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Sammandrag: 

Allt eftersom kritiken gentemot traditionell reklam växer har företag börjat ty sig till 

nya marknadsföringsmetoder för att nå ut till dagens informerade konsument. En av 

de metoder som väckt uppmärksamhet under senare år är dold marknadsföring. Trots 

att de tekniker som praktiseras varierar avsevärt beroende på vilken variant av dold 

marknadsföring som tillämpas, är målsättningen i grund och botten den samma för 

samtliga: att med finansierade försök påverka en bestämd målgrupp genom 

kommunikation som kan uppfattas som icke-kommersiell. 

Ju mer utbredd tillämpningen av dold marknadsföring blir desto lättare är det dock 

för konsumenten att identifiera de maskerade säljbudskapen. Syftet med denna 

avhandling var att fastställa hur uppdagande av ett företags dolda marknadsföring 

inverkar på dess brand image samt på konsumentens relation till brandet. Även en 

förståelse över konsumentens inställning till marknadsföringsmetoden i fråga 

ämnades skapas. Utgående från relevant tidigare forskning genomfördes en kvantitativ 

enkätundersökning. Resultaten antyder att dagens unga vuxna konsument har en 

negativ inställning till dold marknadsföring. Uppdagande av företags tillämpning av 

metoden tenderar att inverka negativt på konsumentens relation till brandet, men inte 

nödvändigtvis resultera i en försämrad brand image. 

Nyckelord: produktplacering, varumärkesförespråkare, beteendeinriktad 

marknadsföring, subliminal marknadsföring, word of mouth, brand 

image, generation Y, the Persuasion Knowledge Model 
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1 INLEDNING 

De senaste decenniernas teknologiska utveckling, som bland annat har lett till 

uppkomsten av Internet, är sannolikt den främsta orsaken till att dagens konsument är 

mer informerad än någonsin tidigare. Snabb och lätt tillgänglig information är inte 

längre ett privilegium, utan snarare konsumentens krav. Parallellt har utvecklingen lett 

till att marknaden gått från lokal till allt mer global och konsumtionsalternativen har 

därmed ökat dramatiskt. Lätt tillgänglig information och en hårdnande konkurrens har 

skapat utmaningar för nutidens marknadsförare. Den enskilda konsumentens 

kvalitetskrav, vad gäller både produkter och tjänster, har ökat betydligt. Betoning ligger 

på att få maximalt värde för pengarna. Ökad prismedvetenhet innebär att konsumenten 

blivit allt mer känslig för prisförändringar och samtidigt allt mindre lojal till brandet. 

(Roy och ChattopadhySay, 2010:69) 

Ett starkt brand har ofta betraktats som företagets mest värdefulla tillgång, liksom ett 

av dess viktigaste konkurrensmedel (Melin, 1999:9). Det representerar innehavarens 

ansikte utåt. Att bygga upp ett starkt brand innebär att företaget skapar en tydlig 

identitet på marknaden. All kommunikation ut mot marknaden bör vara enhetlig med 

företagets brand, som alltså avspeglar företagets kärnvärden. (EntreprenörCentrum 

Västerbotten). De associationer som konsumenten slutligen förknippar med produkten, 

tjänsten eller innehavaren bygger upp brandets image (Pars och Gulsel, 2011:229). 

Brand image kan därmed definieras som företagets brand enligt konsumenten. 

Ett ökat brus av marknadskommunikation har gjort det svårt för företag att framhäva 

sig i dagens samhälle. Kampen om synlighet blir allt hårdare i takt med att antalet 

brand skjuter i höjden. Dagens konsument stöter på tusentals olika reklambudskap 

dagligen. Det är bokstavligen omöjligt för honom/henne att memorera, om ens 

uppfatta, alla dessa. (Lehu, 2007:98) Undersökningsresultat tyder dessutom på att 

konsumenten, bekymrad över mängden säljbudskap han/hon utsätts för, ofta använder 

sig av psykologiska försvarsmekanismer för att undvika majoriteten av dessa budskap 

(Rumbo, 2002:127). Den traditionella marknadsföringens avtagande effektivitet är 

därmed ett faktum. 

I synnerhet yngre generationer har börjat ställa sig allt mera negativt till traditionell 

reklam. Den unga vuxna rådfrågar hellre vänner och bekanta, alternativt diverse 

diskussionsgrupper på Internet, än tar del av den information som förmedlas via 

marknadsföringen. (Swanepoel, Lye och Rugimbana, 2009:9) Nutidens konsument 
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förlitar sig på word of mouth, eller prat, som följaktligen spelar en viktig roll i dagens 

samhälle. 

Frågan vi nu bör ställa är; Hur skall nutidens marknadsförare gå tillväga för att nå ut 

till dagens kritiska konsument? Svaret för allt fler företag har visat sig vara att maskera 

sina säljfrämjande inslag som prat (Magnini, 2011:243). En marknadsföringsmetod, 

som under senare år vunnit allt större uppmärksamhet hos företag, är ”stealth 

marketing”. Metoden kommer i denna avhandling att refereras till som dold 

marknadsföring. Innebörden med dold marknadsföring är att, med finansierade försök, 

påverka en bestämd målgrupp genom kommunikation som kan uppfattas som icke-

kommersiell (Kaikati och Kaikati, 2004:6). Coca cola betalar flera miljoner dollar i året 

för att få integrerad synlighet i American Idol (Lindstrom, 2009:40), med hjälp av 

betalda skådespelare lyckades marknadsförare för Sony Ericsson Mobile 

Communication närma sig sin målgrupp obemärkt (Kaikati och Kaikati, 2004:10) och 

är det inte konstigt att reklamannonserna vid sidan av Facebooks hemsida ofta verkar 

vara ämnade just för användaren? Olika varianter av dold marknadsföring har 

tillämpats i samtliga dessa fall. Med hjälp av denna metod hoppas företag undvika 

problemet med negativt inställda konsumenter. Dold marknadsföring betraktas 

därmed som en attraktiv, alternativ marknadsföringsmetod för att obemärkt övertala 

den informerade konsumenten (Xie och Boush, 2008:170). 

1.1. Problemdiskussion 

Det som eftersträvas, vid tillämpning av dold marknadsföring, är att obemärkt 

kommunicera ett kommersiellt budskap (Kaikati och Kaikati, 2004:6). Reklamen skall 

med andra ord inte tolkas som reklam av konsumenten. Det som dock betonas idag är 

korrekt och etiskt försvarbar marknadsföring (Arnold, 2009). I och med att företaget 

och därmed finansiären bakom den dolda marknadsföringen inte tillkännages kan det 

diskuteras huruvida metoden är etiskt försvarbar eller inte. Relevant för avhandlingen 

är huruvida konsumenten finner dold marknadsföring acceptabel eller inte. 

Det finns ett antal olika varianter av dold marknadsföring. Som exempel kan nämnas 

produktplacering och beteendeinriktad marknadsföring. Beroende på vilken variant 

företaget tillämpar praktiseras följaktligen olika tekniker, som karaktärsmässigt kan 

skilja sig starkt från varandra (Roy och Chattopadhyay, 2010:73; Kaikati och Kaikati, 

2004:7). Detta väcker frågeställningar som; Varierar de olika varianterna av dold 
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marknadsföring sinsemellan i grad av acceptans? Vilken variant råder det i sådana fall 

högst respektive lägst acceptans för och varför just denna? 

Samtidigt som mängden maskerade reklambudskap i dagens samhälle ökar konstant, 

växer även kraven på företagens korrekta och försvarbara marknadsföring (Arnold, 

2009). Om nutidens konsument klassificerar dold marknadsföring som oetisk och 

oacceptabel misslyckas de företag, som använder metoden, utan tvekan med att 

uppfylla dessa krav. Hur reagerar då konsumenterna om de får veta att de utsätts för 

denna dolda marknadsföring? Tar de avstånd från det ansvarande företaget och 

därmed undviker att konsumera produkter av det marknadsförda brandet, eller 

fortsätter de att konsumera så som de tidigare gjort? Om konsumenten uppfattar 

marknadsföringen som oacceptabel existerar även risken att han/hon börjar sprida 

negativ word of mouth om det marknadsförda brandet. 

Allt fler företag har börjat tillämpa olika varianter av dold marknadsföring som en del 

av sin kommunikationsstrategi (Magnini, 2011:243). I och med att varianterna idag 

praktiseras flitigt ökar även sannolikheten att den informerade konsumenten 

identifierar de maskerade reklambudskapen. Samhällsutvecklingen kan följaktligen ha 

medfört att det som en gång klassificerades som dolt, i själva verket inte längre är dolt. 

I avhandlingens inledning presenterades brandet som företagets allra viktigaste 

tillgång, samt som företagets ansikte utåt (EntreprenörCentrum Västerbotten). All 

marknadskommunikation bör vara enhetlig med brandet. Om företagets tillämpning av 

dold marknadsföring offentliggörs innebär detta att kamouflerad, eventuellt 

oacceptabel, marknadsföring framställs som enhetlig med brandet. Risken att 

konsumenten känner sig lurad av marknadsföringen (Kaikati och Kaikati, 2004:18) kan 

inte undgås. Det är följaktligen sannolikt att kännedom om företagets tillämpning av 

metoden, på ett eller annat sätt, påverkar såväl konsumentens relation som 

hans/hennes associationer till brandet och därmed även företagets brand image. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna avhandling är att fastställa hur uppdagande av ett företags dolda 

marknadsföring inverkar på dess brand image samt på konsumentens relation till 

brandet. För att uppnå syftet är det även relevant att skapa en förståelse över 

konsumentens inställning till marknadsföringsmetoden i fråga. Detta bör utredas 

eftersom dold marknadsföring är en allt mer tillämpad metod, liksom allt mer 
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igenkännbar av dagens informerade konsument. Informationen är väsentlig för 

nutidens marknadsförare som tillämpar, alternativt överväger att tillämpa, någon 

variant av dold marknadsföring i sin marknadskommunikation. Eftersom tidigare 

forskare inte uppmärksammat själva kopplingen mellan dold marknadsföring och 

företagets brand image i någon större utsträckning utgör denna avhandling en 

kontribution till den akademiska forskningen. 

1.3. Avgränsningar 

Eftersom det råder en kulturbetingad acceptans av olika marknadsföringsmetoder 

(Usunier, 1996:177-193, 404) har jag valt att begränsa avhandlingens undersökning till 

den finländska marknaden. Vidare behandlar avhandlingen enbart konsumentens 

inställning till användning av dold marknadsföring. Metodens etiska och lagliga 

aspekter kommer således inte att uppmärksammas. Betonas bör ytterligare att denna 

avhandling fokuserar på konsumentens inställning till dold marknadsföring. Företagets 

motiv till val av marknadsföringsmetod utgör därmed inte ett undersökningsämne. 

Undersökningsresultat tyder på att förhållandet till, liksom acceptansen av, 

marknadsföring och reklam även tenderar att variera kraftigt mellan olika generationer 

(Van den Bergh och Behrer, 2011:1-2). För att kunna presentera ett tillförlitligt resultat 

kommer jag därför att rikta in mig på ett specifikt segment. Swanepoel et al (2009:9) 

hävdar att generation Y representeras av personer som föredrar word of mouth framom 

traditionell reklam. Följaktligen har jag valt att koncentrera mig på detta segment. 

Enligt Van den Bergh och Behrer (2011:7) involverar generation Y personer som är 

födda 1980-1996. Noteras bör att dessa har växt upp med dator, internet och 

mobiltelefon, vilket naturligtvis skiljer målgruppen från tidigare generationer och 

ytterligare utgör ett motiv till mitt val av segment. En betydande del av nutidens dolda 

marknadsföring är nämligen beroende av digitala medier (Roy och Chattopadhyay, 

2010:71). 

1.4. Metod 

Avhandlingens empiriska del kommer att basera sig på en kvantitativ 

enkätundersökning som skickas ut elektroniskt. Jag anser denna form vara mest 

lämplig eftersom målsättningen är att effektivt kunna jämföra undersökningsresultaten 

med varandra, att utreda och kunna förklara variablernas samband, liksom att testa 

tidigare presenterade teorier, för att på så sätt uppnå avhandlingens syfte (Christensen, 
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Engdahl, Grääs och Haglund, 2010:69). I undersökningen bekantar sig respondenten 

med totalt fyra olika videoklipp, ett per variant av dold marknadsföring. De varianter 

som är aktuella behandlas alla grundligt i avhandlingens teoretiska referensram. 

Videoklippen innehåller definitioner samt information om, liksom exempel på, fall där 

ifrågavarande variant av dold marknadsföring har praktiserats. Med hjälp av 

videoklippen vill jag säkerställa att respondenten besitter den information som krävs 

för att han/hon skall kunna ta ställning till enkätens påståenden. 

Undersökningsresultaten analyseras statistiskt för att slutligen tolkas och knytas 

samman med den tidigare presenterade teorin. I samband med analysen accepteras, 

alternativt falsifieras de hypoteser som ställs utgående från den behandlade teorin. 

1.5. Arbetets uppläggning 

Avhandlingens inledande kapitel för läsaren in på temat dold marknadsföring. 

Relevanta problem liksom frågeställningar tas upp i problemdiskussionen. Därefter 

specificeras avhandlingens syfte. För att kunna presentera ett tillförlitligt 

undersökningsresultat har vissa avgränsningar gjorts. Dessa, liksom den metod som 

tillämpas i undersökningen, behandlas i skilda avsnitt. En redogörelse över arbetets 

uppläggning fungerar som avslutning på kapitel ett. 

Kapitel två representerar avhandlingens teoretiska referensram. Denna är uppbyggd 

kring tre sammankopplade delområden; dold marknadsföring, generation Y och brand 

image. För att ge läsaren en grund att stå på inleds kapitlet med en kort redogörelse 

över metoden dold marknadsföring. Därefter introduceras de varianter av dold 

marknadsföring som avhandlingens undersökningsmaterial bygger på; 

produktplacering, rekrytering av varumärkesförespråkare, subliminal marknadsföring 

och beteenderiktad marknadsföring. För att kunna reflektera över utfallet av, liksom 

effektiviteten med, företagets maskerade reklambudskap diskuteras en för 

avhandlingen mycket väsentlig modell; The Persuasion Knowledge Model (Friestad och 

Wright, 1994:2), samt konceptet word of mouth i avsnitt 2.3. Målgruppen för den 

empiriska undersökningen är generation Y. Följaktligen tas branding till specifikt detta 

segment upp i ett separat avsnitt. Med hänvisning till avhandlingens syfte behandlas 

även innebörden av begreppet brand image. Den teoretiska referensramen avrundas 

med en diskussion av dold marknadsföring som en riskfylld metod som sätter 

företagets brand image på spel. Detta avsnitt knyter samman teorin och fungerar som 

övergång till avhandlingens empiriska del. 
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Kapitel tre introducerar läsaren för den undersökning som skall genomföras. I 

samband med behandling av undersökningsstrategin ställs dels tre forskningsfrågor 

och dels tre, för avhandlingen, mycket relevanta hypoteser. Därefter presenteras och 

motiveras enkätens uppläggning liksom valet av undersökningsmaterial och 

respondenter. Även själva datainsamlingen diskuteras. 

I kapitel fyra presenteras och analyseras de undersökningsresultat som uppnåtts 

statistiskt. Målsättningen är att genom jämförelser och sammankoppling med teorin 

kunna tolka dem samt redogöra för dess praktiska nytta. Undersökningsresultaten 

granskas kritiskt med hänsyn till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Kapitel fem sammanfattar avslutningsvis forskningsarbetet. Avhandlingens betydelse 

för liksom kontribution till övrig akademisk forskning diskuteras. Ytterligate påvisas att 

den teori som behandlats, samt att den empiri som anlitats, varit relevant liksom 

väsentlig med hänsyn till syftet. Som avrundning ges förslag till eventuell fortsatt 

forskning. 
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2 DOLD MARKNADSFÖRING SOM METOD 

Detta kapitel presenterar och reflekterar över tidigare forskning inom ämnet dold 

marknadsföring. Inledningsvis behandlas innebörden med samt utvecklingen av 

metoden. Därefter introduceras de varianter av dold marknadsföring som 

avhandlingens undersökningsmaterial baserar sig på. Metodens teoretiska 

verkningsgrad utgör ett område som bör studeras närmare. I detta avsnitt presenteras 

en för avhandlingen mycket väsentlig modell; the Persuasion Knowledge model 

(Friestad och Wright, 1994:2), liksom det koncept som dold marknadsföring bygger på; 

word of mouth. Undersökningens målgrupp är unik på ett flertal sätt. Följaktligen bör 

även branding till specifikt generation Y uppmärksammas. Med hänvisning till 

avhandlingens syfte behandlas därefter innebörden av begreppet brand image i ett 

separat avsnitt. Avslutningsvis diskuteras tillämpningen av dold marknadsföring med 

företagets brand image på spel. 

2.1. Definition av dold marknadsföring 

”Stealth marketing” är ett begrepp som behandlats med jämna mellanrum under det 

senaste decenniet. Termen introducerades inom den akademiska litteraturen för att 

referera till marknadsföring, riktad mot konsumenter, utan varken deras vetskap eller 

medgivande (Kaikati och Kaikati, 2004:6). Roy och Chattopadhyay (2010:70) citerar 

Merriam-Websters (1986) definition av ordet ’stealth’: ”an act or action of proceeding 

furtively, secretly or imperceptibly […] a furtive or surreptitious departure or entrance 

[…] intended to escape observation”. Begreppet syftar alltså på förstulet, 

hemlighetsfullt eller omärkbart agerande. Utgående från detta klassificerar jag stealth 

marketing som dold marknadsföring. 

Flera försök har gjorts under årens gång för att beskriva den verkliga innebörden av 

dold marknadsföring. Cooney (2005:10) beskriver metoden som ett sätt för företaget 

att nå sin målgrupp utan att dess reklam upplevs som reklam. Han fokuserar därmed 

på att sammanhanget mellan konsumentens mottagna budskap och företagets 

marknadsföring skall döljas. Goodman (2006) behandlar i sin tur dold marknadsföring 

som maskerad reklam i massmedia. Denna hänvisning är tämligen snäv, eftersom 

Goodman koncentrerar tillämpningen av metoden till endast massmedia. Roy och 

Chattopadhyay (2010:71) ger följande definition: ”Stealth marketing is a deliberate act 

of entering, operating in, or exiting a market in a furtive, secretive or imperceptible 
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manner, or an attempt to do so.” Konstateras kan följaktligen att dold marknadsföring 

inte nödvändigtvis syftar på själva säljbudskapet, utan kan även åberopa företagets 

genomtänkta handlingssätt för inträde på eller utträde från marknaden. Metoden 

bygger helt enkelt på principen att konsumenten är mer mottaglig för ett budskap om 

han/hon upplever det som en del av vardagen snarare än som betald marknadsföring 

(Smith och Kiger, 2004:216). 

Dold marknadsföring är ingenting nytt inom forskningen. Det är dock först nyligen som 

metoden har börjat introduceras utan dess negativa klang. Enligt Kaikati och Kaikati 

(2004:7-8) ligger tre faktorer bakom den traditionella marknadsföringens avtagande 

popularitet, vilket därmed har gett plats för dold marknadsföring. Den första faktorn 

utgörs av ökad kritik gentemot traditionell reklam. Uppdelning av media representerar 

den andra bidragande faktorn. Allt eftersom antalet tv-kanaler, radiostationer och 

publikationer ökar fördelas konsumenterna i allt mindre grupper. Följaktligen blir det 

både svårare och dyrare att, med traditionell reklam, nå ut till en större 

konsumentgrupp. Avslutningsvis tas den teknologiska utvecklingen upp som en tredje 

bidragande faktor. Exempelvis ankomsten av digitala videobandspelare och personliga 

videobandspelare har medfört att konsumenten numera kan hoppa över samtliga 

reklampauser. (Kaikati och Kaikati, 2004:7-8) 

Dold marknadsföring representerar numera en effektiv, väl använd metod, som anses 

vara speciellt genomslagskraftig då det gället att möta den nya konsumentens behov. 

