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ABSTRAKT

TITEL: Får det lov att vara lite feminism? - att definiera femvertising

FÖRFATTARE: Hanna Simu och Emma Waleij 

KURS/TERMIN/ÅR: C-uppsats (MK032G) HT16

ANTAL ORD: 11768

PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE: En standard inom reklam har länge varit att 
attraktivitet säljer, denna standard har tagit sig uttryck i en homogen porträttering av kvinnor i 
media. Standarden leder till att många kvinnor inte representeras, vilket i sin tur bidrar till att   
skadliga normer och könsstereotyper cementeras. Detta har under de senaste årtiondena kritiserats 
starkt. Att fokusera mer på reklamens eventuella positiva effekter kan vara ett första steg i att 
uppmuntra ansvar för att undvika oavsiktliga negativa effekter, samt undersöka och ta hänsyn till 
potentiella positiva effekter. Som begrepp är femvertising tämligen nytt och trots att femvertising 
är ett välanvänt begrepp har det hittills blivit förbisett i akademiska sammanhang. Därför syftar 
denna studie till att undersöka begreppet femvertisings innebörd samt ta fram ett förslag på en 
definition för femvertising.

METOD OCH MATERIAL: Studien antar en kvalitativ ansats där en litteraturstudie på 508 
inspekterade titlar och 14 granskade artiklar lägger en vetenskaplig grund för förståelsen för och 
definitionen av begreppet. Metoden kompletteras med en intervjustudie där tre representanter från 
verksamhetsområden inom design och kommunikation bidrar med ett branschperspektiv.

HUVUDRESULTAT: Femvertising definieras som: en reklamstrategi som ämnar att stärka 
kvinnor och utmana reklamens könsstereotypa porträtteringar. Femvertising bör: vara stärkande 
för kvinnor; utmana könsstereotyper och normer; porträttera kvinnor på ett mångfacetterat 
och autentiskt sätt; sträva efter att anställa kvinnor i reklamproduktionen. Studien visar att 
‘empowerment’ lyfts som den mest centrala beskrivningen av femvertising, följt av att femvertising 
ska vara normkritisk och innehålla autentiska porträtteringar av kvinnor. Även representationen 
i produktionen bakom reklamen anses ha betydelse. Studien visar också att det råder delade 
meningar om huruvida femvertising bör betraktas som trend eller strategi. I anslutning till detta 
lyfts kritik mot fenomenet feminism i reklam. 

NYCKELORD: Femvertising, representation, genus, reklam, empowerment, normkritik, stereotyper, 
positiva reklameffekter
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1.0 INLEDNING

1.1 Problemformulering

Att attraktivitet säljer är något som är och länge varit standard inom reklam (Reichert & Carpenter 
2004:823; Reichert & Lambiase 2003:121; Ganahl, Prinsen & Netzley 2003:550), vilket har 
framkallat stark kritik under de senaste årtiondena (Gill 2011:255). Denna standard har tagit sig 
uttryck i en homogen porträttering av kvinnor i media (Suggett 2016). Detta leder till att kvinnor 
i reklam befinner sig inom en stereotypisk mall av vad som anses definiera skönhet i västvärlden 
- smal, ljus, vältränad, ung och sexuell (Wykes & Gunter 2005:52, Jarlbro 2006:121). Under den 
första halvan av 1900-talet började företag producera reklam för att kommunicera att kvinnor 
skulle vara och se ut på ett visst sätt, tillsammans med lovord om just deras produkt som eminent 
hjälpmedel för att uppnå detta uppmålade ideal (Wykes & Gunter 2005:43). 
 En del forskare hävdar att reklamen idag långsamt innehåller allt färre stereotypa 
porträtteringar (Wolin 2003, refererad i Eisend 2010:418; Slachmuijlder 2000:97; Gagnard 1986, 
refererad i Peck & Loken 2004:426). Furnham och Mak menar att den största förändringen har 
skett främst i västvärlden (1999:435), medan Eisend däremot hävdar att minskningen främst 
skett i länder med en könskultur som avviker från delar av den västerländska, men framförallt den 
nordiska, utvecklingen (2010:436). I kontrast till detta påstår andra forskare att den stereotypa 
kvinnoporträtteringen fortskrider (Ganahl et al. 2003:550) - en del forskare påstår rentav att den 
på vissa platser ökar (Milner & Higgs 2004:81). Oavsett om en ökning eller minskning sker så 
blir de kvinnor som hamnar utanför den idealiserade bilden också utanför den diskurs som den 
feminina identiteten representerar i vår kultur (Wykes & Gunter 2005:49). 
 Tidigare forskning har hittills fokuserat mycket på de oavsiktliga negativa effekterna av reklam 
och marknadskommunikation (Rosengren, Dahlén & Modig 2013:328). Att fokusera mer på 
reklamens eventuella positiva effekter kan vara ett första steg i att uppmuntra annonsörer att inte 
bara ta ansvar för att undvika oavsiktliga negativa effekter, utan att även undersöka och ta hänsyn 
till potentiella positiva effekter som gynnar konsumenter (ibid). Detta skulle både konsumenter, 
annonsörer och media skulle kunna tjäna på.
 Med anledning av denna bakgrund ämnar vi att i denna studie undersöka och försöka definiera 
begreppet femvertising. Begreppet femvertising myntades av branschtidningen Adweeks panel av 
branschledande kvinnor under ett sammanträde i oktober 2014 (Ciambriello 2014). Som begrepp 
är fenomenet tämligen nytt och enligt Åkestam, Rosengren och Dahlén (2016) har femvertising, 
trots att det är ett välanvänt begrepp, hittills blivit förbisett i akademiska sammanhang. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Denna studie syftar till att undersöka vad begreppet femvertising innebär samt ta fram ett förslag 
på en definition för femvertising.

Syftet ska besvaras med följande frågeställningar:
 - Hur har femvertising tidigare beskrivits?
 - Hur kan begreppet femvertising definieras? 
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1.3 Begreppsutredning

1.3.1 Advertising

Advertising är det engelska ordet för reklam eller annonsering. I den här uppsatsen ligger fokus på 
advertising som reklam.

1.3.2 Effektiv reklam 

Effektiv reklam definieras i denna uppsats i enlighet med Smith och Yang (2004:36) där 
effektivitet i reklam beskrivs handla om att reklamen måste vara produktiv eller kapabel att nå sina 
mål. Denna definition innebär att effektiv reklam inte enbart handlar om ekonomisk effektivitet. 
Effektiviteten kan vidare definieras genom olika fenomen, den kan vara: transformerande; 
omformande; påverkande; produktiv (ibid:35). 

1.3.3 Empowerment 

Ordet empowerment har ingen svensk motsvarighet som inbegriper komplexiteten av ordets 
betydelse. Ordet empowering direktöversätts i uppsatsen till stärkande, trots att författarna är 
medvetna om översättningens brister. Därför hänvisar författarna till empowerment i enlighet med 
Keller och Mbwewes (1991, refererad i Rowlands 1995:104) definition:

“A process whereby women become able to organise 
themselves to increase their own self-reliance, to assert their 
independent right to make choices and to control resources 
which will assist in challenging and eliminating their own 
subordination.” 

1.3.4 Kultur

Begreppet kultur kan tolkas på många olika sätt. I den här uppsatsen definieras kultur delvis enligt 
O’Donnell (2004:523): 

“The actual practices and customs, languages, beliefs, forms 
of representation, and system of formal and informal rules that 
tell people how to behave most of the time”. 

Med tillägg att kultur även definieras genom delade meningar eller delade konceptuella kartor 
(Du Gay et al. 1997, refererad i Hall, Evans & Nixon 2013:4) och producerar delad social mening 
(O’Donnell 2004:523). Kultur handlar således också om den produktion och det utbyte av mening 
som sker mellan och bland medlemmar i samhället (O’Donnell 2004:535). 
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1.3.5 Kön och genus

I den här uppsatsen är utgångspunkten att genus i den enklaste bemärkelsen betecknar det sociala 
könet, det vill säga föreställningen att kön är socialt och kulturellt konstruerat. Begreppet kön och 
könstillhörighet hänvisar grundläggande till det biologiska könet. Könsidentitet står för det kön 
som en person själv anser sig tillhöra, kallas ibland för mentalt kön (Hertzman 2013:51).

1.3.6 The male gaze

Genom den manliga blicken, ‘the male gaze’,  blir den kvinnliga kroppen ett territorium och en 
värdefull resurs att förvärva och äga. Konsekvensen av detta blir att kvinnan blir objektifierad 
(Ponterotto 2016:147). Inom reklam handlar detta ofta om att mannen är den som tittar (genom 
hela kedjan från produktion till mottagare) och kvinnan blir tittad på - kvinnan blir en typ av 
råvara i sig som ska hjälpa till att sälja en eventuell produkt.                 
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2.0 TEORETISKT RAMVERK

Denna del är centrerad kring två huvudområden - genus samt reklam, vilka baseras på 
utredningen och uppbyggnaden av begreppet femvertising; feminism från fem(-inism) och 
reklam från (ad-)vertising. Inledande tar studien avstamp i representationsteorin och går 
sedan vidare in i det kritiska genusperspektivet i relation till medier och berör sedan mer 
specifika områden som normer, stereotyper och normkritik. Studiens andra teoretiska 
huvudperspektiv vilar i reklamteori och berör områden som kreativ reklam och positiva 
reklameffekter. Se Figur 1. 

Figur 1: Teoriöversikt.

Eftersom att forskningen på området femvertising är begränsad vilar forskningsunderlaget i 
en internationell reklam- och genuskontext. I den mån som är möjlig har dock det svenska 
forskningsperspektivet lyfts då de kulturella kontexterna avseende reklam och genus är centrala i 
tolkningen av begreppet femvertising, detta styrks ytterligare av intervjustudien och dess svenska 
branschperspektiv.

2.1 Representationsteori / Navigera med konceptuella kartor

Kulturteori fokuserar både på de visuella bilderna och den verbala diskursen som meningsskapande 
(O’Donnell 2004:522). Teoretiker inom kulturstudier har uppfattningen att flera meningar kan 
skapas ur en enda företeelse, detta eftersom att betraktare observerar samt tolkar bilder och dialog 
genom en lins av sina egna kulturella erfarenheter (ibid). Mening som skapas är således inte 
nödvändigtvis bestämd eller stabil över tid (ibid).
 Kultur handlar om produktionen och utbytet av mening mellan och bland samhällets 
medlemmar (ibid:535). Hall, Evans och Nixon (2013:7) presenterar följande sätt att se på kultur: 

“One way of thinking about ‘culture’, then, is in terms of these 
shared conceptual maps, shared language systems and the 
codes which govern the relationships of translation between 
them.” 

