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Abstract 
In today’s globalised world, international marketing is everyday business for many 

companies. Culture is a factor that might affect the effectiveness of international 

marketing. The purpose of this study is to examine how Swedish consumer’s attitude 

towards advertising is affected by cultural incongruence in the advertising message. To 

test this, a survey with four different versions of an advertising message was used. The 

different advertising messages were congruent, incongruent and two that were partly 

congruent with Swedish culture. The two versions that were partly congruent acted as 

the control version. If the advertising message was congruent with Swedish culture or 

not, was decided by the use of Hofstede’s theory of cultural dimensions. The result was 

that Swedish consumer’s attitude was no different regardless if the advertising message 

was congruent, incongruent or neither.  
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1 Inledning      

1.1 Globalisering och marknadsföring    

Marknadsföring kan sägas gå ut på att skapa lönsamma relationer med konsumenter på 

olika marknader (Usunier och Lee, 2013). Global marknadsföring kan definieras som ett 

företags ansträngningar att koordinera sina marknadsföringsaktiviteter på en global nivå 

i syfte att, på ett bättre sätt än konkurrenterna, tillgodose globala kunders behov 

(Hollensen, 2014). Fenomenet globalisering kan ses som ett resultat av friare handel, 

teknologisk utveckling och världsomfattande tillverkning (Bradley, 2002). 

Globalisering är idag en central del av många företags affärsstrategi, inte minst inom 

marknadsföring (Hollensen, 2014).  

 

Globalisering kan definieras på olika sätt. Globalisering kan definieras som att 

marknader smälter samman, där även konsumenternas behov och önskningar smälter 

samman så att kulturella skillnader suddas ut (Johnson et al, 2014). Denna definition 

stöttar den typ av global marknadsföring som kallas för standardiserad marknadsföring. 

Standardisering gör att företagen kan tillämpa storskalighet som sänker kostnaderna och 

ger dem konkurrensfördelar (Aaker och McLoughlin, 2010; Johnson et al, 2014).  

 

Globalisering kan även definieras som “multilocalization”, där det handlar om att skapa 

ett nätverk mellan olika marknader så att lokala eller regionala skillnader 

uppmärksammas istället för att suddas ut (Pant, 2014). Denna definition stöttar en annan 

typ av global marknadsföring som kallas för anpassad marknadsföring. Anpassade 

marknadsföringskampanjer försöker ofta kommunicera samma budskap på olika 

marknader men genom olika utföranden som passar den aktuella kulturen (de Mooji, 

2014). 

 

Standardisering eller anpassning av marknadsföring ses ofta som två motpoler, och 

företag väljer hur mycket de vill standardisera eller anpassa sin marknadsföring. Det är 

ytterst få företag som lägger sig väldigt nära en av polerna och använder sig av en helt 

standardiserad eller helt anpassad marknadsföring, utan det handlar snarare om vilken 

grad av anpassning ett företag väljer (Hollensen, 2014). Det finns forskare som menar 

att anpassning av ett företags marknadskommunikation är nödvändig. Däremot kan 

graden av anpassning ställas i relation till de kulturella skillnaderna mellan 
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länderna/marknaderna (de Mooji, 2014). Valet av hur mycket standardisering eller 

anpassning ett företag väljer kan även kallas det globala-lokala dilemmat (de Mooji och 

Hofstede, 2010).  

 

En aspekt av globalisering är att inkomst, media och teknologi smälter samman, vilket 

anses leda till homogent konsumentbeteende. Men även med sammansmältande 

rikedom finns det fortfarande stor variation i konsumentbeteendet världen över. Med 

försvinnande skillnader i BNP per kapita så återstår kultur som en förklarande variabel 

(de Mooji, 2003).  

 

1.2 Problemdiskussion     

Kunder i olika länder har varierande, kulturellt betingade behov och begär (Kotler et al 

2008). Dessa kulturella skillnader gör att konsumenter reagerar olika på olika typer av 

marknadsföring. Därför menar många forskare att marknadsföringen bör anpassas efter 

vilken marknad den riktas till (de Mooji, 2014).  

 

Det finns forskare som absolut tror att det går att ha en global strategi förutsatt att den 

globala strategin är baserad på förståelse för, och inte på ett uteslutande av kulturella 

skillnader i marknadsföringen (Hollensen, 2014). Genom att anpassa marknadsföringen 

till den lokala kulturens värderingar och övertygelser kan företag få konsumenterna att 

associera produkten och/eller varumärket med något positivt. Reklambudskap som inte 

är anpassade till den lokala kulturen riskerar att vara inkongruent med den lokala 

kulturen, vilket innebär att reklambudskapet - i vilket ingår både bild och text - inte 

stämmer överens med den lokala kulturens värderingar (Cui et al, 2012).  

 

Reklam -  som ofta baseras på språk, bild och kommunikation - ses många gånger som 

den mest kulturbundna delen av marknadsföringsmixen (Usunier och Lee, 2013). Kultur 

är en viktig del i en persons självbild och konsumenter köper gärna produkter som är 

kongruenta med eller förstärker deras självbild. Reklam med värderingar som stämmer 

överens med den lokala kulturen är ofta mycket mer effektiv. Kulturell anpassning 

handlar om mer än bara översättning av budskapet; koncept, ordspråk, gester, ritualer 

eller värderingar går inte att översätta mellan kulturer - de kanske inte ens existerar i 

alla kulturer (de Mooji, 2014).  
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De kulturella skillnaderna som anses vara viktigast och mest tidsbestående är de som 

kallas värderingar. Det är de djupaste kulturella skillnaderna som utgör själva kärnan i 

kulturen (Hofstede, 2010). Dessa skillnader mellan olika länders kulturella värderingar 

gör att studier gjorda i ett land inte går att generalisera till ett annat land. Konsumenter 

från olika kulturer kan tolka samma reklam på helt olika sätt beroende på deras 

kulturella värderingar (Fowler, Reisenwitz och Fowler, 2014).  

 

De precisa effekterna av kulturellt inkongruenta budskap är som sagt inte speciellt väl 

studerat, så det saknas kunskap om hur dessa budskap tolkas av målgruppen samt hur 

det påverkar konsumenternas attityd mot reklambudskap. Det saknas även kunskap om 

hur reklambudskap med olika nivåer av kongruens påverkar konsumenters attityd (Cui 

et al, 2012). Det saknas empiriska studier som visar hur skillnader i kulturella 

värderingar påverkar konsumenters attityd gentemot olika reklambudskap (Zhang och 

Neelankavil, 1997). Enligt Okazaki och Mueller (2007) är innehållsanalys den 

vanligaste metoden för att studera kulturella skillnader i reklam. Detta trots att 

innehållsanalys har signifikanta svagheter. Innehållsanalys är en objektiv mätning av 

reklaminnehåll snarare än en reflektion över konsumenternas subjektiva upplevelse av 

annonsen.  

 

Om företag kan förutse hur reklam kommer tas emot på en specifik marknad, beroende 

på den marknadens kultur, så blir marknadsförarnas jobb enklare jämfört med om det 

vore slumpmässigt (Albers-Miller och Gelb, 1996). Företag bör vid internationell 

marknadsföring vara medvetna om hur kulturen påverkar kundernas uppfattning av 

marknadsföringen (Kotler et al 2008).  

 

Diskussionen ovan visar att kultur är en viktig faktor vid internationell marknadsföring. 

Därför borde det vara viktigt att undersöka hur kulturella värderingar påverkar 

internationell marknadsföring. Det saknas dock kunskap om hur konsumenters attityd 

mot reklam påverkas av marknadsföringsbudskap som är kulturellt inkongruent på den 

svenska marknaden.  
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1.3 Frågeställning      

Hur påverkas svenska konsumenters attityd mot reklam som är inkongruent med svensk 

kultur?  

 

1.4 Syfte       

Syftet med denna studie är att undersöka om svenska konsumenters attityd mot reklam 

påverkas av kulturell inkongruens i reklambudskapet.   
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2 Teori       

2.1 Kultur      

De olika uppsättningar av grundläggande värderingar, uppfattningar, behov och begär 

som en individ i ett samhälle lär sig från andra medlemmar eller från viktiga 

institutioner i samhället är det som vi kallar kultur (Kotler et al, 2008). Kultur kan 

definieras som en mental kollektiv programmering av individer i en specifik omgivning. 

Kultur är alltid ett kollektivt fenomen (Hofstede, 2010). Kultur är inte något absolut, 

utan existerar enbart i förhållande till andra kulturer (Akaka och Alden, 2010). Kultur 

påverkar i princip allt vi gör i våra dagliga liv; hur vi hälsar på varandra, hur nära vi står 

när vi pratar, hur vi äter, om vi visar känslor eller inte. Kultur kan med andra ord sägas 

bestå av oskrivna regler för hur människor på olika platser interagerar med andra 

människor (Hofstede, 2010). Personer som alla tillhör samma grupp kan reglerna även 

om de inte kan artikulera dem. De har lärt sig dessa regler genom att studera och 

kopiera beteendet av andra gruppmedlemmar (Bradley, 2002).  

 

Kultur är inte ett karaktärsdrag hos en individ utan något som omger flera individer som 

är betingade av samma utbildning och livserfarenhet. Det är inte heller något genetiskt 

utan något som måste läras från vår sociala omgivning (Hofstede, 2010). Individer är en 

produkt av sin kultur. På grund av sin sociokulturella omgivning agerar en individ på ett 

speciellt sätt (de Mooji, 2014). Kultur är som ett lim som binder samman människor. 

Utan kulturella mönster - organiserade system av signifikanta symboler - skulle 

människor ha svårt att leva tillsammans (de Mooji, 2014). Kultur kan även beskrivas 

som ett filter genom vilket vi alla uppfattar verkligheten (Bradley, 2002).  

 

De kulturella skillnaderna som anses vara viktigast och mest tidsbestående är de som 

kallas värderingar. Det är de djupaste kulturella skillnaderna som utgör själva kärnan i 

kulturen. Kulturella värderingar förvärvas väldigt tidigt i livet och finns ofta helt 

omedvetet inom oss. De kan enbart upptäckas genom hur individer inom en gemensam 

kultur agerar i olika situationer (Hofstede, 2010). Värderingar är de kriterier som 

bestämmer hur vi dömmer oss själva och andra. Våra värderingar hjälper oss att välja 

vad som är rätt och fel, vad som är viktigt och vad som är önskvärt (Bradley, 2002). 

Värderingar kan ses som en bipolär konstruktion eftersom de går ut på val mellan olika 

alternativ (de Mooji, 2015). Det finns två sätt genom vilka en person lär sig värderingar. 
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Den första är genom socialisation, där en person lär sig kulturen som ung. Den andra är 

genom ackulturation, lärandet av en kultur som inte är ens ursprungliga (Bradley, 2002). 

 

Ett värderingssystem är en inlärd process av principer och regler som fungerar som 

hjälp vid val av olika alternativ, för att lösa konflikter och ta beslut. I ett 

värderingssystem rangordnas varje värdering i förhållande till de andra värderingarna. 

Denna rangordning varierar mellan kulturer och hjälper till att skapa kulturella 

skillnader (de Mooji, 2014). Det har genom åren tagits fram flera olika modeller som på 

olika sätt klassificerar kulturella skillnader utifrån olika dimensioner. Den modell som 

anses vara den mest kända och mest använda är Hofstedes modell (de Mooji, 2014; de 

Mooji och Hofstede, 2010). Användandet av ett begränsat antal dimensioner för att 

jämföra kulturer har sina rötter i antropologin. Där har forskare länge haft uppfattningen 

att kulturella skillnader kommer ur olika svar inom olika samhällen till liknande 

universella frågor. Dessa frågor består bland annat av existensen av två kön, spädbarns 

hjälplöshet samt behovet av tillfredsställelse av grundläggande biologiska krav som 

mat, värme och sex (Soares, Farhangmehr och Shoham, 2006).  

 

Det är viktigt att komma ihåg att de kulturella dimensionerna mäter relativa skillnader 

mellan kulturer. Vilket innebär att om exempelvis de globala krafterna gör att kulturer 

förändras så är de kulturella dimensionerna giltiga så länge kulturer förändras på samma 

sätt. Ett samhälles kultur är inte en kombination av egenskaperna hos “genomsnitts 

medborgaren” eller en “modal personlighet”. Det är en uppsättning sannolika reaktioner 

hos medborgare med en gemensam mental programmering. En person kan reagera på ett 

sätt medan en annan person reagerar på ett annat sätt. Dessa reaktioner behöver inte 

finns inom samma individ men statistiskt återfinns de oftare i samma samhälle 

(Hofstede, 2010).  

 

Kultur är för samhällen vad minnen är för individer. Våra idéer, våra värderingar, våra 

handlingar och våra känslor är kulturella produkter. Reklam reflekterar dessa system av 

mening: Det reflekterar hur människor tänker, vad som rör dem, hur de relaterar till 

varandra och hur de lever, äter, slappnar av och har kul. Kultur ska inte ses som en 

extern faktor utanför konsumenten, utan bör istället ses som något som finns inom 

konsumenten. Alla är vi fångar i vår egen kultur (de Mooji, 2014).  
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Begreppet kultur förenklas ofta till att en nation är lika med en kultur (Usunier och Lee, 

2013). Detta ifrågasätts av andra forskare då en nation ofta kan innehålla flera kulturer 

(Engdahl, 2006). Men samtidigt finns det starka krafter inom en nation som på sätt och 

vis håller ihop nationen och integrerar medborgarna mot en gemensam kultur. Det finns 

till exempel i de flesta nationer ett gemensamt utbildningssystem, en armé, ett politiskt 

system och landslag inom olika sporter, som alla bidrar till en gemensam nationell 

kultur (Hofstede, 2010). Vissa nationer är mer homogena än andra när det gäller kultur 

men skillnaderna är ofta större mellan nationer än inom (de Mooji, 2014). Det kan även 

finnas kulturella skillnader inom ett land som beror på geografiska skillnader. Många 

länder är uppdelade i ett nord och ett syd med skillnader i livsstil och kultur. Dessa 

skillnader är ibland bara synliga för medborgare inom landet (Usunier och Lee, 2013).  