Det nya millenniets utveckling av medieplattformar, så som bloggar, videospel och 

sociala nätverk, öppnar konstant nya möjligheter för olika varianter av dold 

marknadsföring. (Roy och Chattopadhyay, 2010:71) 

2.2. Varianter av dold marknadsföring 

Det finns ett flertal olika varianter av dold marknadsföring som kan praktiseras med 

avseendet att erhålla konkurrensfördelar. I avhandlingens undersökning testas totalt 

fyra olika sådana. Dessa är produktplacering, rekrytering av varumärkesförespråkare, 

subliminal marknadsföring, och beteenderiktad marknadsföring. Trots att dessa fyra 

varianter skiljer sig avsevärt från varandra, exempelvis med hänvisning till hur 

informationen sprids, är den grundläggande filosofin och intentionen den samma. 

Samtliga representerar även väl använda varianter av dold marknadsföring. Valet av 

varianter motiveras ytterligare av den matris som presenteras i avsnitt 2.2.5. 
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För att kunna genomföra en tillförlitlig analys av de undersökningsresultat som erhålls 

bör respektive variant av dold marknadsföring diskuteras uttömmande. Tillämpning av 

i synnerhet produktplacering kan ta sig uttryck på ett antal, till synes, relativt 

varierande sätt. Avgränsningar bör följaktligen göras för att kunna greppa det 

väsentliga. Vid behandling av de olika tillvägagångssätten ligger fokus på definition av 

liksom avseendet med ifrågavarande variant av dold marknadsföring, praktiska 

exempel och slutligen konsumentens reaktioner. 

2.2.1. Produktplacering 

Sponsorering av och produktplacering i filmer, TV-serier och underhållningsprogram 

utgör för flertalet företag idag ett intressant alternativ till traditionell TV-reklam. 

D’Astous och Séguin (1999:896) finner, med hänvisning till Gay (1988) samt 

Meenaghan (1991), tre bakomliggande orsaker till detta; 1) Genom att associera sig 

själv med ett populärt TV-program, som riktar sig till ett specifikt segment, kan det 

sponsorerande företaget förbättra sitt immateriella värde (goodwill). 2) Eftersom 

sponsorn ofta köper en stor del av programmets reklamtid störs 

marknadskommunikationen sällan av eventuella konkurrenter. 3) Genom att integrera 

sitt varumärke och sina produkter i själva TV-programmet minskar företaget även 

sannolikheten att tittaren byter kanal då marknadsföringsbudskapen dyker upp, vilket 

ofta sker under traditionella reklampauser. D’Astous och Séguin (1999:896) Vid 

diskussion av effektiviteten med produktplacering citerar Lehu (2007:92) Samuel 

Turcotte (verkställande direktör för Zukor Interactive, Marketing & Entertainment): 

”Product placement isn’t about sales; it’s about brand awareness”. Enligt honom är 

alltså avseendet med produktplacering att öka konsumentens medvetenhet om 

brandet. 

Begreppet produktplacering syftar huvudsakligen på integrering av ett kommersiellt 

innehåll, så som en produkt eller ett brand, i en film eller en TV-serie (Lehu, 2007:1). 

Noteras bör dock att produktplaceringar även förekommer i exempelvis dataspel, 

musikvideor, romaner och bloggar (Williams, Petrosky, Hernandez och Page, 2011:1). 

Att undersöka samtliga användningsområden för denna variant av dold 

marknadsföring skulle vara mycket omfattande och ligger utanför avhandlingens 

egentliga syfte. Eftersom produktplaceringar i filmer och i TV utgör de oftast 

förekommande (Williams et al., 2011:9) har jag valt att begränsa behandlingen till 
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specifikt produktplacering i filmer, TV-serier och underhållningsprogram (så som 

frågesporter och musiktävlingar). 

Steven Spielbergs film, E.T. the Extra-Terrestrial (1982), anses innehålla den första 

verkligt framstående användningen av produktplacering. Filmen visar upp pojken 

Elliott som med hjälp av Hersheys välkända godissort Reese’s Pieces lyckas locka ut 

den utomjordiska varelsen E.T. ur skogen. En vecka efter filmens premiär hade 

försäljningen av Reese’s Pieces tredubblats. Noteras bör att Reese’s Pieces i denna film 

utgör en grundläggande, det vill säga integrerad, del av handlingen. (Lindstrom, 

2009:44-45, 51) 

Baserat på graden av integrering samt på hur väl produkten, brandet eller företaget i 

fråga ges uttryck för identifierar D’Astous och Séguin (1999:897-898) tre olika tekniker 

inom produktplacering; implicit produktplacering, integrerad explicit produktplacering 

och icke-integrerad explicit produktplacering. Implicit produktplacering innebär att 

företaget, brandet eller produkten inkluderas i själva TV-programmet men spelar en 

passiv roll i och med att det/den inte uttrycks formellt. Deltagarna i en frågesport kan 

exempelvis bära kläder med sponsorns logo på och i en TV-serie kan exempelvis en 

scen äga rum i en specifik butik. Det väsentliga med denna teknik är dock att logon, 

namnet på brandet och namnet på företaget uppträder utan en tydlig demonstration av 

produktfördelar. En integrerad explicit produktplacering identifieras av att brandet, 

produkten eller företaget uttrycks formellt i själva TV-programmet och därmed spelar 

en aktiv roll. Om exempelvis frågorna i en frågesport handlar om sponsorns produkter, 

eller om pizza från Pizza Hut serveras i en TV-series scen där alla karaktärer håller på 

att svälta, är det frågan om en integrerad explicit produktplacering. Till skillnad från 

implicit produktplacering betonar denna teknik tydlig demonstration av 

produktattribut och produktfördelar. Vid tillämpning av icke-integrerad explicit 

produktplacering uttrycks brandet eller företaget formellt, men integreras inte i själva 

TV-programmet. Sponsorns namn kan exempelvis presenteras i början av, under 

alternativt i slutet av programmet enligt följande: ”Detta program (/denna del) 

sponsoreras (/sponsorerades) av Ford Motor Company”. (D’Astous och Séguin, 

1999:897-898) 

Det har argumenterats om huruvida icke-integrerade produktplaceringar ens kan 

klassificeras som äkta produktplacering i och med att brandet, produkten eller 

företaget presenteras separat och inte i själva filmen, TV-serien eller TV-programmet. 

(D’Astous och Séguin, 1999:897-898) Williams et al. (2011:10) hänvisar exempelvis till 
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Shapiros (1993) indelning av produktplaceringar i filmer. Denna inkluderar enbart 

sådana som är integrerade i handlingen. Shapiro (1993) urskiljer totalt fyra olika typer 

av produktplaceringar baserat på graden av synlighet, användning och muntlig 

hänvisning (synlighet utan muntlig referens, användning av produkt/brand utan 

muntlig referens, enbart muntlig referens och användning av produkt/brand liksom 

muntlig referens). (Williams et al., 2011:10) För att säkerställa att det som undersöks 

faktiskt representerar dold marknadsföring, inkluderar avhandlingens 

undersökningsmaterial enbart integrerade produktplaceringar. Genom att kombinera 

och modifiera de två presenterade indelningarna av produktplaceringar i TV 

introducerar Panda (2005:155) följande klassificering; 1) Implicit (brandet får synlighet 

men inga muntliga hänvisningar görs) 2) Praktisk användning (användning av brandet 

i en av filmens, TV-seriens eller programmets scener, utan att munliga hänvisningar 

görs till varken dess namn, fördelar eller attribut) och 3) Integrerad explicit (en av 

huvudkaraktärerna använder brandet och uttalar sig samtidigt om dess fördelar 

och/eller attribut). Valet av material till den del av avhandlingens undersökning, som 

fokuserar på konsumentens inställning till produktplacering, har gjorts utgående från 

Pandas klassificering. 

Praktiska exempel tyder på att integrerad explicit produktplacering inte bara 

memoreras lättare, utan även bemöts av en mer positiv tittarrespons, än övrig 

produktplacering. Coca-Cola och Ford Motor Company representerar två av 

sponsorerna för underhållningsprogrammet American Idols. Bägge sponsorer 

uppskattas betala 26 miljoner amerikanska dollar årligen för att få synlighet under 

programmet. De tekniker som används skiljer sig dock starkt från varandra. Coca-Cola 

låter exempelvis jurymedlemmarna smutta på sponsorns dryck under programmets 

gång, de tävlande får sitta i soffor formade som Coca-Cola-flaskor och väggarna har 

målats i samma röda färg som används i Coca-Colas logo. Brandet är därmed fullt 

integrerat i programmets handling och dess relevans anses vara hög. Faktum är att 

Coca-Colas synlighet genomsyrar hela 60 procent av underhållningsprogrammets 

totala speltid. Ford Motor Company använder sig däremot enbart av 30-sekunders 

reklaminslag under programmet och spelar följaktligen ingen roll i själva handlingen. 

Coca-Cola har inte enbart visat sig representera den sponsor som tittaren memorerar 

och senare kan erinra sig om, utan även det brand som verkligen kopplas ihop med 

American Idols. Faktum är att Coca-Colas integrerade synlighet verkar hämma 

tittarens återkallande av Ford Motor Companys reklam. Med andra ord tenderar 

tittarens minnesbilder av Coca-Colas integrering tränga undan hans/hennes 
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minnesbilder av Ford Motor Companys reklam. (Lindstrom, 2008:37-50) I en intervju 

hävdar Lindström (specialist inom neuromarknadsföring) att Ford Motor Companys 

synlighet i American Idols är ineffektiv eftersom produktplaceringen inte utgör en 

fundamental del av handlingen. Att plötsligt se en bilreklam medför att åskådaren 

tänker ”detta är löjligt, bilen har ingenting med sångtävlingen att göra”. För att kunna 

koncentrera sig på handlingen ignorerar åskådaren följaktligen produkten och brandet. 

(Karpel, 2011) Det visade sig att Ford Motor Company, som investerat 26 miljoner 

dollar i synlighet, i slutändan förlorade marknadsandelar (Lindström, 2008:49). 

Även D’Astous och Séguins (1999:906) bekräftar att när det gäller diverse 

underhållningsprogram, exempelvis frågesporter, tenderar implicit produktplacering 

representera den teknik som bemöts av mest negativ kritik. Baserat på 

undersökningsresultaten är det dock inte enbart tekniken i sig, utan även typen av TV-

program, som är avgörande för produktplaceringens lämplighetsgrad. Forskarna 

konstaterar att produktplaceringar i TV-serier och dramas har en benägenhet att 

frambringa mest negativ respons från tittarna. (D’Astous och Séguins, 1999:906) 

Angående konsumentens reaktioner till produktplacering konstaterar Lehu (2007:1) 

följande: 

For some, seeing brands everywhere is a source of irritation. Other people derive amusement 
from spotting them. There are those who blank them out as little more than part of the consumer 
backdrop of life. Love them or hate them, product placements are nonetheless increasingly a part 
of our daily lives. (Lehu, 2007:1) 

Produktplaceringar har bevisligen gynnat försäljningen för ett flertal företag och dess 

konstant ökande användning är oundviklig. Konstateras kan dock att denna variant av 

dold marknadsföring tenderer att väcka varierande känslor hos människor, allt från 

irritation till förtjusning. Hur dessa reaktioner påverkar företagets brand image 

återstår dock att se. 

2.2.2. Rekrytering av varumärkesförespråkare 

Personer som får ersättning för att sprida ett kommersiellt meddelande, förklätt som 

äkta word of mouth, bland intet ont anande människor i verkliga livssituationer, kallas 

för brand pushers. I avhandlingen används den svenska termen 

varumärkesförespråkare. Dessa håller vanligtvis till på folkfyllda platser, så som trånga 

tunnelbanor och flygfält. Inom exempelvis musikbranschen har 

varumärkesförespråkare placerats i butiker, mitt bland konsumenter, för att högljutt 
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diskutera nyligen utsläppt musik. De konsumenter som snappar upp samtalsämnet 

tenderar därefter att köpa det nyss väl omtalade albumet. (Kaikati och Kaikati, 

2004:10-11) 

Vid behandling av företags användning av varumärkesförespråkare hänvisar Magnini 

(2011:245) till Cialdinis (2001) resonerande kring sociala normer. Denna diskussion 

utgår från att personliga uppfattningar om hurudant beteende som är acceptabelt ofta 

utvecklas genom observation av övriga människors handlanden. Genom att återspegla 

andras beteende tror sig många kunna vinna sympati och acceptans av det omgivande 

samhället. På samma sätt litar konsumenten på sina medmänniskors beteenden vid 

utvärderande av diverse säljbudskap i köpsituationer. I och med att 

varumärkesförespråkare utnyttjar och diskuterar marknadserbjudanden i en naturlig 

miljö, stödjer sig denna dolda variant av dold marknadsföring på det inflytande som 

sociala normer har. (Magnini, 2011:245) 

Ett flertal orsaker till varför en del företag väljer att använda varumärkesförespråkare i 

sin marknadsföring har identifierats. Varumärkesförespråkare tillåter exempelvis 

företaget att leverera levande marknadskommunikation. Med hänvisning till Nisbett 

och Ross (1980) förklarar Magnini (2011:245) att kommunikation är levande om den är 

intressant och icke-abstrakt samt om budskapet är av betydelse för mottagaren. Vidare 

konstaterar Magnini (2011:245), åter med Nisbett och Ross (1980) som referens, att 

levande marknadskommunikation har förmågan att både upprätthålla konsumentens 

uppmärksamhet och underlätta återkallelse av informationen från minnet. Visserligen 

förmedlar även identifierbara företagsrepresentanter ofta levande 

marknadskommunikation. Det att konsumenten i allmänhet, medvetet eller omedvetet, 

tvivlar på formella presentationer väcker dock psykologiska försvarsmekanismer hos 

honom/henne som varumärkesförespråkare sällan stöter på. Av denna anledning anses 

varumärkesförespråkare kunna leverera en mer levande marknadskommunikation än 

företagsrepresentanter. Den flexibilitet, vad gäller både målgrupp och budskap, som 

användning av varumärkesförespråkare erbjuder, utgör ytterligare ett argument för 

denna variant av dold marknadsföring. Trots att en varumärkesförespråkare, i 

förhållande till traditionell marknadsföring, når ut till betydligt färre konsumenter med 

sitt budskap, förefaller hans/hennes förmåga att identifiera och inrikta sig på ett 

specifikt konsumentsegment vara signifikant högre. (Magnini, 2011:245) Vad beträffar 

budskapet betonar Ahmed (2000:32) betydelsen av flexibilitet på den konstant 

föränderliga marknaden. Användning av varumärkesförespråkare gör det möjligt att 
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reagera snabbare liksom mera diskret än de företag vars ekonomiska 

marknadsföringsresurser är bundna vid långsiktiga förbindelser (Ahmed, 2000:32). 

Baserat på de rådande sociala och ekonomiska förhållandena på marknaden kan en 

varumärkesförespråkare följaktligen själv avgöra vem marknadsföringen bör riktas till, 

liksom hur säljbudskapet bör formuleras. Till skillnad från företagsrepresentanter 

besitter varumärkesförespråkare bevisligen en enorm handlingsfrihet, i och med att 

han/hon varken förväntas uppvisa en viss image eller representera en viss 

företagskultur. (Magnini, 2011:245) 

I april 2002 lanserade Sony Ericsson Mobile Communication sin kombinerade 

mobiltelefon och digitalkamera. För den amerikanska marknadsföringen av denna 

användes varumärkesförespråkare. Skådespelare och skådespelerskor rekryterades för 

att parvis närma sig förbipasserande prospekt vid olika turistattraktioner. Uppgiften för 

de rekryterade ”fuskturisterna” var att be intet ont anande turister att fotografera dem 

med deras nya T68i mobiltelefon. Avseendet med kampanjen var att väcka de 

godtrogna turisternas intresse för den nya högteknologiska produkten genom en till 

synes spontan demonstration. En naturlig interaktion med konsumenten uppstod i och 

med att han/hon tilläts utforska och testa produkten själv. Implementeringen av denna 

variant av dold marknadsföring innebar att Sony Ericsson Mobile Communication 

kunde dra nytta av en betydligt mäktigare endossent än en påstridig försäljare - 

nämligen en entusiastisk ägare av mobiltelefonen. (Kaikati och Kaikati, 2004:10-11) 

Intressant är att ifrågavarande kampanj aldrig användes i Europa. Tor Esben Andresen 

(marknadschef för Sony Ericsson Norden) förklarar att de marknadsföringsstrategier 

som tillämpas är anpassade för olika marknader. Vidare fastställer han att det 

tillvägagångssätt som valts för att presentera produkterna i USA inte är aktuellt i 

Europa. (dagensmedia.se) Detta bekräftar följaktligen uppfattningen om att det råder 

en kulturbetingad acceptans av olika marknadsföringsmetoder. 

Kritiker betecknar det oetiskt att vilseleda konsumenten genom rekrytering av 

varumärkesförespråkare. Denna variant av dold marknadsföring liknas vid 

telefonförsäljning och marknadsföringen upplevs som påträngande samt störande. 

Vetskapen om att ens rådgivare och så kallade vänner, i själva verket kan vara 

rekryterade varumärkesförespråkare, kan sannolikt medföra att konsumenter blir allt 

mera vaksamma mot varandra. (Kaikati och Kaikati, 2004:19) Magnini (2011:245) 

spekulerar kring följderna för företagets brand image, om användningen av 

varumärkesförespråkare avslöjas. Det avsiktliga vilseledandet av konsumenten 
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förmodas resultera i ett minskat förtroende för ifrågavarande brand och följaktligen 

även mindre lojala kunder (Magnini, 2011:245). 

2.2.3. Subliminal marknadsföring 

Begreppet subliminal marknadsföring myntades på 1950-talet, då Vicary (forskare 

inom marknadsföring) påstod sig ha influerat konsumenters val genom att subliminalt 

återge brand namn i en biograf. Trots att Vicary i ett senare skede erkände att 

ifrågavarande experiment aldrig ens utförts har subliminal marknadsföring ända sedan 

dess betraktats som ett kontroversiellt ämne. (Verwijmeren, Karremans, Stroebe och 

Wigboldus, 2011:206) Lindstrom (2009:70) ger följande definition av subliminala 

budskap: ”Generally speaking, subliminal messages are defined as visual, auditory, or 

any other sensory messages that register just below our level of conscious perception 

and can be detected only by the subconscious mind”. Det handlar alltså om visuella, 

auditiva eller övriga sensoriska meddelanden som endast upptäcks av vårt 

undermedvetna. 

Begreppet subliminal påverkan används relativt brett i populärkultur. Enligt modern 

uppfattning kan subliminala budskap ta sig uttryck på tre olika sätt (Pratkanis och 

Greenwald, 1988:339). Först och främst bör Vicarys fall begrundas närmare. För drygt 

50 år sedan hävdade marknadsföringsforskaren att han i en biograf, med hjälp av en 

diaprojektor, hade återgett orden ”drick Coca-Cola” och ”ät Popcorn” med fem 

sekunders intervall. Dessa uppmaningar noterades dock inte av åskådarna, eftersom 

varje återgivelse inte varade längre än 1/3000 sekund. Med hänvisning till den ökade 

försäljningen påstods ändå de dolda budskapen ha influerat konsumentens beteende. 