REPRESENTATIONSTEORI

GENUS I MEDIA

NORMER OCH STEREOTYPER

NORMKRITIK

REKLAM & MERVÄRDE

KREATIV REKLAM

POSITIVA REKLAMEFFEKTER

FEMVERTISING
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Att ’höra till samma kultur’ kan sägas innebära att människor delar samma konceptuella kartor och 
därför blir deras tolkning av världen ungefär densamma (ibid:4). Betraktaren, bilden och meningen 
är inte samlade i en så kallad relation av orsak och verkan utan snarare är relationen komplex 
med varierande faktorer som interagerar och leder till ett resultat som är beroende av ens kultur 
(O’Donnell 2004:522). Hall (1997) fastställde att publiken inte är passiv, att de snarare är aktiva 
konsumenter som avkodar bilder och skapar sin egen mening. Det var en vändpunkt i kulturstudier 
och innebar ett erkännande av att bilder och diskurser inte endast har en mening, utan möjliga 
att tolka på olika sätt av olika människor (refererad i O’Donnell 2004:525). Tolkningen av 
representationen kan variera fullständigt bland annat beroende på vilka olika sociala positioner 
som betraktarna innehar (ibid:531). Det finns således ingen garanti att betraktare kommer att tolka 
bilder på det sätt som är tänkt (ibid:524). 
 Maktrelationer, oavsett om de drivs av ekonomi, politik eller social diskriminering, sägs avgöra 
vem som får och inte får representeras, göra sig hörd och vems problem som är viktiga och vems 
som är oviktiga (ibid). Makt är också relaterat till ideologi och hegemoni, där hegemoni avser 
makten eller dominansen som en grupp har över en annan. Kulturell hegemoni uppstår när en viss 
typ av mening, ‘strand of meanings’, tenderar att vara dominant (ibid:525).
 Kenney (2005:99) beskriver representation som länken mellan vår ‘interna värld’ - det vill säga 
våra tankar - och den externa värld vi befinner oss i. Länken består av tecken som medlar mellan 
dessa två världar (ibid). Representation är enligt Hall et al. (2013:1) en grundläggande del av 
processen genom vilken mening skapas och växlas mellan de i en kultur: Representation kopplar 
mening och språk till kultur. Representation kan även sägas vara produktionen av mening, där 
koncepten i våra tankar översätts till språk (ibid:3). Det är denna länk mellan koncept och språk 
som gör det möjligt att referera till objekt, människor, händelser eller imaginära ting (ibid:3). 
 Våra så kallade konceptuella kartor översätts till specifika ord, ljud eller visuella bilder - 
tecken - och dessa tecken står för eller representerar koncepten som finns i tankarna till delade 
meningssystem som skapar vår kultur och den sociala värld vi lever i (ibid:4). Dessa tecken 
organiseras till språk och det är genom dessa gemensamma språk vi kan översätta våra tankar till 
ord, ljud eller bilder och sedan använda dessa för att uttrycka meningar och kommunicera tankar 
med och till andra människor (ibid). Språk innefattar inte enbart talat och skrivet språk, utan även 
exempelvis ansiktsspråk och visuella bilder. Relationen mellan ‘saker’, koncept och tecken ligger i 
centrum av produktionen av mening i språk. Processen som länkar dessa tre faktorer samman är 
vad vi kallar representation (ibid:5).

2.2 Genus i media / Kritisera könshierarkier och könsregimer 

Tuncay Zayer och Coleman (2015:273) talar om hur reklam starkt påverkar samhällets värderingar 
och menar att reklamen påverkar huruvida vi rör oss från eller håller fast vid restriktiva könsroller. 
Reklam har i viss mån utvecklats parallellt med och därmed cementerat samhällsutvecklingen, 
men i vissa avseenden haft en återhållande effekt (Nowak & Andrén 1981 refererad i Jarlbro 2006: 
121). Jarlbro (2006:109) hävdar att det ligger på det samhälleliga etablissemangets samvete att 
medierna mer eller mindre ensamma får stå till svars för fenomenet ‘eftersträvade ideal’ och dess 
konsekvenser i samhället. Genom att samhället ger medierna ensamt ansvar för fenomenet och 
dess konsekvenser, ges skenet av att dilemmat hanteras, trots att även samhället bör stå till svars 
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för problematiken (ibid). Porträtteringen av stereotypiska roller i reklam påverkar bevarandet 
av könsstereotyper, och därmed också könshierarkin i samhället (Infanger, Bosak & Sczesny 
2012:225). Enligt Crymble (2013:80) kan marknadskommunikatörer biträda samhället genom 
att lyfta och framhålla om frågor som anses känsliga och därmed skapa diskussionsforum kring 
ämnen som genom porträttering i reklam blir normaliserade. Reklamkampanjer kan vara av värde i 
samhället genom att neutralisera, legitimera och ändra könsregimer (ibid).                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2.1 Normer och stereotyper

En stereotyp kan definieras som en ofta vilseledande rationalisering eller övergeneralisering av 
en grupps egenskaper, utan hänsyn till skillnader mellan individer i gruppen (Mackie 1973:431). 
Stereotyper används ofta i reklam för att förmedla bilder som potentiella köpare kan identifiera 
sig med för att öka reklamens effektivitet (Zhou & Chen 1997:487). I kontrast till detta indikerar 
en studie av Ganahl, Prinsen och Netzley att TV-reklam idag är mer irrelevant för kvinnliga 
konsumenter än de var för 20 år sedan, på grund av att karaktärerna i reklamen är utdaterade och 
därmed inte leder till identifikation hos konsumenterna (2003:550).
 Sedan den feministiska rörelsen på 1960-talet har kritiker hävdat att reklam målar upp en 
stereotyp bild av kvinnor i traditionella roller, vilket resulterar i oönskade sociala konsekvenser 
(Royal Commission on the Status of Women in Canada 1970 & Darmon & Laroche 1991 
refererade i Zhou & Chen 1994:487). Människor lär sig från tidig ålder vilka begränsningar som 
åtföljer en könsroll och uppfattningen om dessa blir hårt cementerade, då människor formar sina 
förväntningar på könsrollerna efter de inlärda begränsningarna (Zhou & Chen 1997:487).
 En del författare hävdar att reklam sakta men säkert blir mindre stereotypisk (Wolin 2003, 
refererad av Eisend 2010:418; Slachmuijlder 2000:97; Rubie-Davis, Liu & Lee 2013:175). 
Furnham och Mak menar att detta främst gäller i västvärlden (1999:435). Eisend hävdar i kontrast 
till detta att nedgången beror på att det skett en minskning av användande av stereotyper i länder 
som exempelvis Japan (2010:436), som enligt Hofstedes kulturdimensionsteori är rankat som ett 
av världens mest maskulina läder. Hög-maskulina länder drivs mer av tävling och framgång samt 
har mer traditionella könsroller med mer markanta skillnader mellan könen än hög-feminina 
länder, likt Sverige och de Nordiska länderna (de Mooji & Hofstede 2010:89). Samtidigt noterar 
en del forskare ingen minskning alls, utan fortsätter hävda att kvinnor blir porträtterade på ett 
lika stereotypt sätt som tidigare (Ganahl et al. 2003:550; Infanger, Bosak & Sczesny 2012:219). 
Furnham och Mak anser att könsrollsstereotyper har tenderat vara överraskande likriktade 
genom en variation av kulturer under de senaste 25 åren (1999:431). En studie över TV-reklam i 
Australien visar att det i själva verket att den stereotypa porträtteringen av kvinnor snarare ökar än 
minskar (Milner & Higgs 2004:81).
 Eisend (2010:436) anser att användandet av stereotyper i reklam är relaterat till situationen 
i samhället, snarare än tvärtom. Eisend talar om hur en del konsumenter kan bli stötta av 
’opassande könsroller’ och kritisera annonsören (ibid). Vidare visar Eisends (2010:436) studie 
att företag använder sig av existerande värderingar i samhället för att främja sina varumärken, 
snarare än att försöka ändra på dessa värderingar. Studien visar också på att företag i sin 
marknadskommunikation bör vara medvetna om tids- och kulturberoende variationer i 
könsrelaterade värderingar, då skildringar av könsroller i reklam som avviker från samhällets 
allmänna bild kan ha negativa effekter på konsumenterna (ibid). 
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2.2.1.1 Den fysiska stereotypen

Att hamna utanför idealbilden och den diskurs som den feminina identiteten representerar i vår 
kultur (Wykes & Gunter 2005:49), ligger till grund för att många kvinnor löper stor risk för ett 
missnöje över kropp och fysik (Sweeney & Wagner 1999:1056). Detta då kvinnor ser sina egna 
kroppar som större och därmed längre ifrån den ideala, smala kroppen (ibid:1049). I representation 
av kvinnor i reklamfilmer talas det ofta om ‘the real woman’, verkliga kvinnor, men vad ‘the real 
woman’ är och representerar är fortfarande oklart. Enligt Aagerup (2011:487) är det tydligt 
att vikt och kroppsform är de centrala faktorerna. Det är det vanligaste och främst betonade 
karaktärsdraget av ‘the real woman’ som lyfts av företag i exempelvis copy och på deras webb (ibid). 
 Ålder är ofta en av de stora indikatorerna på könsrollsstereotyper, trots att den inte grupperas 
på samma sätt i alla studier: Kvinnor visas konstant upp som yngre än män, då reklam domineras 
av unga kvinnor och män i medelåldern (Furnham & Mak 1999:432; Heinecken 2013:36). I en 
studie av Milner och Collins (2000:76) presenteras siffror i en jämförelse mellan Sverige, Ryssland, 
Japan och USA som visar att 50.5% procent av män i svensk reklam är i medelåldern, medan 
kvinnor i medelåldern ligger på 20.3% och 77.9% är unga kvinnor (motsvarande 35.1% unga män). 
I de övriga länderna skiljer sig siffrorna något, men alla fyra länder porträtterar 63.6% till 81.6% 
av kvinnor i reklam som unga. Stereotypen är förutom ung också smal, välmående, oftast vit och 
sexuellt lockande (Wykes & Gunter 2005: 49; Heinecken 2013:38).  
 I Heineckens fallstudie noterar författaren att även konsumenter själva stundtals påvisar 
normativa definitioner av kvinnlighet och bristande förståelse eller medvetenhet gällande 
alternativa identiteter gällande exempelvis hudfärg eller sexualitet (ibid:38). 
 Trots att skildringen av kvinnor i reklam påstås ha ändrats (Gagnard 1986 refererad i Peck & 
Loken 2004:426; Wolin 2003 refererad i Eisend 2010:418; Slachmuijlder 2000:97), så fortsätter 
kvinnor att viktmässigt porträtteras under genomsnittet (Peck & Loken 2004:426). Diskrepansen 
mellan storlek och form på kvinnors kroppar som presenteras i massmedia och den generella 
populationen ökar, då modeller blir smalare och smalare medan gemene kvinna blir större (Spitzer, 
Henderson & Zivian 1999, refererade i Diedrichs & Lee 2011:1274).
 Att den fysiska stereotypen av kvinnan förändras i och med trender och att kvinnor allt 
mer porträtteras i sportsliga eller aktiva sammanhang, har enligt Bordeo (1993:191, refererad i 
Heinecken 2013:35) egentligen inte inneburit ett skifte från reklam och modebranschens slanka 
kvinnoporträttering, då den sportsliga framtoningen i samma utsträckning fortfarande motarbetar 
det mjuka, det lösa och överskott av hud eller fet. Kvinnornas sportiga kroppar ses också som 
mer inaktiva i jämförelse med mannens sportiga kropp som ses som något aktivt, starkt och 
dynamiskt (Dworkin & Wachs 2009:40 refererad i Heinecken 2013:33). De sportiga kvinnorna i 
reklam saknar också i många fall synlig muskulatur (muskulatur är något som länge relaterats till 
maskulinitet), detta påskiner reklamens normativa syn på sexualitet och att kvinnans makt skulle 
ligga i femininitet och en liten storlek (Heinecken 2013:33). Även om kvinnor stundtals lyfts 
fram som starka, kapabla och målinriktade presenteras ofta deras sexuella attraktionskraft som det 
främsta tecknet och orsaken till deras ‘empowerment’ (Carty 2005:138f; Duncan 1994:55).
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2.2.1.2 Den sociala stereotypen 