 

2.2 Hofstedes kulturella dimensioner    

Hofstedes dimensioner är baserade på 116 000 enkäter från 88 000 respondenter från 72 

länder. Hans studier kom fram till fyra dimensioner av kultur (Hofstede, 1980). De 

kulturella dimensionerna inkluderar maktdistans - ett samhälles önskan om hierarki eller 

jämlikhet; osäkerhetsundvikande - samhällets motstånd mot osäkerhet; 

individualism/kollektivism - samhälleliga preferenser för grupp- eller individ 

orientering samt maskulinitet/feminitet - hur stora skillnaderna mellan könen är 

(Hollensen, 2014; de Mooji och Hofstede, 2010).  

 

Hofstedes modell är uppdaterad med ytterligare två dimensioner vid senare tillfällen: 

lång/kort tidsorientering - ett samhälles fokus på nutid, framtid eller historia; samt 

eftergivenhet/återhållsamhet - ett samhälles syn på hur fritt människor bör leva sina liv 

(Hofstede, 2010). Modellen placerar 76 olika länder på en skala från 0 till 100, där varje 

land har en position på skalan relativt de andra länderna (de Mooji och Hofstede, 2010). 

Skalan består alltså inte av absoluta värden utan om hur länders kultur ser ut i 

förhållande till andra länder (Hofstede, 2010). 

 

Ländernas poäng på de olika dimensionerna kan användas till statistiska analyser på 

data om konsumenters attityder och beteende (Goodrich och de Mooji, 2014). De olika 

kulturella dimensionerna måste inte ses som motsatser. Exempelvis kan alla individer 

ha både individualism och kollektivism i sig men skillnaderna utgörs av hur ofta eller 
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under vilka omständigheter individen förlitar sig på en viss värdering (Paek, Nelson, 

McLeod, 2004).  

 

2.2.1 Maktdistansindex (PDI)     

Hofstedes definition av maktdistans är - “the extent to which the less powerful members 

of institutions and organizations within a country expect and accept that power is 

distributed unequally” (Hofstede, 2010 s. 61).  

 

Det finns ojämlikhet i alla samhällen och maktdistansindex mäter hur ojämlikhet 

hanteras av ett samhälle i förhållande till andra samhällen. Högt maktdistansindex 

betyder att överordnade och underordnade ses som ojämlika och infogade i ett 

hierarkiskt system. Underordnade kan få status genom att hans chef har högre status 

(exempel finare bil) jämfört med chefer på andra arbetsplatser. På arbetsplatser i länder 

med lågt maktdistansindex anses överordnade och underordnade vara existentiellt 

jämlika. Statussymboler ses i dessa länder som något negativt (Hofstede, 2010).  

 

Maktdistansindex påverkar hur barn förhåller sig till sina föräldrar. I länder med högt 

maktdistansindex ska barn visa sina föräldrar respekt. Det är inte heller helt ovanligt att 

yngre barn förväntas visa äldre barn respekt och när barnen börjar skolan ska lärarna 

visas respekt. Respekt för föräldrarna är något som förväntas av barnen upp i vuxen 

ålder, ända till föräldrarna dör. Barn i länder med lågt maktdistansindex behandlas 

däremot som jämlika med sina föräldrar. Barn uppmuntras att säga emot sina föräldrar 

och att experimentera för att lära sig nya saker. Självständighet uppmuntras, både för 

barn och för vuxna (Hofstede, 2010).  

 

Globala varumärken och lyxprodukter kan, i samhällen med högt maktdistansindex, 

hjälpa till och visa var i den sociala hierarkin en person befinner sig. Högt 

maktdistansindex kan alltså förklara behov av status (de Mooji och Hofstede, 2010; de 

Mooji och Hofstede, 2011). I kulturer med högt maktdistansindex är prestige och 

anspråk på makt viktiga attraktionskrafter i reklam, exempelvis används statussporter 

som golf för att visa prestige. Anspråk på makt kan vara verbala och direkta eller en 

metafor som blått blod eller yacht, som refererar till kunglighet (de Mooji, 2014).  
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Maktdistans kan även visa sig genom hur personer samverkar eller genom vilka 

personer som visas (äldre vs yngre). I kulturer med högt maktdistansindex rådger äldre 

personer yngre. I kulturer med lågt maktdistansindex rådger yngre personer äldre. Äldre 

personer som klär sig på samma sätt som yngre personer ses i kulturer med högt 

maktdistansindex inte som vuxna. Detta gäller exempelvis personer som följer det yngre 

modet eller som tillhör en viss subkultur som hippie, punk eller rock (de Mooji, 2014). 

 

Nivån av respekt eller respektlöshet som visas för lärare eller chefer i reklam är en 

reflektion av högt eller lågt maktdistansindex. Låg maktdistans visas genom 

antiauktoritära element som parodi och humor i reklam. I kulturer med lågt 

maktdistansindex kan även konceptet med en “empowered consumer” (de Mooji, 2014 

s. 278) användas, exempelvis genom budskap som “avgör själv” (de Mooji, 2014). 

Kulturer med högt maktdistansindex, som har en stark hierarki, vill att statusskillnader 

ska synas. Experter som används i marknadsföring måste verkligen vara experter inom 

sitt område samt respekt kan skapas genom globalisering och lyxifiering av ett 

varumärke (de Mooji och Hofstede, 2010).  

 

2.2.2 Individualismindex (IDV)     

Individualism och kollektivism definieras av Hofstede som - “Individualism pertains to 

societies in which the ties between individuals are loose: everyone is expected to look 

after him- or herself and his or her immediate family. Collectivism as its opposite 

pertains to societies in which people from birth onward are integrated into strong, 

cohesive in-groups, which throughout people’s lifetime continue to protect them in 

exchange for unquestioning loyalty (Hofstede, 2010 s. 92).  

 

Individens fokus är den största skillnaden mellan individualistiska och kollektivistiska 

samhällen (de Mooji och Hofstede, 2010). I kollektivistiska kulturer väger gruppens 

intressen tyngre än individens. Den första gruppen alla individer tillhör är familjen. I 

kollektivistiska kulturer inkluderar familjen ofta fler personer än enbart föräldrar och 

barn. Barn som växer upp i kollektivistiska kulturer lär sig tidigt att se sig själva som en 

del av en grupp. Denna grupp särskiljs från andra grupper i samhället genom ett “vi” 

och “dem” tänkande. Ens grupp utgör en stor del av ens identitet och att bryta lojaliteten 

mot gruppen är det värsta en person kan göra. I individualistiska kulturer är det 

individens intressen som väger tyngre än gruppens. I dessa kulturer föds barn in i 
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familjer som oftast består av en eller två föräldrar och eventuellt syskon, övriga 

släktingar ingår inte. Barn som växer upp i individualistiska kulturer lär sig direkt att se 

sig själva som “jag”, där jaget är deras identitet och som är skiljd från andras “jag” 

(Hofstede, 2010). 

 

Begreppet själv och personlighet är i individualistiska samhällen en autonom enhet med 

distinkta attribut och karaktär. I kollektivistiska samhällen går inte självet att separera 

från andra eller den sociala kontext som individen befinner sig i. Självet är inte en 

autonom enhet utan en enhet beroende av andra. Exempel på detta är att i Japan kopplas 

känslan av glädje samman med känslan av vänlighet medan i USA kopplas känslan av 

glädje samman med känslan av överlägsenhet eller stolthet (de Mooji och Hofstede, 

2010). I kollektivistiska familjer har individen ingen egen åsikt, åsikten bestäms av 

gruppen.  Om en situation uppstår där det inte finns en grupp-åsikt måste ett familjeråd 

hållas innan en åsikt kan uttryckas. Barn som uttrycker åsikter som avviker från 

gruppens anses ha en dålig karaktär. I individualistiska kulturer å andra sidan anses barn 

utan egna åsikter ha svag karaktär (Hofstede, 2010).  

 

Kollektivistiska kulturer präglas av undvikande av konflikter och bevarande av harmoni 

mellan personer. Vilket är viktigt eftersom livet består av konstant social kontakt med 

andra människor. Direkt konfrontation ses ofta som oönskat och till och med oförskämt. 

I individualistiska kulturer ses det som en dygd att säga vad man tycker. Personer som 

är öppna och ärliga om vad de tycker ses som ärliga och uppriktiga. Redan som barn lär 

man sig att man ska säga sanningen, även om det gör ont. Konfrontation ses som något 

som kan leda till en högre sanning. Vuxna människor antas kunna ta kritik på ett 

konstruktivt sätt. Det anses tillhöra vardagen att hantera konfrontation och konflikter i 

individualistiska kulturer (Hofstede, 2010). 

 

I kollektivistiska kulturer är in-group/out-group distinktionen ofta så stark att folk 

grupperar sig med andra av samma etnicitet eller social klass i skolan och på 

arbetsplatsen. Man förväntar sig även särbehandling av exempelvis lärare från samma 

sociala klass eller etnicitet som en själv. Att läraren inte behandlar sin egen grupp bättre 

än andra ses som omoraliskt. I individualistiska kulturer är det tvärtom. Särbehandlig 

ses som omoraliskt och umgänge över etniska och sociala klass gränser uppmuntras 

(Hofstede, 2010).  
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Individualistiska kulturer präglas av låg-kontext kommunikation, vilket innebär en 

rättfram verbal kommunikation, och där alla vill komma till poängen snabbt. Medan 

kollektivistiska kulturer präglas av hög-kontext kommunikation, vilket innebär en mer 

indirekt kommunikation där den mesta informationen förväntas vetas av de involverade 

personerna, och där det är viktigt att bygga upp en relation mellan olika parter (de Mooji 

och Hofstede, 2010; de Mooji och Hofstede, 2011; Hofstede, 2010).  

 

Reklam med en bild på en familj kan antas symbolisera kollektivism men det kan också 

symbolisera individualism där man är rädd att familjevärderingar försvinner. Det kan 

till och med vara så att det finns mindre behov av att visa en familj i kollektivistisk 

reklam eftersom familjen är en del av ens identitet. Man kan inte mäta kollektivism och 

individualism i en reklam genom antalet personer i reklamen utan det är bättre att göra 

det genom att mäta direktheten i kommunikationen, exempelvis personaliseringen av 

rubriken (de Mooji och Hofstede, 2010).  

 

I individualistiska kulturer blir konsumenterna ofta titulerade på ett direkt och 

personifierat sätt. Ord som du, vi och jag används ofta i individualistiska kulturer. I 

kollektivistiska kulturer används ofta välkända presentatörer på grund av att 

konsumenterna kan associera sig med dem (de Mooji, 2014). Exempelvis använde Cui 

et al (2012) i deras studie slogan “happiness of being together and sharing the moment 

with friends and family” för den kollektiva reklamen och slogan “personal grafification 

in being free and having it all to myself” för den individualistiska reklamen (Cui et al, 

2012 s. 363). Andra bra exempel på rubriker i individualistiska kulturer kan vara “the 

energy I get”, ”Treat yourself right” eller “I choose”. Medan bra rubriker i 

kollektivistiska kulturer kan vara “Better in companionship” eller “Together in 2008. 

Impossible is nothing” (de Mooji, 2014 s. 278).  

 

I kollektivistiska kulturer har attraktionskrafter som fokuserar på in-grupp fördelar, 

harmoni och familj större effekt. Medan i individualistiska kulturer är reklam som har 

attraktionskrafter som fokuserar på individuella fördelar och preferenser, personlig 

framgång och självständighet mer effektiv (de Mooji, 2014). Resultat från tidigare 

studier tyder på att när reklambudskapet handlar om en personlig produkt så är 

individualistiska budskap effektivare i både individualistiska och kollektiva kulturer. 
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Medan om produkten är opersonlig fungerar kollektivistiska budskap bättre i 

kollektivistiska kulturer och individualistiska budskap fungerar bättre i individualistiska 

kulturer (Zhang och Neelankavil, 1997; Zhang och Gelb, 1996).  

 

2.2.3 Maskulinitetsindex (MAS)    

Maskulinitet och femininitet definieras av Hofstede som - “A society is called masculine 

when emotional gender roles are clearly distinct: men are supposed to be assertive, 

tough, and focused on material success, whereas women are supposed to be more 

modest, tender and concerned with the quality of life. A society is called feminine when 

emotional gender roles overlap: both men and women are supposed to be modest, 

tender and concerned with the quality of life.“ (Hofstede, 2010 s. 140). 

 

Alla samhällen består av män och kvinnor till ungefär lika stora delar. Män och kvinnor 

är biologiskt olika och deras olika roller vid fortplantning är absoluta. Övriga skillnader 

mellan män och kvinnor är inte absoluta utan statistiska. Exempelvis är män i 

genomsnitt längre och starkare än kvinnor men det innebär inte att de är längre och 

starkare än alla kvinnor. De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är samma 

över hela världen medan de sociala roller som män och kvinnor har skiljer sig åt på 

olika platser.  

 

Ofta används olika termer för biologiska och sociala skillnader mellan män och kvinnor. 

För biologiska skillnader används man och kvinna medan för sociala skillnader används 

maskulin och feminin. De senare termerna är relativa, män kan bete sig feminint och 

kvinnor kan bete sig maskulint. Vilka beteenden som anses maskulina eller feminina 

varierar mellan olika samhällen. Socialiseringen av skilda könsroller som startar i 

familjen fortsätter genom hela livet. Samhällets könsroller reflekteras hela tiden i media, 

TV-program, film, barnböcker och tidningar (Hofstede, 2010).  