(Lindstrom, 2009:68-69) Ända sedan dess tros filmer och diverse 

underhållningsprogram, på liknande sätt, kunna innehålla omärkbara instruktioner, 

utformade för att motivera tittarens beteende. Utöver detta anses även en del inspelad 

populärmusik innehålla subliminala, ofta revolutionerande, meddelanden. (Pratkanis 

och Greenwald, 1988:339) Genom att spela upp exempelvis Led Zeppelins Stairway to 

Heaven, eller Queens Another One Bites the Dust, baklänges har lyssnare uppgivits 

höra ytterst samhällsfientliga budskap (Lindstrom, 2009:71). Relevant för 

avhandlingen är slutligen spekulationerna kring marknadsförares subliminala 

inkluderande av ord eller bilder, ofta med hänvisningar till sex, i illustrerade 

reklaminslag. Dessa ord eller bilder är skymda till en så pass hög grad att de inte 

upptäcks medvetet. De maskerade inslagen argumenteras dock för att kunna utöva 
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starkt inflytande över konsumentens undermedvetna och följaktligen även över 

hans/hennes beteende. (Moore, 1982:39) 

Vid marknadsföring av Edge raklödder på 1980-talet tillämpades subliminal 

marknadsföring. I reklamannonsen, som avbildade ett löddrigt mansansikte, hade tre 

diffusa kvinnokroppar inkluderats i hopp om att tilltala konsumentens undermedvetna. 

(Shimp, 2000:355) År 1990 uppmanades Pepsi att avlägsna en av sina unikt designade 

burkar från marknaden. Orsaken till detta var en konsuments klagomål på det faktum 

att när sexpacken med kolaburkar staplades på ett visst sätt bildades ett mönster som 

framställde ordet sex. (Lindstrom, 2009:72) Den hajp, liksom den paranoia, som 

skapats kring subliminal marknadsföring under de senaste decennierna, har även fått 

reklamare att leka med idén. Exempelvis McDonald’s använde sig av subliminal 

marknadsföring vid lanseringen av sin McSub. Skyltningen i restaurangen tillkännagav 

lekfullt ”They say even the best subliminal ads never work”. Eftersom en del av 

bokstäverna avvek från resten, vad gäller färgnyans, kunde meningen “The best sub 

ever” tydligt urskiljas. (Hines och Lauterborn, 2008:164) 

Avseendet med subliminal marknadsföring är att påverka konsumentens beteende 

genom att undermedvetet förändra hans/hennes preferenser eller inställning till en 

produkt eller tjänst (Moore, 1982:38). Lindstrom (2009:77) betonar att styrkan hos 

subliminal reklam inte ligger i det som marknadsförs, utan i hur våra hjärnor bearbetar 

det våra sinnen utsätts för. Det råder dock tudelade åsikter om huruvida subliminal 

marknadsföring över huvudtaget fungerar eller ej. Tidigare forskning tyder på att 

subliminal influens kan inverka på vårt beteende beträffande hur villiga vi är att köpa 

en viss produkt liksom hur mycket vi är beredda att betala för denna (Lindstrom, 

2009:75-76). Kaikati och Kaikati (2004:19) hävdar dock att subliminal reklam, trots sin 

manipulativa stämpel, bevisligen inte kan driva mottagaren till att köpa varor som 

han/hon egentligen inte vill ha och inte skulle köpa utan subliminal inverkan. Berry 

(2011) konstaterar följande: ”Subliminal messages cannot plant needs, but they can 

reinforce needs and desires that are already present in the person’s mind”. 

Argumentationen ovan kan följaktligen förklaras av att subliminala 

marknadsföringsbudskap inte kan skapa behov, men däremot förstärka redan 

existerande behov och begär. Här vill jag dock betona att avseendet i detta fall inte är 

att klarlägga i hur stor grad subliminal marknadsföring praktiseras. Att fastställa hur 

väl denna typ av marknadsföring tenderar att inverka på konsumentens köpbeteende är 

inte heller väsentligt. Subliminal marknadsföring utgör endast ett exempel på de 
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varianter av dold marknadsföring som utmärker sig i specifikt två avseenden. Detta 

behandlas utförligt i avsnitt 2.2.5. 

Subliminal reklam betraktas som exceptionellt kontroversiell i och med att 

marknadsföringen inkluderar budskap som kringgår konsumentens perceptionsfält 

(Kaikati och Kaikati, 2004:19). Att medvetet manipulera konsumentens 

undermedvetna, eller att använda sig av tekniker som innebär att delar av 

marknadsföringsbudskapet inte är synligt för blotta ögat, betecknas utan tvivel som 

oetiskt (Hines och Lauterborn, 2008:164-165). Lindstrom (2009:70) hävdar dock att 

trots den hajp och oro, som omgett subliminal reklam under de senaste decennierna, 

tenderar ämnet att bemötas med himlande ögon och kommentaren: ”Vem tror de 

egentligen att de lurar?”. 

2.2.4. Beteenderiktad marknadsföring 

Beteenderiktad marknadsföring handlar om att förse konsumenten med skräddarsydd 

reklam utgående från hans/hennes sökbeteende på Internet. De reklaminslag som 

Internet-användaren mottar baserar sig på registrerade tidigare sökningar samt 

besökta hemsidor. Eftersom tillämpning av denna variant av dold marknadsföring 

innebär förmedlande av mer relevant och följaktligen mer användbar reklam, har 

företag under senare år betraktat det hela som effektivt och lönsamt. (Roy och 

Chattopadhyay, 2010:76) 

Den information som samlas in inkluderar uppgifter om de webbplatser som 

konsumenten besökt, hur mycket tid han/hon tillbringat på dessa, vilka sidor som varit 

intressanta samt vad konsumenten valde att göra eller söka på tillnäst Dwyer (2009:1). 

Tillgången till dylika data gör det möjligt för företag att rikta sin reklam mot sådana 

konsumentgrupper som sannolikt är lättinfluerade. Uppgifter om vad konsumenten gör 

efter det att han/hon utsatts för reklambudskapet medför att även reklamens 

effektivitet kan mätas. Det att företagers resurser inte i lika hög grad slösas på icke 

potentiella kunder utgör naturligtvis ytterligare en fördel för det marknadsförande 

företaget. Exempelvis en Lexusåterförsäljare kan tillämpa beteenderiktad 

marknadsföring för att försäkra sig om att endast konsumenter som nyligen visat 

intresse för exklusiva bilar, på diverse bilförsäljares webbplatser, mottar reklamen. 

(Goldfarb och Tucker, 2011:25-26) Dwyer (2009:1) hänvisar till en rapport av FTC 

(Federal Trade Commission) från år 2000 som beskriver följande scenario av 

beteenderiktad marknadsföring: 
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A consumer from Washington, DC shops online for airline tickets to New York City. She searches 
for flights, but doesn’t make any purchases yet. She subsequently visits the web site of the local 
newspaper, where she sees a targeted ad offering flights between Washington, DC and New York 
City. While the consumer has not been identified by name, her interest in airline tickets has been 
noted, both by placing a cookie on her computer, and logging her airline shopping behavior with 
the advertising network. (Dwyer, 2009:1) 

Mycket tyder på att skräddarsydd reklam kunde vara optimal för dagens konsument 

med tanke på den enorma mängd av, mera och mindre relevanta, säljbudskap som 

han/hon utsätts för dagligen. Kritiker klassificerar dock denna variant av dold 

marknadsföring som extremt kontroversiell med anledning av dess inkräktande i 

konsumentens privatliv (Roy och Chattopadhyay, 2010:76). De data som samlas in 

inkluderar inte personuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och 

telefonnummer. I detta avseende är informationen anonym. Intentionen med 

beteenderiktad marknadsföring är likväl att spåra konsumenter över en längre tid för 

att bygga upp digitala dossierer över deras intressen och köpbeteenden. Konsumenten 

är i allmänhet omedveten om detta och hans/hennes samtycke efterfrågas aldrig. 

Genom att använda data, som insamlats utan konsumentens vetskap, förringar 

beteenderiktad marknadsföring konsumentens självbestämmanderätt vad gäller 

hans/hennes köpbeteende och –beslut online. Det som bör betonas här är skillnaden 

mellan begreppen anonym och privat. Beteenderiktad marknadsföring tillåter 

konsumenterna att vara anonyma (icke namngivna). Privatliv handlar däremot om 

upprätthållandet av fria val, självständighet och självbestämmanderätt. Att 

beteenderiktad marknadsföring tillåter anonymitet hindrar således inte denna variant 

av dold marknadsföring från att göra intrång i konsumentens privatliv. För exempelvis 

e-handel är förtroende exceptionellt viktigt. Förtroende kan erhållas genom respekt av 

privatlivet. (Dwyer, 2009:1-4) Det är följaktligen sannolikt att tillämpning av 

beteenderiktad marknadsföring, med hänvisning till dess dolda spårande av 

konsumenter och därmed störande av privatlivet, kan skada det marknadsförda 

brandets upplevda kredibilitet. 

2.2.5. Förhållandet mellan de olika varianterna av dold marknadsföring 

Syftet med denna avhandling är att mäta dold marknadsföring och därefter fastställa 

dess konsekvenser för företagets brand image. Konstateras kan dock att dold 

marknadsföring är mycket omfattande. Tidigare behandling av metoden har 

exempelvis tagit upp viral marknadsföring (Swanepoel et al., 2009:9), 

produktplacering, subliminal marknadsföring (Petty och Andrews, 2008:7), rekrytering 

av varumärkesförespråkare, celebritetmarknadsföring, bait-and-tease-marknadsföring 
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(Kaikati och Kaikati, 2004:10-12), beteenderiktad marknadsföring, 

gerillamarknadsföring, associationsmarknadsföring och omdöpning av skadade brand 

(Roy och Chattopadhyay, 2010:73). För att kunna genomföra en fullt tillförlitlig 

mätning av metoden bör samtliga varianter av dold marknadsföring uppmärksammas. 

Detta skulle dock resultera i ett otroligt omfattande och förmodligen rörigt 

forskningsarbete. Målsättningen är likväl att kunna mäta så pass många bidragande 

faktorer som möjligt. De varianter av dold marknadsföring som tas i beaktande bör 

följaktligen representera sådana ytterligheter som tydligt skiljer sig karaktärsmässigt 

från varandra. 

Utgående från tidigare akademisk forskning finner jag två aspekter som medför att en 

kategorisering av varianterna är möjlig; huruvida marknadsföringen ifråga är 

personligt inriktad eller ej, samt huruvida marknadsföringen, med hänvisning till 

säljbudskap och sponsor, är identifierbar eller ej. Med hänsyn till dessa två aspekter har 

matrisen nedan (se figur 1) utformats. 

Figur 1 Matris över varianter av dold marknadsföring. 

 

Produktplacering i TV-serier, filmer eller underhållningsprogram riktar sig till den 

stora massan av åskådare, liksom även subliminal marknadsföring i exempelvis 

tidningar. Varumärkesförespråkare, å andra sida, tar personligen kontakt med 
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individuella, förbipasserande människor. Även beteenderiktad marknadsföring 

innebär, som en följd av övervakandet av konsumentens sökbeteende på Internet, 

personligt inriktad marknadsföring. Varken vid produktplacering eller vid användning 

av varumärkesförespråkare utger sig marknadsföringen för att vara just reklam. 

Produktplacering innebär att företagets brand eller produkter integreras som en del av 

TV-seriens, filmens eller underhållningsprogrammets handling. 

Varumärkesförespråkare framställer i sin tur marknadsföringen som personliga 

rekommendationer. Sponsorn liksom den bakomliggande strategin döljs i bägge fall. 

Säljbudskapen vid både subliminal marknadsföring och beteenderiktad 

marknadsföring utger sig däremot oftast för att vara just reklam. De är i allmänhet 

tydligt formulerade och sponsorn bakom marknadsföringen kan lätt identifieras. Det 

som maskeras i dessa fall är enbart den bakomliggande strategin. Med hjälp av 

subliminal marknadsföring avser sponsorn att, i de annars så uppriktiga 

reklaminslagen, inkludera detaljer som endast undermedvetet argumenteras för att 

väcka associationer till det marknadsförda brandet hos konsumenten. Företag som 

tillämpar beteenderiktad marknadsföring avslöjar aldrig hur reklaminslaget når 

ifrågavarande, förhållandevis lättinfluerade, konsument. 

Genom att uppmärksamma en variant från varje kategori, enligt figur 1, kan dold 

marknadsföring mätas med beaktande av matrisens två aspekter. Tidigare forskare 

tenderar att ta hänsyn till åtminstone en av dessa två aspekter vid behandling av dold 

marknadsföring (Roy och Chattopadhyay, 2010:73, 78; Petty och Andrews, 2008:7). 

Den matris som presenteras i figur 1 utgör följaktligen motiveringen till mitt val av nyss 

presenterade varianter av dold marknadsföring. Betonas bör dock att varianterna 

skiljer sig från varandra även med hänsyn till ett flertal övriga faktorer. 

Petty och Andrews (2008:7) identifierar totalt tre olika grupper av dold 

marknadsföring som karaktärsmässigt skiljer sig märkbart från varandra; maskerad 

marknadsföring (masked marketing), infiltreringsmarknadsföring (mole marketing) 

och mental marknadsföring (mental marketing). Maskerad marknadsföring 

kännetecknas av att antingen det kommersiella budskapet eller det sponsorerande 

företaget, alternativt båda, maskeras. Produktplacering och rekrytering av 

varumärkesförespråkare är exempel på varianter där maskerad marknadsföring 

tillämpas. Vid praktiserande av infiltreringsmarknadsföring försöker företaget, med 

okonventionella medel, nå potentiella kunder med ett tydligt identifierat säljbudskap. 

Beteenderiktad marknadsföring är en användbar variant vid tillämpning av 
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infiltreringsmarknadsföring. Avseendet med mental marknadsföring är att de budskap 

som utformas inte skall uppfattas eller utvärderas medvetet av konsumenten, men 

ändå kunna influera hans/hennes beteende. Subliminal marknadsföring klassificeras 

som en variant av dold marknadsföring där mental marknadsföring omsätts i 

praktiken. (Petty och Andrews, 2008:7) 

Enligt Kaikati och Kaikati (2004:7) kan information förmedlas via dold 

marknadsföring på tre olika sätt; fysiskt, verbalt eller virtuellt/viralt. Information 

sprids fysiskt via människor som syns i samband med en viss produkt eller tjänst. Hit 

räknas exempelvis integrerad produktplacering. Varumärkesförespråkare har som 

uppgift att tala om en viss produkt eller tjänst och därmed sprida informationen 

verbalt. Beteendeinriktad marknadsföring sprider i sin tur information viralt eller 

virtuellt. (Kaikati och Kaikati, 2004:7) Med hänvisning till subliminal reklam vill jag 

även påstå att dold marknadsföring kan förmedlas kognitivt. 

För att tydligt belysa skillnaderna liksom likheterna, mellan produktplacering, 

rekrytering av varumärkesförespråkare, subliminal marknadsföring och beteenderiktad 

marknadsföring, har de mest väsentliga karaktärsdragen för respektive 

tillvägagångssätt sammanställts i figur 2. 

Produktplacering 
(filmer/TV-serier/ 

underhållnings-
program) 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Maskerad 
marknadsföring och 

sponsor 
 

Ej personligt inriktad 

Maskerad 
marknadsföring 

Informationen 
förmedlas fysiskt 

Maskerad 
marknadsföring och 

sponsor 
 

Personligt inriktad 

Maskerad 
marknadsföring 

Informationen 
förmedlas verbalt 

Identifierbar 
marknadsföring och 

sponsor 
 

Ej personligt inriktad 

Mental 
marknadsföring 

Informationen 
förmedlas visuellt 

Identifierbar 
marknadsföring och 

sponsor 
 

Personligt inriktad 

Infiltrerings-
marknadsföring 

Informationen 
förmedlas 

viralt/virtuellt 

Figur 2 För avhandlingen relevanta varianter av dold marknadsföring. 

 

Med hänvisning till de introducerade varianternas varierande karaktär är det sannolikt 

att konsumentens syn på dem, sinsemellan, även varierar. Exempelvis Roy och 

Chattopadhyay (2010:78) reflekterar över vilken av de olika varianterna som kan anses 
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vara mest, respektive minst, acceptabel enligt konsumenten. De som baserar sig på 

personliga närmanden, exempelvis användning av varumärkesförespråkare, antas 

klassificeras som mindre acceptabla än sådana icke-personligt inriktade varianter som 

exempelvis produktplacering. Roy och Chattopadhyay (2010:78) Tänkbart är samtidigt 

att de olika tillvägagångssätten skiftar i effektivitet. Med effektivitet syftar jag på hur väl 

budskapet i fråga når ut till konsumenten. Detta fastställs av marknadsföringens 

förmåga att framkalla önskade reaktioner hos konsumenten (Wells, Moriarty, Burnett 

och Lwin, 2007:XIX). 

2.3. Den dolda marknadsföringens verkningsgrad 

För att kunna analysera konsumentens inställning till företags användning av dold 

marknadsföring är vi i behov av en modell för att kartlägga människors erfarenhet av 

och inställning till marknadsföring. Det är väl dokumenterat att konsumentens 

kunskap inverkar märkbart på hans/hennes förmåga att utforma korrekta 

uppfattningar och bedömningar (Ratchford, 2001). På basis av detta anser jag att 

Friestad och Wrights (1994) modell, ”the Persuasion Knowledge Model” (PKM), lämpar 

sig utmärkt för avhandlingen. Denna modell inkluderar en faktor som inte behandlats i 

tidigare övertalningsstudier, nämligen mottagarens personliga kunnande om, liksom 

motstånd mot övertalning. Följande avsnitt baserar sig på Friestad och Wrights (1994) 

forskning kring influeringskunskap. 

2.3.1. Modellen the Persuasion Knowledge Model 

”One of a consumer’s primary tasks is to interpret and cope with marketers’ sales presentations 
and advertising. Over time consumers develop personal knowledge about the tactics used in 
these persuasion attempts. This knowledge helps them to identify how, when, and why marketers 
try to influence them.” (Friestad och Wright, 1994:1) 

The Persuasion Knowledge Model (se figur 3) representerar ett hjälpmedel för att 

utreda hur den person som utsätts för övertalningsförsök tolkar, utvärderar och 

reagerar på detta. Det är alltså inte endast själva säljbudskapet som står i fokus, utan 

även sättet på vilket mottagaren uppfattar marknadsförarens intention med budskapet. 

Termen ”målgrupp” används i modellen för att referera till de som utsätts för 

övertalningsförsök, i vårt fall konsumenterna. Den som i sin tur ligger bakom själva 

övertalningsförsöket, exempelvis marknadsföraren, hänvisas till som ”företag”. 

Målgruppens uppfattning om företagets strategi, bakom budskapet som utformats, 

benämns ”influeringsförsök”. Noteras bör att detta inte enbart är beroende av 
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företagets ifrågavarande budskap, utan inkluderar även målgruppens uppfattning om 

hur och varför företaget utformat, skapat och levererar meddelandet. 

”Influeringsepisod” syftar på det direkt observerbara övertalningsförsöket. För att 

ytterligare behandla målgruppens respons till övertalningsförsöket inkluderar 

modellen även termen ”hanteringsbeteende”. Hanteringsbeteendet baserar sig inte 

enbart på målgruppens kognitiva och fysiska reaktioner till övertalningsförsöket, utan 

även på det tankearbete de utför, beträffande företagets uppträdande, före, efter, 

liksom mellan influeringsepisoderna. 

Figur 3 The Persuasion Knowlegde model (Friestad och Wright, 1994:2). Egen 
översättning och modifiering. 

 

The Persuasion Knowledge Model delar upp målgruppens och företagets kunskap i tre 

separata delar; influeringskunskap (kunnande om samt erfarenhet av övertalning), 
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företagskunskap/målgruppskunskap (uppfattning om företagets egenskaper, 

kompetens och intention/perception av målgruppen) och ämneskunskap (åsikt om 

meddelandets huvudsakliga innehåll). Eftersom denna avhandling fokuserar på 

konsumenten kommer företagets innehavande kunskaper inte att diskuteras 

utförligare. Även attityder till det som marknadsförs är oväsentliga för avhandlingen. 