Kategorin ‘kvinnor’ refererar inte till en homogen social gruppering som alla kvinnor kommer 
relatera till (Hall et al. 2013:342). Kön korsas med andra sociala identiteter i det dagliga livet och 
vad det innebär att vara kvinna upplevs olika beroende på exempelvis ålder, klass, etnicitet, sexuell 
läggning (ibid:343).
 Frigörandet av kvinnors kroppar är länkad till den kvinnliga frigörelsen från krav på dess 
sociala identiteter. Kvinnor behöver inte begränsas av traditionella konstruktioner av feminitet 
och kan förkroppsliga både maskulina och feminina karaktärsdrag (Heinecken 2013:33). 
Kvinnor fortsätter ändå att porträtteras med stereotypiskt feminina egenskaper - såsom att vara 
varsamma, blyga, hjälplösa, drömmande, undergivna, beroende och undergivna män - medan de är 
underrepresenterade i roller som gestaltas som kompetenta, dynamiska och effektiva karriärmässigt 
(Infanger, Bosak & Sczesny 2012:219). Gill (2008:23) menar å andra sidan att det under de senaste 
åren har skett ett skifte i representationen av kvinnor i reklam, då kvinnor istället för att presenteras 
som passiva objekt (genom ‘the male gaze’) framställs som aktiva, självständiga och i kontroll över 
sin egen sexualitet. 
 Sociala koder spelar en stor roll i att förmedla konventionella representationskoder; i en modern 
miljö måste attribut som utseende, tal, ljud, ansiktsuttryck och gester vara konsekventa med vad 
betraktare refererar till sin egna kultur (O’Donnell 2004:531) och kan således inte skalas ned till 
ensidiga stereotypa porträtteringar. Mer realistiska porträtteringar som stöttar och accepterar dessa 
skillnader kan resultera i positiva effekter för samhället och specifikt för kvinnor (Peck & Loken 
2004:439). 

2.2.1.3 Normkritik

Porträtteringen av kvinnor i media har blivit kritiserad för att inte representera kvinnor på det sätt 
de verkligen är eller borde vara; för att vara stereotypisk, snarare än psykologiskt rundade karaktärer 
eller helt enkelt ‘riktiga’ kvinnor (Hall et al. 2013:342). 
 En betoning på ‘riktiga’ kvinnor kan sägas vara ett sätt på vilket reklamen åberopar en 
feministisk identitet utan att uttryckligen definiera sig som sådan (Heinecken 2013:33). Genom 
att föreslå ett behov av att värdera mer autentiska sätt att vara och mer autentisk representation kan 
företag positionera sig som progressiva och ‘pro-female’, som motarbetar metoder som kan vara 
skadliga för kvinnor (ibid). 
 Trots att tidigare forskning har betonat de negativa konsekvenserna till följd av porträtteringen 
av kvinnor i reklam, så har lite uppmärksamhet riktats mot de positiva konsekvenser som är 
kopplade till reklam med mer realistiska gestaltningar (Peck & Loken 2004:426). 
 Normkritisk reklam har visat sig vara populärt hos mottagarna, samtidigt som det bevisat 
gynnar företagen genom exempelvis ökade försäljningssiffror (Bahadur 2014). Hittills har 
mest fokus i forskningen legat på just detta, att notera hur och/eller om denna typ av reklam 
är ekonomiskt effektiv för företag (Simmons 2006; Wallace 2015). Det har bevisats att icke-
stereotypiska, ‘normala’ eller ‘verkliga’ porträtteringar av kvinnor uppskattas och leder till positiva 
reaktioner, åtminstone bland kvinnor (Infanger, Bosak & Sczesny 2012:219; Beale, Malson och 
Tischner 2016:282). Att utvidga mångfalden av kroppsstorlekar i bilder i media är ett viktigt steg 
mot att främja en positiv kroppsbild (Diedrichs & Lee 2011:1273). Forskning har även visat att 
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kvinnor som blev exponerade för icke-traditionella könsstereotyper hade starkare självförtroende 
och fogade sig mindre (red.anm. efter samhällets förväntningar) (Geis, Brown, Jennings & Porter 
1984; Jennings, Geis & Brown 1980, refererade i Peck & Loken 2004:427).
 Då konsumenter känner igen sig och kan identifiera sig med de människor som porträtteras 
i reklamen uppmärksammar de reklamen mer och chansen att reklamen uppskattas av 
mottagaren ökar, vilket i sin tur leder till att benägenheten att de exempelvis tar sig tid att läsa 
texten i reklamen växer (Heinecken 2013:38). När konsumenter utvärderar reklambudskap tar 
de reklamstereotyper i beräkning, att utmana dessa stereotyper kan öka reklamens effektivitet 
samtidigt som det främjar positiv samhällelig förändring (Åkestam, Rosengren och Dahlén 2016). 

2.3 Reklam och mervärde / Marknadsföra värde och social samhörighet

Reklam är ett kraftfullt medium vilket kan ha stark påverkan, begränsning eller expanderande 
funktion på upplevelserna av ens egen verklighet och potential (Slachmuijlder 2000:98). Eftersom 
reklam försöker övertala (ibid), enligt de Mooji och Hofstede (2010:97) enbart i individualistiska 
kulturer (red.amn. likt Sverige), försöker reklamen ofta spegla människors strävan och längtan 
(Slachmuijlder 2000:98). De Mooji och Hofstede menar att reklamen i kollektivistiska kulturer har 
som syfte att bygga relationer och tillit mellan säljare och köpare, snarare än att övertala (2010:97). 
Slachmuijlder (2000:98) hävdar att spänningen mellan reklamens relation till verkligheten 
är komplex. Reklam använder sig av (uttrycks)system som språk, bilder och konstruerade 
representationer, för att skapa någon sorts version av en verklighet som ska passa det meddelandet 
som en har för avsikt att konsumenterna ska ta emot (ibid). Människor kommer således anta sin 
egen kapacitet baserat på vad de ser andra (som är lika dem själva) uppnå, vilket i sin tur innebär 
att reklamens representation av kön och könsidentiteter likväl kan underminera som avancera den 
transformation som samhället försöker uppnå (ibid).
 Konsumenter bearbetar och samproducerar aktivt reklam för vad den betyder snarare än vad 
den informerar (Hirschman & Thompson, 1997; McCracken, 1988b; Sherry, 1987, refererade 
i de Waal Malefyt 2015:2500). Konsumenterna observerar snarare en helhet i en reklam, än att 
bearbeta olika informationsfaktorer separat (de Mooji & Hofstede 2010:98). När reklam på ett 
korrekt sätt tolkar kultur och resonerar positivt med konsumenter möjliggörs ett dialogutbyte 
av positivt värdeskapande med konsumenter (de Waal Malefyt 2015:2500). När de värden som 
reflekteras i reklam stämmer överens med konsumenternas värderingar, ökar uppskattningen av 
reklamen, varumärket eller företaget och reklamen blir således mer effektiv (Polegato & Bjerke 
2006, refererade i de Mooji & Hofstede 2010:99).
Reklam kan ses som en kulturell resurs för gruppidentitet och social samhörighet (Ritson & 
Elliott, 1999:269), eller som en resurs för att bidra konsumenter med makten och möjligheten 
att forma och producera en bredd av sociala perspektiv som passar deras sociala behov (de Waal 
Malefyt 2015:2494).



10

2.3.1 Kreativ reklam 

Kreativ reklam har två centrala karaktärsdrag: divergens och relevans (Smith & Yang 2004:34). 
Divergens är centralt till all definition av kreativitet och det främsta karaktärsdraget av kreativ 
reklam (ibid:36). Begreppet innebär att reklamen måste innehålla faktorer som är avvikande på 
något sätt. Divergens benämns ibland av litteraturen med ord som originalitet, ovanlighet, nyhet 
eller fantasifullhet (ibid:35). Det som är divergent måste även lösa problem och därmed ha en 
form av relevans (Smith & Yang 2004:32). Med relevans i reklam avses något meningsfullt, 
ändamålsenligt eller värdefullt för mottagarna (ibid:36). Relevans kan representeras genom två 
olika typer; ‘Ad-consumer relevance’ - När reklamen skapar en meningsfull länk till konsumenten; 
‘Brand-consumer relevance’ - När reklamen skapar en meningsfull länk mellan varumärket och 
konsumenten (ibid). 
 I viss forskning benämns de centrala karaktärsdragen divergens och relevans som effektivitet, 
alternativt benämns effektivitet som ett tredje karaktärsdrag av kreativ reklam (ibid). Shirkhodaee 
och Rezaees studie visar att kreativitet är en signifikant stark markör av reklameffektivitet. De 
menar att kreativ reklam är betydligt mer effektiv än icke-kreativ reklam när varumärken är 
kända (2014:601). Smith och Yang anser å andra sidan att effektivitet inte kan ses som en del av 
själva kreativiteten då det eliminerar dess användbarhet som en förklarande variabel. Reklamens 
effektivitet i att uppnå mål kan däremot ses som en konsekvens av att reklamen är kreativ (Smith 
& Yang 2004:36). 
 Forskning har under de senaste årtionden konstaterat att oväntat reklaminnehåll (divergens) är 
ett verkningsfullt sätt att urskilja sig ur det ständiga reklambruset mottagarna utsätts för, något som 
i sin tur ökar utsikterna för att konsumenten tar till sig reklamen (Rosengren, Dahlén & Modig 
2013:328; Lee 2000:29; Heckler & Childers, 1992:475). Rosengren et al. menar att konsumenter 
uppmärksammar kreativa reklamer i utbyte mot att konsumtionen av reklamen ger dem mervärde 
(2013:238). Om konsumenter kan relatera reklam till sig själva upplevs reklamen som avsevärt mer 
relevant och därmed också viktig att lägga på minnet (Dahlén & Lange 2009:420). Konsumenter 
som kan relatera reklam till sig själva får även en mer emotionell koppling och reklamen har 
därmed större möjlighet att väcka känslor hos betraktaren (ibid). Shirkhodaee och Rezaees studie 
påvisar också på att kreativ reklam har en signifikant effekt på konsumenternas utvärdering och 
beteenden (2014:601), de menar att kreativ reklam i jämförelse med traditionell icke-kreativ 
reklam leder till betydligt mer trovärdighet, fördelaktig reklam- och varumärkesattityd samt ökad 
köpintention avseende kända varumärken (ibid:590). 
 Det finns även en dokumenterat positiv effekt av den inverkan kreativ reklam har på 
konsumenter (Rosengren et al. 2013:328). Mer kreativ reklam leder enligt Rosengren et al. till 
att konsumenter själva blir mer kreativa och lösningsorienterade, det kan också tillåta dem att 
dra större värde från det sammanhang i vilket de tar del av reklam (ibid). Rosengren et al. föreslår 
även att reklam bör rikta de positiva effekterna utanför reklamen, samt att de effekterna även bör 
inkluderas i reklamens effektivitetsmått (ibid:329).
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2.3.2 Positiva reklameffekter