 

Skillnaden mellan maskulinitet och feminitet handlar om skillnaden i var tyngdpunkten 

ligger i en persons förhållande med andra människor, oberoende av grupptillhörighet. I 

maskulina samhällen ligger tyngdpunkten på personens ego medan i feminina 

samhällen ligger tyngdpunkten på relationen med andra personer. På grund av att enbart 

en liten del av skillnaderna mellan män och kvinnor är biologisk är stabiliteten i skiljda 

könsroller nästan enbart en produkt av socialisation. Det innebär att både flickor och 
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pojkar lär sig sin plats i samhället redan som unga och sedan vill de gärna ha det på det 

sättet (Hofstede, 2010). 

 

Pojkar i maskulina samhällen socialiseras mot bestämdhet, ambition och konkurrens. 

När de växer upp förväntas de sträva efter framsteg i karriären. Flickor i maskulina 

samhällen är polariserade mellan några som vill ha en karriär medan majoriteten inte 

vill det. I feminina samhällen socialiserar familjen barn mot anspråkslöshet och 

solidaritet. I dessa samhällen kan både män och kvinnor vara eller inte vara ambitiösa 

och karriärsdrivna (Hofstede, 2010).  

 

I samhällen med högt maskulinitetsindex är män ofta tuffa och behandlar fakta medan 

kvinnor är mindre tuffa och behandlar känslor. I dessa samhällen är det även vanligare 

att män arbetar medan kvinnor är hemma. I samhällen med lågt maskulinitetsindex är 

både män och kvinnor delaktiga i mjuka värden som känslor, livskvalitet och 

förhållanden mellan människor. Homosexualitet accepteras lättare i feminina samhällen 

än i maskulina. Även inom skolan finns det skillnader mellan maskulina och feminina 

samhällen. I feminina samhällen försöker lärare ofta uppmuntra svagare elever än öppet 

berömma duktiga elever. I feminina samhällen är genomsnittseleven det eftertraktade 

medan i maskulina samhällen är den bästa eleven det mest eftertraktade (Hofstede, 

2010). 

 

Även system på samhällsnivå är beroende av kulturella värderingar. Ett exempel är 

skattenivån i ett land och synen på ekonomiska problem som är beroende av om landet 

är maskulint eller feminint. I Sverige är skatterna höga för att en svensk kulturell 

värdering är att samhället ska erbjuda alla en lägst nivå av livskvalitet (feminitet). I 

USA är skatterna lägre och ekonomiska problem i USA ses av svenskar som ett resultat 

av för mycket skattelättnad för de rika (maskulinitet). Amerikaner å andra sidan ser 

ekonomiska problem i Sverige som ett resultat av för höga skatter (Hofstede, 2010). I 

feminina samhällen är välfärdssystemet ofta välutvecklat, utbildning är till största delen 

gratis och lättåtkomlig. Människor i svårighet visas tålamod och hopp (Usunier och Lee, 

2013).  

 

Ett högt skattat värde i maskulina samhällen är prestation, i sådana samhällen föredras 

varumärken med en hög status och produkter som dyra klockor, bilar och smycken 
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används för att visa upp framgångar. I ett feminint samhälle värderas blygsamhet, 

livskvalitet och familjen högre än erövringar (de Mooji och Hofstede, 2010). Dessa 

skillnader visar sig även när det handlar om köpbeteende. I feminina samhällen handlar 

män och kvinnor mer tillsammans, både hushållsprodukter och familjens bil(ar). I 

maskulina samhällen handlar män och kvinnor olika saker, kvinnor handlar 

hushållsprodukter och män handlar familjens bil(ar) (Hofstede, 2010).  

 

Daechun och Sanghoon (2007) har undersökt sambandet mellan Hofstedes 

maskulinitetsindex och reklam på nätet i Korea och USA. Deras innehållsanalys kom 

fram till att det verkar finnas skillnader mellan hur kvinnor och män porträtteras i olika 

länder beroende på om landet kan klassificeras som maskulint eller feminint. I 

maskulina länder syns ofta en stor skillnad mellan män och kvinnor när det gäller deras 

roller i samhället medan i feminina länder är skillnaderna mellan mäns och kvinnors 

samhällsroller mycket mindre i reklam. I maskulina länder är sannolikheten att kvinnor 

porträtteras i en dekorativ roll mycket större än i feminina länder.  

 

Amerikansk reklam (och kultur) reflekterar ofta maskulina drag som att vinna och nå 

framgång, speciellt i kombination med individualistiska drag. Exempel är “Being first”, 

“The one and only in the world” och “Be the best” (de Mooji, 2014 s. 283). Maskulin 

reklam präglas ofta av överdrift, övertalningsförmåga och komparativ reklam. Feminina 

kulturer karakteriseras genom att tycka om omtänksamhet, mjukhet och det lilla. Istället 

för överdrift visar reklam i feminina kulturer undervärdering, exempel är Carlsbergs 

“Probably the best beer in the world” (de Mooji, 2014 s. 284).   

 

2.2.4 Osäkerhetsundvikandeindex (UAI)   

Osäkerhetsundvikandeindex kan definieras på två olika sätt, som - “the extent to which 

the members of a culture feel threatened by ambiguous or unknown situations” 

(Hofstede, 2010 s. 191), men även som - ”uncertainty avoidance stands for differences 

in the need for purity and expert knowledge” (Hofstede, 2001 s. 449).  

 

Sätt att hantera osäkerhet är en del av varje samhälle. Alla människor måste möta det 

faktum att vi inte vet vad som kommer hända imorgon (Hofstede, 2010). Skillnaderna i 

osäkerhetsundvikande består i hur vi hanterar osäkerhet. Det finns två sätt att göra det. 

Samhällen med högt osäkerhetsundvikande tar för givet att osäkerhet är dåligt och att 



  
 

15 

allt i samhället måste jobba för att minska det. Som kontrast i samhällen med lågt 

osäkerhetsundvikande tror människor att man måste hantera osäkerhet för vad det är 

eftersom det är oundvikligt (Usunier och Lee, 2013). En viktig del i osäkerhet är 

tvetydighet. Extrem tvetydighet skapar oacceptabel oro (Hofstede, 2010).  

 

Osäkerhet är en term från psykologin som uttrycker en diffus känsla av att vara illa till 

mods eller orolig för vad som kan hända. Det ska inte blandas ihop med rädsla, vilket 

har ett objekt. Många missförstår ofta osäkerhetsundvikande med riskundvikande. 

Därför är det viktigt att påpeka att det inte är detsamma. Risk handlar om rädsla för 

något specifikt. Risk uttrycks ofta som sannolikheten att något specifikt ska hända. 

Osäkerhet handlar om oro, det är en diffus känsla som inte har något objekt. Osäkerhet 

har inte heller någon sannolikhet kopplad till den. Så fort osäkerhet uttrycks som en 

risk, upphör det att vara en osäkerhet (Hofstede, 2001; Hofstede, 2010).  

 

Osäkerhetsundvikande leder till en reduktion av tvetydighet, snarare än till en reduktion 

av risk. Osäkerhetsundvikande kulturer skyr tvetydiga situationer. Människor i sådana 

kulturer letar efter struktur i deras liv som gör händelser tydligt tolkningsbara och 

förutsägbara. Paradoxalt nog är de ofta beredda att engagera sig i riskfyllt beteende för 

att minska tvetydighet, som att starta ett slagsmål snarare än att sitta tillbaka och vänta 

(Hofstede, 2010).  

 

Bland det första ett barn lär sig är skillnaden mellan rent och smutsigt, och mellan 

säkert och farligt. Vad som anses vara rent och säkert eller smutsigt och farligt varierar 

mellan olika samhällen och mellan olika familjer. I kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande är klassifikationer, av vad som är smutsigt och farligt, strama och 

absoluta. Smuts och fara är inte begränsat till materia. Känslor om smuts och fara kan 

även appliceras på personer eller idéer. Även kulturer med lågt osäkerhetsundvikande 

har sina klassifikationer av vad som är smutsigt och farligt. Men dessa klassifikationer 

är mindre precisa och ger oftare utrymme för tvivel vid okända situationer, personer och 

idéer. I dessa samhällen är regler mer flexibla och världen ses som mer välvillig 

(Hofstede, 2010).  

 

Högt osäkerhetsundvikande leder till ett stort behov av regler och formaliteter eftersom 

individerna tenderar vara mindre öppna för förändring och innovation (de Mooji och 
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Hofstede, 2010). Om kulturer med högt osäkerhetsundvikande kan man säga att “det 

som är annorlunda är farligt” medan för kulturer med lågt osäkerhetsundvikande kan 

man säga att “det som är annorlunda är nyfiket” (Hofstede, 2010 s. 201). 

 

Högt osäkerhetsundvikande innebär att när konsumenter köper mat och dryck vill de ha 

renhet och basprodukter. De köper hellre mineralvatten än dricker kranvatten. De äter 

mer färsk frukt och använder mer rent socker. Lågt osäkerhetsundvikande innebär att 

konsumenter oftare väljer bekvämlighet över renhet. De konsumerar mer färdiga 

produkter som glass och frusen mat (Hofstede, 2010). I kulturer med ett högt 

osäkerhetsundvikande finns en passiv attityd till hälsa, det fokuseras mer på renhet i mat 

och dryck, det tas mer antibiotika, de tränar mindre, har högre läkarkostnader samt det 

finns fler läkare per 10 000 personer. I länder med lågt osäkerhetsundvikande finns å 

andra sidan en mer aktiv attityd till hälsa genom att det fokuseras mer på fitness och 

sport (de Mooji och Hofstede, 2011).  

 

Samhällen som har ett högt osäkerhetsundvikande har ett behov av regler och formalitet 

för att strukturera vardagen. Detta övergår ofta i ett sökande efter sanningen och en stor 

tilltro till experter. De är ofta även mindre öppna för förändring och innovationer. Men 

om ett högt osäkerhetsundvikande kombineras med hög maktdistans gör det att 

konsumenterna blir mer mottagliga för innovationer då det står för modernitet och ger 

status (de Mooji och Hofstede, 2010). I kulturer med lågt osäkerhetsundvikande utför 

folk mer renovering av deras hem själv medan man i kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande överlämnar det åt experter (Hofstede, 2010).  

 

Oroliga kulturer är ofta uttrycksfulla kulturer. Det är platser där man pratar med 

händerna, där det är socialt acceptabelt att höja rösten och visa känslor. I samhällen med 

lågt osäkerhetsundvikande är orosnivån relativt låg. Dessa kulturer har en lägre nivå av 

uttrycksfullhet. Känslor och aggression ska inte synas (Hofstede, 2010). 

 

2.3 Kritik mot Hofstedes dimensioner    

Precis som de flesta andra teorier är inte Hofstedes kulturella dimensionsteori perfekt, 

utan den kan kritiseras av flera anledningar. För det första generaliserar den kultur på en 

nationell nivå utan att ta hänsyn till eventuella kulturella skillnader inom en nation. De 

kulturella dimensionerna är dessutom framtagna genom en studie av en liten grupp 
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inom varje nation som valdes ut till studien enbart på grund av att de jobbade på IBM. 

Dessa IBM anställda har sedan ansetts representativa för en hel nation (Daechun och 

Sanghoon, 2007). På grund av att studien gjordes inom samma företag kunde studien 

hitta skillnader som beror enbart på  nationell kultur och inte på olika företagskulturer. 

Studien har även replikerats många gånger på olika populationer (Goodrich och de 

Mooji, 2014).  

 

För det andra skapades och genomfördes studien som användes på IBM anställda av 

europeiska och amerikanska personer, vilket gör studien kulturellt partisk när samma 

frågor används på personer utanför Europa eller USA. Studien ses ofta också som 

gammal och vissa menar att den därför inte längre skulle vara giltig eftersom världen 

förändras (Daechun och Sanghoon, 2007).  

 

de Mooji och Hofstede (2011) menar att Hofstedes kulturella dimensioner fortfarande är 

lika giltiga som när de togs fram på 70-talet. Detta beror bland annat på att det gjorts 

otaliga studier sedan 70-talet som ger samma ranking av länderna på Hofstedes skala 

som hans allra första studie. Hofstedes dimensioner har även kritiserats för att det kan 

finnas fler dimensioner som Hofstede missat. Detta är något som Hofstede själv håller 

med om. Fler dimensioner kan finnas men har inte hittats på grund av att rätt frågor inte 

har ställts (Okazaki och Mueller, 2007).  

 

2.4 Hur marknadsföring fungerar   

Inom marknadsföring finns flera olika modeller och teorier som beskriver hur 

konsumenter reagerar på marknadsföringsaktiviteter. Modellen som valts för denna 

studie kan beskrivas som en hierarki eller sekvens av kommunikationseffekter. Enligt 

modellen börjar konsumenten med att exponeras för marknadsföringsaktiviteten. 

Därefter kan konsumenten uppmärksamma marknadsföringen och tolka det, 

perceptionsstadiet. Om konsumenten finner budskapet intressant är marknadsförarens 

mål att konsumenten även ska komma ihåg det, lärandestadiet (Evans, Jamal och 

Foxall, 2008).  

 

Även om konsumenten exponerats för budskapet, uppmärksammat och tolkat det samt 

kommer ihåg det så är det inte samma sak som att konsumenten ser 

marknadsföringsaktiviteten på ett fördelaktigt sätt. Det är först i nästa steg som 
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konsumentens attityd gentemot budskapet formas. Attityder beskrivs mer ingående 

senare. Konsumentens övertygelse angående budskapet bestämmer hur och om 

konsumenten går vidare till handling. Vilket kan vara både sökande av mer information, 

köp eller användande (Evans, Jamal och Foxall, 2008).  