Det som skall undersökas är konsumentens inställning till dold marknadsföring, samt 

hur tillämpning av sådan inverkar på hans/hennes inställning till brandet bakom 

marknadsföringen. Målgruppens influeringskunskap liksom företagskunskap utgör 

följaktligen det som är av särskild vikt för avhandlingen. 

Betonas bör att the Persuasion Knowledge Model inte förutsäger att konsumenten 

använder influeringskunskap för att stå emot övertalning. Denna kännedom gör det 

dock möjligt för honom/henne att identifiera, analysera, tolka, utvärdera och 

memorera influeringsförsök, liksom att utse samt tillämpa effektiva 

hanteringsstrategier. Avsikten med influeringskunskap är således att målgruppen skall 

upprätthålla kontroll över situationen, oavsett influeringsförsök. 

The Persuasion Knowledge model utgår ifrån att människans influeringskunskap är 

utvecklingsbar. Den enskilda individen utvecklar och förbättrar alltså konstant sin 

kännedom om de övertalningsförsök som han/hon utsätts för.  Influeringskunskap är 

till viss grad även historiskt liksom kulturellt betingad. Detta stödjer följaktligen 

påståendet att uppfattningen av marknadsföring är kulturbetingad liksom varierar 

generationer sinsemellan. Generation Y anses i allmänhet vara negativt inställd till 

traditionell reklam (Swanepoel et al., 2009:9). Med hjälp av dold marknadsföring 

försöker företaget därmed nå ut till dessa. Noteras bör dock att dold marknadsföring 

idag är en allmänt känd metod i och med att ett flertal fall, där denna använts, 

bevisligen offentliggjorts i efterhand (Karpel, 2011; Kaikati och Kaikati, 2004:10-11, 18; 

Roy och Chattopadhyay, 2010:76). Utvecklingsbar influeringskunskap medför 

följaktligen att konsumentens uppfattning om och förståelse för även maskerade 

reklambudskap kommer att öka. På basis av detta kan konstateras att syftet med dold 

marknadsföring med tiden blir allt svårare att uppnå i takt med att de maskerade 

budskapen allt lättare kan identifieras av konsumenten. Vidare betonar Wei, Fischer 

och Main (2008:34) att konsumenter som identifierar tillämpning av dold 

marknadsföring anses vara mindre mottagliga för denna, eftersom deras 

influeringskunskap aktiveras. 
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Målgruppen tenderar även att utvärdera huruvida influeringsstrategin, i vårt fall dold 

marknadsföring, är acceptabel eller inte och slutligen att forma attityder gentemot 

företaget. Dessa attityder grundar sig på influeringsförsökets utformning. Konstateras 

kan följaktligen att konsumentens inställning till företaget, liksom associationer till 

brandet, sannolikt inte är de samma vid tillämpning av dold marknadsföring som vid 

tillämpning av traditionell marknadsföring. Huruvida den inställning och de 

associationer som dold marknadsföring framkallar hos specifikt generation Y är av 

positiv eller negativ karaktär, samt hur detta inverkar på konsumentens spridande av 

word of mouth, hoppas jag kunna utreda i kapitel 5, vid tolkning och analys av 

avhandlingens undersökningsresultat. Denna analys kräver dock även en fördjupad 

förståelse för konceptet word of mouth samt dess koppling till dold marknadsföring. 

2.3.2. Word of mouth 

Word of mouth (WOM) syftar på det verbala utbytet av positiv och negativ information 

om ett företags produkt eller tjänst. Detta utbyte anses ha en direkt koppling till 

företagets framgång (Haywood, 1989:55). Forskningsresultat indikerar att en positiv 

inställning till ett brand kan utvecklas direkt från fördelaktig word of mouth. Samtidigt 

tenderar denna sorts kommunikation att ha en betydande effekt på konsumentens 

köpbeteende. (Mangold, Miller och Brockway, 1999:73-74) Word of mouth klassificeras 

som ett av de allra viktigaste liksom mest inflytelserika koncepten inom 

marknadsföring (Brown och Reingen, 1987; Davidow, 2003). Katz och Lasarzfeld 

(1955:176) hävdar att word of mouth är drygt sju gånger mera effektiv än tidningar, 

ungefär fyra gånger mera effektiv än personlig försäljning samt nästan dubbelt mera 

effektiv än radio, när det gäller marknadsföring av hushållsprodukter och livsmedel. 

Konceptet, som alltså uppmärksammades och värdesattes högt redan för 50 år sedan, 

utgör fortsättningsvis en viktig ingrediens för diverse strategier inom 

marknadskommunikation. 

Dold marknadsföring grundar sig på teorin att word of mouth utgör den mest effektiva 

formen av marknadsföring och ett gott ord från kamratgruppen representerar det 

ultimata marknadsföringsvapnet. De som tillämpar någon variant av dold 

marknadsföring som kommunikationsstrategi strävar efter att bryta sig igenom 

konsumentens försvar mot marknadens övertalningsförsök. Målsättningen är att få rätt 

personer på marknaden att tala gott om produkten, eller tjänsten, utan att avslöja det 

sponsorerande företagets delaktighet. För att lyckas med detta introduceras nya 

produkter och tjänster på marknaden skickligt genom att skapa och sprida ”buzz” 
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(prat), på ett dämpat eller obemärkt sätt. (Kaikati och Kaikati, 2004:6) Med anledning 

av det sponsorerande företagets begränsade synlighet beräknas målgruppen, 

åtminstone till viss mån, vara omedveten om vad som sker. (Roy och Chattopadhyay, 

2010:70) 

Vid marknadsföring via word of mouth betraktas informationskällans upplevda 

trovärdighet som avgörande för resultatet. Denna trovärdighet anses, med hänvisning 

till Belch och Belch (2001) och Triandis (1971), byggas upp av tre faktorer; 

informationskällans upplevda kompetens liksom kunskap om det som marknadsförs, 

informationskällans upplevda förmåga att förmedla tillförlitlig samt objektiv 

information och slutligen informationskällans personliga utstrålning. Aspekter så som 

kännedom om samt tycke för informationskällan påverkar, enligt Triandis (1971), 

naturligt den sistnämnda faktorn. Ju högre grad av upplevd kompetens, upplevd 

tillförlitlighet och personlig utstrålning, desto mera övertygande är det budskap som 

sprids via word of mouth. (Swanepoel et al., 2009:11) Följaktligen är det inte 

överraskande med produktplacering i populära tv-serier som visar upp attraktiva 

skådespelare, eller med marknadsföring i väl omtalade och högt ansedda personers 

bloggar. 

Enligt Ahuja, Michels, Walker och Weissbuch (2007:151) sprids word of mouth då en 

person som är kunnig, alternativt har en åsikt om en produkt eller en tjänst, delar med 

sig av sin uppfattning av, inställning till och erfarenheter av denna. Det som betonas är 

att detta bör ske spontant och självmant, det vill säga utan påverkan av en tredje part 

(Ahuja et al., 2007:151). I allmänhet förmodas den word of mouth som sprids vara 

uppriktig och pålitlig (Kaikati och Kaikati, 2004:9). Enligt Thomas (2004:65) beror 

detta på den underförstådda graden av tillförlitlighet som information eller 

rekommendationer från en vän innehar. Som tidigare konstaterats baserar sig dold 

marknadsföring i teorin på word of mouth. I dessa fall sprids dock informationen 

varken spontant eller självmant. Att de budskap som sprids skulle vara uppriktiga och 

pålitliga kan, med tanke på deras säljinriktade syfte, inte heller fastställas. Intressant 

för avhandlingen är hur konsumenten reagerar då han/hon inser att den word of 

mouth som mottagits egentligen är ett företagssponsorerat säljbudskap. På basen av 

Ashley och Leonards (2009) undersökningsresultat är det sannolikt att konsumentens 

förtroende för det marknadsförda brandet minskar, liksom även hans/hennes 

köpengagemang. Betonas bör dock än en gång att uppfattningen av diverse säljbudskap 

varierar generationer sinsemellan (Van den Bergh och Behrer, 2011:1-2). För att utreda 
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hur målgruppen, som representeras av generation Y, uppfattar marknadsföring bör vi 

följaktligen se närmare på de värderingar och egenskaper som är karaktäriserande för 

specifikt detta segment. 

2.4. Branding till generation Y 

Generation Y (födda 1980-1996) utgör idag en av våra största demografiska grupper 

och beräknas snart vara större än den efterkrigstidsgeneration som generellt benämns 

Baby Boomers (födda 1946-1964). Deras köpkraft är stor, liksom deras inflytande på 

samhället, kulturen, affärslivet, politiken och ekonomin. Som konsumentgrupp har 

generation Y även påverkat de beslut företagen tar gällande marknadsföring och 

branding. (Van den Bergh och Behrer, 2011:6) Med hänvisning till segmentets storlek 

och inflytande betonar Morton (2002:46) vikten av att, som reklamare eller 

marknadsförare, kunna identifiera, förstå och anpassa sig till denna konsumentgrupp. 

Naturligtvis skiljer sig medlemmarna i en generation lika mycket från varandra som 

generationerna sinsemellan. Särskilt i dagens unga generation, som aldrig varit mer 

skiftande vad gäller livsstilar och etnisk mångfald, bör generaliseringar göras varsamt. 

Vissa aspekter av samhället och barnuppfostran anses dock påverka hur företagets 

marknadsföring uppfattas av den unga vuxna konsumenten. (Van den Bergh och 

Behrer, 2011:6) 

De preferenser, attityder och värderingar som är karaktäriserande för generation Y har, 

liksom hos övriga generationer, präglats av historiska upplevelser. Dylika upplevelser 

anses ha medfört att dagens unga vuxna är förhållandevis mera riskaverta, värna om 

sin personliga säkerhet och skeptiska till massmedia samt dess inkräktande i och 

tolkning av människors privatliv, än tidigare generationer. Generation Y tenderar att 

lägga en allt större tonvikt på det privata liksom på skyddandet av information. (Paul, 

2002:44, 48) Här vill jag påminna om företags praktiserande av beteenderiktad 

marknadsföring. Övervakandet av konsumentens intressen och köpbeteende kan 

definitivt klassificeras som inkräktande i hans/hennes privatliv. För att kunna skapa en 

förståelse över generation Y bör konsekvenserna av segmentets dylika formativa 

upplevelser utredas. 

Anders Parment (2008:22) beskriver generation Y som ”en generation som har vuxit 

upp i ett varumärkesimpregnerat och ständigt kommunicerande samhälle”. Även Van 

den Bergh och Behrer (2011:5) betonar det faktum att generation Y vuxit upp i en värld 
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full av brand och kommersiell media. Hur har då detta präglat konsumentgruppens 

inställning till reklam och marknadsföring? Smith och Kiger (2005:215) besvarar denna 

fråga med följande liknelse: ”Consumers react to advertising in much the way they react 

to a virus – too much exposure can either make them sick or immune”. Detta kan 

tänkas utgöra en bidragande orsak till att fler än sju av tio unga vuxna anger sig för att 

vara kritiska gentemot reklam (Van den Bergh och Behrer, 2011:33), samt till att 

traditionell marknadsföring, riktad till generation Y, följaktligen betraktas som 

ineffektiv (Morton, 2002:47). Parment (2008:174-175) anser att den som vill 

kommunicera framgångsrikt med dagens medietrötte och mediemättade konsument 

måste lämna massmarknadsföringstänkandet, liksom dess kommunikationsmetoder, 

för nya, listiga och mera tilltalande tillvägagångssätt. Ett resultat av dylika resonemang 

kan sannolikt vara implementering av dolda marknadsföring. Den unga vuxna 

konsumentens förtroende för okända medmänniskor utger sig numera för att vara 

rentav större än hans/hennes förtroende för brand (Van den Bergh och Behrer, 

2011:26). Detta motiverar företagets rekrytering av varumärkesförespråkare. Morton 

(2002:48) betonar slutligen att marknadsförare som vill nå ut till generation Y bör 

försäkra sig om att säljbudskapet sprids som word of mouth. Som tidigare konstaterats 

baserar sig dold marknadsföring på specifikt detta koncept. Avseendet är att få rätt 

personer att tala om produkten eller tjänsten samt att denna skall framställas som 

häftig och trendig (Kaikati och Kaikati, 2004:6). 

Vid granskning av företags beteenden på marknaden anses generation Y vara 

exceptionellt kritiska. Nästan nio av tio unga vuxna konsumenter värdesätter det att 

företag alltid talar sanning. Sannolikheten är stor att generation Y tappar förtroendet 

för företag som inte handlar öppet. (Van den Bergh och Behrer, 2011:26, 34) Vi kan 

således dra slutsatsen att vetskap om företagets tillämpning av dold marknadsföring, 

samt dess spridande av oäkta word of mouth, kan ha ödesdigra konsekvenser vid 

marknadsföring till detta segment. 

Enligt Parment (2008:199) är generation Y även känsliga för brandets underliggande 

värderingar. Den unga vuxna konsumenten föredrar brand som återspeglar 

hans/hennes livsstil, samt vars kärnidentitet är baserad på kärnvärderingar (Morton, 

2002:47). Det kan följaktligen vara svårt att väcka segmentets intresse för ett brand 

vars värderingar gruppen inte sympatiserar med. Exempelvis etiska frågeställningar, 

miljöansvar och välgörenhet uppmärksammas allt mer av generation Y (Van den Bergh 

och Behrer, 2011:35). 
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Dagens unga vuxna konsument föredrar brand med en högt värderad brand image 

(Morton, 2002:47). Van den Bergh och Behrer (2011:26) betonar det att ett brands 

värde numera avgörs av Generation Y, inte av företaget: ”A brand is not what a 

company wants it to be, it’s what the Gen Y want it to be.” Fler än sju av tio unga vuxna 

anger sig nämligen ogilla företag som försöker skapa sig en image de inte har naturligt. 

(Van den Bergh och Behrer, 2011:26, 35) 

2.5. Brand image 

En inte alltför ovanlig missuppfattning ett flertal företag har, är att de genom 

utvecklandet av en ny företagsidentitet tror sig kunna skapa ett nytt brand. Företaget 

får visserligen ett nytt utseende, men definitivt inte ett nytt brand. Ett brand definieras 

inte av företagets logo, utan av företagets handlingar. “Brands are like people and no 

matter what clothes you wear others will see you for what you are through your 

behaviour”. (Arnold, 2009:8) Här betonas följaktligen konsumentens utvärdering av 

brandet utgående från innehavarens handlingar. Baserat på denna utvärdering 

utformas därefter innehavarens brand image. Grönroos (2007:339) ger följande 

definition av termen image: ”The image of a company or any other organization, 

international, nationwide or local, represents the values customers, potential 

customers, lost customers and other groups of people connect with the organization.” 

Eftersom en image byggs upp i individens medvetande, samt är beroende av 

individuella tolkningar och värderingar, är det naturligt att den varierar konsumenter 

emellan (Grönroos, 2007:339). 

Väsentligt är även att känna till skillnaden mellan begreppen brand image och brand 

identity. Medan företagets brand image syftar på den uppfattning av produkten eller 

tjänsten som byggs upp i konsumentens medvetande, används begreppet brand 

identity för att skildra den uppfattning av produkten eller tjänsten som 

marknadsföraren vill skapa. Grönroos (2007:330-331) Noteras bör följaktligen att 

företagets verkliga brand image kan skilja sig avsevärt från dess brand identity. 

Eftersom denna avhandling fokuserar på konsumentens perspektiv är det begreppet 

brand image som är av betydelse. 

Konsumentens tolkning av den marknadsförda produkten eller tjänsten utformas i 

hans/hennes medvetande och baserar sig på alla de intryck och associationer som 

memorerats och förknippats med ifrågavarande brand. Exempelvis faktorer som 

testning av produkten, förpackning, producentens rykte, brandets namn, reklamens 
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format och innehåll samt val av marknadsföringsmedium inverkar alla på brandets 

image. (Pars och Gulsel, 2011:229) Konsumenten reflekterar ständigt över diverse 

budskap förknippade med brand. Brand imagen formas därmed konstant, medvetet 

eller omedvetet, allt eftersom nya intryck tas in. (Grönroos, 2007:331) 

Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle i vilket det inte längre handlar om att söka, 

utan om att välja bland alla de alternativ som erbjuds. För att överleva på marknaden 

bör företaget vinna konsumentens förtroende, inte genom att enbart möta hans/hennes 

förväntningar, utan genom att överträffa dessa (Pars och Gulsel, 2011:227). Intresset 

för det immateriella värdet liksom upplevelserna kring ett varumärke eller en produkt 

har vuxit sig allt starkare under de senaste decennierna. För dagens unga konsument är 

det en självklarhet att en produkt har både ett materiellt och ett immateriellt innehåll. 

(Parment, 2008:103-104) Enligt Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2010:33) 

köper vi inte längre en produkt med anledning av vad den gör, utan av vad den betyder. 

Detta innebär inte att produktens primära funktioner är oväsentliga, utan snarare att 

dess förknippade betydelse skapar ett ovärderligt mervärde. Vid val av produkt 

kommer det brand vars image överensstämmer bäst med konsumentens egna 

värderingar att ha en betydande konkurrensfördel. (Solomon et al., 2010:33-34) Även 

Pars och Gulsel (2011:229) anser att dagens konsument utvärderar produkter och 

tjänster utgående från dess brand image. Det som slutligen konsumeras är följaktligen 

inte produkten eller tjänsten, utan brand imagen (Pars och Gulsel, 2011:229). 

Betydelsen av en högt värderad brand image kan inte undgås. Koll och von Wallpach 

(2009:338) fastställer följande: ”What customers associate with a brand is the result of 

what they have felt, learnt, seen and heard about the brand. This knowledge impacts 

the attitudinal and behavioral brand response of customers”. Baserat på detta citat kan, 

till att börja med, konstateras att företagets brand image mycket sannolikt påverkas av 

konsumentens kännedom om och erfarenheter av dess marknadsföring. Vidare hävdas 

denna kunskap inverka på konsumentens inställning till och beteende gentemot 

brandet. Detta kan följaktligen innebära att företagets brand image påverkar 

konsumentens intentioner att införskaffa produkter eller tjänster, av ifrågavarande 

brand, i framtiden. Denna tolkning stödjs av Pars och Gulsels (2011:234) 

undersökningsresultat, vilka tyder på att företagets brand image påverkar 

konsumentens val av inköp. Om tillämpning av dold marknadsföring har negativa 

konsekvenser för företagets brand image utgör detta resonemang följaktligen ett 



 

 

31 

incitament för marknadsförare att avstå från varianter som baserar sig på denna 

marknadsföringsmetod. 

2.6. Dold marknadsföring med företagets brand image på spel 

Vid tillämpning av traditionell marknadsföring har det sponsorerande företaget 

vanligtvis full kontroll över reklamens innehåll. Det är marknadsföraren som dikterar 

exakt hur ett meddelande skall utformas samt kommuniceras, både i tryckta och i 

digitala media. Dold marknadsföring tillåter inte denna motsvarande kontroll över 

budskapet. För det första tenderar de maskerade säljbudskapen att förvrängas en aning 

allt eftersom de förmedlas från en person till en annan. För det andra är det svårt att 

förutse exempelvis vilka ord en bloggare kommer att använda för att marknadsföra en 

produkt, eller hur en skådespelare kommer att uppvisa en produkt i tv. (Kaikati och 

Kaikati, 2004:16) Även Magnini (2011:247) betonar det faktum att den flexibilitet 

beträffande budskapet, som tidigare presenterats som ett argument för användning av 

varumärkesförespråkare, kan utgöra en nackdel. Forskaren hänvisar till svårigheterna 

att förutse hur en varumärkesförespråkare kommer att presentera en produkt i en 

vardaglig konversation (Magnini, 2011:247). Bristande kontroll över 

marknadsföringens innehåll utgör följaktligen en risk som företaget tar vid tillämpning 

av dold marknadsföring. 