Negativa reklameffekter har länge undersökts inom reklamforskning (Rosengren, Dahlén & 
Modig 2013:328). Vissa forskare anser att reklam generellt presenterar en redigerad, selektiv 
bild av mänskligheten som förvrider representationen av faktiskt mänskligt beteende (Leiss et 
al., 2005; Pollay, 1986, refererade i de Waal Malefyt 2015:2494). Reklam anklagas ofta för dess 
negativa inflytande på sociala relationer, men reklam kan reflektera positiva sociala relationer 
mellan människor och i ett eventuellt idealt tillstånd också inspirera ett positivt värdeutbyte, ’value 
exchange’, mellan konsumenter och producenter (de Waal Malefyt 2015:2494). När en reklam 
skildrar en relevant och lockande konsumentsanning vilken konsumenter kan identifiera sig med, 
blir chansen större att konsumenterna uppfattar reklamen positivt (ibid). Potentialen för reklam 
att generera positiva värden i konsumentens liv visar en riktning som visar att reklamen har en roll 
utöver informationsspridning och varumärkeskännedom (ibid).
 Genom att fokusera forskning på reklamens eventuella positiva effekter kan annonsörer och 
företag uppmuntras att undersöka och ta hänsyn till potentiella positiva effekter som gynnar 
konsumenter samt arbeta för att minska oavsiktliga negativa effekter (Rosengren et al. 2013:328). 
Företag, konsumenter och media skulle alla kunna tjäna på att bredda perspektivet och minimera 
eventuella negativa och skadliga konsekvenser av reklam och istället verka för ömsesidiga fördelar 
(ibid; de Waal Malefyt 2015:2495). De Waal Malefyt menar att även samhället skulle kunna dra 
fördelar och gynnas av reklam, att positiv reklam i sin ideala form skulle kunna vara en starkt 
inspirerande kraft för världen (2015:2494).
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3.0 FORSKNINGSDESIGN

Undersökningen bygger på två metoder, där litteraturstudien står för den huvudsakliga 
metodiken för begreppsutredningen och besvarandet av studiens första frågeställning, 
vilken kompletteras av en intervjustudie för att inkludera ett svenskt branschperspektiv. 
Tillsammans kommer de två metoderna ligga till grund för besvarandet av studiens andra 
frågeställning. 

3.1 Ansats

Studien har en induktiv ansats där kvalitativa undersökningsmedoder används, vilka avser att 
få en djupare förståelse för begreppet femvertising. Studien ämnar att undersöka och definiera 
begreppet femvertising och är således av arten begreppsutredande studier. En begreppsutredande 
studie handlar enligt Esaiasson et al. om att bringa ordning i en redan existerande diskussion kring 
ett samhällsfenomen (2012:35). En begreppsutredande studie bygger i regel på fem steg: 1) söka 
och samla material om begrepp; 2) sortera olika definitioner som finns och ta fram det som är 
kärnan samt det som skiljer sig åt mellan olika definitioner; 3) pröva huruvida definitionerna är 
logiskt konsistenta; 4) pröva huruvida definitionerna är möjliga att operationalisera och är givande 
att använda i empirisk forskning; 5) om möjligt ta ställning för den bästa begreppsdefinitionen 
(Esaiasson et al. 2012:35). Under steg fem arbetar vi utöver att ta ställning för den bästa 
definitionen även fram ett eget förslag till en definition. Den här studien utesluter steg fyra i 
processen, då den empiriska prövningen av begreppet behandlas som ett underlag för framtida 
forskning (se avsnitt 6.0: Slutdiskussion och framtida forskning). 

3.2 Litteraturstudie

Femvertising är ett välanvänt begrepp som hittills blivit förbisett i akademiska sammanhang 
(Åkestam, Rosengren & Dahlén 2016). En litteraturstudie görs för att identifiera kunskapsluckor 
och således motivera forskare att stänga dessa hål, samt för att skapa en överblick av tidigare 
forskning (Webster & Watson 2002:xix). Denna litteraturstudie har även genomförts för att kunna 
analysera ett begrepp (i detta fall femvertising) i förhållande till en vetenskaplig bakgrund (ibid:xiii; 
Backman 2008:57). Utöver detta handlar en litteraturstudie om att också om att blicka framåt och 
lägga en grund för framtida forskning på området (ibid:xix).
 I studien granskades sammantaget 36 artiklar i sin helhet och 14 av dessa valdes ut. De 14 
artiklarna utgör studiens centrala empiri som ligger till grund för besvarandet av studiens båda 
frågeställningar. 

3.2.1 Urval

Litteraturstudiens teoretiska utgångspunkt vilar i uppbyggnaden av begreppet femvertising; 
feminism från fem(-inism) och reklam från (ad-)vertising, där området feminism utvidgats till 
att avse genusforskning. Litteraturstudien består av två delar: en del med översikt av hur tidigare 
forskning och litteratur definierat eller beskrivit femvertising; en del där sökningen utökats till 
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att avse femvertisings två huvudområden genus och reklam. Studien genomförs i två delar med 
anledning av att det akademiska underlaget på området femvertising är litet, därmed ansågs ett 
behov av att expandera sökningen till begreppets huvudområden. 
 Urvalet av litteratur har begränsats genom användandet av Mittuniversitetets discovery-
verktyg Primo, ett verktyg som tillhandahåller i princip all vetenskaplig litteratur som 
universitetsbiblioteket har tillgänglig. Detta innebär att en sökning i ett flertal olika databaser 
inte är nödvändig, då resultatet finns samlat i sökverktyget. Där har urvalet vidare begränsats till 
de två ämnesövergripande områdena samt till utvalda sökord. Valet av sökord baseras på ord som 
vid inläsning och sökresultat på femvertising och på huvudområdena genus och reklam visat sig 
vara centrala i relation till begreppet femvertising. De sökord som litteraturstudien bygger på 
är: femvertising; advertising; women; feminism; empowering; commercial; positive; commodity 
feminism. Se (tabell 4.1) för specificering över sökordskombinationer. Ytterligare avgränsning som 
påverkat urvalet är en språkbegränsning till artiklar på svenska och engelska, samt avgränsning till 
granskade, publicerade artiklar. Fokus i studien centreras kring forskning som genomförts under 
2000-talet. Sökningen avgränsas dock inte med årtal, då eventuell relevant forskning från tidigare 
år inte bör gå förlorad.
 Sökningen genomfördes tills sökträffarna upplevdes sluta ha relevans för studien, samt tills en 
bredd och mättnad upplevdes ha uppnåtts genom att de olika sökordskombinationerna slutligen 
inte levererade några nya infallsvinklar (Webster & Watson 2002:xvi).
 Ett undantag från urvalskriterierna gjordes i och med att träffarna på ordet femvertising var 
begränsade i sökverktyget Primo. Urvalet kompletterades med en sökning i databasen Google 
Scholar och undantag för granskade artiklar gjordes i båda sökningarna, då relevanta sökträffars 
abstrakt eller introduktion granskades trots att dessa ej tillhörde typen granskade artiklar.

3.2.2 Tillvägagångssätt

Inför litteraturstudien genomfördes en förstudie genom inläsning av andra litteraturstudier. Detta 
för att studera hur andra forskare lagt upp formalia och hur resultatet presenteras. Efter förstudien 
delades litteraturstudien upp i tidigare nämnda två delar; en där begreppet femvertising inom 
forskning direkt har beskrivits eller förklarats och en del där femvertisings huvudområden genus 
och reklam studerats för att ge en indirekt förståelse av begreppet. Utöver detta genomfördes det 
även pilotsökningar där olika sökordskombinationer testades för att få en översikt över vilka ord 
och kombinationer som gav relevanta träffar.
 En systematik har eftersträvats för att få en så komplett översikt av relevant litteratur som 
möjligt (Webster & Watson 2002:xvi). Detta har gjorts genom användandet av en strukturerad 
approach, vilken innebär: sökning i relevanta tidskrifter; ämnesöverskridande sökning om behov 
finns av bredare område; kontroll av de källor som artikelförfattarna använt och avvägning om 
dessa kan användas i studien (ibid). 
 För att strukturera litteraturstudien upprättades även ett sökschema i form av en tabell, detta för 
att dokumentera och redovisa hur sökningarna utförts (se bilaga 8.1). Tabellen presenterar: vilka 
sökord som använts; vilka begränsningar som har gjorts; antalet träffar; antalet lästa titlar; antalet 
granskade abstrakt; antalet granskade artiklar; antalet använda artiklar. 
 I litteraturstudiens första del har befintliga beskrivningar och definitioner noterats, jämförts 
och studerats för att se om det går att avgöra vad som är centralt och gemensamt för dessa och 
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vad som skiljer dem åt. Eftersom att underlaget i sökningen på begreppet femvertising varit 
begränsad genomfördes i litteraturstudiens andra del en mer allmän sökning på femvertisings två 
huvudområden genus och media. Detta för att notera definitioner, beskrivningar och infallsvinklar 
som kan vara av relevans för studien, trots att de eventuellt uppkommit utan vetskap om begreppet 
femvertising eller innan begreppet myntats.
 

3.3 Intervjustudie

Eftersom studien syftar till att undersöka och försöka definiera ett begrepp kompletterades 
litteraturstudien med intervjuer, dels för att få ett djup men också för att få ett svenskt 
branschperspektiv på begreppet. Esaiasson (2012:254) identifierar teori- och begreppsutveckling 
som ett av de vanligaste användningsområdena för samtalsintervjuer, där just studier på outforskade 
fält och studier som syftar att undersöka hur människor själva uppfattar sin värld lämpar sig 
bäst för samtalsintervjuer (ibid:253). Sammanlagt genomfördes tre respondentintervjuer vilka 
tillför studien insikt i hur olika personer inom design- och kommunikationsbranschen uppfattar 
och resonerar kring begreppet femvertising. Resultatet från intervjustudien ligger till grund för 
besvarandet av studiens båda frågeställningar.

3.3.1 Urval

Urvalet till intervjustudien har gjorts genom att först göra ett kriteriumurval och därefter ett 
strategiskt urval (Falkheimer 2014:191). Detta urval är inte representativt för hela populationen 
(Esaiasson et al. 2012:159), men denna intervjustudie har inga generaliserande ambitioner utan 
fungerar som komplement till genomförd litteraturstudie. Urvalet har byggt på att ett flertal olika 
yrkesroller ska vara representerade, för att öka utsikterna för ett bredare perspektiv trots ett fåtal 
intervjuer. De kriterier som urvalet baserades på var följande: koppling till begreppet femvertising*; 
arbetar i Sverige; verksamma inom kommunikations- eller designbranschen. 
 Genom kriteriumurvalet togs åtta kandidater fram, där samtliga verkar i Sverige inom områden 
som journalistik, marknadskommunikation, reklam, branschrepresentation och utbildning. De 
åtta kandidaterna resulterade genom ett strategiskt urval och bortfall (på grund av att tilltänkta 
personer inte kunde delta) i tre respondenter: Jessica Bjurström, VD på branschorganisationen 
KOMM (Respondent 1); Magdalena Czarnecki, Art Director på byrån Snask (Respondent 2);  
Sara Rosengren, docent på Institutionen för marknadsföring och strategi Handelshögskolan i 
Stockholm (Respondent 3).