 

Processen är inte avslutad vid ett eventuellt köp utan sedan kommer efterköpsbeteende 

från konsumenten. Detta innebär hur nöjd kunden är. Målet med marknadsföringen är 

inte enbart att få konsumenten att handla utan syftar till att skapa en långvarig relation 

mellan marknadsförare och konsument. Alla stegen i modellen måste inte följas i alla 

situationer men modellen erbjuder en logisk referensram för att förklara hur 

konsumenter kan reagera på marknadsföringsaktiviteter (Evans, Jamal och Foxall, 

2008).  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att marknadsföring fungerar genom att en 

avsändare väljer och kodar ett meddelande som utgör reklambudskapet. Meddelandet 

utgörs både av det som sägs och hur det sägs. När mottagaren nås av meddelandet tolkar 

den det utifrån deras egna erfarenheter och kulturella värderingar (Solomon et al, 2006).  

 

2.5 Attityd    

Attityd är ett viktigt koncept i forskning kring marknadsföring och information (Tsang, 

Ho och Liang, 2004). Det är ett begrepp som ofta definierats som en varaktig och 

generell utvärdering av människor, objekt, reklam eller idéer. Attityd kan även vara ett 

inlärt sätt att bete sig i förhållande till ett specifikt föremål. Det kan även vara ett system 

av positiva och negativa känslor, värderingar och ställningstaganden för eller emot 

specifika objekt. Det som en person har en attityd mot kallas ofta för attitydobjekt (Ao) 

(Solomon et al, 2006).  

 

En attityd kan sägas bestå av två delkomponenter: affektiva och kognitiva. Den 

affektiva komponenten består av en persons känslor och förnimmelser inför ett objekt. 

Den kognitiva komponenten består av en persons uppfattningar, åsikter, föreställningar 

och kunskaper om ett objekt (Evans, Jamal och Foxall, 2008; de Mooji, 2004). Ibland 

räknas även en tredje - beteendemässig - komponent in i begreppet attityd. Den 

beteendemässiga komponenten handlar om individens benägenhet att reagera på 

objektet. Denna tredje komponent ses ibland som ett resultat av en attityd och inte en 
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del av den. Man menar då att det är attityderna som styr benägenheten att agera. 

Modellen som består av alla tre komponenter kallas ibland för ABC-modellen (affect, 

behaviour and cognition) för attityder (Evans, Jamal och Foxall, 2008). 

 

Konsumenters attityd mot reklam är generellt sett negativ. Reklam ses ofta som 

vilseledande och störande. Människors attityd mot reklam påverkas av reklamens 

underhållande och informativa del samt hur irriterande och/eller trovärdig reklamen 

anses vara (Tsang, Ho och Liang, 2004). Attityder om en produkt kan utformas enbart 

utifrån hur produkten framställs i marknadsföring. Produkten behöver inte upplevas i 

verkligheten eller användas för att en attityd gentemot den ska formas (Solomon et al, 

2006). Detta stämmer överens med teorin om sekvensen för marknadsföringseffekter 

som beskrevs ovan. Där angavs det att konsumenters attityd formas innan någon 

handling genomförts. 

 

2.5.1 Kongruensteori 

Attityder är inget vi föds med utan de skapas inom oss beroende av vår omgivning. Det 

finns flera olika faktorer som är med och påverkar och formar en attityd. En sådan 

faktor är kultur. Konsumentens åsikt om en viss produkt färgas både av den kultur som 

konsumenten lever i och den kultur som konsumenten är uppväxt i (Solomon et al, 

2006). Människors attityder är med andra ord kulturbundna och styrs av deras 

värderingar (de Mooji, 2004). Attityder mot en vis annons kan även variera beroende på 

konsumenternas ålder (Solomon et al, 2006). 

 

Konsumenter från olika kulturer kan alltså tolka samma reklam på helt olika sätt 

beroende på deras kulturella värderingar (Fowler, Reisenwitz och Fowler, 2014). En 

teori som beskriver detta är kongruensteorin (“the congruency theory”). Enligt 

kongruensteorin har reklambudskap som är kongruenta med kulturella värderingar och 

konsumenternas självbild större sannolikhet att skapa positiva attityder hos 

konsumenterna. Nivån av kongruens kan också ha betydelse för hur reklambudskapet 

uppfattas (Cui och Yang, 2009).     
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2.6 Teoretisk sammanfattning och hypoteser 

Kultur kan sägas fungera som ett filter, genom vilket vi uppfattar verkligheten (Bradley, 

2002). Det betyder att kultur påverkar allt vi gör i våra vardagliga liv. Kärnan i kultur är 

människors värderingar. De finns helt omedvetet inom oss och förvärvas ofta vid en 

tidig ålder (Hofstede, 2010). Våra värderingar hjälper oss avgöra vad som är rätt och fel 

samt hur vi ska dömma oss själva och andra människor (Bradley, 2002). Värderingar 

läggs samman till värderingssystem, som bland annat hjälper oss ta beslut och lösa 

konflikter. Skillnaderna mellan olika kulturer ligger i grunden i skillnader inom dessa 

värderingssystem (de Mooji, 2014).  

 

För att studera dessa skillnader som finns inom olika värderingssystem har det tagits 

fram olika teoretiska modeller där värderingar grupperas inom olika kulturella 

dimensioner. En sådan modell är Hofstedes modell av kulturella dimensioner (de Mooji, 

2014; de Mooji och Hofstede, 2010). De kulturella dimensionerna mäter relativa 

skillnader mellan kulturer och representerar en uppsättning sannolika reaktioner hos 

individer inom en kultur (Hofstede, 2010). Hofstedes ursprungliga fyra dimensioner 

består av maktdistansindex (PDI) - ett samhälles önskan om hierarki eller jämlikhet; 

individualismindex (IDV) - samhälleliga preferenser för grupp- eller individorientering; 

maskulinitetsindex (MAS) - hur stora skillnaderna mellan könen är; samt 

osäkerhetsundvikandeindex (UAI) - samhällets motstånd mot osäkerhet (de Mooji och 

Hofstede, 2010).  

 

Attityd är ett sätt att förhålla sig till ett objekt, en utvärdering av ett objekt som görs vid 

exponering för objektet (Solomon et al, 2006). Men det krävs inte enbart exponering av 

en marknadsföringsaktivitet för att en attityd ska formas. Reklambudskapet måste även 

uppmärksammas, tolkas och kommas ihåg för att en attityd gentemot det ska formas 

(Evans, Jamal och Foxall, 2008). Generellt sätt är konsumenters attityd mot reklam 

negativ (Tsang, Ho och Liang, 2004).  

 

Hypotes 1: Svenska konsumenters generella attityd mot reklambudskap är negativ.  

 

Attityd är en bestående värdering av ett objekt som grundar sig i personens kulturella 

värderingar. Attityd kan vara både positiv och negativ (Solomon et al, 2006). Attityden 

mot reklamen påverkas både av reklamens informativa och underhållande del samt av 
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om reklamen anses vara irriterande och/eller trovärdig (Tsang, Ho och Liang, 2004). 

När konsumenternas värderingar är kongruenta med värderingarna som reflekteras i 

reklamen ökar sannolikheten att konsumenten gillar reklamen. Vilket förklaras av 

kongruensteorin (Cui et al, 2012). Även olika nivåer av kongruens i reklambudskapet 

kan påverka mottagarens attityd (Cui och Yang, 2009).  

 

Hypotes 2: Reklambudskap som är kongruent med svensk kultur ses mer positivt av 

svenska konsumenter än reklambudskap som är inkongruent med svensk kultur. 
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3 Metod       

3.1 Undersökningsmetod och forskningsdesign   

3.1.1 Kvantitativ metod      

Kvantitativ forskning fokuserar på hård data som mätningar, analyser och statistiska 

metoder för att forskare ska kunna se mönster och kunna göra generaliseringar utifrån 

resultaten. Det är en metod som är strukturerad och i hög grad kontrollerad av forskaren. 

Kvalitativ forskning fokuserar å andra sidan på mjuka värden, djup och förståelse samt 

är mer mottaglig för ny information (Bryman och Bell, 2013).  

 

I studier med en kvantitativ design är ofta frågeställningar formulerade i förväg. 

Forskningsproblem utgår ofta från en teori och specificeras i form av hypoteser som ska 

bekräftas eller förkastas. Kvantitativa studier handlar ofta om få variabler som 

undersöks genom ett stort antal respondenter (Olsson och Sörensen, 2011). Forskaren 

ska välja den metod - kvantitativ eller kvalitativ - som passar den valda 

problemformuleringen bäst, beroende på om forskaren är ute efter bredd eller djup i sin 

studie (Hollensen, 2014).  

 

Utifrån det syfte som formulerats för denna studie passar en kvantitativ metod bäst. 

Syftet med studien är att söka tendenser för hur svenska konsumenter uppfattar reklam 

med kulturellt inkongruenta budskap. En kvantitativ metod ger studien möjlighet att få 

svar från fler respondenter, vilket ger studien den bredd som behövs för att söka efter 

tendenser i svenska konsumenters attityder. Denna studie utgår även ifrån en teori med 

formulerade hypoteser som kan bekräftas eller förkastas statistiskt. De statistiska 

analyserna hindrar forskaren att dra slutsatser som inte stöds av den insamlade datan 

(Ejvegård, 2003). 

 

Det finns även begränsningar i valet att utföra en kvantitativ studie. En sådan 

begränsning är att ingen djupare förståelse för orsakerna bakom konsumenternas 

attityder fås. Den kvantitativa studien skrapar mer på ytan för att se vilka tendenser som 

finns i samhället.  
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3.1.2 Experimentell design    

Denna studie är en explorativ studie. Vilket innebär att studien avser förklara relationer 

mellan olika fenomen för att undersöka orsakssamband. Ett sätt att utföra en explorativ 

studie är genom en experimentell design (Olsson och Sörensen, 2011). Experimentell 

design är bra när sannolikheten att en oberoende variabel influerar en beroende variabel 

studeras. Det är också en bra metod eftersom de studerade variablerna kan separeras 

från den omgivande miljön och eventuella störningar (Garcia och Yang, 2008). I en 

experimentell studie delas respondenterna upp i grupper som får representera olika 

versioner av den oberoende variabeln samt minst en kontrollgrupp. Då kan skillnaderna 

mellan de olika grupperna svara för variation i den beroende variabeln. Experimentell 

design går alltså ut på att den oberoende variabeln manipuleras mellan olika grupper av 

respondenter för att försöka avgöra hur den påverkar den beroende variabeln (Bryman 

och Bell, 2013).  

 

Denna studie har använt en experimentell design med fyra grupper, där varje grupp får 

se vars ett reklambudskap. Vidare har en post-test modell använts i undersökningen. Det 

innebär att vi enbart mäter nivån på den beroende variabeln efter att experimentgruppen 

påverkats. Den oberoende variabelns effekt blir skillnaden mellan grupperna (Hartman, 

2004). Den beroende variabeln som ska förklaras är konsumenters attityd mot 

reklambudskap (Aad) och de oberoende variablerna som används för att manipulera 

konsumenters attityd är kulturell kongruens i reklambudskapet utifrån Hofstedes fyra 

ursprungliga dimensioner. De fyra reklambudskapen består av ett som är kongruent med 

svensk kultur, ett är inkongruent med svensk kultur och två som är delvis 

kongruenta/inkongruenta med svensk kultur.  

 

3.2 Urval       

Om man vill kunna generalisera sina resultat till hela urvalspopulationen måste urvalet 

vara representativt för den populationen. Det innebär att urvalet måste göras genom ett 

sannolikhetsurval. Ibland går det av olika anledningar inte att göra ett sannolikhetsurval 

och då kan istället ett bekvämlighetsurval användas (Bryman och Bell, 2013). Icke-

sannolikhetsurval innebär att det inte finns någon möjlighet att fastställa urvalsfel och 

det går då inte heller att göra generaliseringar (Hollensen, 2014). Eftersom 

urvalspopulationen för denna studie är svenska konsumenter går det av flera 
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anledningar inte att göra ett sannolikhetsurval. En anledning är att det skulle behöva 

vara väldigt stort för att vara representativt. Istället har ett bekvämlighetsurval använts.  

 

I denna studie vet vi inte urvalsramen. Urvalet är icke-sannolikhetsurval, så inga 

generaliseringar görs. Urvalet består av studenter med samhällsvetenskapligt inriktad 

utbildning. Studenter valdes av bekvämlighetsskäl. De är ofta lätta att få tag på och 

eftersom i princip alla studenter någon gång skriver en uppsats kan de vara mer benägna 

att hjälpa till än andra respondenter. I denna studie valdes att enbart använda studenter 

som studerar en samhällsvetenskapligt inriktad utbildning på grund av att det begränsar 

populationen lite samt för att framtida studier kan göras med studenter från andra 

utbildningar och resultaten jämföras.  

 

Studenterna kommer från Linnéuniversitet, Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet, 

Högskolan Kristianstad och Stockholms universitet. Dessa universitet valdes för att få 

en geografisk spridning på respondenterna inom Sverige. Inom varje universitet valdes 

studenterna ut med hjälp av lärare som ville hjälpa till att dela ut enkäterna. 

Användandet av studenter som respondenter riskerar göra urvalet skevt gällande bland 

annat ålder och inkomst, men den stora fördelen är att de är lätta att få tag på. I denna 

studie ansågs det överväga nackdelarna med skevhet. 

 

Hur stort ett urval ska vara beror på hur mycket tid och pengar som finns i förhållande 

till hur stor precision man vill ha. Ju större urval desto bättre precision, men samtidigt 

kostar det mer i både tid och pengar att samla in och analysera datan (Bryman och Bell, 

2013). Antalet respondenter i denna studie är 197 fördelade slumpmässigt i fyra 

grupper.  