Dold marknadsföring har även en tendens att misslyckas utan förvarning med 

anledning av sin natur. Istället för att fungera roande och överraskande kan kampanjen 

inverka negativt på brandets image, då den maskerade marknadsföringen medför att 

konsumenten känner sig lurad. Jag vill belysa detta med ett exempel. Vid lanseringen 

av Dr. Pepper’s Raging Cow tillämpades dold marknadsföring i bloggar. När detta väl 

offentliggjordes förargades ett flertal av de bloggare som betraktar ärlighet och 

integritet som en väsentlighet för ifrågavarande medium. (Kaikati och Kaikati, 

2004:18) I dylika fall är risken stor att konsumenten börjar sprida negativ word of 

mouth, något som kan ha ödesdigra följder för företagets brand image. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att dold marknadsföring utgör en 

förhållandevis riskfylld metod som kännetecknas av bristande kontroll, oberäkneliga 

konsumentreaktioner och, vid identifikation, eventuellt spridande av negativ word of 

mouth. Samtidigt klassificeras marknadsföringsmetoden som den mest optimala när 

det gäller att nå ut till specifikt yngre generationer. 
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3 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH 

GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel presenteras den undersökningsstrategi som tillämpades vid 

avhandlingens empiriska undersökning. Enkätens uppläggning liksom valet av 

undersökningsmaterial och respondenter diskuteras och motiveras. Som avrundning 

behandlas själva datainsamlingen. 

3.1. Undersökningsstrategi 

För att uppnå syftet med avhandlingen genomfördes en kvantitativ undersökning med 

kvalitativa inslag i form av öppna frågor. Detta gav mig som undersökare möjlighet att 

effektivt kunna jämföra undersökningsresultat, att utreda och kunna förklara variablers 

samband, samt att testa de tidigare presenterade teorierna (Christensen, Engdahl, 

Grääs och Haglund, 2010:69). Samtidigt erhöll jag tilläggsinformation beträffande 

värderingar och tänkesätt (Kylén, 2004:10). Undersökningen var strukturerad och 

utgick från en enkät. I och med att jag som forskare, på basen av en teori, presenterar 

antaganden om verkligheten i hypoteser, utgör denna avhandling ett hypotetiskt-

deduktivt arbete (Olsson och Sörensen, 2004:35). 

För att uppnå avhandlingens syfte undersöktes konsumentens inställning till såväl dold 

marknadsföring som det dolt marknadsförda brandet. Väsentligt var även att fastställa 

hur denna inställning inverkar på konsumentens relation till det dolt marknadsförda 

brandet. Tre relevanta forskningsfrågor ämnades följaktligen besvaras. 

1.) Hur förhåller sig konsumenten till dold marknadsföring? 

2.) Vad anser konsumenten om det brand som marknadsförs genom tillämpning av 

dold marknadsföring? 

3.) Hur påverkas konsumentens förhållande till brandet då han/hon får vetskap om 

företagets tillämpning av dold marknadsföring? 

På basen av den teori som presenterats i avhandlingens teoretiska referensram ställdes 

tre hypoteser. Utgående från tidigare forskning förväntade jag mig att dagens 

informerade, unga vuxna, konsument klassificerar dold marknadsföring som en 

vilseledande och oacceptabel metod. 

Hypotes 1: Generation Y har en negativ inställning till dold marknadsföring. 
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Baserat på de karaktärsdrag, som tidigare fastställts vara kännetecknande för 

målgruppen, antog jag även att uppdagande av företagets tillämpning av dold 

marknadsföring varken uppfattas som förväntat, uppriktigt eller respektabelt beteende 

av generation Y. Detta leder mycket sannolikt till negativa konsekvenser för företagets 

brand image. 

Hypotes 2: Uppdagande av ett företags tillämpning av dold marknadsföring inverkar 

negativt på företagets brand image hos generation Y. 

I avhandlingens teoretiska referensram identifierades ett samband mellan företagets 

brand image och konsumentens val av inköp. Det är följaktligen troligt att en försämrad 

brand image inverkar negativt på konsumentens köpvillighet. Övriga risker som 

behandlats i kapitel två är exempelvis spridande av negativ word of mouth samt ett 

minskat förtroende för och en försämrad inställning till brandet. En försämrad brand 

image, som följd av uppdagad dold marknadsföring, kan således mycket väl inverka 

negativt på konsumentens relation till brandet. 

Hypotes 3: Uppdagande av ett företags tillämpning av dold marknadsföring inverkar 

negativt på relationen mellan generation Y och det marknadsförda 

brandet. 

3.2. Disposition 

En väl planerad och genomtänkt undersökning underlättar i regel analysen av det 

insamlade datamaterialet. Även resultatens tillförlitlighet och relevans påverkas 

generellt i positiv bemärkelse av en väl strukturerad undersökning. Som grund för 

undersökningens disposition låg dels de fyra, grundligt behandlade, varianterna av 

dold marknadsföring och dels de tre nyss presenterade forskningsfrågorna. Utgående 

från dessa valdes undersökningsmaterialet ut och enkäten byggdes upp. 

3.2.1. Val av undersökningsmaterial 

Totalt fyra olika varianter av dold marknadsföring har presenterats utförligt i 

avhandlingens teoretiska referensram; produktplacering, rekrytering av 

varumärkesförespråkare, subliminal marknadsföring och beteenderiktad 

marknadsföring. Dessa skiljer sig karaktärsmässigt märkbart från varandra, men anses 

alla basera sig på metoden dold marknadsföring. För att erhålla en helhetsuppfattning 
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av dold marknadsföring var följaktligen samtliga fyra varianter representerade i 

undersökningsmaterialet och betraktades sinsemellan som likvärdiga. 

Det är en självklarhet att alla respondenter inte hade samma kunskap inom 

marknadsföringsområdet, för att inte tala om specifikt dold marknadsföring. Att fylla i 

enkäten utan någon som helst kunskap eller kännedom om ämnet leder till ett icke-

tillförlitligt resultat. För att undvika detta skapades fyra informativa videoklipp. Dessa 

innehöll, förutom allmängiltiga definitioner, främst exempel på fall där de olika 

varianterna av dold marknadsföring använts i praktiken. Videoklippen säkerställde att 

samtliga respondenter hade den insikt som krävdes för att kunna ta ställning till 

enkätens påståenden. Avseendet var att ett videoklipp skulle ge en objektiv bild av 

ifrågavarande variant av dold marknadsföring. Samtliga videoklipp var mellan tre och 

fem minuter långa samt visades på webbplatsen YouTube. Länkarna till videoklippen 

finns tillgängliga i bilaga 1. 

3.2.2. Enkätens uppläggning 

Den enkät som användes innehöll såväl slutna som öppna frågor. Förhoppningen med 

detta var att erhålla tilläggsinformation beträffande respondentens värderingar liksom 

tänkesätt, trots det faktum att enkätundersökningar inte, på samma sätt som 

intervjuer, möjliggör ställandet av följdfrågor (Kylén, 2004:10). I kapitel fyra 

analyseras de slutna frågorna statistiskt medan de öppna frågorna analyseras 

innehållsmässigt. Enkäten, med länkar till videoklippen, finns tillgänglig i 

avhandlingens bilaga 1. 

Enkätens samtliga frågor och påståenden grundade sig på den teori som behandlats i 

avhandlingens teoretiska referensram. Inledningsvis efterfrågades nödvändig 

bakgrundsinformation om respondenten. Målsättningen var att stickprovet skulle vara 

representativt med hänvisning till ålder och kön. Då jag fokuserar på hela den 

finländska marknaden är det även väsentligt att jag, som undersökare, kan bevisa att 

jag inte begränsat mitt val av respondenter till personer uppväxta i en specifik stad. 

Vidare har en respondent, som specialiserat sig inom marknadsföring, sannolikt en 

annan syn på dold marknadsföring än en respondent med exempelvis 

restonomutbildning. Variation bör följaktligen även finnas i såväl respondenternas 

hemorter, som respondenternas utbildning, för att det slutgiltiga resultatet skall kunna 

anses vara tillförlitligt. Den bakgrundsinformation som efterfrågades var följaktligen 

ålder, kön, hemort och utbildning (se bilaga 1). 
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Efter det att respondenten bekantat sig med det första videoklippet ombads han/hon ta 

ställning till enkätens påståenden. Dessa påståenden var indelade i tre grupper. Vid 

behandling av formulärets utseende betonar Trost (2001:90) vikten av frågornas, i 

detta fall påståendenas, inbördes ordning. Påståenden som hör samman 

innehållsmässigt bör listas i anslutning till varandra och irrelevanta frågor bör 

undvikas (Trost, 2001:90). Ifrågavarande enkäts påståenden formulerades och 

grupperades med avseende att besvara avhandlingens tre ställda forskningsfrågor. 

Till att börja med utreddes respondentens inställning till den introducerade varianten 

av dold marknadsföring. Detta mättes på en intervallskala där 1 stod för ”Helt av annan 

åsikt” och 5 stod för ”Helt av samma åsikt”. I avhandlingens problemdiskussion väcktes 

bland annat frågan huruvida dold marknadsföring ens kan klassificeras som dold 

längre. Även metodens grad av acceptans, liksom dess förhållande till traditionell 

reklam, har diskuterats. Utgående från detta formulerades enkätens tre första 

påståenden. Avseendet med de två därpå följande satserna var att föra respondentens 

tankar vidare, från själva varianten av dold marknadsföring, till det brand som faktiskt 

marknadsförs. Genom att identifiera en koppling mellan marknadsföringen och 

brandets rykte, liksom mellan marknadsföringen och graden av uppmärksamhet som 

väcks kring brandet, fick jag som undersökare respondenten att tänka ett steg längre. 

Han/hon hade redan tagit ställning till den introducerade varianten av dold 

marknadsföring. Det som nu efterfrågades var hur denna, positiva eller negativa, 

inställning påverkar respondentens uppfattning om det marknadsförda brandet. Den 

första gruppens två avslutande påståenden fungerade som en naturlig övergång till 

enkätens andra del. 

I enkätens andra del uppmanades respondenten att beskriva ett brand, som 

marknadsförs genom tillämpning av den presenterade varianten av dold 

marknadsföring. Avseendet var att besvara forskningsfrågan ”Vad anser konsumenten 

om det brand som marknadsförs genom tillämpning av dold marknadsföring?”. För 

mätningen användes Osgoods semantiska differentialskala. Detta innebär att ett antal 

adjektiva motsatspar, exempelvis fantasilös kontra kreativ, ordinär kontra originell 

eller motbjudande kontra tilltalande, presenterades och den svarande ombads därefter 

ange hur pass fantasilöst eller kreativt ett givet objekt är (Trost, 2001:139). 

Respondenten angav i detta fall grader av adjektiva egenskaper hos det dolt 

marknadsförda brandet. Brandet bedömdes utefter totalt sju motsatspar, som 
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presenterades som ytterligheter på femstegs skalor. De utvalda adjektiven berättade 

mycket om respondentens emotionella reaktioner gentemot det som marknadsförs. 

Då respondenten nu hade utvärderat det dolt marknadsförda brandet var det dags att 

fundera över hur hans/hennes förhållande till detta påverkas av uppdagandet av den 

dolda marknadsföringen. Att öka konsumentens medvetenhet om brandet angavs 

tidigare vara en av målsättningarna med dold marknadsföring. Riskerna har å andra 

sidan konstaterats vara ett minskat förtroende för brandet och eventuellt spridande av 

negativ word of mouth. I avsnitt 2.3.2 antyddes att word of mouth står i direkt 

förhållande till konsumentens inställning till brandet och tenderar även att inverka på 

konsumentens köpbeteende. Enkätens tredje grupp av påståenden utformades med 

fokus på konsumentens förtroende för, kännedom om samt inställning till brandet, 

hans/hennes villighet att sprida positiv/negativ word of mouth och slutligen 

hans/hennes köpvillighet. Återigen tillämpades en intervallskala där 1 stod för 

”Försämras/försvagas” och 5 stod för ”Förbättras/förstärks”. 

Respondenten hade nu introducerats för, reflekterat över och tagit ställning till den 

ifrågavarande varianten av dold marknadsföring liksom det marknadsförda brandet. 

Avslutningsvis tilläts han/hon fritt kommentera detta. Trost (2001:72-73) 

rekommenderar undersökaren att ställa en öppen, kravlös fråga i slutet av varje 

enkätformulär. Förhoppningen är att erhålla fördjupad information och på så sätt 

uppnå en förståelse över hur respondenten har resonerat i sitt genomförande av 

undersökningen. Även om denna öppna fråga sällan besvaras av fler än tio procent av 

respondenterna erhålls ofta värdefulla synpunkter, som underlättar tolkningen och 

analysen av det insamlade materialet (Trost, 2001:73). 

Samma påståenden och samma gruppering av dessa användes vid mätning av 

respektive variant av dold marknadsföring. Med andra ord fyllde respondenten i totalt 

fyra, näst intill identiska, formulär. Formulär 1 fylldes i efter det att respondenten 

bekantat sig med videoklipp 1, formulär 2 fylldes i efter det att respondenten bekantat 

sig med videoklipp 2 och så vidare. Undersökningen genomfördes av respondenten på 

ungefär 25 minuter. 

3.2.3. Val av respondenter 

Totalt 76 unga vuxna deltog i undersökningen. Enligt tumregel bör stickprovet, för att 

kunna anses vara representativt, inte understiga 50 respondenter (Christensen et al., 
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2010:121). Samtliga respondenter var födda mellan 1980-1996 och bosatta i Finland. 

Följaktligen klassificerar jag det stickprov som användes för avhandlingens 

undersökning som representativt för målgruppen; den finländska marknadens 

generation Y. 

Respondenterna valdes inte ut slumpmässigt. Eftersom jag ville ha ett representativt 

stickprov med avseende på ålder och kön gjordes ett kvoturval. Idén bakom kvoturval 

är att undersökaren skall erhålla ett urval av människor, eller enheter, som är 

representativt för populationen i bestämda avseenden (Trost, 2001:29). Stickprovet såg 

följaktligen precis likadant ut som populationen, den finländska marknadens 

generation Y, i fråga om köns- och åldersfördelningen. 

Betonas bör att inga jämförelser ämnades göras mellan de olika åldersgruppernas 

ställningstaganden. Som undersökare strävade jag inte heller efter att ställa kvinnliga 

respondenters förhållningssätt gentemot manliga respondenters. Generation Y 

analyserades som en enhetlig grupp. Avseendet med kvoturvalet var enbart att uppnå 

ett så pass representativt stickprov som möjligt. 

Respondenterna ställde upp frivilligt i undersökningen och ingen lön utbetalades åt 

dem. Samtliga respondenter tilläts vara anonyma. Eftersom kännedom om 

avhandlingens egentliga syfte sannolikt hade påverkat respondentens svar, samt 

därmed även inverkat negativt på undersökningens tillförlitlighet, avslöjades inte detta 

före undersökningstillfället. 

3.3. Datainsamling 

All datainsamling skedde elektroniskt. Det internetbaserade enkätverktyget Webropol 

användes för att samla in, bearbeta och rapportera datamaterialet. Undersökningen 

öppnades tisdagen 25 september 2012 och stängdes tre veckor senare. 

Ett följebrev sändes ut som ett meddelande till totalt 80 handplockade personer via det 

sociala mediet Facebook. I detta följebrev introducerade jag inledningsvis mig själv 

liksom avseendet med undersökningen. Respondenterna informerades därefter om 

undersökningens längd och ombads fylla i den enkät, som de nådde via bifogad länk, 

samt följa de instruktioner som gavs till dem. Vidare rekommenderades respondenten, 

med hänvisning till videoklippen, kontrollera att datorns högtalare var på. 
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Avslutningsvis betonades vikten av respondentens medverkan liksom hans/hennes rätt 

att vara anonym. Detta följebrev finns tillgängligt i avhandlingens bilaga 2. 

En vecka efter det att undersökningen hade öppnats sändes en första påminnelse, i 

form av ett meddelande via Facebook, ut till de 80 handplockade personerna. 

Följebrevet sändes även ut till ytterligare 30 personer. Dessa representerade 

medlemmar från de åldersgrupper där antalet respondenter för tillfället var lägst. I 

detta skede uppmuntrades respondenterna även att sända följebrevet, med länken till 

undersökningen, vidare till vänner och bekanta. Avseendet med detta var att uppnå en 

snöbollseffekt för att öka det totala antalet respondenter liksom dess spridning vad 

gäller utbildning och hemort. 

Totalt tre påminnelser sändes ut i form av meddelanden via Facebook. Under den 

tredje veckan sändes följebrevet även ut via e-post till samtliga studerande vid Svenska 

handelshögskolan i Vasa. I detta fall riktades följebrevet enbart till första årets 

studerande. Specifikt studerande som var yngre än 20 år uppmanades fylla i enkäten. 

Med detta handlande strävade jag efter att effektivt aktivera generationens yngsta 

åldersgrupp. Tisdagen 16 oktober 2012 stängdes undersökningen och analysarbetet 

inleddes.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras de undersökningsresultat som uppnåtts statistiskt. 

Avseendet är att analysera och tolka betydelsen av resultaten för att därefter kunna 

redogöra för det praktiska värdet av dem. Sammanfattningsvis diskuteras resultatens 

tillförlitlighet med hänsyn till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

4.1. Presentation och analys av undersökningsresultat 

Baserat på respondenternas ställningstaganden har medelvärden och 

standardavvikelser räknats ut för enkätens samtliga påståenden. Tabeller över dessa 

har sammanställts och presenteras i detta avsnitt. För att underlätta jämförelsen av de 

olika varianterna av dold marknadsföring testas dessa i variansanalyser. Post Hoc-test 

(Bonferroni) genomförs för att utreda specifikt vilka varianter av dold marknadsföring 

som skiljer sig signifikant från varandra, i de avseenden som enkäten tar upp. Totalt 19 

respondenter (25 %) valde att fritt kommentera åtminstone en av de presenterade 

varianterna av dold marknadsföring. En översikt av samtliga kommentarer finns 

tillgänglig i avhandlingens bilaga 4. 

I detta avsnitt analyseras de för avhandlingen mest värdefulla undersökningsresultaten 

som uppnåtts statistiskt. De fria kommentarer som, på ett eller annat sätt, kontribuerar 

till de uppnådda resultaten analyseras innehållsmässigt. Inledningsvis skall vi se 

närmare på den grupp av unga vuxna som deltog i undersökningen. 

4.1.1. Analys av respondenter 

Totalt 76 respondenter deltog i undersökningen. De för kvoturvalet nödvändiga 

uppgifterna, som anges i tabell 1, hämtades från Statistikcentralens hemsida. 

Den finländska 
marknadens 
generation Y 

15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år TOTALT 

Flickor 
327 766 332 881 345 438 340 247 

656 593 
1 346 332 

Pojkar 689 739 

Tabell 1 Ålders- och könsfördelningen hos den finländska marknadens generation Y för år 
2011, angett i exakta antal (Statistikcentralen). 
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Ålders- och könsfördelningen hos den finländska marknadens generation Y uttrycks i 

procentandelar i tabell 2. 

Den finländska 
marknadens 
generation Y 

15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år TOTALT 

Flickor 
24,3 % 24,7 % 25,7 % 25,3 % 

48,8 % 
100 % 

Pojkar 51,2 % 

Tabell 2 Ålders- och könsfördelningen hos den finländska marknadens generation Y för år 
2011, angett i procentandelar. 

 

Baserat på dessa uppgifter beräknades den ålders- och könsfördelning som gällde för 

undersökningens stickprov. Denna fördelning av respondenter sammanställs i tabell 3. 

Den finländska 
marknadens 
generation Y 

15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år TOTALT 

Flickor 18 
(23,7 %) 

19 
(25,0 %) 

20 
(26,3 %) 

19 
(25,0 %) 

37 (48,7 %) 76 
(100 %) Pojkar 39 (51,3 %) 

Tabell 3 Den ålders- och könsfördelning som, baserat på uppgifterna i tabell 2, bör uppnås 
för det stickprov som används till undersökningen. 