*Med koppling till begreppet femvertising avses att personen endera uttryckligen genom att ha skrivit eller nämnt 
begreppet offentligt kopplas till begreppet eller att personen varit delaktig i en kampanj som offentligt benämnts som 
femvertising.
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3.3.2 Tillvägagångssätt

Inför intervjun framtogs en intervjuguide (se bilaga 8.2) med nio semistrukturerade frågor 
kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Enligt Kylén (2004:18) är en kort intervju 
tillräcklig för att gå på djupet inom ett begränsat område. 
 En semistrukturerad intervjumetod valdes för att kunna ställa breda frågor, låta 
intervjupersonen tala öppet, samt för att kunna fylla på med följdfrågor (von Platen & Yang 
2014:36), men även för att kunna anpassa frågeguiden om något oväntat eller intressant skulle dyka 
upp i intervjupersonens svar (ibid:37). En semistrukturerad typ av intervjuform innebär således att 
forskaren eller samtalsledaren kan hålla en konversation med respondenten, där svaren inte försöks 
begränsas samtidigt som samtalet stannar inom intervjuns teoretiska ramar (Ahrne & Zetterquist 
2015: 38).   
 Intervjuguidens form har utgått från trattmodellen, vilken börjar öppet med introduktionsfrågor 
och blir mer precis och inträngande strax efter mitten med fördjupningsfrågor och med avslutande 
frågor lämnas ett mer öppet slut (Kylén 2004:31). I intervjuguiden formulerades frågorna med ett 
språk anpassat till deltagarnas förväntade förståelse av begreppen (Gustafsson 2014:46) och med 
pronomen ‘du’. Detta för att få personliga svar och undvika policy-svar eller att den intervjuade 
svarar för organisationen eller företaget denne är anställd vid (Kylén 2004:36). Intervjuguiden 
testades i ett par pilotintervjuer och justeras innan de faktiska intervjutillfällena, detta för att 
kontrollera brister och säkerställa att frågorna var lätta att förstå (Esaiasson et al. 2012:242). 
 Under samtliga personliga intervjuer skedde inspelning på två diktafoner, samtidigt som 
anteckningar fördes för att notera gester, kroppsspråk och annat som inte tas upp av inspelningen 
(Ahrne & Zetterquist 2015:50; Esaiasson et al. 2012:268). Inspelning kan eventuellt hämma 
intervjupersonen något (Kylén 2004:40), men är bra att använda om det inte upplevs störa den 
intervjuade (Esaiasson et al. 2012:268). De bästa förutsättningarna för att få se hur den intervjuade 
tänker och känner är genom samtalet och mötet (Kylén 2004:9). Personliga intervjuer är också bäst 
för att undvika missförstånd eller språkmissar samt är fördelaktigt för att få utförliga svar på öppna 
frågor (Esaiasson et al. 2012:236). Därför genomfördes två av tre intervjuer personligen med den 
intervjuade på dennes arbetsplats. Platsen valdes med hänsyn till intervjupersonens bekvämlighet, 
då omgivande miljö är viktigt för att intervjupersonen ska känna sig bekväm (ibid:268). Mötet med 
respondenterna genererade också djupare förståelse för deras uttalanden genom kompletterande 
minspel, kroppsspråk och gester (Larsson 2010:65). Den tredje intervjun genomfördes via e-post 
på grund av tidsbegränsning och tillgänglighet.
 Efter genomförande av intervjuer transkriberades de ordagrant i enlighet med ett kodschema 
(se bilaga 8.3). Ett enkelt kodschema valdes att göra eftersom att arbetet med transkriberingen 
delades upp mellan författarna. I och med detta fanns även möjlighet för den andra författaren 
att kontrollera transkriberingen för att undvika eventuella osystematiska eller slumpmässiga 
fel (Esaiasson et al. 2012:63). Författarna gick sedan tillsammans igenom de transkriberade 
intervjuerna för att markera de centrala svaren som sedan sammanställdes och kopplades till 
studiens frågeställningar.  
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3.4 Metodproblem

Intervju som metod kan anses godtycklig, då egenskaper som exempelvis ålder, bakgrund, kön och 
etnicitet kan påverka den sociala interaktionen mellan forskaren och intervjupersonen (Esaiasson 
et al. 2012:235; von Platen & Yang 2014:28). På grund av limiterad tid och möjlighet för 
respondenter att delta blev antalet intervjuer begränsade. Fler intervjuer hade varit önskvärt för att 
nå ett ännu bredare perspektiv från yrkesverksamma i branschen. Fler yrkeskategorier hade kunnat 
täckas in och ett större antal från samma yrkeskategori hade kunnat ge ett än mer flerdimensionellt 
perspektiv. 
 Kriteriumurvalet resulterade i att enbart en man var representerad och eftersom att denne 
inte hade möjlighet att delta i intervjustudien innebar det ett urval av enbart kvinnor. Urvalet 
kan anses vara problematiskt i och med att ett perspektiv kan upplevas saknas eller att svaren kan 
upplevas färgas av att samtliga svaranden är kvinnor. Inom forskningsområdet femvertising är dock 
majoriteten författare kvinnor, vilket kan vara en förklarande faktor.
 En av de tilltänkta intervjupersonerna hade inte möjlighet att mötas, vilket ledde till att 
intervjun skulle genomföras över telefon. Denna intervjuperson gav dock upp kontakten och deltog 
inte i studien, så svar uteblev trots inledningsvist bejakande av deltagande.  
På grund av tidsbegränsning och bristande tillgänglighet från en respondents sida hade denne 
inte möjlighet att varken mötas eller talas vid på telefon utan upplevde sig enbart ha möjlighet 
att svara på frågor via e-post. Detta är inte fördelaktigt vid respondentintervjuer som söker den 
svarades personliga åsikter (Larsson 2010:57) och något som författarna försökte undvika. Som 
komplement till svaren på intervjufrågorna bifogade respondenten en artikel som denne varit 
med och författat på området femvertising, vilken kompletterade respondentens svar med mer 
utvecklade förklaringar. Trots att respondenten lämnat sina svar via e-post och vidare hänvisat till 
författad artikel upplevdes respondentens svar vara av relevans för studiens resultat då artikeln 
genomgående behandlar ämnet femvertising.
 Genom att göra en litteraturstudie eftersträvas en överblick av befintligt vetenskapligt 
underlag. Det kan vara svårt att avgöra om insamlandet av litteratur bidragit till en komplett 
bild över det aktuella forskningsområdet. På grund av arbetets omfattning och tidsbegränsning 
har litteraturstudien avgränsats till en storlek som av författarna anses rimlig med hänsyn till att 
mättnad eftersträvas i resultatet.
 I den första delen av litteraturstudien, som ämnar att samla in och jämföra befintliga 
beskrivningar av termen femvertising, refereras och analyseras fem texter som inte publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter, såsom uppsatser på masternivå och en artikel från branschtidningen som  
myntade begreppet. Då frånvaron av vetenskapligt material inom området femvertising är stor på 
grund av att området är nytt och tillika en del av problembakgrunden till denna uppsats, är det ett 
väntat resultat och således något författarna är medvetna om och har tagit hänsyn till. Artiklarna 
i litteraturstudiens första del har kompletterats med granskade, publicerade artiklar som utan att 
direkt nämna begreppet femvertising ändå bidrar med förståelse. 
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3.6 Kvalitetsdiskussion

En transparens har genomgående eftersträvats i beskrivningen av studiens genomförande, både i 
litteraturstudie och intervjustudie. För att styrka studiens begreppsvaliditet grundas begrepp som 
används i studien i det teoretiska ramverket (Esaiasson et al. 2012:60). 
 Intervjufrågorna ställdes utifrån en intervjuguide (se bilaga 8.2) vilket bidrar till att höja 
studiens intersubjektivitet (ibid:25; Ahrne & E. Zetterquist 2015:44) Intervjuguiden fungerar 
som en försäkran om att rätt frågor ställts (ibid). Den bidrar också till upprätthållandet av en 
hög begreppsvaliditet genom att guiden formats utifrån operationalisering av teorin (Esaiasson 
et al. 2012:22; Larsson 2010:63) och med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Detta 
eftersom att studiens validitet är även beroende av datans relevans (Kylén 2001:12). Resultatet 
från intervjustudien var många gånger samstämmigt, vilket också höjer studiens validitet, eftersom 
stabilitet i ‘mjuka data’ i resultatet (att åsikter, känslor och upplevelser pekar åt samma håll trots 
variation) höjer validiteten (ibid).
 De personliga intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna bearbeta materialet och på så 
vis säkerställa en korrekt transkribering. Detta minimerar risken för slumpmässiga fel och bidrar 
därmed till studiens reliabilitet (Esaiasson et al. 2012:63). Likväl som att litteraturstudien baserats 
på ett systematiskt genomförande och omgående kodats in i en tabell stärks reliabiliteten. 
En god förbindelse mellan systematiskt insamlat material och syfte och frågeställningar bidrar med 
att höja studiens validitet och reliabilitet, detta eftersträvas för att styrka studiens resultatvaliditet, 
att studien undersöker det som den ämnar att undersöka (ibid). 
 För att öka studiens kvalitet och validitet ytterligare har tre oberoende personer i författarnas 
närhet fått kritiskt granska och gå igenom uppsatsen för att hitta otydligheter och brister. Dessa tre 
personer valdes ut baserat på tillgänglighet. Studiens innehåll påverkas därefter genom att noterade 
otydligheter och brister i språk och formalia korrigeras för att tydliggöra och öka förståelse.
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4.0 RESULTAT OCH ANALYS

I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultatet av litteraturstudiens genomförande. 
Sedan följer en samlad presentation av både litteraturstudiens empiriska resultat 
tillsammans resultatet från intervjustudien. Resultatet analyseras löpande i förhållande 
till teoretisk ansats under fem rubriker som berör empowerment, representation, strategi 
eller trend, kritik, samt produktion. Kapitlet avslutas med en presentation av författarnas 
förslag till hur begreppet femvertising kan definieras.

4.1 Resultatsammanfattning: Litteraturstudie

I litteraturstudien (se tabell 4.1) granskades 508 titlar genom åtta olika sökningar, vilka resulterade 
i att 36 artiklar granskades i sin helhet och 14 artiklar användes i litteraturstudiens resultat. De 
14 artiklar som valdes ut till resultatdelen är av relevans för studiens syfte då de direkt beskriver 
begreppet femvertising eller indirekt bidrar med förståelse för begreppet. 
 På grund av ett begränsat underlag resulterade studiens första del i sju artiklar som direkt 
beskriver termen femvertising. För att få ytterligare förståelse för begreppet genomfördes även 
en andra del med sökningar på andra områdesrelevanta begrepp. Då samtliga sju texter som 
beskriver termen femvertising använder sig av variationer på ordet ‘empowering’ användes detta 
som sökord för att indirekt ge en större förståelse för begreppet femvertising. Feminism och 
positiva reklameffekter framhävs i ett flertal av artiklana, därav anses sökorden ‘feminism’ och 
‘positive advertising’ också vara av relevans. Sökordet ‘commodity feminism’ uppkom i fråga om 
kritik till fenomenet ‘feminism i reklam’ och bidrog därmed med ytterligare förståelse för begreppet 
femvertising. 
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Tabell 4.1 Sammanställning av Litteraturstudiens resultat.