 

3.3 Operationalisering    

Begrepp måste i en kvantitativ studie kunna mätas på något sätt och kan sedan anta 

formen av beroende eller oberoende variabler. Vilket betyder att de kan ge förklaringar 

till hur den sociala verkligheten fungerar, eller så kan de stå för det som ska förklaras 

(Bryman och Bell, 2013). Som tidigare nämnts utgörs den beroende variabeln av 

konsumenters attityd mot reklambudskap (Aad) och den oberoende variabeln av kulturell 

kongruens av reklambudskapet.  
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För att ett begrepp ska kunna mätas behöver det operationaliseras. Detta kan göras 

genom en operationell definition som innehåller begreppets innebörd och dess 

mätmetoder (Olsson och Sörensen, 2011). Flera olika begrepp behövde 

operationaliseras vid utformningen av enkäten som användes i studien. Först behövdes 

en lämplig produkt att använda i reklambudskapen som passade det valda urvalet av 

respondenter. Sedan konstruerades reklambudskapen så att de passade med den valda 

produkten utifrån Hofstedes olika kulturella dimensioner. Reklambudskapen sattes 

sedan samman i ett kongruent, ett inkongruent samt två delvis kongruenta 

reklambudskap. Till sist sattes en operationell definition samman och indikatorer togs 

fram för konsumenters attityd mot reklambudskap (Aad). 

 

3.3.1 Val av produkt      

Olika produkter har olika syfte, funktion och betydelse för konsumenten. Detta kan 

påverka en konsuments attityd mot produkten. Konsumenter äger ofta en produkt på 

grund av det värde som produkten kan erbjuda konsumenten. Detta värde är rotat i den 

mening som produkten har för konsumenten. Denna mening kan vara antingen privat - 

en personlig och subjektiv mening hos en individ - eller publik - produktens mening 

tilldelas den av samhället. Exempel på en privat produkt är en tandborste, som främst 

tjänar ett personligt syfte eftersom de används privat och saknar social mening. 

Exempel på en publik produkt kan vara en bil, den kan tjäna ett socialt syfte som status 

utöver det personliga syftet som transport (Zhang och Gelb, 1996).  

 

Om en produkt är privat eller publik påverkar konsumenternas behov av att anpassa sig 

efter kulturella värderingar vid utvärderingen av reklambudskap för produkten. 

Exempelvis behöver reklam för en tandborste inte återspegla kollektivistiska 

värderingar på samma sätt som reklam för en kamera behöver i en kollektivistisk kultur. 

Det finns till och med studier som tyder på att individualistiska dragningskrafter 

fungerar bättre för en tandborste även i kollektivistiska kulturer (Zhang och Gelb, 1996; 

Zhang och Neelankavil, 1997).  

 

För att konsumenternas attityd mot reklambudskapet skulle spegla den svenska kulturen 

så mycket som möjligt behövde produkten som valdes för denna studie vara publik och 

könsneutral. Som produkt för reklambudskapen valdes en mobiltelefon med fokus på 
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dess kamera. Kameran är en produkt som anses vara könsneutral och som används av 

konsumenter världen över (Cui och Yang, 2009). 

 

En mobilkamera valdes för att majoriteten av alla studenter har tidigare erfarenhet av 

produkten. Nästan 100% av de mellan 12-45 år använder en smartmobil dagligen och 

unga har nyare mobiltelefoner än den äldre delen av Sveriges befolkning. Kameran i 

mobiltelefonen är också mest populär bland personer i den yngre delen av befolkningen. 

Nästan alla unga utnyttjar möjligheten att fotografera med sin mobiltelefon och 69% av 

alla svenskar lägger upp foton på nätet via sin mobiltelefon (Findahl, 2013).  

 

Att de yngre är större användare av mobilkameran visar sig bland annat genom 

användandet av bildbaserade sociala nätverk som Instagram och Snapchat (Findahl och 

Davidsson, 2015). På Instagram kan man ladda upp bilder och genom användningen av 

olika filter manipulera dem, direkt i mobilen. Bilderna kan även delas med andra och 

man kan följa andras bilder (Findahl, 2013). År 2015 användes Instagram av 67% i 

åldern 16-25 år och 55% i åldern 26-35 år. Med stigande ålder är det färre som använder 

Instagram. Bland de som är mellan 16-25 år är det nästan lika många som använder 

Snapchat (64%) (Findahl och Davidsson, 2015).  

 

Just kameran i mobiltelefoner blir bättre och bättre hela tiden och just nu minskar 

försäljningen av vanliga kameror i Sverige på grund av att folk istället fotograferar med 

sina mobiltelefoner. Kameran i mobiltelefonen blir även ett allt viktigare 

försäljningsargument (Arbman, 2013). Mobiltelefonerna i reklambudskapen gavs ett 

fiktivt varumärke för att konsumenters tidigare varumärkeskunskaper inte skulle 

påverka deras uppfattning av reklambudskapet.  

 

3.3.2 Utformning av reklambudskap    

Vid utformningen av annonserna som använts i undersökningen har rubrik och brödtext 

utformats i enlighet med Hofstedes fyra ursprungliga kulturella dimensioner: 

maktdistans-, individualism-, maskulinitets- samt osäkerhetsundvikandeindex. Sverige 

är enligt Hofstedes kulturella dimensioner ett land som har lågt maktdistansindex, högt 

individualismindex, lågt maskulinitetsindex samt lågt osäkerhetsundvikandeindex 

(Hofstede Center1, uå). För att ett reklambudskap ska vara kongruent med svensk kultur 
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behöver det alltså symbolisera jämlikhet, individualism, feminitet och lågt 

osäkerhetsundvikande.  

 

Reklambudskapet som är kongruent med svensk kultur i alla fyra dimensionerna består 

av rubriken: “Kameran du vill ha för dig själv!”. Och brödtexten: “Mobilkameran där 

alla kan ta bra bilder och som hjälper dig att fånga livskvalitet på bild. Rekommenderas 

av konsumenter.”.  

 

Reklambudskapet som är inkongruent med svensk kultur i alla fyra dimensionerna 

består av rubriken: “Kameran du vill dela med andra!”. Och brödtexten: 

“Mobilkameran där fotografen kan ta bra bilder och som hjälper dig att fånga 

framgång på bild. Rekommenderas av proffsfotografter.”. Se vidare i tabell 1. 

 

PDI: Kongruent meddelande alla kan ta bra bilder står för att alla kan använda den och 

ta bra bilder med den, det behövs inga specifika förkunskaper för att kunna använda 

kameran. Inkongruent meddelande fotografer kan ta bra bilder står för att det krävs 

förkunskaper för att kunna ta bra bilder med kameran, fotografen är bättre än alla andra 

på att ta bilder och har därför högre status. 

  

IDV: Kongruent meddelande Kameran du vill ha för sig själv står för att man inte vill 

dela med sig, mitt är mitt. Det som är bra vill man behålla för sig själv. Man är 

självständig. Inkongruent meddelande Kameran du vill dela med andra står för att hela 

gruppen har nytta av allas tillhörigheter.  

  

MAS: Kongruent meddelande fånga livskvalitet på bild står för de mjuka feminina 

värdena där livskvalitet är viktigt. Inkongruent meddelande fånga framgång på bild står 

för de hårda maskulina värdena där status, framgång och vinnande är viktigt att visa 

upp. 

  

UAI: Kongruent meddelande Rekommenderas av konsumenter står för den låga nivån 

av nervositet som innebär att konsumenter inte behöver konstanta rekommendationer 

från experter. Vem som helst kan agera som expert och rekommendera en produkt. 

Inkongruent meddelande Rekommenderas av proffsfotografer står för den höga nivån av 

nervositet som innebär att konsumenter behöver konstanta rekommendationer från 
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experter. Det är viktigt att experten verkligen är en riktig expert inom sitt område och 

vem är inte bättre på kameror än en proffsfotograf.  

 

 Hofstedes dimensioner och dess 

olika definitioner 

Budskap kongruent 

med svensk kultur 

Budskap inkongruent 

med svensk kultur 

Maktdistans- 

index 

(PDI) 

“the extent to which the less powerful 

members of institutions and 

organizations within a country expect 

and accept that power is distributed 

unequally” (Hofstede, 2010 s. 61). 

“alla kan ta bra bilder” “fotografer kan ta bra 

bilder” 

Individualism- 

index 

(IDV) 

“Individualism pertains to societies in 

which the ties between individuals are 

loose: everyone is expected to look 

after him- or herself and his or her 

immediate family.  

 

Collectivism as its opposite pertains to 

societies in which people from birth 

onward are integrated into strong, 

cohesive in-groups, which throughout 

people’s lifetime continue to protect 

them in exchange for unquestioning 

loyalty (Hofstede, 2010 s. 92).  

“kameran du vill ha för 

dig själv” 

“kameran du vill dela 

med andra” 

Maskulinitets- 

index 

(MAS) 

A society is called masculine when 

emotional gender roles are clearly 

distinct: men are supposed to be 

assertive, tough, and focused on 

material success, whereas women are 

supposed to be more modest, tender 

and concerned with the quality of life.  

 

A society is called feminine when 

emotional gender roles overlap: both 

men and women are supposed to be 

modest, tender and concerned with the 

quality of life. (Hofstede, 2010 s. 140). 

“fånga livskvalitet på 

bild” 

“fånga framgång på 

bild” 

Osäkerhets- 

undvikande- 

index 

(UAI) 

“the extent to which the members of a 

culture feel threatened by ambiguous 

or unknown situations” (Hofstede, 

2010 s. 191). 

 

“Uncertainty avoidance stands for 

differences in the need for purity and 

expert knowledge” (Hofstede, 2001 s. 

449). 

“rekommenderas av 

konsumenter” 

“rekommenderas av 

proffsfotografer” 

 

Tabell 1: Operationalisering av Hofstedes dimensioner till reklambudskap 

 

För att undersöka om det finns skillnader mellan de olika dimensionerna i hur de 

påverkar konsumenters attityd mot reklambudskapet sattes ytterligare två budskap 

samman som var delvis kongruenta med svensk kultur. Det första budskapet, som var 
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kongruent i individualismindex och osäkerhetsundvikandeindex, löd: “Kameran du vill 

ha för dig själv! Mobilkameran där fotografen kan ta bra bilder och som hjälper dig att 

fånga framgång på bild. Rekommenderas av konsumenter.”. Det andra budskapet, som 

var kongruent i maktdistansindex och maskulinitetsindex, löd: “Kameran du vill dela 

med andra! Mobilkameran där alla kan ta bra bilder och som hjälper dig att fånga 

livskvalitet på bild. Rekommenderas av proffsfotografer.”. Se vidare i tabell 2. 

 

Förutom själva reklambudskapet fanns också en fiktiv logotyp för varumärket och en 

bild på en mobiltelefon. Alla annonserna hade samma layout, bildstorlek, typsnitt och 

textstorlek för att undvika att andra faktorer än de ovannämnda påverkar 

konsumenternas attityd mot reklambudskapet. Det är enbart de kulturellt betydelsefulla 

orden som byttes ut mellan de olika annonserna. 

 

Reklambudskap 1 2 3 4 

Kongruent 

dimension 

PDI, IDV, 

MAS, UAI 

------- PDI, MAS IDV, UAI 

Inkongruent  

Dimension 

----- PDI, IDV, 

MAS, UAI 

IDV, UAI PDI, MAS 

Tabell 2: Kongruens/inkongruens i reklambudskapen 

 

3.3.3 Attityd       

Denna studie utgår från följande definition av konsumenters attityd: “a predisposition to 

respond in a favorable or unfavorable manner to a particular stimulus during a 

particular exposure occasion” (Burton och Lichtenstein, 1988 s. 3). Syftet är alltså att 

undersöka om konsumenter har överlag positiv eller negativ attityd mot de olika 

reklambudskap som de presenteras för i de olika enkäterna.   

 

En del i operationaliseringen är skapandet av en eller flera indikatorer för begreppen 

som ska undersökas. Användandet av enstaka indikatorer kan resultera i felaktig 

klassificering av individer på grund av missförstånd och feltolkningar. Användande av 

flera indikatorer kan göra att feltolkning av en fråga kompenseras av de andra frågorna 

som utgör indikatorer för samma begrepp. Flera indikatorer kan också behöva användas 
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för att varje indikator enbart fångar en del av begreppet (Bryman och Bell, 2013), som 

vid mätningen av attityd i denna studie. 

 

För att mäta effektivitet i reklam används ofta en variabel som kallas attityd till 

annonsen (Aad) (Evans, Jamal och Foxall, 2008). Eftersom konsumenters attityd mot ett 

objekt ofta består av flera olika element behöver attityder mot ett objekt mätas genom 

flera olika indikatorer. Resultatet från dessa olika indikatorer läggs sedan samman till 

ett samlat resultat för en konsuments attityd mot ett objekt (Solomon et al, 2006). Vid 

mätning av attityder är semantiska differentialskalor bra att använda eftersom man på ett 

enkelt sätt kan jämföra attityder till olika element av begreppet attityd. 

 

Det är inte enbart viktigt att mäta både kognitiva och affektiva komponenter utan även 

reklamens underhållande och informativa delar samt hur trovärdig och/eller irriterande 

den är. En blandning av positiva och negativa påståenden kan testa hur konsekventa 

respondenterna är (Evans, Jamal och Foxall, 2008).  

 

Valet av indikatorer för konsumenters attityd mot ett reklambudskap har för denna 

studie gjorts utifrån tidigare forskning. Först utgick jag ifrån Cui et al (2012) som hade 

fem ordpar för att mäta Aad: likeable/dislikable, attractive/unattractive, 

pleasant/unpleasant, persuasive/not convincing och interesting/boring. Dessa gav 

upphov till fyra ordpar på svenska attraktiv/oattraktiv, tilltalande/inte tilltalande, 

övertalande/inte övertalande och intresseväckande/tråkig.  

 

Cui et als (2012) indikatorer är främst affektiva och därför behövdes det kompletteras 

med fler indikatorer. Då valdes några ordpar ut från Wells (1964) som även Cui et al 

(2012) hade utgått från vid framtagandet av deras indikatorer. Från Wells valdes 

följande fyra ordpar ut: worth remembering/not worth remembering, easy to 

understand/hard to understand, honest/dishonest, och meaningful/meningless. Dessa 

gav upphov till fyra ordpar på svenska värd att komma ihåg/inte värd att komma ihåg, 

lätt att förstå/svår att förstå, ärlig/oärlig och meningsfull/meningslös.  