 

Eftersom ovannämnda fördelning, uträknat på basen av verkliga förhållanden, 

överensstämde med förhållandena för ifrågavarande stickprov, kan vi konstatera att 

kraven för kvoturvalet uppfylldes. Stickprovet är därmed representativt för den 

finländska marknadens generation Y i avseendena ålder och kön. 

Representanter från totalt 18 olika hemorter deltog i undersökningen. Fem 

utbildningsnivåer och totalt 20 olika huvudämnen/studieinriktningar angavs. Även i 

dessa avseenden råder alltså en klar spridning. All bakgrundsinformation om 

respondenterna har sammanställts i de tabeller som presenteras i bilaga 3. 

4.1.2. Presentation och analys av respondenternas ställningstaganden 

till de olika varianterna av dold marknadsföring 

Respondenten tog ställning till totalt fem påståenden som fokuserade på de 

introducerade varianterna av dold marknadsföring. Variansanalysen intygade att 

signifikanta skillnader råder mellan varianterna, för samtliga påståenden, vid en 

signifikansnivå på 0,05. Ett Post Hoc-test (Bonferroni) genomfördes följaktligen för 

varje påstående. En sammanställning över medelvärden, standardavvikelser och 
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probvärden, för respondenternas ställningstaganden till enkätens fem inledande 

påståenden, presenteras i tabell 4. 

Tabell 4 En sammanställning över medelvärden, standardavvikelser och probvärden för 
respondenternas ställningstaganden till enkätens fem inledande påståenden.  
p<0,05 = * 
p<0,01 = ** 

 

Till att börja med mättes respondentens kännedom om respektive variant av dold 

marknadsföring. I detta avseende uppnådde produktplacering det klart högsta 

medelvärdet (4,46). Produktplacering bör följaktligen betraktas som den, för 

konsumenten, mest kända av de presenterade varianterna av dold marknadsföring. Det 

att standardavvikelsen var lägst, vid mätning av produktplacering (0,97), tyder på att 

respondenterna även var förhållandevis mycket överens i sina ställningstaganden. 

Rekrytering av varumärkesförespråkare visade sig, med ett medelvärde på 3,05, vara 

den variant av dold marknadsföring som den typiska respondenten var minst bekant 

med. En standardavvikelse på 1,44 indikerar även att kännedomen om företags 

Vänligen ta ställning till följande påståenden efter det att du bekantat dig med 
tillhörande videoklipp. Videoklipp:http://www.youtube.com/watch?v=KKxjIY-lZEg 
 http://www.youtube.com/watch?v=w6m3i6CXK_M 

http://www.youtube.com/watch?v=sducHWPiVyw 
http://www.youtube.com/watch?v=bmawrxr9Skw 

 
Variant av dold 
marknadsföring 

Produkt-
placering 

Rekrytering av 
varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Anova 

Statistiksa mått 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Probvärde 

Jag kände till 
denna variant. 

4,46** 
(0,97) 

3,05** 
(1,44) 

3,58** 
(1,33) 

4,04** 
(1,33) 

0,000 

Jag anser att 
denna variant är 
oacceptabel. 

2,00** 
(1,08) 

2,92** 
(1,32) 

3,31** 
(0,96) 

2,63** 
(1,19) 

0,000 

Jag föredrar 
traditionell reklam 
framom denna 
variant. 

2,44** 
(1,14) 

3,44** 
(1,29) 

3,83** 
(1,02) 

3,19** 
(1,16) 

0,000 

Jag anser att 
denna variant kan 
skada brandets 
rykte. 

2,80** 
(1,09) 

3,37** 
(1,17) 

3,56** 
(0,87) 

2,88** 
(1,10) 

0,000 

Jag tror att denna 
variant kan väcka 
uppmärksamhet 
för brandet. 

4,40** 
(0,70) 

4,15** 
(0,87) 

3,72** 
(0,74) 

4,13** 
(0,76) 

0,000 

http://www.youtube.com/watch?v=KKxjIY-lZEg
http://www.youtube.com/watch?v=w6m3i6CXK_M
http://www.youtube.com/watch?v=sducHWPiVyw
http://www.youtube.com/watch?v=bmawrxr9Skw
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rekrytering av varumärkesförespråkare, vid marknadsföring av sitt/sina brand, 

varierade förhållandevis mycket respondenter sinsemellan. 

Vid analys av respondenternas ställningstaganden till enkätens första påstående är det 

värt att notera att inte något av de presenterade medelvärdena lutade mot ”helt-” eller 

”delvis av annan åsikt”. En viss kännedom råder följaktligen för samtliga varianter av 

dold marknadsföring. Post Hoc-testet mäter i detta fall hur pass olika väl den typiska 

respondenten kände till varianterna av dold marknadsföring. Signifikanta skillnader 

upptäcktes mellan produktplacering och rekrytering av varumärkesförespråkare, 

mellan produktplacering och subliminal marknadsföring samt mellan rekrytering av 

varumärkesförespråkare och beteenderiktad marknadsföring (se tabell 4). Med de 

informativa videoklippen ville jag försäkra mig om att samtliga respondenter hade den 

kunskap som krävdes för att ta ställning till enkätens påståenden. Baserat på de av Post 

Hoc-testet identifierade signifikanta skillnaderna, i respondenternas kännedom om de 

olika varianterna av dold marknadsföring, kan konstateras att videoklippen uppfyllde 

sitt upplysande ändamål. 

Det andra påståendet mätte respondentens acceptans för de olika varianterna av dold 

marknadsföring. Medelvärdet för produktplacering var lägst (2,00). Eftersom 

påståendet löd ”Jag anser att produktplaceringar i filmer, tv-serier och 

underhållningsprogram/rekrytering av varumärkesförespråkare/subliminal 

marknadsföring/beteenderiktad marknadsföring är en oacceptabel variant av 

marknadsföring” är acceptansen störst för produktplacering. Noteras bör att subliminal 

marknadsföring är den enda varianten av dold marknadsföring som har ett medelvärde 

över 3 (3,31) och som därmed anses vara något oacceptabel. Exempelvis rekrytering av 

varumärkesförespråkare, som tidigare beskrevs med adjektiven oetisk, påträngande 

och störande, hade ett medelvärde på 2,92 och beteenderiktad marknadsföring, som i 

avhandlingens teoretiska referensram ansågs inkräkta i konsumentens privatliv, hade 

ett så lågt medelvärde som 2,63. Å andra sidan var beteenderiktad marknadsföring 

även en av de två mest kända varianterna av dold marknadsföring. Den förhållandevis 

höga graden av acceptans kan tänkas orsakas av att respondenten är så pass medveten 

om och van vid beteenderiktad marknadsföring. Följande öppna kommentar tyder även 

på att den information som samlas in inte är tillräckligt personlig för att respondenten 

skulle finna det hela oacceptabelt. 

”Jag känner inte att denna typ av marknadsföring skulle vara kränkande eller skrämmande som 
jag vet att andra kan uppfatta den som. I dagens samhälle kan myndigheter och organisationer 
spåra och iaktta så mycket medborgarna gör att detta bara är en liten del av allt.” 
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Med Post Hoc-testet mäts variationen mellan de olika varianternas grad av acceptans. 

Företags användning av produktplacering ansågs vara betydligt mera acceptabelt än 

tillämpning av de övriga varianterna. Signifikanta skillnader identifieras följaktligen 

mellan produktplacering och alla de övriga varianterna av dold marknadsföring, samt 

även mellan beteenderiktad marknadsföring och subliminal marknadsföring (se tabell 

4). 

Avsikten med det tredje påståendet var att utreda huruvida respondenten föredrar 

traditionell reklam framom ifrågavarande variant av dold marknadsföring. 

Medelvärdet för produktplacering var återigen lägst (2,44), följt av medelvärdet för 

beteenderiktad marknadsföring (3,19), rekrytering av varumärkesförespråkare (3,44) 

och subliminal marknadsföring (3,83). På basen av undersökningsresultaten är 

produktplacering följaktligen den enda varianten av dold marknadsföring som den 

typiska unga vuxna konsumenten kan tänkas föredra framför traditionell reklam. Detta 

konstaterande stödjs även av följande respondents öppna kommentar 

”Produktplacering kan ses som något positivt i att det inte blir avbrott i programmet 

man tittar på”. Lägst var standardavvikelsen för subliminal marknadsföring (1,02). 

Respondenterna var följaktligen förhållandevis överens om att subliminal 

marknadsföring är den minst omtyckta varianten av dold marknadsföring. Återigen 

tyder Post Hoc-testet på signifikanta skillnader mellan produktplacering och de övriga 

varianterna av dold marknadsföring samt mellan subliminal marknadsföring och 

beteenderiktad marknadsföring (se tabell 4). 

Påstående 4 tar även det marknadsförda brandet med i bilden. Det som testas är 

huruvida ifrågavarande variant av dold marknadsföring kan skada det marknadsförda 

brandets rykte. Subliminal marknadsföring är, med ett medelvärde på 3,56 och en 

standardavvikelse på 0,87, den variant av dold marknadsföring som respondenterna är 

tämligen överens om att mest sannolikt kan medföra negativa effekter för ryktet. Även 

ett uppdagande av företags rekrytering av varumärkesförespråkare förmodas, med ett 

medelvärde på 3,37, skada det marknadsförda brandets rykte. Varken produktplacering 

eller beteenderiktad marknadsföring antas, med ett medelvärde på 2,80 respektive 

2,88, medföra negativa konsekvenser i detta avseende. Signifikanta skillnader 

identifierades mellan samtliga varianter förutom mellan produktplacering och 

rekrytering av varumärkesförespråkare, produktplacering och subliminal 

marknadsföring samt mellan rekrytering av varumärkesförespråkare och subliminal 

marknadsföring (se tabell 4). 
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Det femte och sista påståendet löd ”Jag tror att produktplaceringar i filmer, tv-serier 

och underhållningsprogram/rekrytering av varumärkesförespråkare/subliminal 

marknadsföring/beteenderiktad marknadsföring kan väcka konsumentens 

uppmärksamhet för det marknadsförda varumärket”. Produktplacering representerar, 

med ett medelvärde på 4,40, den variant av dold marknadsföring som bäst tros kunna 

väcka konsumentens uppmärksamhet för brandet. En standardavvikelse på endast 0,70 

tyder på att respondenterna var relativt överens om detta. Post Hoc-testet antyder att 

subliminal marknadsföring, med ett medelvärde på 3,72,  representerar den variant 

vars förmåga att väcka uppmärksamhet för det marknadsförda brandet är avsevärt 

sämre än de övrigas. Signifikanta skillnader identifierades nämligen mellan subliminal 

marknadsföring och alla de övriga varianterna (se tabell 4). Konstateras bör dock att 

samtliga varianter av dold marknadsföring hade ett medelvärde över 3 och bör 

följaktligen klassificeras som mer eller mindre uppmärksamhetsväckande enligt 

respondenterna. Standaravvikelsen var även lägst, för alla varianter, vid 

respondenternas ställningstaganden till det femte påståendet. Här rådde följaktligen 

minst skiljaktigheter respondenter sinsemellan. 

Utgående från undersökningsresultaten har de behandlade varianterna av dold 

marknadsföring rangordnats för varje påstående eller fråga som respondenterna tagit 

ställning till. Tabell 5 åskådliggör denna rangordning beträffande enkätens fem första 

påståenden. För läsvänlighetens skull har påstående 2, påstående 3 liksom påstående 4 

omformulerats. Skalorna har ändrats därefter. I kolumn 1 listas de varianter som 

erhållit det högsta medelvärdet och följaktligen bör betraktas mest positivt. I kolumn 4 

listas de varianter som erhållit det lägsta medelvärdet och följaktligen bör betraktas 

mest negativt. De fält som i tabellen markerats med svart representerar fall där 

ifrågavarande variant av dold marknadsföring erhållit ett medelvärde under 3, vilket 

följaktligen bör klassificeras som mera negativt än positivt. 

I enlighet med tabell 5 utgör produktplacering och beteenderiktad marknadsföring de 

två varianter av dold marknadsföring som den unga vuxna konsumenten har bäst 

inställning till. Subliminal marknadsföring representerar den variant som 

respondenterna utvärderar mest negativt. Med hänvisning till avsnitt 2.2.5. är mental 

marknadsföring (Petty och Andrews, 2008:7) som förmedlar information visuellt 

följaktligen inte att föredra. 
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Tabell 5 Rangordning av de behandlade varianterna av dold marknadsföring för enkätens 
fem första påståenden. 

 

4.1.3. Analys och presentation av respondenternas ställningstaganden 

till det dolt marknadsförda brandet 

Enkätens andra del presenterade totalt sju motsatspar av adjektiva egenskaper. 

Respondentens uppgift var att ange grader av de adjektiva egenskaperna hos det dolt 

marknadsförda brandet. Variansanalysen påvisar signifikanta skillnader mellan 

varianterna, för alla motsatspar utom det första (fantasilöst – kreativt), vid en 

signifikansnivå på 0,05. Konstateras kan följaktligen att dolt marknadsförda brand 

utvärderas olika beroende på vilken variant av dold marknadsföring som tillämpats. En 

sammanställning över medelvärden, standardavvikelser och probvärden för 

respondenternas ställningstaganden till det dolt marknadsförda brandet presenteras i 

tabell 6. 

Samtliga varianter av dold marknadsföring erhöll ett medelvärde över 3 vid 

respondenternas ställningstaganden till det första motsparet. Detta innebär följaktligen 

att ett brand, som marknadsförs med hjälp av någon av de fyra varianterna av dold 

marknadsföring, i viss mån betraktas som kreativt. Medelvärdet var högst för 

rekrytering av varumärkesförespråkare (4,03) och subliminal marknadsföring (3,88). 

Dessa två varianter visades tidigare även vara de som den typiska respondenten angav 

sig hade minst kännedom om före det att han/hon bekantade sig med det informativa 

videoklippet. Det är följaktligen troligt att tillämpning av en mindre känd variant av 

dold marknadsföring leder till ett, enligt konsumenten, mera kreativt brand. 

Konsumenten... 1 2 3 4 

känner till denna variant av 
dold marknadsföring. 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Subliminal 
marknadsföring 

Varumärkes-
förespråkare 

accepterar denna variant av 
dold marknadsföring. 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

föredrar denna variant av dold 
marknadsföring framom 
traditionell reklam. 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

anser inte att denna variant av 
dold marknadsföring kan skada 
brandets rykte. 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

tror att denna variant av dold 
marknadsföring kan väcka 
uppmärksamhet för brandet. 

Produktplacering 
Varumärkes-
förespråkare 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Subliminal 
marknadsföring 
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Tabell 6 En sammanställning över medelvärden, standardavvikelser och probvärden för 
respondenternas ställningstaganden till det dolt marknadsförda brandet. 
p<0,05 = * 
p<0,01 = ** 

 

Respondenterna uppmanades därefter bedöma hur pass modernt eller omodernt, samt 

hur pass originellt eller ordinärt, ett dolt marknadsfört brand är. Här vill jag återigen 

påminna om enkätens allra första påstående, som mätte respondentens angivna 

kännedom om dold marknadsföring före det att han/hon tagit del av ifrågavarande 

undersökningsmaterial. En överraskande hög medvetenhet rådde för samtliga 

varianter. Undersökningsresultatens medelvärden antyder även att alla varianter av 

dold marknadsföring tenderar att resultera i ett mera modernt än omodernt betraktat 

brand. Det är sannolikt att respondenten betraktade de brand, som marknadsförs med 

hjälp sådana varianter av marknadsföring som han/hon känner till, som moderna. Post 

Hoc-testet indikerar att ett subliminalt marknadsfört brand betraktas som signifikant 

mindre modernt än brand som marknadsförs med hjälp av produktplacering, 

rekrytering av varumärkesförespråkare eller beteenderiktad marknadsföring (se tabell 

6). Subliminal marknadsföring hörde även till de två varianter av dold marknadsföring 

som respondenten hade minst kännedom om. Produktplacering, som noterades vara 

överlägsen beteenderiktad marknadsföring, rekrytering av varumärkesförespråkare och 

subliminal marknadsföring vid mätning av respondenternas kännedom, var den enda 

Hur skulle du beskriva ett varumärke som marknadsförs med hjälp av produkt-
placeringar i filmer, tv-serier och underhållningsprogram/rekrytering av varumärkes-
förespråkare/subliminal marknadsföring/beteenderiktad marknadsföring? Vänligen ta 
ställning till adjektiven nedan. 

Variant av dold 
marknadsföring 

Produkt-
placering 

Rekrytering av 
varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Anova 

Statistiska mått 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Probvärde 

Fantasilöst – 
Kreativt 

3,82 
(0,69) 

4,03 
(0,88) 

3,88 
(0,95) 

3,71 
(1,00) 

0,163 

Omodernt – 
Modernt 

4,13** 
(0,75) 

4,17** 
(0,77) 

3,29** 
(0,94) 

4,00** 
(0,84) 

0,000 

Ordinärt – 
Originellt 

2,89** 
(0,83) 

3,58** 
(0,89) 

3,34** 
(0,87) 

3,05** 
(0,82) 

0,000 

Vilseledande – 
Uppriktigt 

2,80** 
(0,97) 

2,43** 
(1,15) 

2,17** 
(0,90) 

2,96** 
(0,94) 

0,000 

Intetsägande – 
Intresseväckande 

3,84** 
(0,77) 

3,79** 
(0,98) 

3,24** 
(0,94) 

3,53 
(0,99) 

0,000 

Oanständigt – 
Respektabelt 

3,29** 
(0,80) 

2,63** 
(1,06) 

2,36** 
(0,87) 

2,76** 
(0,98) 

0,000 

Motbjudande – 
Tilltalande 

3,59** 
(0,90) 

2,87** 
(1,15) 

2,54** 
(0,96) 

2,93** 
(1,02) 

0,000 
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varianten som, med ett medelvärde på 2,89, ansågs resultera i ett mera ordinärt än 

originellt ansett brand. Ett brand som marknadsförs med hjälp av rekryterade 

varumärkesförespråkare betraktades, med ett medelvärde på 3,58, som mest originellt. 

Rekrytering av varumärkesförespråkare var, som tidigare uppgetts, den variant av dold 

marknadsföring som den typiska respondenten hade minst kännedom om. Dessa 

åskådliggjorda beroendeförhållanden leder till två insikter: (1) Ju mer känd variant av 

dold marknadsföring som tillämpas desto mer modernt, men även ordinärt, anses det 

marknadsförda brandet vara. (2) Ju mindre känd variant av dold marknadsföring som 

tillämpas desto mera omodernt, men även originellt, anses det marknadsförda brandet 

vara. Det faktum att den mest kända varianten av dold marknadsföring, rekrytering av 

varumärkesförespråkare, med ett medelvärde på 4,17 även betraktas resultera i det 

mest modernt ansedda brandet, strider dock mot dessa två insikter. Videoklippet som 

introducerade respondenterna för denna variant innehöll bland annat scener från 

filmen The Joneses (2009). Avseendet var att åskådliggöra hur rekryteringen av 

varumärkesförespråkare fungerar i praktiken. Uppvisandet av moderna och välkända 

skådespelare, så som Demi Moore och David Duchovny, kan dock mycket väl ha 

influerat respondenterna vid deras utvärdering av det dolt marknadsförda brandet. 

Tillämpning av samtliga presenterade varianter av dold marknadsföring uppgavs 

medföra att det marknadsförda brandet stämplas som något vilseledande. Detta stödjs 

även av ett flertal öppna kommentarer: ”Det är fult gjort tycker jag. Känns som man är 

”spårad””, ”Känns falskt” och ”En lite lömsk form av marknadsföring som säkert är 

vanligare än man tror”. Värt att notera är dock att brandet, trots dess något 

vilseledande stämpel, även klassificeras som intresseväckande i viss mån, vid 

tillämpning av alla testade varianter av dold marknadsföring. 