SÖKORD

TOTALT

1 
Primo

2
Google
Scholar

3
Primo

4
Primo

5
Primo

6
Primo

7
Primo

8
Primo

BEGRÄNSNINGAR TRÄFFAR LÄSTA
TITLAR

GRANSKADE
ABSTRAKT

GRANSKADE
ARTIKLAR

ANVÄNDA 
ARTIKLAR

D
EL

 1
D

EL
 2

femvertising Svenska, 
engelska 

Svenska,
engelska 

Svenska,
engelska,
peer reviewed

Svenska,
engelska,
peer reviewed

Svenska,
engelska,
peer reviewed

Svenska,
engelska,
peer reviewed

Svenska,
engelska,
peer reviewed

Svenska,
engelska,
peer reviewed

femvertising

empowering,
adertising,
women

empowering
women
commercial

feminism,
advertising

positive 
advertising 
women

commodity
feminism

feminism
commercial

7 7 - 7 0

27 27 7 7 7

9 9 3 3 2

43 43 0 0 0

64 64 13 8 2*

147 147 16

44 36 14

9 3

165

508 508

165 4 2 1*

46 46 1 0 0

 *Samma artikel med relevans för studien påträffades genom sökning 5 och 7.

4.2 Hur har femvertising tidigare beskrivits?

Eftersom studien ämnar att undersöka och ta fram ett förslag för begreppet femvertising anses de 
sju artiklar i litteraturstudiens första del, som direkt beskriver begreppet, vara av största relevans.   
 De sju sökresultat som innehåller en direkt beskrivning av termen femvertising presenteras i 
Tabell 4.2 för att skapa en överblick och möjlighet att jämföra de beskrivningar som hittats. De 
övriga artiklarna (i studiens andra del) innehåller inte någon beskrivning av begreppet femvertising 
och presenteras således inte i tabellen. 
 Begreppet femvertising kommer vidare (i avsnitt 4.2.1-4.2.5) presenteras i relation till teorin 
och empirin med målsättningen att lägga en grund för en begreppsdefinition och för förståelsen av 
begreppets innebörd, likväl som för begreppets relevans för det akademiska området.
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Tabell 4.2 Sammanställning av litteraturstudiens artiklar som beskriver begreppet femvertising
Koder för tabell 4.2:
E = (Variation på) ordet empowerment återfinns i beskrivningen
S = Femvertising beskrivs som strategi
T = Femvertising beskrivs som trend
A = Femvertising beskrivs som något annat än strategi/trend

 

BESKRIVNING

1 E         A

E         T

E         S

E         A

E         T
            +
            S

E         S

E         T

2

3

4

5

6

7

NYCKELORD

“Titled ”Fem-vertising: Women Demand More From Brands,” Thursday’s 
session in New York defined the movement as ”advertising that employs 
pro-female talent, messages and imagery to empower women and girls.” 
(Adweek, Ciambrello 2014)

pro-female talent

breaking gender stere-
otypes, boosting confi-
dence, crushing oppres-
sive societal norms of 
beauty/gender roles

pro female messages, 
genuine representa-
tions, ‘real people’, 
feminist rhetoric/icono-
graphy

pro-women messaging, 
celebrate rather than 
objectifying women, 
authenticity

going against traditio-
nal gender stereotypes, 
representation, cele-
brate women, authentic 
scenarios, female talent, 
pro-female

celebrate women, pro-
mote gender equality

feminist values, brand 
activism

“Femvertising is a term coined by the media to describe the rise in fe-
male empowerment campaigns within the past decade or so. Femverti-
sing is identified as ads and campaigns aimed at women with the inten-
tion of breaking gender stereotypes, boosting confidence, and crushing 
the oppressive societal norms of beauty and gender roles” (Efird 2016)

“Commodity feminism as a concept has been revived recently with the 
emergence of “femvertising,” or pro-female messages within the adver-
tising space, featuring seemingly genuine representations, claiming the 
use of real people and not actors to further their argument in authenti-
city, inspirational feminist rhetoric and iconography, and often the ima-
ge of women and girls as forms of empowerment” (Marcus Reker 2015)

“/.../ recent advertising has focused on the ‘empowered’ women (e.g., 
Pantene, Always) called femvertising. The goal of this ‘pro-women’ 
messaging is to celebrate women rather than objectifying them in 
advertising /.../ A key to the effectiveness of these ads is the idea of 
authenticity” (Landreth & Zotos 2016)

“Femvertising casts aside the use of traditional gender stereotypes and 
ensures that women are the protagonists in the advertising and marke-
ting narrative /.../ In addition to ensuring women are represented, Fem-
vertising seeks to celebrate women and showcase them in authentic 
scenarios— often going against traditional female gender stereotypes
/.../
1) Utilization of diverse female talent
2) Messaging that is inherently pro-female
3) Pushing gender-norm boundaries/stereotypes; challenging percep-
tions of what a woman/girl “should” be
4) Downplaying of sexuality; sexuality that does not cater to the male 
gaze
5) Portraying women in an authentic manner” (Becker-Herby 2016)

“femvertising” – the celebration of women empowerment through 
advertisements /.../ femvertising messages promote gender equality” 
(Abitbol & Sternadori 2016)

“Femvertising, feminist advertising, is a growing marketing trend utili-
sed by large brands such as Dove, Always and Barbie, who use feminist 
values and female empowerment to encourage brand activism” 
(Dahlbeck Jalakas 2016)
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4.2.1 Empowerment / Stärkta kvinnor i samband

Samtliga sju beskrivningar (se tabell 4.2) använder sig av en variation på ordet ‘empowerment’; 
empowerment, empower, empowering. Användandet av ‘empowerment’ framstår som det tydligaste 
sambandet och det alla beskrivningar av termen femvertising uteslutande har gemensamt. 
Beskrivningen av femvertising som togs fram under Adweek 2014 förklarar empowerment med 
att reklam stärker kvinnor och flickor genom användande av talanger, budskap och bildspråk som 
anses ’pro-female’ (se beskrivning 1 i tabell 4.2). Efird (2016:4) talar om hur empowerment är det 
centrala budskapet i femvertising, där empowerment används i reklamkampanjer i ett försök att 
föra samman kvinnor samt sälja mer produkter (ibid:ix). Vidare presenteras nyckelord gällande hur 
empowerment ser ut i reklam, där ord som: häftig, självständig, talangfull, djärv, unik, kraftfull och 
självsäker användes för att beskriva fenomenet (ibid:69). 
 Abitbol och Sternadori (2016:117) beskriver femvertising som “the celebration of women 
empowerment through advertisements”, där reklamen framstår som ett medel för kvinnlig 
empowerment. I likhet med detta beskriver Åkestam, Rosengren & Dahlén (2016) kort 
femvertising som “short for female empowerment advertising”. En positiv effekt av femvertising blir 
således kvinnlig empowerment, att kvinnor stärks. Positiva reklameffekter i kreativ reklam kan leda 
till att konsumenterna drar större värde från det sammanhang i vilket de tar del av reklamen och 
kan även göra dem mer lösningsorienterade och kreativa (Rosengren, Dahlén & Modig 2013:328). 
Reklamen kan genom femvertising på så sätt generera positiva värden i konsumenternas liv och 
reklamen får då även en större funktion i människors liv än att agera informationsspridare och 
representant av varumärken (de Waal Malefyt 2015:2494).
 Dahlbeck Jalakas (2016:2) behandlar å andra sidan femvertising som ett sätt att använda sig av 
feministiska värderingar och empowerment för att uppmuntra till varumärkesaktivism, att kvinnlig 
empowerment används i reklam som ett medel för att främja företaget och dess varumärke, snarare 
än att stärka kvinnor.
 Becker-Herby (2016:61) anser att femvertising kommer med ett ansvar att inte nära sig på 
kvinnors osäkerheter och brister under en falsk flagg för empowerment, utan att femvertising 
måste sträva efter att stärka kvinnor på ett meningsfullt och autentiskt sätt (ibid:64). 

4.2.2 Representation / Riktiga kvinnor i rutan  

Respondent 1 säger att femvertising är ett sätt att korrigera missledande och omoderna rollbilder, 
detta i likhet med Slachmuijlder (2000:97) samt Ganahl, Prinsen och Netzley (2005:550) 
som påstår att den stereotypa kvinnobilden är utdaterad och irrelevant för en modern kvinna. 
Slachmuijlder ifrågasätter varför reklamindustrin till synes är oförmögen att porträttera kvinnor i 
en mångfald av roller och situationer som överensstämmer med den värld vi idag lever i (2000:97). 
Vidare lyfter Slachmuijlder att det är viktigt att i denna värld konstruera meddelanden som 
utvidgar och fördjupar tolkningar av könsroller, att nya förebilder som är relevanta och relaterbara 
för kvinnor på 2000-talet skapas (ibid:100). 
 Två av beskrivningarna (se tabell 4.2 beskrivning 2 och 5) talar direkt om att femvertising bör 
vara normbrytande och motsätta sig traditionella könsroller och stereotyper. Tre beskrivningar 
förklarar vidare femvertising med hjälp av begrepp som porträttering av ‘real women’ samt 
autentiska kvinnor och scenarion (se beskrivning 3, 4 och 5). 
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Becker-Herby (2016:61) talar om att femvertising reducerar de typiska kvinnliga stereotyperna 
genom att istället välja att ta fram stärkande budskap om styrka, individualitet och självsäkerhet. 
Respondent 2 ser i likhet med detta att femvertising handlar om att visa kvinnor från ett nytt, 
normbrytande perspektiv - normbrytande på så sätt att reklam inte längre handlar om att kvinnor 
bara är en kropp, utan att det handlar om att representera en stark kvinna som betraktaren kan 
sträva efter att vara. 
 Respondent 3 hänvisar till Åkestam, Rosengren & Dahlén (2016) där de beskriver femvertising 
som reklam som utmanar traditionella kvinnliga reklamstereotyper. Där femvertising fokuserar på 
att utmana dessa stereotyper både i termer av fysiska karaktärsdrag och i roller och sysselsättningar 
som tidigare porträtterat kvinnor i reklam (ibid). Respondent 1 talar om hur synen på femvertising 
ofta förenklas och främst behandlar stereotyper på ett visuellt plan, där fokus ligger på utseende 
och hur kvinnor framställs bildmässigt. Detta bortser från ‘de små underliggande signalerna’, där 
respondenten syftar på hur kvinnan förväntas vara och bete sig. 
 Just sociala koder är viktiga i förmedlandet av en representation, attribut som utseende, tal, 
ansiktsuttryck och gester måste vara konsekventa med vad betraktare refererar till sin egen 
kultur för att de ska kunna relatera till porträtteringen (O’Donnell 2004:531). En mer realistisk 
porträttering av kvinnor som stödjer och accepterar dessa skillnader kan resultera i positiva effekter 
för samhället i allmänhet, men specifikt för kvinnor (Peck & Loken 2004:439). Gill (2008:52) 
noterar även att ett positivt skifte, med en moderniserad representation av femininitet, ger kvinnor 
makt och inverkan.
 Maktrelationer kan avgöra vem som får och inte får representeras, göra sig hörd och vems 
problem som betraktas som viktiga och vems som är oviktiga (O’Donnell 2004:524). Människor 
antar sin egen kapacitet baserat på vad de ser andra, som är lika de själva, uppnå (Slachmuijlder 
2000:98). Det innebär att reklamens representation av kön och könsidentiteter likväl kan 
underminera som avancera den transformation som samhället försöker uppnå (ibid). Detta 
samspelar med hur Infanger, Bosak & Sczesny (2012:225) menar att de stereotypa roller som finns 
i reklam cementerar könsstereotyperna och påverkar samhällets könshierarki. En porträttering med 
mer realistiska och mångfacetterade modeller kan motverka cementeringen av könsstereotyper och 
istället bidra med positiva effekter likväl för konsumenter och samhälle som för företag och media 
(de Waal Malefyt 2015:2495). Vidare menar de Waal Malefyt att positiva reklameffekter i sin 
ideala form skulle kunna vara en starkt inspirerande kraft för världen (2015:2494).