 

Efter valet av ovanstående indikatorer saknades det fortfarande något i mätningen av 

Aad utifrån Tsang, Ho och Liangs (2004) påstående om att annonser bedöms utifrån hur 

underhållande, informativa, trovärdiga och omtyckta de är. Därför skapades ytterligare 



  
 

31 

två ordpar, falsk/trovärdig och irriterande/underhållande. Bland de slutgiltiga 

indikatorerna finns fem som främst mäter den affektiva aspekten (attraktiv/oattraktiv, 

tilltalande/inte tilltalande, intresseväckande/tråkig, ärlig/oärlig och 

irriterande/underhållande) och fem som främst mäter den kognitiva aspekten (värd att 

komma ihåg/inte värd att komma ihåg, lätt att förstå/svår att förstå, falsk/trovärdig, 

övertalande/inte övertalande och meningsfull/meningslös).   

 

Anledningen till att indikatorer hämtas från flera olika studier är för att det är viktigt att 

ha flera indikatorer för varje aspekt av konsumenters attityd. Attitydfrågor som mäts på 

en differentialskala bör alltid ha udda antal steg så att mitten utgör en neutral attityd 

(Ejvegård, 2003).  

 

Konsumenternas attityd (Aad) mättes genom följande ordpar som utgör motpoler på en 

sjugradig differentialskala: 

● värd att komma ihåg - inte värd att komma ihåg  

● lätt att förstå - svår att förstå 

● falsk - trovärdig 

● attraktiv - oattraktiv 

● tilltalande - inte tilltalande  

● övertalande - inte övertalande  

● intresseväckande - tråkig  

● ärlig - oärlig  

● irriterande - underhållande  

● meningsfull - meningslös  

 

Alla ordparen är från början på engelska och vid en översättning till svenska kan flera 

av ordparen översättas på olika sätt. Varje ordpar översattes först till svenska med hjälp 

av ett lexikon. Alla betydelser ett ord kan ha antecknades och sedan översattes varje ord 

tillbaka till engelska med hjälp av ett lexikon. De svenska ord som vid översättning 

tillbaka till engelska motsvarade det ursprungliga engelska ordet användes. I de fall 

översättning och tillbaka översättning gav många svenska ord användes en Svensk 

ordlista för att jämföra definitionerna av orden. Om orden hade samma definition valdes 

ett av dem slumpmässigt ut.  
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3.4 Datainsamling      

All insamling av primärdata i denna studie har skett via enkäter, eftersom svar från 

enkäter är skriftliga och lätta att bearbeta (Ejvegård, 2003). Dessutom vet jag att alla 

respondenter fått samma frågor. Det går att samla in data via enkäter på två sätt, 

antingen delas enkäterna ut i tryckt form eller via internet (Eliasson, 2013). Enkäter som 

görs online kan samla in stora mängder data som kan kvantifieras och kodas in i en 

dator. Enkäter på internet är både ekonomiska och snabba. Det är även ett bra sätt att nå 

personer över ett större geografiskt område (Hollensen, 2014). Enkäterna i denna studie 

har delats ut via internet genom skapandet av en onlineenkät där en länk skickats ut till 

respondenterna.  

 

Det togs fram fyra stycken olika enkäter som alla var exakt likadana förutom 

annonserna som innehöll de olika reklambudskapen beskrivna ovan. Förutom 

reklambudskapet och attitydfrågorna fanns ytterligare två frågor med i enkäten: hur 

gammal är du och vilket kön har du. Se bilaga A för den fullständiga enkäten.  

 

Det är bra att testa enkäten på tänkbara respondenter innan den riktiga undersökningen 

genomförs för att se hur frågorna tolkas av respondenter (Eliasson, 2013). Pilotstudier 

bör genomföras på samma sätt som den riktiga studien (Hollensen, 2014). Innan den 

riktiga enkätundersökningen påbörjades genomfördes en pilotstudie med 10 

respondenter. Den genomfördes via internet på samma sätt som den riktiga 

undersökningen var tänkt att genomföras. Respondenterna fick fylla i enkäten och 

kommentera om det var något som var oklart i formuleringen av frågorna. Alla 

respondenter sa att de förstod innehållet i enkäten men att det kunde förtydligas en 

aning på ett ställe. Efter pilotstudien genomfördes mindre justeringar av en fråga.  

 

När den verkliga undersökningen utfördes börjades det med att lärare och 

programansvariga vid de utvalda universiteten och högskolorna kontaktades med en 

förfrågan om de kunde dela ut en länk till enkäten till sina elever. Till en början 

kontaktades främst lärare och programansvariga inom ekonomiutbildningar och svaren 

blev övervägande nej - med motiveringen att deras elever var enkättrötta. Valet av 

utbildningsinriktning breddades till att även inkludera andra samhällsvetenskapliga 

utbildningar och ja-svar började ramla in från lärare. Länken till enkäten delades ut till 



  
 

33 

studenter både via e-post och genom att lärare publicerade länken på programmets kurs-

hemsidor. Det tog cirka tre veckor att få in tillräckligt många svar.  

 

3.5 Analys av primärdata     

Datan som samlas in från enkäterna kallas rådata och saknar väsentlig innebörd. Den 

måste analyseras för att generera användbar information för studien (Bryman och Bell, 

2013). Rådatan i denna studie är av kvantitativ karaktär och består alltså till största 

delen av siffror. För den statistiska analysen av rådatan användes statistikprogrammet 

SPSS. Datan samlades in med hjälp av ett webbformulär (www.webbenkater.com) och 

kunde därför lätt laddas hem i excelformat.  

 

Datan samlades in via fyra olika enkäter som alla hade olika reklambudskap som 

respondenterna skulle utgår från när de svarade. Första enkäten (grupp 1) hade ett 

reklambudskap som var kongruent med svensk kultur. Andra enkäten (grupp 2) hade ett 

reklambudskap som var inkongruent med svensk kultur. Tredje och fjärde enkäterna 

(grupp 3 och 4) hade båda reklambudskap som varken var kongruenta eller 

inkongruenta och tillsammans utgjorde dessa en kontrollgrupp (grupp 3).  

 

En kontrollgrupp utgörs av individer som inte påverkas av manipulationen av den 

oberoende variabeln. Syftet med en kontrollgrupp är att kunna upptäcka om andra 

faktorer än den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. Om 

manipulationen av den oberoende variabeln har en effekt på den beroende variabeln 

kommer det visa sig genom en observerbar skillnad mellan kontroll- och 

experimentgrupper (Hartman, 2004). Datan från alla fyra enkäterna fördes in i samma 

excelblad med en extra kolumn för vilken enkät svaren gällde samt en kolumn där grupp 

3 och 4 båda blev grupp 3 för att fungera som kontrollgrupp. Efter detta kommer grupp 

3 och 4 alltid representera kontrollgruppen och kallas numera bara för grupp 3.  

 

Attitydfrågorna i enkäterna bestod av en sjugradig-differentialskala, där 1 var mest 

negativ attityd och 7 var mest positiv attityd, med neutral attityd på 4. Det fanns också 

två frågor med omvänd skala (falsk och irriterande). Dessa räknades i excelbladet om så 

att alla frågor hade samma skala. Sedan lades en kolumn till för att räkna ut den totala 

summan av varje respondents svar på attityd frågorna. I Excel räknades även 
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Cronbach’s alpha ut för att kontrollera reliabiliteten i enkäterna. Rådatan fördes sedan 

från excelbladet in i SPSS för vidare analys.  

 

När datan kommit in i SPSS genomfördes några grundläggande analyser av den, både 

för varje enkätgrupp och för datan som helhet. Först räknades medelvärden och 

standardavvikelser fram för varje fråga och enkätgrupp. Medelvärdet är ett så kallat 

lägesmått som visar oss var tyngdpunkten i fördelningen av svaren ligger. 

Standardavvikelsen är ett så kallat spridningsmått som visar oss hur samlade eller 

utspridda svaren är (Hartman, 2004). Sedan kontrollerades det genom att ta fram 

boxdiagram om det fanns några avvikare. Boxdiagram är bra att använda för att få en 

bild av både lägesmåtten, spridningen och eventuella avvikare (se vidare figur 4) 

(Bryman och Bell, 2013). Det kontrollerades även om datan för de olika grupperna var 

någorlunda normalfördelad.  

 

Dessa grundläggande analyser gjordes för att få en bild av hur datan såg ut och om den 

var lämplig att använda i fortsatta statistiska analyser. Datan hade vissa brister, bland 

annat hittades några avvikare. Det kontrollerades att datan var rätt inmatad i 

programmet utifrån vad respondenterna svarat så att inte avvikarna berodde på 

felinmatning. Datan ansågs i sin helhet tillräckligt bra för att fortsatta statistiska 

analyser skulle kunna genomföras. I SPSS togs även stolpdiagram fram för att få en 

överblick av hur fördelningen av respondenterna såg ut mellan män och kvinnor inom 

olika åldersgrupper.  

 

För att testa hypoteserna om konsumenters attityd användes två olika typer av t-test. 

Först för att testa hypotesen om konsumenters generella attityd mot reklam användes ett 

One sample T-Test. Det är ett test som anger om medelvärdet av en variabel skiljer sig 

från en specifik konstant (De Veaux, Velleman och Bock, 2014). Medelvärdet utgjordes 

här av det totala medelvärdet för alla enkätgrupper tillsammans.  

 

När det gäller testerna av den andra hypotesen, om konsumenters attityd skiljer sig 

mellan de olika grupperna, användes ett Independent-samples T Test. Vilket fungerar 

bra när man behöver undersöka om två medelvärden skiljer sig signifikant från 

varandra. T-test används för att säkerställa om de skillnader som finns i medelvärdena 

från de olika enkätversionerna är slumpmässiga eller om det går att säga att skillnaderna 
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statistiskt sett kan bero på faktiska skillnader inom populationen (De Veaux, Velleman 

och Bock, 2014). Signifikansnivån för alla test är satt till 5%.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet     

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och syftar på hur stabil en mätning är. En mätning får 

inte vara utsatt för slumpinflytelser, utan situationen ska vara lika för alla (Trost, 2012). 

Ju mer vi kan lita på att ett resultat går att upprepa, ju högre reliabilitet har 

undersökningen. Detta är ur vetenskapligsynpunkt viktigt för att andra ska kunna 

kontrollera de data som studiens slutsatser bygger på. Om detta inte går att kontrollera 

kan undersökningens vetenskapliga trovärdighet ifrågasättas, liksom slutsatserna från 

undersökningen. Ett frågeformulär kan mäta samma sak flera gånger för att öka 

reliabiliteten (Eliasson, 2013). Det finns tre faktorer som påverkar om ett mått anses 

vara tillförlitligt: stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet (Bryman och 

Bell, 2013). Det viktigaste måttet på reliabilitet för denna studien är den interna 

reliabiliteten.  

 

Intern reliabilitet handlar om mått med flera indikatorer. Det finns alltid en risk att 

indikatorerna inte är relaterade till samma mått, de saknar inre överensstämmelse. Vi 

måste vara säkra på att indikatorerna som mäter samma mått har ett samband med 

varandra, om vi inte är det finns risken att någon fråga mäter något helt annat. Den 

interna reliabiliteten kan testas med ett “split-half” test. Då delas de olika indikatorerna 

upp i två grupper och man räknar ut korrelationen mellan poängen på varje 

indikatorgrupp. På så vis kan man se om respondenterna som hade höga poäng på den 

ena gruppen också hade höga poäng på den andra gruppen. För att den interna 

reliabiliteten ska ligga på en acceptabel nivå bör korrelationen vara minst 0,8. Ett 

vanligt mått på den interna reliabiliteten idag är Cronbachs alpha (Bryman och Bell, 

2013).  

 

För att testa reliabiliteten av den insamlade datan räknades Cronbach’s alpha fram för 

all den insamlade datan. Resultatet av uträkningen blev 0,87. Vilket är en helt 

acceptabel nivå på Cronbach’s alpha och reliabiliteten enligt Bryman och Bell (2013). 

Andra sätt som använts för att säkra en acceptabel nivå på reliabiliteten är att flera olika 

litterära källor använts för att utforma frågorna i enkäten samt att enkäten testats i ett 
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pilotförsök. Användandet av en enkät som mätinstrument kan också öka reliabiliteten 

eftersom alla respondenter svarat på samma enkät utan påverkan från mig som forskare.  

 

Validitet betyder att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 2012). Validitet 

är beroende av reliabilitet, om ett mått inte är reliabelt kan det inte heller vara validabelt 

(Bryman och Bell, 2013). Validiteten kan ökas genom att de operationella 

definitionerna stämmer överens så mycket som möjligt med de teoretiska definitionerna 

(Eliasson, 2013). I denna studie har det lagts stor vikt vid validiteten och de 

operationella definitionerna av Hofstedes dimensioner ligger så nära de teoretiska 

definitionerna som möjligt. 
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4 Resultat     

Totalt besvarades 197 stycken enkäter. Enkäten med ett reklambudskap kongruent med 

svensk kultur besvarades 48 gånger. Enkäten med ett reklambudskap inkongruent med 

svensk kultur besvarades 49 gånger. De båda kontrollversionerna som både var 

kongruenta och inkongruenta med svensk kultur besvarades 50 gånger vardera. Enligt 

Ejvegård (2003) bör en enkät besvaras av minst 40 stycken respondenter för att den ska 

vara värd att bearbeta statistiskt. Vilket uppfylls av antalet respondenter i denna studie.  

 

4.1 Respondentdemografi     

När det gäller respondenternas ålder så var majoriteten mellan 18 och 24 år (46,2%). 