Avslutningsvis utvärderade respondenten hur pass oanständigt eller respektabelt, samt 

hur pass tilltalande eller motbjudande, ett dolt marknadsfört brand är. Med ett 

medelvärde på 3,29 och 3,59 ansågs produktplacering resultera i ett signifikant mera 

respektabelt och tilltalande brand än övriga varianter av dold marknadsföring (se tabell 

6). Rekrytering av varumärkesförespråkare, subliminal marknadsföring och 

beteenderiktad marknadsföring erhöll alla medelvärden under 3. Detta innebär således 

att konsumenten troligtvis klassificerar brand, som marknadsförs med hjälp av någon 

av dessa tre varianter, som något oanständigt, liksom aningen motbjudande. 

I tabell 7 åskådliggörs rangordningen av varianterna baserat på respondenternas 

utvärdering av det dolt marknadsförda brandets adjektiva egenskaper. Fall där 
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ifrågavarande variant av dold marknadsföring erhållit ett medelvärde under 3 har 

återigen markerats med svart. I kolumn 1 listas de varianter som erhållit det högsta 

medelvärdet och följaktligen bör betraktas mest positivt. I kolumn 4 listas de varianter 

som erhållit det lägsta medelvärdet och följaktligen bör betraktas mest negativt. 

Tabell 7 Rangordning av de behandlade varianterna av dold marknadsföring för enkätens 
sju motsatspar av adjektiva egenskaper.  

 

Tabell 7 påvisar att tillämpning av produktplacering och rekrytering av 

varumärkesförespråkare tenderar att framkalla betydligt mera positiva reaktioner till 

det dolt marknadsförda brandet, än subliminal marknadsföring och beteenderiktad 

marknadsföring. Här vill jag hänvisa till den matris som introduserades i avsnitt 2.2.5. 

Med hänsyn till konsumentens uppfattning av det dolt marknadsförda brandet 

tenderar maskerad marknadsföring och sponsor vara att föredra framför identifierbar 

marknadsföring och sponsor. 

4.1.4. Analys av hur respondenternas förhållande till brandet påverkas 

av den dolda marknadsföringen 

Den tredje delen av enkäten består av totalt sex frågor. Dessa mäter hur respondentens 

förhållande till brandet påverkas av den dolda marknadsföringen. Vid en 

Konsumenten betraktar 
det dolt marknadsförda 
brandet som... 

1 2 3 4 

kreativt (1) 
fantasilöst (4) 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

modernt (1) 
omodernt (4) 

Varumärkes-
förespråkare 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Subliminal 
marknadsföring 

originellt (1) 
ordinärt (4) 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Produktplacering 

uppriktigt (1) 
vilseledande (4) 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Produktplacering 
Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

intresseväckande (1) 
intetsägande (4) 

Produktplacering 
Varumärkes-
förespråkare 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Subliminal 
marknadsföring 

respektabelt (1) 
oanständigt (4) 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

tilltalande (1) 
motbjudande (4) 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 
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signifikansnivå på 0,05 påvisar variansanalysen signifikanta skillnader, mellan 

varianterna av dold marknadsförig, i respondenternas svar på samtliga frågor, utom 

den femte (”I vilken grad anser du att företagets tillämpning av produktplaceringar i 

filmer, tv-serier och underhållningsprogram/rekrytering av 

varumärkesförespråkare/subliminal marknadsföring/beteenderiktad marknadsföring, 

vid marknadsföring av sitt varumärke, inverkar på din villighet att prata negativt om 

det marknadsförda varumärket till vänner och bekanta?”). I tabell 8 har medelvärden, 

standaravvikelser liksom probvärden för respondenternas ställningstaganden, till hur 

deras förhållande till brandet påverkas av den dolda marknadsföringen, sammanställts. 

Tabell 8 En sammanställning över medelvärden, standardavvikelser och probvärden för 
respondenternas ställningstaganden till hur deras förhållande till brandet 
påverkas av den dolda marknadsföringen. 
p<0,05 = * 
p<0,01 = ** 

 

Till att börja med mättes förändringen i respondentens förtroende för brandet. 

Medelvärdena för subliminal marknadsföring (2,51), rekrytering av 

varumärkesförespråkare (2,62) och beteenderiktad marknadsföring (2,83) var alla 

lägre än 3. Tillämpning av någon av dessa tre varianter av dold marknadsföring leder 

I vilken grad anser du att företagets användning av produktplaceringar i filmer, tv-
serier och underhållningsprogram/varumärkesförespråkare/subliminal marknads-
föring/beteenderiktad marknadsföring, vid marknadsföring av dess varumärke, 
inverkar på: 

Variant av dold 
marknadsföring 

Produkt-
placering 

Rekrytering av 
varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Anova 

Statistiksa mått 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Probvärde 

ditt förtroende för 
varumärket 

3,22** 
(0,67) 

2,62** 
(1,07) 

2,51** 
(0,77) 

2,83* 
(0,77) 

0,000 

din kännedom om 
varumärket 

3,91** 
(0,55) 

3,99** 
(0,62) 

3,21** 
(0,62) 

3,75** 
(0,70) 

0,000 

din inställning till 
varumärket 

3,29** 
(0,78) 

2,97 
(1,01) 

2,68** 
(0,80) 

2,92* 
(0,80) 

0,000 

din villighet att prata 
positivt om det 
marknadsförda 
varumärket till 
vänner och bekanta 

3,31** 
(0,73) 

2,95* 
(0,98) 

2,68** 
(0,80) 

2,92* 
(0,74) 

0,000 

din villighet att prata 
negativt om det 
marknadsförda 
varumärket till 
vänner och bekanta 

3,12 
(0,73) 

3,33 
(0,91) 

3,22 
(0,72) 

3,17 
(0,60) 

0,362 

din köpvillighet 
3,51** 
(0,58) 

3,32 
(0,88) 

3,04** 
(0,78) 

3,33 
(0,76) 

0,002 
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följaktligen sannolikt till ett minskat förtroende för det marknadsförda brandet. Detta 

påstående bekräftas även av följande öppna kommentar gällande subliminal 

marknadsföring: ” Jag tycker det pekar på att man har en dålig produkt som inte går att 

sälja på annat sätt ifall man håller på med subliminal marknadsföring”. 

Produktplacering var den enda varianten som, med ett medelvärde på 3,22, inte ansågs 

orsaka ett minskat förtroende för det marknadsförda brandet. Post Hoc-testet bekräftar 

att skillnaden i respondenternas ställningstaganden var signifikant mellan 

produktplacering och samtliga övriga varianter av dold marknadsföring (se tabell 8). 

Den andra frågeställningen utformades för att mäta förändringen i respondentens 

kännedom om det marknadsförda brandet. Samtliga varianter av dold marknadsföring 

tros kunna förbättra konsumentens kännedom om det marknadsförda brandet i viss 

mån. Högst var medelvärdet för rekrytering av varumärkesförespråkare (3,99) och 

produktplacering (3,91). Så pass låga standardavvikelser som 0,62, för rekrytering av 

varumärkesförespråkare, samt 0,55, för produktplacering, bekräftar att respondenterna 

hade förhållandevis mycket delade åsikter i detta avseende. Vid mätning av 

produktplacering mottogs även följande kontribuerande öppna kommentar: 

”Kännedomen om varumärket förbättras helt klart, men om företaget börja uppträda 

för ofta kan det bara bli störande och istället försämra min inställning till varumärket”. 

Post Hoc-testet uppvisar ett signifikant lägre medelvärde för subliminal 

marknadsföring (3,21), än för de övriga varianterna av dold marknadsföring, i detta 

avseende (se tabell 8). En standardavvikelse på 0,62 antyder att respondenterna även 

var relativt överens om att subliminal marknadsföring inte förbättrar konsumentens 

kännedom om brandet i lika stor grad som de övriga varianterna. 

Vid mätning av konsumentens inställning till brandet konstaterades produktplacering, 

med ett medelvärde på 3,29, vara den enda variant av dold marknadsföring som inte 

angavs resultera i en försämring. Vad gäller företags rekrytering av 

varumärkesförespråkare bekräftade en respondent rentav att hans/hennes ”inställning 

gentemot Sony Ericsson blev mer negativ efter att jag såg Youtube-klippet där det stod 

att de använt sig av sådan här slags marknadsföring”. Subliminal marknadsföring 

representerar, med ett medelvärde på 2,68, den variant av dold marknadsföring som 

den typiska respondenten ansåg att mest sannolikt leder till ett försämrat förtroende 

för det marknadsförda brandet. Post Hoc-testet bekräftade att signifikanta skillnader 

råder mellan produktplacering och subliminal marknadsföring samt mellan 

produktplacering och beteenderiktad marknadsföring (se tabell 8). 
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Avseendet med den fjärde och den femte frågan var att mäta konsumentens villighet att 

sprida positiv/negativ word of mouth om det dolt marknadsförda brandet. På basen av 

undersökningsresultaten fastställdes att samtliga varianter av dold marknadsföring i 

viss mån kan öka konsumentens villighet att sprida negativ word of mouth om det 

marknadsförda brandet, men endast produktplacering kan, med ett medelvärde på 

3,31, öka respondentens villighet att sprida positiv word of mouth. Sannolikheten att 

respondenten skulle sprida postitiv word of mouth om brandet, vid tillämpning av 

produktplacering, var signifikant högre än vid tillämpning av någon av de övriga 

varianterna (se tabell 8). För respondenternas ställningstaganden till fråga fem kunde 

ingen signifikant skillnad identifieras. 

Det som var intressant, vid mätning av konsumentens köpvillighet, var att ingen 

variant av dold marknadsföring tenderade att leda till en försämring. Trots att 

majoriteten av undersökningsresultaten påvisar en försämrad inställning till liksom ett 

minskat förtroende för brand som tillämpar sig av dold marknadsföring, tenderar 

konsumentens köpvillighet att rent av förbättras något. De relativt låga 

standardavvikelserna indikerar även att respondenterna var tämligen överens i sina 

ställningstaganden. Endast mellan produktplacering och subliminal marknadsföring 

råder en signifikant skillnad. 

I tabell 9 åskådliggörs rangordningen av samtliga varianter med beaktade av 

konsumentens relation till brandet. För läsvänlighetens skull har den femte satsen, 

beträffande spridande av negativ word of mouth, omformulerats. Skalan har ändrats 

därefter. I kolumn 1 listas de varianter som erhållit det högsta medelvärdet och 

följaktligen bör betraktas mest positivt. I kolumn 4 listas de varianter som erhållit det 

lägsta medelvärdet och följaktligen bör betraktas mest negativt. Tabellens svarta fält 

representerar som tidigare fall där ifrågavarande variant av dold marknadsföring 

erhållit ett medelvärde under 3, vilket följaktligen bör klassificeras som mera negativt 

än positivt. Produktplacering utgör återigen den variant av dold marknadsföring som 

utvärderas mest positivt och därmed anses inverka minst negativt på konsumentens 

relation till brandet. 

 

 

 



 

 

52 

Förändring av 
konsumentens... 

1 2 3 4 

förtroende för brandet Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

kännedom om brandet 
Varumärkes-
förespråkare 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Subliminal 
marknadsföring 

inställning till brandet Produktplacering 
Varumärkes-
förespråkare 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Subliminal 
marknadsföring 

villighet att sprida positiv word 
of mouth om brandet 

Produktplacering 
Varumärkes-
förespråkare 

Beteenderiktad 
marknadsföring 

Subliminal 
marknadsföring 

villighet att inte sprida negativ 
word of mouth om brandet 

Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Subliminal 
marknadsföring 

Varumärkes-
förespråkare 

köpvillighet Produktplacering 
Beteenderiktad 
marknadsföring 

Varumärkes-
förespråkare 

Subliminal 
marknadsföring 

Tabell 9 Rangordning av de behandlade varianterna av dold marknadsföring för enkätens 
sex avslutande frågor. 

 

4.2. Slutsats och implikationer 

De tre hypoteser som ställdes tidigare är direkt kopplade till avhandlingens syfte. För 

att ta ställning till dessa väcktes tre forskningsfrågor. Då det insamlade datamaterialet 

nu analyserats och forskningsfrågorna besvarats, bör jag som undersökare, baserat på 

de uppnådda resultaten, acceptera eller falsifiera de ställda hypoteserna. För detta 

ändamål har medelvärdet av alla testade varianter av dold marknadsföring, för 

samtliga påståenden och frågeställningar, räknats ut. Dessa medelvärden sammanställs 

i tabell 10. För läsvänlighetens skull omformulerades vissa påståenden och 

frågeställningar i avsnitt 4.2. Uträkningarna i tabell 10 baserar sig på de modifierade 

skalorna. 

Eftersom undersökningens stickprov enbart innehöll medlemmar av generation Y 

existerar ingen jämförelsegrupp vars inställning de uppnådda resultaten kan ställas i 

förhållande till. För att avgöra huruvida hypoteserna bör accepteras eller falsifieras 

genomfördes följaktligen enkla t-test. Medelvärdena för samtliga påståenden och 

frågeställningar jämfördes med det neutrala värdet 3. De medelvärden som avviker 

signifikant från 3, vid en signifikansnivå på 0,05, är följaktligen av intresse. En tabell 

över de genom t-testet erhållna t-värden, frihetsgrader och probvärden finns tillgänglig 

i bilaga 5. 
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Konsumenten... 
Dold 

marknadsföring 

känner till denna variant av dold marknadsföring. 3,78 

accepterar denna variant av dold marknadsföring. 3,29 

föredrar denna variant av dold marknadsföring framom traditionell reklam. 2,78 

anser inte att denna variant av dold marknadsföring kan skada brandets 
rykte. 

2,85 

tror att denna variant av dold marknadsföring kan väcka uppmärksamhet för 
brandet. 

4,10 

Konsumenten betraktar det brandet som... 
Dold 

marknadsföring 

fantasilöst – kreativt 3,86 

omodernt – modernt 3,90 

ordinärt – originellt 3,22 

vilseledande – uppriktigt 2,59 

intetsägande – intresseväckande 3,60 

oanständigt – respektabelt 2,76 

motbjudande – tilltalande 2,98 

Förändring av konsumentens... 
Dold 

marknadsföring 

förtroende för brandet 2,80 

kännedom om brandet 3,72 

inställning till brandet 2,97 

villighet att sprida positiv word of mouth om brandet 2,97 

villighet att inte sprida negativ word of mouth om brandet 2,79 

köpvillighet 3,30 

Tabell 10 En sammanställning över medelvärden för respondenternas ställningstaganden 
till dold marknadsföring och dolt marknadsförda brand. 

 

Hypotes 1: Generation Y har en negativ inställning till dold marknadsföring. 

Dagens unga vuxna konsument känner bevisligen väl till företags tillämpning av dold 

marknadsföring. Acceptansen av denna är även förvånansvärt hög. På basen av det 

datamaterial som samlades in genom enkätens fem första påståenden kan dock 

fastställas att generation Y i regel föredrar traditionell reklam framom dold 

marknadsföring. Trots att uppmärksamhet tros kunna väckas kring brandet anses dold 

marknadsföring vanligtvis kunna skada brandets rykte. Den uppmärksamhet som 

väcks bör följaktligen antas vara av negativ karaktär. Medelvärdena för samtliga 
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påståenden skiljer sig signifikant från värdet 3. Utgående från detta resonemang kan 

fastställas att den typiska unga vuxna konsumenten har en negativ inställning till dold 

marknadsföring. Hypotes 1 bör därmed accepteras. 

Den unga vuxna konsumentens acceptans av dold marknadsföring spekulerades i 

avsnitt 4.1.2. vara kopplat till hans/hennes kännedom om metoden. Av ren nyfikenhet 

testades detta i en regressionsanalys (se bilaga 6). Analysen bekräftade detta samband 

vid en signifikansnivå på 0,05. Ju mera medveten och van konsumenten är vid den 

dolda marknadsföringen desto mera acceptabel tenderar han/hon att finna den vara. 

Generationens goda kännedom om dold marknadsföring förklarar följaktligen 

metodens överraskande höga grad av acceptans. 

Hypotes 2: Uppdagande av ett företags tillämpning av dold marknadsföring inverkar 

negativt på företagets brand image hos generation Y. 

Trots att dolt marknadsförda brand bevisligen klassificeras som kreativa, moderna, 

originella och intresseväckande har de även en benägenhet att stämplas som 

vilseledande och oanständiga. Medelvärdena för samtliga nämnda egenskaper skiljer 

sig signifikant från 3. Uppdagande av dold marknadsföring inverkar inte nämnvärt på 

huruvida brandet betraktas som motbjudande eller tilltalande. Det faktum att dold 

marknadsföring tenderar att väcka intresse för det, enligt den unga vuxna 

konsumenten, vilseledande och oanständiga brandet bör, liksom metodens förmåga att 

väcka uppmärksamhet, inte nödvändigtvis betraktas som något positivt. Även det 

samband, som i kapitel 4.1.2. förmodades existera mellan konsumentens kännedom om 

dold marknadsföring och brandets betraktade originalitet, påvisades av en 

regressionsanalys vid en signifikansnivå på 0,05 (se bilaga 6). Allt eftersom metoden 

blir mera känd minskar således brandets grad av originalitet. Ytterligare ett signifikant 

minskat förtroende för brandet antyder att uppdagande av dold marknadsföring 

försämrar företagets brand image. 

Fortsättningsvis klassificerar dock generation Y det dolt marknadsförda brandet som 

kreativt och modernt. Regressionsanalyser indikerar även att ju mer känd företagets 

tillämpning av metoden blir, desto mer tilltalande liksom respektabelt betraktas 

brandet vara (se bilaga 6). Även i det långa loppet associeras följaktligen det dolt 

marknadsförda brandet med ett antal positiva adjektiva egenskaper. 
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Uppdagande av ett företags tillämpning av dold marknadsföring försämrar onekligen 

företagets brand image hos generation Y i flera avseenden. Med beaktande av de 

positiva adjektiv, som den unga vuxna konsumenten anser beskriva det dolt 

marknadsförda brandet, vore det dock missvisande att acceptera hypotes 2. 

Hypotes 3: Uppdagandet av ett företags tillämpning av dold marknadsföring inverkar 

negativt på relationen mellan generation Y och det marknadsförda 

brandet. 

Liksom marknadsföring bör, anses dold marknadsföring signifikant öka konsumentens 

kännedom om brandet. Konsumentens inställning till brandet, liksom hans/hennes 

spridande av positiv word of mouth, förväntas i stort sätt förbli det samma. Att 

förtroendet för brandet minskar signifikant är dock ett faktum. Då t-testet även påvisar 

en signifikant ökning av konsumentens villighet att sprida negativ word of mouth bör 

den ökade brandkännedomen ifrågasättas. Risken finns att denna förmodade 

kännedom i själva verket baserar sig på övriga konsumenters negativa prat. Baserat på 

denna tolkning inverkar uppdagande av dold marknadsföring onekligen negativt på 

den unga vuxna konsumentens relation till brandet. Hypotes 3 bör följaktligen 

accepteras. 

Datamaterialet bekräftar inte det, enligt tidigare forskning existerande, samband 

mellan företagets brand image och konsumentens köpvillighet. Baserat på t-testets 

probvärde resulterar uppdagande av dold marknadsföring i en signifikant ökning av 

konsumentens köpvillighet. Undersökningsresultaten antyder följaktligen att övriga 

aspekter, exempelvis pris och produktkvalitet, i dagsläget påverkar den unga vuxna 

konsumentens köpvillighet och val av brand i en högre grad än företagets brand image. 

Följande öppna kommentar stödjer denna tolkning: ”Jag hade inte reflekterat så 

mycket över att man för in reklam i olika tv-serier osv. Jag tycker varken att det är bra 

eller dåligt, så länge produkterna är pålitliga.” 