4.2.3 Strategi eller trend / Bemärkelsens beskrivning

Begreppet femvertising är i en majoritet av fallen beskrivet som antingen strategi eller trend 
(se tabell 4.2). Två artiklar beskrev det som trend (se tabell 4.2 beskrivning 2 och 7), två 
artiklar beskrev det som en strategi (se beskrivning 3 och 6) och en artikel använde sig av båda 
beskrivningarna (se beskrivning 5). Marcus Reker (2015), Becker-Herby (2016) och Abitbol 
och Sternadori (2016) talar genomgående om femvertising som strategi. Becker-Herby lyfter att 
det av experter fortsatt kommer prioriteras som reklamstrategi för att nå kvinnliga konsumenter 
(2016:25). Respondent 3 hänvisar till Åkestam, Rosengren & Dahlen (2016) där femvertising 
beskrivs som en typ av reklamstrategi, ‘an advertising appeal’, vilken används i reklamkampanjer 
med syftet att skapa vinst samtidigt som den ämnar att stärka kvinnor och tjejer genom att undvika 
kvinnliga reklamstereotyper (Ciambrello 2014). 
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Femvertising nämns även som en stigande trend som fått signifikant uppmärksamhet (Becker-
Herby 2016:6; Efird 2016:32) Dahlbeck Jalakas (2016:5) benämner femvertising som en växande 
reklamtrend: 

“/.../one can breathe a sigh of relief when noting the growing 
trend of feminist advertising, also known as femvertising” 

Att femvertising beskrivs som en trend kan sammankopplas med att innehållet i femvertising-
reklam är divergent reklaminnehåll. Det innebär att innehållet avviker från normen vilket 
ökar möjligheten att för reklamen att urskilja sig och ökar utsikten att konsumenterna ska ta 
till sig reklamen (Rosengren, Dahlén & Modig 2013:328; Lee 2000:29; Heckler & Childers, 
1992:475). Reklamer som även har en relevans, något ändamålsenligt eller värdefullt, upplevs av 
konsumenterna vara av högre betydelse, blir mer viktiga att lägga på minnet och väcker mer känslor 
(Dahlén & Lange 2009:420; Smith & Yang 2004:32) och får således mer uppmärksamhet som 
fenomen eller eventuell trend.
 Respondent 1 talar om femvertising som en typ av strategi och som ett ben på syftesdriven 
kommunikation, vilket denne säger oftast handlar om att man vill driva en fråga som man 
tycker har en obalans. Vidare säger respondenten att femvertising skulle kunna ses som 
jämställdhetssträvande reklam. I strävan efter jämställdhet handlar det inte bara om att 
uppmärksamma stereotyper, enligt respondenten, utan det handlar även om att visa upp en positiv 
bild, en målbild (se Figur 2). 

Figur 2. Respondent 1 beskriver sin syn på vad femvertsing är ett fall av.

Respondent 3 hänvisar till Åkestam et al. (2016) och påskiner vikten av att femvertising definieras 
i termer av reklamstrategi (advertising appeal) snarare än en ideologisk rörelse. Detta eftersom 
att benämningen är viktig i avgörandet om fortsatt forsknings intresse i frågor som utmanar 
traditionella reklamstereotyper och dess potentiella effekter på varumärken likväl som konsumenter 
(ibid).  

SYFTESDRIVEN KOMMUNIKATION

GENUS / ORÄTTVISOR

POSITIV FÖREBILD

FEMVERTISING
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4.2.4 Kritik / Genuin avsikt eller spel för galleriet

Att beskriva femvertising som trend kan också relateras till utnyttjande av rådande samhälleliga 
diskurser. Respondent 2 talar om att användandet av feminism i reklam kan uppfattas som 
att reklamskaparna och/eller företagen utnyttjar en rådande trend eller dialog som finns i 
samhället. En del forskning (Dahlbeck Jalakas 2016: Eisend 2010: Goldman, Heath & Smith 
1991; Heinecken 2013;) talar om feministisk reklam som en ideologisk rörelse och uttrycker 
problematiken i att kombinera feminism med reklam och konsumtion. 
 Enligt Goldman et al. (1991:334) är det ingenting nytt att det finns entreprenörer som försöker 
anamma legitimiteten av en populär oppositionell social rörelse för att omvandla meningen med 
den till symbolisk valuta. Goldman, Heath och Smith presenterar i sin artikel från 1991 uttrycket 
‘commodity feminism’ - råvarufeminism - enkelt uttryckt som ett sätt eller försök att omdefiniera 
feminism genom konsumentprodukter (1991:335f ). De talar om hur organisationer sedan tidigt 
70-tal försökt marknadsföra sina produkter genom att koppla dem till värdet och betydelsen av 
kvinnlig frigörelse (ibid:335) och hur feminismen i denna ‘nya’ råvaruform tappat sitt ursprung som 
handlar om social, ekonomisk och politisk jämställdhet (ibid:336). Detta beskrivs som ett försök 
att omdefiniera feminism genom materiella ting som representerar ‘attityder’ som kan köpas och 
bäras (ibid). Marcus Reker (2015:4) menar att råvarufeminism som koncept har återupplivats med 
uppkomsten av femvertising.
 Medan feministrörelsen har utmanat ojämlikhet i fördelning i samhället, har råvarufeminismen 
blivit kritiserad för att förstärka personligt ansvar och självhjälp som botemedel mot sociala 
problem och orättvisor (Heinecken 2013:31), något som även Marcus Reker (2015:9) beskriver:

“Advertisements that utilize the commodity feminist strategy 
rarely focus on the product itself and its physical ability 
to help women, instead creating an emotional level of 
fulfillment women can achieve through its use or a promise 
of empowerment for other women and a social support of the 
feminist cause.” 

Vidare kritiseras råvarufeminismen för att föreslå att en kan ‘köpa’ en feministisk identitet utan 
att egentligen göra anspråk på eller dela de politiska aspekterna av den feministiska identiteten 
(Heinecken 2013:31). Ett stort antal kritiker har pekat på de kommersiella tolkningarna som är 
knutna denna logik med råvarufeminismen, där varor associerade med femininitet produceras för 
att representera feminista värderingar, meningar och mål (Goldman, Heath & Smith 1991:335). 
Istället för att framhålla en ny sorts populärfeministisk syn som eventuellt skulle kunna utveckla en 
medvetenhet om stora ekonomiska och politiska problem, som har en direkt påverkan på hälsa och 
välmående hos olika grupper av kvinnor, fortsätter diskursen att cirkulera kring rätten att välja och 
individualitetens helighet (Heinecken 2013:41). 
 Respondent 1 menar på att femvertising kan ses som ett enkelt sätt för ett företag att ‘ta hem 
poänger’. Detta ligger i linje med vad Eisends (2010:436) studie påvisar; att det för företagen 
handlar om att främja sina varumärken genom användandet av samhällets existerande värderingar 
och inte att ändra dem. Som tidigare nämnt uttrycker även Dahlbeck Jalakas (2016:2) att 
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företagens användande av de feministiska värderingar som femvertising vilar på handlar om att 
främja varumärkesaktivism. 
 Respondent 2 är tydlig med att det, trots spänningen som finns i frågan, är viktigt att det ska 
finnas en genuinitet i feministiska kampanjer. Respondenten poängterar att det inte ska handla 
om att ‘ticka massa boxar’ och att det är svårt att uppnå trovärdighet om det inte finns en känsla 
av att budskapet kommer på ett genuint sätt från kunden (red.anm. företaget som ansvarar för 
kampanjen). Även Abitbol och Sternadori (2016:128) säger att strategier som ämnar att stärka 
kvinnor måste sammanfalla med företagens tidigare bevisade stil och image, för att vara trovärdigt 
både hos en ny publik och företagets primära kundbas. 
 Rosengren, Dahlén och Åkestam (2016:22) poängterar att det dubbeltydiga synsättet i vad som 
utgör en framgångsrik reklamkampanj (att det stärker varumärken och konsumenter samtidigt) 
sätter reklamskaparna i en ny position, där de måste vara medvetna om den samhälleliga rollen som 
reklam har, likväl som dess direkta verkan på konsumenter. Respondent 2 talar i likhet med detta 
om konflikten som finns i att producera en reklamkampanj som bygger på feministiska värderingar 
för ett modeföretag: 

“Jag kan förstå att, att folk tycker att det sticker i ögonen att 
man…  Att man utnyttjar en rådande trend eller en rådande 
dialog som finns i samhället, men jag tänker ändå att det är 
väl bättre att det görs än att det inte görs. /.../ Det är för att det 
ska säljas kläder, och absolut, det finns en konflikt i det. Men 
jag har valt att jobba kommersiellt, liksom, jag jobbar i den här 
branschen och jag gör ju hellre då en feministisk kampanj än en 
kampanj som inte har nåt budskap alls.”

4.2.5  Produktion / Reklamskägg bakom ratten 

Respondent 2 talar om hur det under skapandet av en specifik kampanj utöver porträtteringen 
av kvinnor i reklamen även kändes viktigt att produktionsteamet skulle utgöras av en stor del 
kvinnor, då företaget kampanjen producerades för är en organisation som består av just en 
majoritet kvinnor. Respondenten menar på att det skulle kännas fel om det var “som det brukar 
vara, 80% män” som står för det kreativa i en sådan kampanj. Hultquist (2016) kritiserar i en artikel 
femvertising-reklamer för att vara producerade av framförallt män i reklambranschen genom 
uttrycken ‘sköningar’ och ‘reklamskägg’. Jessica Bjurström, VD för branschorganisationen Komm 
svarar Hultquist med: ”Jag blir ledsen när alla kvinnor i branschen osynliggörs med en handviftning som 
‘reklamskägg’” (Rågsjö Thorell 2016). Vidare I de kampanjer som lyfter fram starka kvinnor ingår 
också kvinnor i produktionen, inte bara ‘reklamskägg’ (ibid).
 Respondent 1 påtalar även att bara för att en kvinna är den som skapar porträttet av en kvinna 
så blir det inte per automatik en representativ bild av kvinnor. Vidare beskriver Respondent 1 att 
femvertising som målbild skulle kunna vara färgat av ‘att vara en man’. Kvinnor kan förkroppsliga 
både tidigare kodade maskulina och feminina karaktärsdrag (Heinecken 2013:33), men har över tid 
begränsats till en porträttering med typiskt kvinnliga egenskaper och underrepresenterats i roller 
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som kompetenta, dynamiska och effektiva karriärmässigt (Infanger, Bosak & Sczesny 2012:219), 
egenskaper som kulturellt setts som mer manligt kodade (de Mooji & Hofstede 2010:89). När ett 
skifte i porträttering från typiskt kvinnligt kodade egenskaper och roller vidgas till att inkludera 
roller som anses maskulina, som i fallet femvertising, kan skiftet upplevas vara färgat av ‘att vara en 
man’.
 Vidare beskrivs reklamproduktionen som ett utrymme för ännu en representation. I 
beskrivningen av femvertising som myntades av Adweek (Ciambrello 2014) lyfts det fram att 
femvertising “employs pro-female talent” (se tabell 4.2 beskrivning 1), det vill säga att produktionen 
bakom reklamen har betydelse, likväl som de människor som gestaltas i själva reklamen. Även 
Becker-Herby (2016) påtalar detta genom rubriken “Utilization of diverse female talent” (se tabell 
4.2 beskrivning 5). Respondent 1 uttrycker det som självklart att både kvinnor och män ska vara 
delaktiga i produktionen av reklam. Vidare talar Respondent 1 om hur det är en klar majoritet män 
som innehar rollen som regissör i reklamfilmsvärlden och hur detta kan spela roll för hur resultatet 
blir:  

”/…/ det blir skillnad när kvinnliga reklamfilmsregissörer gör 
regi än män. Inte nödvändigtvis bättre. Men skillnad.”