Därefter avtog andelen respondenter per grupp. Nästa grupp efter 18-24 år var 

respondenterna mellan 25-35 år (39,1%). Sedan kom de som var mellan 35-44 år 

(11,2%). Respondenter som var över 45 år var enbart 3,5%, fördelat på grupperna med 

respondenter mellan 45-54 år (2,0%) och de 55 år och uppåt (1,5%). Den skeva 

åldersfördelningen kan förklaras med att respondenterna var universitets studenter.  

 

När det gäller respondenternas kön så var antalet kvinnor som svarade 149 stycken 

(75,6%) och antalet män 48 stycken (24,4%). Vilket betyder att antalet kvinnliga 

respondenter var cirka tre gånger så många som manliga respondenter. Om detta beror 

på att många fler kvinnor studerar de utvalda kurserna som enkäterna delades ut till eller 

om kvinnor var mer benägna att vilja svara på enkäterna är okänt. Se tabell 3 för en 

uppställning av fördelningen mellan kön och ålder på respondenterna.  

 

Kön / Ålder 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55+ år Totalt kön 

Man 15 21 10 2 0 48 (24,4%) 

Kvinna 76 56 12 2 3 149 (75,6%) 

Totalt ålder 91 (46,2%) 77 (39,1%) 22 (11,2%) 4 (2,0%) 3 (1,5%) 197 

Tabell 3: Fördelning mellan män och kvinnor inom de olika åldersgrupperna bland det 

totala antalet respondenter. 
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4.1.1 Respondentdemografi per enkätgrupp   

Respondenterna i de olika enkätgrupperna hade ungefär samma fördelning som den 

totala fördelningen av kön och ålder. I figur 2 kan vi se att fördelningen av kön mellan 

grupperna är väldigt lika förutom att det finns en liten större andel män i grupp 2. I figur 

3 kan vi se att även åldersfördelningen mellan grupperna är ganska lika. Här finns dock 

större skillnader än bland könen. Vi kan se att åldersgruppen 25-34 år är mycket större i 

enkätgrupp 2 än i de andra samtidigt som åldersgruppen 18-24 år då blir mycket mindre 

i enkätgrupp 2. I enkätgrupp 3 finns inga respondenter alls över 55 år. I enkätgrupp 1 

kan vi se att fördelningen mellan respondenter i åldersgrupperna 18-24 och 25-34 år är 

jämnare än i de andra grupperna samtidigt som andelen respondenter äldre än 35 år är 

jämnare mellan de tre åldersgrupperna som representerar de över 35 år.  

 

 

 

Figur 2: Fördelning mellan män och kvinnor inom de olika enkätgrupperna. 
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Figur 3: Fördelning mellan åldersgrupper inom de olika enkätgrupperna 

 

4.2 Attitydfrågor      

Attitydfrågorna utgjordes av tio olika ordpar som utgjorde motpoler på en 7-gradig 

differentialskala. Tabell 4-7 visar medelvärde och standardavvikelse för varje fråga för 

de olika enkätgrupperna var för sig och tillsammans samt det totala medelvärdet och 

standardavvikelsen för alla tio frågorna inom varje grupp och tillsammans. Det är det 

totala medelvärdet som utgör respondenternas totala attityd gentemot respektive 

reklambudskap.  

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt 

Medelvärde 2,98 5,08 3,58 2,52 2,56 2,38 2,35 3,69 3,19 2,88 31,21 

Standard- 

avvikelse 

1,97 1,61 1,84 1,77 1,82 1,68 1,79 1,56 1,47 1,82 12,51 

Tabell 4: Uppställning av medelvärde och standardavvikelse för enkätgrupp 1. 
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Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt 

Medelvärde 2,80 4,94 3,08 2,59 2,51 2,71 2,86 3,41 3,33 3,04 31,27 

Standard- 

avvikelse 

1,59 1,61 1,34 1,41 1,42 1,51 1,53 1,08 1,20 1,34 9,11 

Tabell 5: Uppställning av medelvärde och standardavvikelse för enkätgrupp 2. 

 

Om vi tittar på tabell 4 och 5, som representerar konsumenternas attityd mot 

reklambudskapen som är antingen kulturell kongruenta eller inkongruenta, ser vi att det 

totala medelvärdet är nästan det samma. Konsumenternas attityd mot de två 

reklambudskapen ligger alltså väldigt nära varandra. Däremot är standaravvikelsen för 

det inkongruenta reklambudskapet mindre än den för det kongruenta. Detta betyder att 

respondenternas svar har större spridning när det handlar om det kongruenta 

reklambudskapet. Det är alltså fler respondenter som har mer extrema attityder 

gentemot reklambudskapen, både positivt och negativt.  

 

Vi kan även se att det finns skillnader i respondenternas svar mellan de olika frågorna. I 

tabell 4 kan vi se att medelvärdet för de olika frågorna i stort sett ligger mellan 2,35 och 

3,69. Förutom för fråga 2 där medelvärdet ligger på 5,08. I tabell 5 ligger medelvärdet 

för de olika frågorna i stort sett mellan 2,51 och 3,41, vilket är jämnare än i tabell 4. 

Även i tabell 5 finns en fråga med medelvärde som ligger längre från de andra, fråga 2 

med 4,94.  

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt 

Medelvärde 2,50 4,49 3,12 2,49 2,58 2,59 2,48 3,14 3,46 2,84 29,69 

 

Standard- 

avvikelse 

1,87 2,11 1,57 1,78 1,89 1,80 1,91 1,63 1,49 1,60 11,87 

Tabell 6: Uppställning av medelvärde och standardavvikelse för enkätgrupp 3 

(kontrollgruppen). 
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I tabell 6 kan vi se att det totala medelvärdet är mindre än för både grupp 1 och 2, vilket 

innebär att respondenternas attityd mot reklambudskap som varken är kongruent eller 

inkongruent är lägre än om reklambudskapet är kongruent eller inkongruent. Vi kan 

även se att medelvärdet för de olika frågorna i stort sett ligger mellan 2,48 och 3,46. 

Vilket är ungefär samma nivå som för både tabell 4 och 5. Även här har vi ett värde som 

ligger längre från de andra och återigen är det fråga 2, som har ett medelvärde på 4,49.  

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt 

Medelvärde 2,69 4,75 3,22 2,52 2,56 2,57 2,54 3,34 3,36 2,90 30,45 

 

Standard- 

avvikelse 

1,84 1,89 1,59 1,69 1,76 1,70 1,80 1,50 1,42 1,59 11,38 

Tabell 7: Uppställning av medelvärde och standardavvikelse för alla enkätgrupper 

tillsammans. 

 

Vi kan i tabell 7 se att det totala medelvärdet för alla respondenter på alla frågor ligger 

på 30,45. Vilket är mellan grupp 1 och 2, som båda ligger på över 31 och 

kontrollgruppen som ligger under 30. Även här kan vi se att medelvärdet för fråga 2 

med 4,75 ligger över intervallet för alla de andra frågorna som går från 2,52 till 3,36.  

 

Dessa utstickande medelvärden är de enda som ligger över 4,0 som är det neutrala 

värdet för konsumenternas attityd. Detta innebär att respondenterna ansåg att alla 

reklambudskapen var lätta att förstå. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa 

resultat enbart är applicerbara på just de respondenter som besvarat respektive enkät. 

För att kunna dra mer generella slutsatser till en större population måste det finnas en 

statistisk sannolikhet (signifikans) att resultaten är mer än slumpmässiga (Bryman och 

Bell, 2013).  

 

4.2 Hypotestester      

4.2.1 Hypotes 1      

Hypotes 1 säger att konsumenters generella attityd mot reklam är negativ. För att testa 

detta används sammanlagda resultat från alla attitydfrågor från alla enkätgrupper i ett 
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one sample t-test. Nollhypotesen som eventuellt ska förkastas är att konsumenters 

generella attityd mot reklambudskap är neutral (µ = 40). Arbetshypotesen består av 

hypotes 1 (µ < 40).  

 

Innan vi kan gå vidare och testa hypotesen behöver vi kontrollera de grundläggande 

antaganden om datan som bör vara uppfyllda för att genomföra ett one sample t-test. 

För detta test finns det enbart ett antagande som bör vara uppfyllt, att datan är 

någorlunda normalfördelad (De Veaux, Velleman och Bock, 2014). Detta är dock ett 

test som är ganska stabilt även om datan inte är normalfördelad (SPSS, u.å.).  

 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Summa ,964 197 ,000 

Tabell 8: Resultat från normalitetstest av den totala datan för alla grupper 

 

Vi kan se i tabell 8 att datan som behövs för att testa hypotes 1 antagligen inte är 

normalfördelad eftersom p-värdet för Shapiro-Wilk-testet är under 0,05. Men eftersom 

One sample t-test är ganska stabilt även om datan inte är normalfördelad (SPSS, u.å.) så 

jag går vidare med testet. Resultatet visas i tabell 9.  

One-Sample Test 

  Test Value = 40                                    

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Summa -11,773 196 ,000 -9,548 -11,15 -7,95 

Tabell 9: Resultat av One sample t-test för alla svar 

 

Test-värdet sattes till 40 eftersom det är det neutrala värdet för alla tio attitydfrågorna 

tillsammans. Resultatet av t-testet visas i tabell 9. Som vi kan se i tabellen är p-värdet 

0,000 och konfidensintervallet är mellan -11,15 och -7,95 vid alpha 5%. Detta betyder 

att i 95% av fallen är respondenternas attityd mot reklambudskapen mellan 11 och 8 

steg under det neutrala värdet på 40. P-värdet på 0,000 är under 0,05, vilket innebär att 

nollhypotesen kan förkastas. Testet tyder på att konsumenter har en negativ attityd mot 

reklam precis som Tsang, Ho och Liang (2004) påstår.  
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4.2.2 Hypotes 2      

Hypotes 2 säger att reklambudskap som är kongruent med svensk kultur ger en mer 

positiv attityd mot reklambudskapet än reklambudskap som är inkongruent med svensk 

kultur. Detta kan testas genom tre independent sample t-test. Först testas grupp 1 och 2 

mot kontrollversionen och sedan testas grupp 1 och 2 mot varandra. Nollhypotesen som 

eventuellt ska förkastas är att det inte finns några skillnader i konsumenters attityd 

mellan de olika enkätgrupperna.  Arbetshypotesen består av hypotes 2.  

 

Innan vi kan gå vidare och testa hypotesen behöver vi kontrollera de grundläggande 

antaganden om datan som bör vara uppfyllda för att genomföra ett independent sample 

t-test. Dessa antaganden är att det inte finns några signifikanta avvikare, att datan är 

någorlunda normalfördelad samt att variansen är homogen mellan de olika grupperna 

(De Veaux, Velleman och Bock, 2014; SPSS, u.å.). I boxdiagrammet i figur 4 kan vi se 

att det finns avvikare i grupp 1 och 3. Men eftersom de är möjliga resultat så anses de 

inte göra datan olämplig att fortsätta analysera statistiskt (De Veaux, Velleman och 

Bock, 2014).  

 

När det gäller normalfördelningen kan vi se i tabell 10 att det enligt Shapiro-Wilk-testet 

enbart är grupp 2 som kan sägas vara normalfördelad. Även detta test är dock ganska 

stabilt även om datan inte är normalfördelad (SPSS, u.å.). Datan anses tillräckligt bra 

för att fortsatt analys ska kunna ske. Antagandet om homogen varians testas i samband 

med t-testet.  

 

Figur 4: Boxdiagram för grupp 1, 2 och 3 



  
 

44 

 

 

Kontroll 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Summa 1,00 ,924 48 ,004 

2,00 ,955 49 ,059 

3,00 ,961 100 ,005 

Tabell 10: Resultat från normalitetstest av datan från grupp 1, 2 och 3 

 

T-testen visar att alla grupperna har homogen varians eftersom p-värdet för Levene’s 

test for equality of varians är över 0,05 i både tabell 11, 12 och 13. Tabellerna visar 

också att p-värdet för jämförelsen mellan enkätgrupp 1 och kontrollgruppen är 0,475. 

Detta värde är långt över 0,05 och det finns därför ingen statistisk signifikans i 

skillnaderna mellan gruppernas medelvärden. Tabell 12 visar att p-värdet för 

jämförelsen mellan enkätgrupp 2 och kontrollgruppen är 0,415. Även detta värde ligger 

långt över 0,05 och det finns därför ingen statistisk signifikans i skillnaderna mellan 

dessa grupper heller. I tabell 13 kan vi se att p-värdet för jämförelsen mellan grupp 1 

och 2 är 0,980. De höga p-värdena i tabell 11, 12 och 13 betyder att nollhypotesen inte 

kan förkastas. Dessa resultat innebär att det inte verkar finnas någon skillnad i svenska 

konsumenters attityd mot reklambudskap beroende på om det är kongruent, inkongruent 

eller varken kongruent eller inte.  Kongruensteorin verkar alltså inte stämma med 

resultaten från denna studie.  

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean  

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

 

,194 ,661 ,716 146 ,475 1,518 2,121 -2,673 5,710 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,703 88,531 ,484 1,518 2,161 -2,775 5,812 

Tabell 11: Resultat av Independent sample t-test för grupp 1 och kontroll (grupp 3) 
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Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

 

3,702 ,056 ,818 147 ,415 1,575 1,925 -2,230 5,381 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,895 120,64 ,373 1,575 1,761 -1,911 5,061 

Tabell 12: Resultat av Independent sample t-test för grupp 2 och kontroll (grupp 3) 

 

 

 

 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

 

4,481 ,037 -,026 95 ,980 -,057 2,218 -4,461 4,347 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,026 85,809 ,980 -,057 2,225 -4,481 4,367 

Tabell 13: Resultat av Independent sample t-test för grupp 1 och grupp 2 
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5 Slutsats och diskussion 
Forskningsfrågan som formulerades i studiens inledning löd: Hur påverkas svenska 

konsumenters attityd mot reklam som är inkongruent med svensk kultur? För att kunna 

besvara frågan har reklambudskap som var kongruent, inkongruent och varken 

kongruent eller inkongruent formulerats enligt Hofstedes fyra ursprungliga dimensioner. 

