
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6 Slutsats 
I slutsatsen presenteras en sammanfattning av studien följt av praktiska tillämpningar och 
studiens akademiska bidrag.  

Studiens syfte var att skapa förståelse för variationen i konsumenters syn på etik i 
marknadsföring. Förståelse för variationen skapades genom att en teoretisk modell 
konstruerades baserad på tillgänglig kunskap som sedan testades i studien. En 
kvantitativ studie utfördes där 464 respondenter svarade på enkätfrågor gällande 
sina personliga attribut och sina reaktioner på oetiska element. Resultatet bidrog till 
förståelse för hur olika attribut påverkar reaktionerna av oetisk reklam och på så sätt 
kunde även skillnaderna upptäckas. Utav alla attribut som testades visade det sig 
vara kön, ålder, utbildningsnivå och etisk medvetenhet som hade en signifikant 
påverkan på reaktionerna av de oetiska elementen: överdrifter, sexuellt innehåll, 
stereotyper, våld och utsatta grupper.  

Förutom att bidra med riktlinjer som företag kan efterleva för att bli mer etiska i sin 
marknadsföring, kan företag med hjälp utav studiens resultat veta hur deras 
målgrupper troligtvis kommer att reagera vid användandet av de inkluderade 
oetiska elementen. På så sätt kan företag vara mer effektiva i sin marknadsföring och 
undvika fällor men även upptäcka möjligheter. Ett utav resultaten visade att kvinnor 
reagerar starkt negativt på reklam som innehåller stereotyper, därför kan det vara 
bra att undvika användandet av stereotyper om målgruppen till stor del består av 
kvinnor. En annan viktig aspekt som upptäcktes i studien var att negativa reaktioner 
inte alltid behöver resultera i negativa konsumentbeteenden. Därför kan det vara av 
värde för marknadsförare att vara medvetna om att sexuellt innehåll trots negativa 
reaktioner, kan resultera i ökad försäljning.  

Studiens akademiska bidrag är således en kartläggning av vilka attribut som 
påverkar reaktioner på oetisk marknadsföring och hur dessa attribut påverkar 
konsumentbeteenden. Genom kartläggningen har en ökad förståelse för variationen i 
konsumenters syn på oetisk marknadsföring skapats, vilket är viktigt då detta är ett 
relativt outforskat område. 
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7. Fortsatt forskning 
Under denna rubrik lämnas förslag för fortsatt forskning inom samma ämne.  

Då vissa attribut inte visade sig vara signifikanta för denna studie är ett förslag för 
fortsatt forskning att replikera studien i olika delar av världen för att sedan utföra en 
komparativ analys där resultaten jämförs. Det kan antas att exempelvis de kulturella 
attributen kan ha en mer framträdande roll i länder där bland annat individens 
religiositet är mer central. Denna studie utfördes i ett land som kan ses som sekulärt, 
vilket kan ha påverkat resultatet och bidragit till att de kulturella attributen inte 
visade sig vara signifikanta. 
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Bilagor 
Nedan presenteras enkätfrågorna och enkätbilderna i sin helhet. 

Enkät  
Du kommer att deltaga i en undersökning för en magisteruppsats i företagsekonomi 
på Mälardalens Högskola. 

Denna enkät handlar om reklam och hur de personliga attributen påverkar synen på 
dessa. 

Undersökningen är anonym. 

Del 1 av enkäten 

1. Kön 
2. Ålder 
3. Slutförd utbildningsnivå 
4. Arbetsposition 
5. Inkomstintervall 
6. Religion vägleder mig i mina beslut. 
7. Hur ofta praktiserar du din religion? (Ber, besöker kyrkan eller liknande) 
8. Hur religiös anser du dig vara? 
9. Det är lätt att skilja på rätt och fel. 
10. Det som är fel är fel, även om det är för ett bra ändamål. 
11. Jag väger fördelar mot nackdelar innan jag bestämmer om något är rätt eller 

fel. 
12. Saker som egentligen är fel kan jag tycka är OK i vissa sammanhang. 
13. Efter att ha sett en reklam funderar jag ofta på hur etisk den är. 
14. Jag reagerar starkare än personer i min omgivning på oetisk reklam. 
15. Jag tycker om att vara självständig. 
16. Jag är innovativ. 
17. Jag har ett hett temperament. 
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18. Jag är en risktagare. 

Del 2 av enkäten 

19. Vilka känslor väcks inom dig när du ser denna bild? 
- Neutral, inga känslor väcktes. 
- Förtjusning 
- Förvåning  
- Nedstämdhet 
- Glädje 
- Rädsla 
- Ilska 
- Avsky 
- Skam 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MER av produkten 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MINDRE av produkten 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MER 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MINDRE 
- Denna reklam får mig att VILJA rekommendera produkten 
- Denna reklam får mig att INTE vilja rekommendera produkten. 

 

20. Vilka känslor väcks inom dig när du ser denna bild? 
- Neutral, inga känslor väcktes. 
- Förtjusning 
- Förvåning  
- Nedstämdhet 
- Glädje 
- Rädsla 
- Ilska 
- Avsky 
- Skam 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MER av produkten 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MINDRE av produkten 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MER 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MINDRE 
- Denna reklam får mig att VILJA rekommendera produkten 
- Denna reklam får mig att INTE vilja rekommendera produkten. 
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21. Vilka känslor väcks inom dig när du ser denna bild? 
- Neutral, inga känslor väcktes. 
- Förtjusning 
- Förvåning  
- Nedstämdhet 
- Glädje 
- Rädsla 
- Ilska 
- Avsky 
- Skam 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MER av produkten 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MINDRE av produkten 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MER 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MINDRE 
- Denna reklam får mig att VILJA rekommendera produkten 
- Denna reklam får mig att INTE vilja rekommendera produkten. 

 

22. Vilka känslor väcks inom dig när du ser denna bild? 
- Neutral, inga känslor väcktes. 
- Förtjusning 
- Förvåning  
- Nedstämdhet 
- Glädje 
- Rädsla 
- Ilska 
- Avsky 
- Skam 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MER av produkten 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MINDRE av produkten 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MER 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MINDRE 
- Denna reklam får mig att VILJA rekommendera produkten 
- Denna reklam får mig att INTE vilja rekommendera produkten. 
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23. Vilka känslor väcks inom dig när du ser denna bild? 
- Neutral, inga känslor väcktes. 
- Förtjusning 
- Förvåning  
- Nedstämdhet 
- Glädje 
- Rädsla 
- Ilska 
- Avsky 
- Skam 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MER av produkten 
- Denna reklam får mig att vilja köpa MINDRE av produkten 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MER 
- Denna reklam gör att jag tycker om produkten MINDRE 
- Denna reklam får mig att VILJA rekommendera produkten 
- Denna reklam får mig att INTE vilja rekommendera produkten. 

 

 

 

 

(Bild 1 – Överdrifter) 
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(Bild 2 – Sexuellt innehåll) 

 

(Bild 3 – Stereotyper) 
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(Bild 4 - Våld) 

 

(Bild 5 – Utsatta grupper) 



52 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korrelationstabell 