4.3 Hur kan begreppet femvertising definieras?

Med litteratur- och intervjustudiens resultat som underlag tar författarna ställning för och 
utvecklar vad anses vara den bäst lämpade definitionen av begreppet femvertising. Definitonen 
sammanfattas i en mening och understöds av en punktlista som befäster centrala funktioner för 
femvertising. Den föreslagna definitionen lyder:

Femvertising är en reklamstrategi som ämnar att stärka kvinnor och utmana reklamens 
könsstereotypa porträtteringar.

Femvertising bör:
1. Vara stärkande för kvinnor
2. Utmana könsstereotyper och normer
3. Porträttera kvinnor på ett mångfacetterat och autentiskt sätt 
4. Sträva efter att anställa kvinnor i reklamproduktionen

Översatt till engelska lyder definitionen:
Femvertising is an advertising strategy that aims to empower women and challenge advertising 
gender stereotypes.

Femvertising should:
1. Be empowering to women
2. Challenge gender stereotypes and standards
3. Portray women in a diverse and authentic way
4. Strive to employ women in advertising production
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5.0 SLUTSATS  

För att besvara studiens syfte redovisas i denna del de slutsatser som kan dras utifrån 
studiens empiriska material. 

Denna studie ämnar att undersöka vad begreppet femvertising innebär samt ta fram ett förslag 
på en definition för femvertising. Genom studien skapas en kartläggning över detta relativt nya 
begrepp, där både direkta beskrivningar av begreppet och relevant forskning som diskuterar den 
typen av reklam som avses och därmed indirekt berör femvertising behandlas och redovisas. 
 Bland de beskrivningar som finns lyfts ett specifikt samband fram; användandet av ordet 
‘empowerment’ i olika former (empowerment, empower, empowering). Detta samband anses vara 
det tydligaste och viktigaste elementet i beskrivningen av femvertising vars huvudsakliga syfte leder 
till en positiv reklameffekt som innebär att stärka kvinnor och motarbeta negativa traditionella 
könsstereotyper.
 Utöver detta pekas även andra betydande likheter i resultatet ut. Exempelvis att reklamen 
ska vara normkritisk och innehålla autentiska porträtteringar av kvinnor. Det är tydligt att 
en representativ porträttering av kvinnor i reklam är viktig, då igenkänningsfaktorn är av stor 
betydelse för konsumenten. Autentiska - ‘riktiga’ - porträtteringar efterfrågas och eftersträvas, 
men vad som egentligen är samstämmigt med verkligheten beror på mottagaren. Tolkningen 
är beroende av faktorer som bakgrund, kultur och social position. Likväl bör denna autentiska 
representation eftersträvas i den mån det går, då vi med stöd från både litteratur- och 
intervjumomentet drar slutsatsen att femvertising är sprunget ur ett missnöje över representationen 
i den reklam som finns idag.
 Det finns en uppenbar motsättning i att användandet av stereotyper enligt klassisk reklamteori 
beror på att fler ska kunna identifiera sig med människorna som porträtteras i reklam, samtidigt 
som den normkritiska reklamen med diversifierade gestaltningar sägs röna sin framgång i att fler 
känner att de kan relatera till reklamen. Forskning har påvisat att den normkritiska reklamen leder 
till ett positivt mottagande samtidigt som det har en positiv inverkan dels på konsumenter och 
samhälle, men även för företag i termer av image och ekonomisk vinst. 
 Vidare kommer studien fram till att inte bara representationen i slutprodukten av femvertising 
är av betydelse, utan att även produktionen bakom reklamen spelar roll. Där anses representationen 
av kvinnor påverka resultatet och vara av betydande vikt.
 En annan slutsats rör skillnader i beskrivningarna, där det råder delade meningar kring huruvida 
femvertising är att beakta som en trend eller en reklamstrategi. Femvertising förklaras som strategi 
genom strategisk och genomtänkt och strävan efter att nå ett resultat som ger en viss positiv effekt 
på både konsumenter, samhälle och för varumärket. Som trend kan femvertising dels ses som en 
trend inom reklamproduktion, men även som en trend som utnyttjar en aktuell samhällsdiskurs. 
Detta sammankopplas med fenomenet råvarufeminism som kritiserar reklam med feministiska 
ambitioner för att för ekonomisk vinning utnyttja den feministiska ideologin utan att egentligen 
identifiera sig med den och dess värderingar. Att främja varumärket och ekonomisk vinning kan 
ses som en biprodukt av att skapa reklam av typen femvertising, likväl som det kan anses vara det 
huvudsakliga syftet bakom strategin. Vikten att benämna femvertising i termer av reklamstrategi 
snarare än trend påtalas vara av största vikt för fortsatt akademiskt intresse i ämnet. 
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Sammanfattningsvis resulterar studien i följande begreppsdefinition:
Femvertising är en reklamstrategi som ämnar att stärka kvinnor och utmana reklamens 
könsstereotypa porträtteringar.

Femvertising bör:
1. Vara stärkande för kvinnor
2. Utmana könsstereotyper och normer
3. Porträttera kvinnor på ett mångfacetterat och autentiskt sätt
4. Sträva efter att anställa kvinnor i reklamproduktionen
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6.0 SLUTDISKUSSION OCH FRAMTIDA FORSKNING

I denna avslutande del diskuterar uppsatsförfattarna egna reflektioner och tankar kring 
studiens resultat och slutsater. I anslutning till detta läggs förslag för framtida forskning 
inom området fram.

Denna studie ämnar genom kartläggningen av begreppet att bana väg för femvertisings relevans för 
framtida forskning. Vi anser att det för fortsatt forskning är av stor vikt att behandla femvertising 
som en strategi snarare än trend. Dels för att trend kan ses som ett tvetydigt begrepp med både 
neutrala och negativa associationer, dels för att ämnet genom att benämnas som strategi uppfattas 
som ett mer relevant område att bedriva forskning inom. När begreppet i huvudsak benämns som 
en trend kan det eventuellt bagatelliseras och uppfattas som akademiskt irrelevant. 
 För framtida forskning anser vi även att den definition av femvertising som presenteras 
i denna studie vidare bör testas i praktiken. En initial tanke var att utveckla studien med en 
begreppsprövande del där begreppet i praktiken skulle testas mot reklamer som benämnts som 
femvertising. Detta uteslöts på grund av tidsmässiga begränsningar. 
 Under studien framkom en medvetenhet om kritik mot femvertising. En av respondenterna 
uttryckte att det fanns en personlig oro inför att producera och släppa en reklam som har en 
uppenbar politisk laddning. Det har inom vetenskapen under decennier funnits en kritik mot 
fenomenet feminism i kommersiell reklam. Det finns en pågående diskurs angående detta även 
utanför den akademiska världen, i litteratur och nyhetsmedier. Linton (2016) talar om detta genom 
att beskriva hur vi lever i en tid där själva konsumtionen ska ge oss ett gott samvete. Marcus Reker 
(2015:5f ) beskriver fenomenet väldigt träffande:

“I argue that such campaigns utilize these strategies to create 
notions of self-empowerment that affect viewers’ consumer 
habits, prompting them to think of their purchasing power as 
a form of influential activism. In reality, however, endorsing 
these “feminist” products is simply a form of self-therapy; the 
neoliberal consumerist solution to the systemic issue of sexism 
and women’s freedoms in the modern space.”

Kritiken är berättigad då ett företags syfte i grund och botten handlar om att tjäna pengar, vilket 
givetvis bjuder in till kritik när företag vill ge sken av att deras mål är något annat (i detta fall 
att stärka kvinnor). Vi frågar oss dock vad alternativet till detta är. Ska femvertising, som har de 
påvisade positiva effekterna - att stärka kvinnor och motarbeta stereotyper - väljas bort för att det 
eventuellt inte är den huvudsakliga anledningen till att reklamen skapas? Vi menar att en fortsatt 
traditionell stereotyp porträttering inte är att föredra när en porträttering med positiva effekter 
är möjlig. I den bästa av världar hade femvertising inte varit något avvikande, men femvertising 
bör hanteras utifrån det faktum att majoriteten av reklamen fortfarande bidrar med negativa 
reklameffekter och att dagens stereotypa porträttering inte är representativ.
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Bilaga 8.2 Intervjuguide

Introduktion

Vi skriver en uppsats där vi undersöker begreppet femvertising, dels hur begreppet kan definieras 
men även hur det gestaltas visuellt i en svensk reklamkontext. Intervjun kommer att användas i 
syfte att komplettera vår studie med ett branschperspektiv. Frågorna är överlag rätt öppna och vi 
vill att ni utgår från era egna åsikter och resonemang. Det finns inga rätt eller fel. 

Vi kommer att spela in den här intervjun och föra anteckningar, vi hoppas att det är okej? Är det 
okej om vi nämner dig vid namn i studien?

Introduktionsfrågor

- Vad heter du?
- Vad arbetar du med?
- Kan du kort beskriva din yrkesroll?

Övergångsfrågor

- En del internationell forskning säger att användandet av kvinnliga stereotyper i reklam ökar och 
andra säger att det minskar… Hur tycker du att representationen av kvinnor i reklam ser ut idag, i 
Sverige? 
- När kom du i kontakt med begreppet femvertising första gången/i vilket sammanhang?

Huvudfrågor

- Vad skulle du säga att femvertising är? (...Ex. strategi? Eller trend?) 
- Hur definierar du femvertising?
- Vad anser du att en femvertising-reklam bör innehålla (...Ex. visuellt, retoriskt, 
budskapsmässigt…)
- När en “femvertising-reklam” ska produceras - Hur tycker du att produktionsteamet bör formas? 
(för representativ bild av kvinnor)

Avslutande frågor

- Finns det något du vill tillägga eller utveckla?
- Om du vill kan vi skicka uppsatsen alternativt intervjudelen när den är färdigställd, så du får läsa 
igenom?
- Är det okej om vi återkommer med eventuella frågor eller för komplettering?
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Bilaga 8.3 Kodschema för transkribering

I: Intervjuare
R: Respondent 
Fet: Fråga 
Normal: Svar
Överstruket: Värdefulla poänger att plocka ut
Kursiv parentes: Noteringar utöver ord, exempelvis från anteckningar om kroppsspråk/tonläge 

Exempel

I: Kan du kort beskriva din yrkesroll? 
R: Absolut. Kort skulle en kunna säga att det går ut på att sno glass från glin. Det kräver 
samvetslöshet, år av träning och ett jävlaranamma som heter duga. (Demonstrerar en glasstöld med 
händer och ansiktsspråk) Varje unge här i stan har fått minst en glass snodd av mig, jag tror att 
glasstöld är en viktig del av uppfostran utav goda medborgare. 