Attityderna mot dessa reklambudskap mätes i en enkätstudie bland studenter och 

testades statistiskt för att se om skillnader i attityd fanns mot de olika reklambudskapen.  

 

Resultatet av studien stämmer helt och hållet överens med vad Tsang, Ho och Liang 

(2004) säger om konsumenters generella attityd mot reklam, som de anser oftast är 

negativ. Det ger även en förklaring till varför alla enkätgruppers medelvärde för 

konsumenters attityd ligger under den neutrala attitydnivån.  

 

Resultatet av studien visar vidare på att det inte finns några skillnader i konsumenters 

attityd mot reklam beroende av budskapets (in)kongruens. Varför det inte uppmättes 

någon skillnad mellan de olika enkätgrupperna kan vi enbart spekulera i. Enligt de 

Mooji (2014) gör kulturella skillnader att konsumenter reagerar olika på olika typer av 

marknadsföring. Något som denna studie alltså inte kan bekräfta eftersom resultaten av 

de olika enkätgrupperna var för lika varandra.  

 

5.1 Reklambudskapen 
En anledning till varför inga skillnader i attityd hittades kan vara att skillnaderna mellan 

reklambudskapen var för små för att respondenterna skulle uppmärksamma dem. Enligt 

Cui et al (2012) kan reklambudskap bestå av både bild och text. Reklambudskapen i 

denna studie bestod av enbart text. Detta är kanske inte tillräckligt för att konsumenter 

ska reagera på skillnaderna mellan dem.  

 

Skillnaderna kan också ha varit för små på grund av att fyra olika kulturella dimensioner 

användes i samma reklambudskap. Vilket enbart ger en kort glims av de olika 

dimensionerna. Nivån av (in)kongruens kan bli för låg med så många dimensioner i 

samma reklambudskap. Om hela budskapet hade varit (in)kongruent inom en och 

samma dimension hade alla fyra raderna text kunnat trycka mer på (in)kongruensen 

inom denna dimension. På så vis hade den kanske uppfattats mer (in)kongruent med 

svensk kultur och påverkat konsumenternas attityd på ett annat sätt.  
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5.2 Användning av Hofstedes modell 

En annan anledning till att inga skillnader i attityd hittades kan bero på 

operationaliseringen av Hofstedes definitioner av de kulturella dimensionerna. Enligt 

Bradley (2002) fungerar kultur som ett filter genom vilket vi ser verkligheten, även hur 

vi ser på reklam. Men skillnaderna i reklambudskapen i denna studie 

uppmärksammades inte på ett sätt som påverkade attityden mot dem. Det inkongruenta 

reklambudskapet verkade inte uppfattas som mer annorlunda eller märkligare än de 

andra budskapen. Vid operationaliseringen av Hofstedes dimensioner i samband med att 

reklambudskapen skapades valdes det att lägga budskapen så nära Hofstedes 

definitioner som möjligt samt att skillnaderna mellan reklambudskapen enbart skulle 

bestå av de kulturella skillnaderna. Vilket innebar att vissa fraser – som ’att fånga 

livskvalitet på bild’ – kan kännas lite märklig. Men det kändes viktigare att ligga nära 

Hofstedes definition än att skapa det mest slående reklambudskapet eftersom syftet med 

studien var att undersöka om svenska konsumenters attityd mot reklam påverkas av 

kulturell inkongruens i budskapet.   

 

Marknadsföring kan sägas fungera genom att en avsändare kodar ett meddelande som 

består av reklambudskapet. Detta tolkas sedan av mottagaren utifrån dennes 

erfarenheter och kulturella värderingar (Solomon et al, 2006). Resultatet av denna studie 

tyder på att svenska konsumenter tolkade alla fyra reklambudskapen på i princip samma 

sätt. Helt oberoende av budskapets kongruens nivå med svensk kultur. Resultatet i 

denna studie går därmed emot resultat från tidigare studier. Zhang och Neelankavil 

(1997) samt Zhang och Gelb (1996) har i sina respektive studier funnit skillnader i 

attityd mot reklambudskap som var antingen kollektivistiska eller individualistiska. 

Detta tyder på att (in)kongruens i olika dimensioner kan påverka konsumenters attityd 

på olika sätt och/eller olika mycket. De reklambudskap de använde i sina studier låg 

också längre från Hofstedes definitioner av dimensionerna samt de skiljde sig åt på 

många fler punkter än enbart på definitionen av den kulturella dimensionen som 

testades. Detta betyder att studierna kanske egentligen inte alls i verkligheten 

undersöker om skillnader i konsumenters attityd mot reklam beror på kulturella 

skillnader utifrån Hofstedes dimensioner.  
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5.3 Svensk kultur och konsumentdemografi 

Denna studie har utgått från att Sverige är en homogen kultur där de flesta individer har 

liknande kulturella värderingar. Detta är ett antagande som kan ifrågasättas. Även om 

Hofstede (2010) menar att krafterna inom en nation – som driver invånarna mot en 

gemensam kultur – är starka så är det idag ett faktum att många människor flyttar av 

olika anledningar mellan olika nationer. Vilket påverkar deras kulturella värderingar. 

Både på så vis att andra kulturer blandas in i den svenska och att den svenska kulturen 

tas med utomlands. För att få en bättre uppfattning om respondenternas faktiska 

värderingar skulle frågor för att mäta värderingar kunna finnas med i enkäterna. 

Mätning av dimensionerna bland respondenterna skulle innebära en extra manipulations 

kontroll (Taylor, 2005). Detta var dock något som valdes bort på grund av att enkäterna 

skulle bli allt för omfattande om fyra kulturella dimensioner skulle mätas utöver 

attityden. Kulturella skillnader inom Sverige försökte dock motverkas genom att 

använda respondenter från olika universitet i olika delar av landet. 

 

En faktor som kan påverka konsumenters attityd mot reklambudskap är ålder (Solomon 

et al, 2006). Men även personers värderingar kan variera en aning med ålder. 

Exempelvis är unga och gamla människor minst individualistiska. Unga människor som 

inte redan nått framgång är även mer mottagliga för maskulina värderingar (de Mooji, 

2014). Eftersom denna studie använt ett respondenturval som består av studenter kan 

ung ålder erbjuda en förklaring till varför inga skillnader i attityd hittades mellan 

reklambudskapen. Även om det fanns respondenter som var äldre ansågs de vara för få 

för att statistiska analyser mellan åldersgrupper skulle genomföras.  

 

5.4 Uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag 

På en teoretisk nivå kan resultatet från denna studie innebära flera olika saker. För det 

första kanske inte Hofstedes modell är anpassningsbar för att användas på studier om 

reklam i den omfattning som den har använts den senaste tiden. Hofstedes modell 

kanske måste arbetas om med nya definitioner av de olika dimensionerna för att vara 

applicerbar på reklambudskap. Resultatet tyder även på att marknadsföring inte behöver 

anpassas till de olika lokala kulturerna, utan att en standardisering av reklambudskapen 

skulle fungera precis lika bra.  
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Rent praktiskt tyder det på att företag inte behöver anpassa sin marknadsföring för olika 

marknader. Detta gör företagens marknadsföring enklare och billigare genom att de kan 

standardisera sina reklamkampanjer.  

 

5.5 Förslag på vidare forskning 
Denna studie skulle kunna utvecklas genom att testa skillnader mellan (in)kongruens i 

olika dimensioner. Påverkar alla kulturella dimensioner attityd mot reklam på samma 

sätt? Ytterligare ett förslag på vidare studier av ämnet är att använda reklambudskap 

som reflekterar mer av de kulturella värderingarna i varje budskap. Användandet av 

både text och bild för en mer holistisk syn av kulturen som reflekteras i budskapet kan 

ge andra resultat.  

 

Ytterligare studier behövs inom ämnet som använder ett respondenturval med jämnare 

spridning av respondenternas ålder. Eftersom ålder är en faktor som kan påverka 

attityden mot reklambudskap samt att det kan finnas skillnader inom de kulturella 

värderingarna mellan olika åldersgrupper är detta en viktig faktor att forska mer inom.  

 

Eftersom värderingssystem fungerar genom att värderingar rangordnas i förhållande till 

andra värderingar (de Mooji, 2014), kan det finnas anledning att tro att attityd mot 

(in)kongruens i en dimension kan väga tyngre än (in)kongruens i en annan dimension. 

Detta är ytterligare en del av kulturell påverkan på konsumententers attityd som skulle 

behöva mer uppmärksamhet inom forskningen.   
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Bilagor 

Bilaga A Enkäter 

Enkät 1 – kongruent 

 

Hej! Jag skriver en C-uppsats i marknadsföring och genomför en studie som handlar om 

konsumenters attityd gentemot reklam. Du kommer presenteras för en annons för en 

mobiltelefon med speciellt fokus på telefonens kamera. Därefter får du svara på några 

frågor angående hur du upplever annonsens budskap. Självklart är dina svar helt 

anonyma. Tack för hjälpen! /Mathilda 

 

Titta på annonsen nedan: 

 
  

Läs följande påståenden och välj på skalan hur väl du anser att de olika påståendena 

stämmer överens med dina tankar om annonsen ovan: 

 

Värd att komma ihåg                                                                Inte värd att komma ihåg 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Lätt att förstå                                                                                                 Svår att förstå 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Falsk                                                                                                                     Trovärdig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Attraktiv                     Oattraktiv 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Tilltalande                                                                                                     Inte tilltalande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Övertalande                                                                                                Inte övertalande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Intresseväckande                                                                                   Tråkig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Ärlig                                                                                                      Oärlig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Irriterande                                                                                                     Underhållande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Meningsfull                                                                                                       Meningslös 



  
 

VII 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Ålder:          18-24               25-34              35-44                45-54    55+ 
 

Kön:                        Kvinna                             Man 

  



  
 

VIII 

Enkät 2 – inkongruent 

 

Hej! Jag skriver en C-uppsats i marknadsföring och genomför en studie som handlar om 

konsumenters attityd gentemot reklam. Du kommer presenteras för en annons för en 

mobiltelefon med speciellt fokus på telefonens kamera. Därefter får du svara på några 

frågor angående hur du upplever annonsens budskap. Självklart är dina svar helt 

anonyma. Tack för hjälpen! /Mathilda 

  

Titta på annonsen nedan: 

 
 

Läs följande påståenden och välj på skalan hur väl du anser att de olika påståendena 

stämmer överens med dina tankar om annonsen ovan: 

  

Värd att komma ihåg                                                                Inte värd att komma ihåg 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Lätt att förstå                                                                                                 Svår att förstå 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Falsk                                                                                                                     Trovärdig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Attraktiv                     Oattraktiv 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Tilltalande                                                                                                     Inte tilltalande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Övertalande                                                                                                Inte övertalande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Intresseväckande                                                                                   Tråkig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Ärlig                                                                                                      Oärlig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Irriterande                                                                                                     Underhållande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Meningsfull                                                                                                       Meningslös 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Ålder:          18-24               25-34              35-44                45-54    55+ 
 

Kön:                        Kvinna                             Man 



  
 

IX 

Enkät 3 - kongruent i PDI och MAS 

 

Hej! Jag skriver en C-uppsats i marknadsföring och genomför en studie som handlar om 

konsumenters attityd gentemot reklam. Du kommer presenteras för en annons för en 

mobiltelefon med speciellt fokus på telefonens kamera. Därefter får du svara på några 

frågor angående hur du upplever annonsens budskap. Självklart är dina svar helt 

anonyma. Tack för hjälpen! /Mathilda 

 

Titta på annonsen nedan: 

 
 

Läs följande påståenden och välj på skalan hur väl du anser att de olika påståendena 

stämmer överens med dina tankar om annonsen ovan: 

  

Värd att komma ihåg                                                                Inte värd att komma ihåg 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Lätt att förstå                                                                                                 Svår att förstå 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Falsk                                                                                                                     Trovärdig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Attraktiv                     Oattraktiv 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Tilltalande                                                                                                     Inte tilltalande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Övertalande                                                                                                Inte övertalande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Intresseväckande                                                                                   Tråkig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Ärlig                                                                                                      Oärlig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Irriterande                                                                                                     Underhållande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Meningsfull                                                                                                       Meningslös 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Ålder:          18-24               25-34              35-44                45-54    55+ 
 

Kön:                        Kvinna                             Man 



  
 

X 

Enkät 4 - kongruent i IDV och UAI 

 

Hej! Jag skriver en C-uppsats i marknadsföring och genomför en studie som handlar om 

konsumenters attityd gentemot reklam. Du kommer presenteras för en annons för en 

mobiltelefon med speciellt fokus på telefonens kamera. Därefter får du svara på några 

frågor angående hur du upplever annonsens budskap. Självklart är dina svar helt 

anonyma. Tack för hjälpen! /Mathilda 

 

Titta på annonsen nedan:  

 
 

Läs följande påståenden och välj på skalan hur väl du anser att de olika påståendena 

stämmer överens med dina tankar om annonsen ovan: 

 

Värd att komma ihåg                                                                Inte värd att komma ihåg 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Lätt att förstå                                                                                                 Svår att förstå 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Falsk                                                                                                                     Trovärdig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Attraktiv                     Oattraktiv 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Tilltalande                                                                                                     Inte tilltalande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Övertalande                                                                                                Inte övertalande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Intresseväckande                                                                                   Tråkig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Ärlig                                                                                                      Oärlig 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Irriterande                                                                                                     Underhållande 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Meningsfull                                                                                                       Meningslös 

7 6 5 4 3 2 1 
  

Ålder:          18-24               25-34              35-44                45-54    55+ 
 

Kön:                        Kvinna                             Man 