4.3. Resultatens trovärdighet 

Den forskning som sammanställts, samt de forskningsresultat som uppnåtts, i denna 

avhandling konstaterades tidigare vara av betydelse för nutidens marknadsförare som 

tillämpar, alternativt överväger att tillämpa, någon variant av dold marknadsföring. För 

att den genomförda undersökningen skall kunna användas som beslutsunderlag bör jag 



 

 

56 

som forskare kritiskt granska undersökningsresultaten samt bedöma dess trovärdighet. 

Detta görs med hänsyn till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

4.3.1. Undersökningsresultatens reliabilitet 

Reliabiliteten anger graden av överensstämmelse mellan olika mätningar med samma 

mätinstrument. Vid testning av undersökningsresultatets reliabilitet frågar forskaren 

följaktligen om samma resultat skulle uppnås vid en ny mätning. En hög grad av 

överensstämmelse vid en upprepad mätning tyder på hög reliabilitet. (Olsson och 

Sörensen, 2004:73) För att erhålla en hög reliabilitet bör mätningen vara stabil och inte 

utsatt för exempelvis slumpinflytelser. Frågorna skall ställas på samma sätt och 

situationen skall vara lika för samtliga respondenter. (Trost, 2001:59) I detta fall 

användes samma enkät och samma undersökningsmaterial (videoklipp) vid samtliga 

undersökningstillfällen. Alla respondenter fyllde även i enkäten elektroniskt. I och med 

att respondenterna tog del av samma information, för att på samma sätt fylla i den 

enkät, som var identisk vid samtliga mätningar, anses reliabiliteten vara hög. 

Konstans representerar den komponent av reliabiliteten som framhåller tidsaspekten 

och förutsätter att det fenomen eller den attityd som mäts inte ändrar sig (Trost, 

2001:60). För att uppnå avhandlingens syfte undersöktes respondentens inställning till 

dold marknadsföring. Det är sannolikt att han/hon ändrar åsikt, alternativt att den 

första mätningen påverkar den andra och att samma resultat följaktligen inte uppnås. 

Såväl undersökningsresultaten som den presenterade teorin antyder att mottagaren 

tenderar att vänja sig vid olika marknadsföringsmetoder och så även dold 

marknadsföring. Det är således troligt att samma respondenter skulle reagera 

annorlunda på undersökningsmaterialet vid en förnyad mätning. Följaktligen är 

undersökningsresultatens konstans relativt låg. 

Dåligt konstruerade frågor eller påståenden kan lätt missförstås av respondenten. Detta 

ökar svarens slumpvariation, vilket därmed resulterar i en låg reliabilitet. (Ejlertsson, 

2005:102-103) För att ytterligare försäkra mig om en hög reliabilitet genomfördes en 

förundersökning med totalt fem respondenter. Förundersökningen följdes av 

diskussion av enkätens innehåll. De frågeställningar och påståenden som 

respondenterna ansåg vara aningen komplicerade omformulerades för att därmed 

minimera risken för missförstånd. 
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4.3.2. Undersökningsresultatens validitet 

Med validitet avses mätinstrumentets, i detta fall enkätens, förmåga att mäta det som 

faktiskt skall mätas (Olsson och Sörensen, 2004:74). Validiteten anger därmed värdet, 

det vill säga användbarheten av och relevansen hos det insamlade datamaterialet 

(Kylén, 2004:140). För att försäkra mig om att mätinstrumentet faktiskt mätte det som 

avsetts valde jag att, utgående från avhandlingens syfte, ställa tre relevanta 

forskningsfrågor och låta dessa styra dispositionen av enkäten. Frågor och påståenden 

som inte direkt bidrog till att besvara någon av dessa forskningsfrågor undveks. 

Faktum är att informella undersökningsmetoder tenderar att ge resultaten en högre 

validitet, än fast strukturerade, eftersom de bättre tillåter datainsamlingen att anpassas 

till den aktuella situationen. Om respondenten tillåts förklara hur han/hon tänker, eller 

fritt kommentera det som undersöks, ökar resultatens grad av validitet. (Kylén, 

2004:142) Av denna orsak inkluderades öppna frågor i den annars så strukturerade 

enkätundersökningen. Respondenternas fria kommentarer beaktades även vid 

presentation och analys av resultaten. 

Missuppfattade frågeställningar och påståenden innebär att enkäten inte, eller endast 

delvis, mäter det som avsetts. En naturlig konsekvens är följaktligen även en låg 

validitet. (Trost, 2001:61) Förundersökningens respondenter ombads ge feedback på 

såväl enkätens som det tillhörande undersökningsmaterialets uppbyggnad. Påståenden 

som ansågs vara överflödiga togs bort och undersökningsmaterialet (videoklippen) 

editerades något för att öka dess grad av objektivitet. 

4.3.3. Undersökningsresultatens generaliserbarhet 

De resultat som erhållits, samt den tolkning och analys som gjorts, baserar sig på 76 

unga vuxnas ställningstaganden. Edling och Hedström (2003:111) rekommenderar 

undersökaren att utgående från stickprovsurvalet generalisera, det vill säga dra 

slutsatser om de verkliga förhållandena i den totala population som han/hon har för 

avsikt uttala sig om. I detta fall representeras denna population av den finländska 

marknadens generation Y. Fastställas bör följaktligen huruvida stickprovets inställning 

till dold marknadsföring, samt dess konsekvenser för företagets brand image, kan anses 

återspegla de verkliga omständigheterna på den finländska marknaden. Urvalet var 

representativt med avseende på kön och ålder. Utöver detta skiljde sig respondenterna 

även från varandra beträffande val av utbildning och hemort. Med hänvisning till 
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storlek och inbördes variation kan stickprovet följaktligen betraktas som representativt 

och generaliserbart för den finländska marknadens generation Y. 

Tillämpningen av kvoturval innebar dock att jag som undersökare subjektivt valde ut 

mina respondenter. Trost (2001:29-30) överväger huruvida ett kvoturval kan 

klassificeras som representativt i och med att det inte görs slumpmässigt. Hela idén 

baserar sig på antagandet att alla kvinnor eller män, inom en viss åldersgrupp, skulle 

ha samma åsikter om eller inställning till det som undersöks. Så är naturligtvis inte 

fallet i verkligheten. Att de däremot liknar varandra mera, än respondenter av motsatt 

kön och inom en annan åldersgrupp, kan i och för sig stämma mycket väl. (Trost, 

2001:29-30) Baserat på detta resonemang bör en viss försiktighet råda vid 

generalisering av ifrågavarande stickprov.  
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5 SAMMANFATTNING 

Att kunna uttala sig om målgruppens respons till exempelvis dold marknadsföring, 

innan ifrågavarande metod ens har implementerats, utgör en ovärderlig 

konkurrensfördel för företag idag. Syftet med denna avhandling var att fastställa hur 

uppdagandet av ett företags dolda marknadsföring inverkar på dess brand image samt 

på konsumentens relation till brandet. Även en förståelse över konsumentens 

inställning till marknadsföringsmetoden i fråga ämnades uppnås. Baserat på tidigare 

forskning ställdes tre direkt till syftet anknutna hypoteser. För att ta ställning till dessa 

väcktes tre relevanta forskningsfrågor. Dessa forskningsfrågor vägledde dispositionen 

av den kvantitativa enkätundersökning som genomfördes. Genom analys och tolkning 

av det empiriska material som samlats in, samt genom koppling mellan empiri och 

teori, besvarades forskningsfrågorna och två av tre hypoteser kunde accepteras. Syftet 

med avhandlingen hade därmed uppnåtts. Generation Y har bevisligen en benägenhet 

att vara negativt inställd till dold marknadsföring och föredrar generellt traditionell 

reklam. Uppdagande av företags tillämpning av dold marknadsföring inverkar i 

allmänhet negativt på den unga vuxna konsumentens relation till brandet. I synnerhet 

förtroendet för brandet tycks minska och konsumentens spridande av negativ word of 

mouth tenderar att öka. I och med att den unga vuxna konsumenten beskriver det dolt 

marknadsförda brandet med såväl positiva som negativa adjektiv vore det missvisande 

att påstå att företagets brand image skulle försämras. De undersökningsresultat som 

erhölls granskades kritiskt med hänsyn till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Med hänvisning till dess relativt höga tillförlitligt och relevans lämpar de sig väl som 

beslutsunderlag för nutida marknadsförare. 

I avhandlingens teoretiska referensram gavs följande definition på dold 

marknadsföring: ”Stealth marketing is a deliberate act of entering, operating in, or 

exiting a market in a furtive, secretive or imperceptible manner, or an attempt to do so” 

(Roy och Chattopadhyay, 2010:71). Fokus låg på företagets förstulna, hemlighetsfulla 

eller omärkbara agerande, maskerade reklam samt dess kamouflerade inträde på eller 

utträde från marknaden. I problemdiskussionen väcktes frågeställningen: Kan dold 

marknadsföring ens klassificeras som dold längre, då metoden idag används så pass 

flitigt och därmed är allt mer igenkännbar av dagens informerade konsument? Såväl 

teori som empiri utgår från ”uppdagandet av dold marknadsföring”. Det faktum att 

kännedomen om dold marknadsföring visades vara så pass hög bland dagens unga 

vuxna konsumenter bevittnar avhandlingens relevans. 
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Att temat för denna avhandling, dold marknadsföring, är ytterst aktuellt bekräftas 

exempelvis av artikeln ”Tittarna rasar mot reklamen”, publicerad i Aftonbladet 

(Nöjesbladet) 28.10.2012. Lundberg och Ström diskuterar tittarnas missnöje över 

produktplaceringen i den svenska tv-serien Solsidan. Denna artikel fokuserar dock inte 

på det marknadsförda brandet, utan på själva tv-serien och dess rykte. (Nöjesbladet) 

Intressant för framtida forskare kunde vara att se närmare på hur exempelvis filmens, 

tv-seriens och underhållningsprogrammets, varumärkesförespråkarens eller varför inte 

Facebooks image påverkas av den dolda marknadsföringen. 

Konsumentens kännedom om dold marknadsföring inverkar bevisligen på 

hans/hennes ställningstagande till metoden liksom till det dolt marknadsförda brandet. 

På samma sätt som konsumenten vänjer sig vid traditionell reklam tenderar hon/han 

följaktligen att vänja sig vid rådande varianter av dold marknadsföring. Det är 

sannolikt att de varianter av metoden som behandlats i denna avhandling, liksom dolt 

marknadsförda brand, utvärderas fullkomligt annorlunda i framtiden. Ur företagets 

synvinkel kanske varianterna rent av, liksom en stor del av dagens traditionella 

reklaminslag, betraktas som ineffektiva om bara några år. Denna tankegång väcker 

ytterligare idéer för fortsatt forskning. Dels vore det intressant genomföra en identisk 

enkätundersökning om, låt oss säga, tio år för att därefter jämföra 

undersökningsresultaten med varandra och dels vore det intressant att se på dold 

marknadsföring ur företagets perspektiv. 

Avslutningsvis bör dock omfattningen av dold marknadsföring än en gång betonas. Nya 

varianter av metoden växer fram konstant. I slutändan kan vår egen fantasi vara det 

enda som sätter stopp för utvecklingen av dold marknadsföring. 
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BILAGA 1 ENKÄT 

 
 
 
 

Denna undersökning utförs inom ramen för Svenska handelshögskolans 
ekonomiestuderande Minéa Håkans magisterexamen i marknadsföring. 

 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 

Kön ☐ Kvinna 

 ☐ Man 

 
 
 

Ålder ☐ 15-19 år 

 ☐ 20-24 år 

 ☐ 25-29 år 

 ☐ 30-34 år 

 
 
Hemort 
 
  
 
 
Utbildning 
Exempelvis: grundskola, yrkesskola, gymnasium, yrkeshögskola eller universitet. 
Om möjligt, ange även gärna din studieinriktning eller ditt huvudämne. 
 
  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fantasilöst      Kreativt 

Omodernt      Modernt 

Ordinärt      Originellt 

Vilseledande      Uppriktigt 

Intetsägande      Intresseväckande 

Oanständigt      Respektabelt 

Motbjudande      Tilltalande 
 

  

 
Helt av 

annan åsikt 
Delvis av 

annan åsikt Varken eller 
Delvis av 

samma åsikt 
Helt av 

samma åsikt 

Jag kände till att företag marknadsför sitt varumärke/ 
sina varumärken med hjälp av produktplaceringar i 
filmer, tv-serier och underhållningsprogram.  

 

               

Jag anser att produktplaceringar i filmer/tv-serier/ 
underhållningsprogram är en oacceptabel variant av 
marknadsföring.  

 

               

Jag föredrar traditionell reklam framom produkt-
placeringar i filmer/tv-serier/underhållningsprogram.  

 

               

Jag anser att produktplaceringar i filmer/tv-serier/ 
underhållningsprogram kan skada det marknadsförda 
varumärkets rykte.  

 

               

Jag tror att produktplaceringar i filmer/tv-serier/ 
underhållningsprogram kan väcka konsumentens 
uppmärksamhet för det marknadsförda varumärket.  

 

               

Produktplacering 
 
 
 
Vänligen ta ställning till följande påståenden efter det att du bekantat dig med 
tillhörande videoklipp. 
Videoklipp: http://www.youtube.com/watch?v=KKxjIY-lZEg 

Hur skulle du beskriva ett varumärke som marknadsförs med hjälp av produkt-

placeringar i filmer/tv-serier/underhållningsprogram? Vänligen ta ställning till 

adjektiven nedan. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KKxjIY-lZEg


 

 

 
 
 
 

  

 Försämras/ 
Försvagas 

Försämras/ 
Försvagas i viss 

mån 
Ingen 

förändring 

Förbättras/ 
Förstärks i viss 

mån 
Förbättras/ 
Förstärks 

ditt förtroende för varumärket  
 

               

din kännedom om varumärket  
 

               

din inställning till varumärket  
 

               

din villighet att prata positivt om det 
marknadsförda varumärket till vänner 
och bekanta  

 

               

din villighet att prata negativt om det 
marknadsförda varumärket till vänner 
och bekanta  

 

               

din köpvillighet  
 

               

I vilken grad anser du att företagets användning av produktplaceringar i filmer/TV-
serier/underhållningsprogram, vid marknadsföring av dess varumärke, inverkar på: 

Eventuell kommentar gällande produktplacering: 
 
  
 
  
 
  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fantasilöst      Kreativt 

Omodernt      Modernt 

Ordinärt      Originellt 

Vilseledande      Uppriktigt 

Intetsägande      Intresseväckande 

Oanständigt      Respektabelt 

Motbjudande      Tilltalande 
 

  

 
Helt av 

annan åsikt 
Delvis av 

annan åsikt Varken eller 
Delvis av 

samma åsikt 
Helt av 

samma åsikt 

Jag kände till att företag rekryterar varumärkes-
förespråkare vid marknadsföring av sitt 
varumärke/sina varumärken. 

 

               

Jag anser att rekrytering av varumärkes-
förespråkare är en oacceptabel variant av 
marknadsföring. 

 

               

Jag föredrar traditionell reklam framom 
marknadsföring med hjälp av rekryterade 
varumärkesförespråkare. 

 

               

Jag anser att marknadsföring med hjälp av 

rekryterade varumärkesförespråkare kan skada det 

marknadsförda varumärkets rykte. 
 

               

Jag tror att rekryterade varumärkesförespråkare 

kan väcka konsumentens uppmärksamhet för det 

marknadsförda varumärket. 
 

               

Rekrytering av varumärkesförespråkare 
 
 
 
Vänligen ta ställning till följande påståenden efter det att du bekantat dig med 
tillhörande videoklipp. 
Videoklipp: http://www.youtube.com/watch?v=w6m3i6CXK_M 

Hur skulle du beskriva ett varumärke som marknadsförs med hjälp av rekryterade 

varumärkesförespråkare? Vänligen ta ställning till adjektiven nedan. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=w6m3i6CXK_M


 

 

 
 
 
 

  

 Försämras/ 
Försvagas 

Försämras/ 
Försvagas i viss 

mån 
Ingen 

förändring 

Förbättras/ 
Förstärks i viss 

mån 
Förbättras/ 
Förstärks 

ditt förtroende för varumärket  
 

               

din kännedom om varumärket  
 

               

din inställning till varumärket  
 

               

din villighet att prata positivt om det 
marknadsförda varumärket till vänner 
och bekanta  

 

               

din villighet att prata negativt om det 
marknadsförda varumärket till vänner 
och bekanta  

 

               

din köpvillighet  
 

               

I vilken grad anser du att företagets rekrytering av varumärkesförespråkare, vid 
marknadsföring av dess varumärke, inverkar på: 

Eventuell kommentar gällande rekrytering av varumärkesförespråkare: 
 
  
 
  
 
  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fantasilöst      Kreativt 

Omodernt      Modernt 

Ordinärt      Originellt 

Vilseledande      Uppriktigt 

Intetsägande      Intresseväckande 

Oanständigt      Respektabelt 

Motbjudande      Tilltalande 
 

  

 
Helt av 

annan åsikt 
Delvis av 

annan åsikt Varken eller 
Delvis av 

samma åsikt 
Helt av 

samma åsikt 

Jag kände till att företag marknadsför sitt 
varumärke/sina varumärken med hjälp av 
subliminal marknadsföring. 

 

               

Jag anser att subliminal marknadsföring är en 
oacceptabel variant av marknadsföring. 

 

               

Jag föredrar traditionell reklam framom 
subliminal marknadsföring. 

 

               

Jag anser att subliminal marknadsföring kan 
skada det marknadsförda varumärkets rykte. 

 

               

Jag tror att subliminal marknadsföring kan väcka 
konsumentens uppmärksamhet för det 
marknadsförda varumärket. 

 

               

Subliminal marknadsföring 
 
 
 
Vänligen ta ställning till följande påståenden efter det att du bekantat dig med 
tillhörande videoklipp. 
Videoklipp: http://www.youtube.com/watch?v=bmawrxr9Skw 

Hur skulle du beskriva ett varumärke som marknadsförs med hjälp av subliminal 
marknadsföring? Vänligen ta ställning till adjektiven nedan. 

http://www.youtube.com/watch?v=bmawrxr9Skw


 

 

 
 
 
 

  

 Försämras/ 
Försvagas 

Försämras/ 
Försvagas i viss 

mån 
Ingen 

förändring 

Förbättras/ 
Förstärks i viss 

mån 
Förbättras/ 
Förstärks 

ditt förtroende för varumärket  
 

               

din kännedom om varumärket  
 

               

din inställning till varumärket  
 

               

din villighet att prata positivt om det 
marknadsförda varumärket till vänner 
och bekanta  

 

               

din villighet att prata negativt om det 
marknadsförda varumärket till vänner 
och bekanta  

 

               

din köpvillighet  
 

               

I vilken grad anser du att företagets tillämpning av subliminal marknadsföring, vid 
marknadsföring av dess varumärke, inverkar på: 

Eventuell kommentar gällande subliminal marknadsföring: 
 
  
 
  
 
  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fantasilöst      Kreativt 

Omodernt      Modernt 

Ordinärt      Originellt 

Vilseledande      Uppriktigt 

Intetsägande      Intresseväckande 

Oanständigt      Respektabelt 

Motbjudande      Tilltalande 
 

  

 
Helt av 

annan åsikt 
Delvis av 

annan åsikt Varken eller 
Delvis av 

samma åsikt 
Helt av 

samma åsikt 

Jag kände till att företag påstås marknadsföra sitt 
varumärke/sina varumärken med hjälp av 
beteenderiktad marknadsföring. 

 

               

Jag anser att beteenderiktad marknadsföring är 
en oacceptabel variant av marknadsföring. 

 

               

Jag föredrar traditionell reklam framom 
beteenderiktad marknadsföring. 

 

               

Jag anser att beteenderiktad marknadsföring kan 
skada det marknadsförda varumärkets rykte. 

 

               

Jag tror att beteenderiktad marknadsföring kan 
väcka konsumentens uppmärksamhet för det 
marknadsförda varumärket. 

 

               

Beteenderiktad marknadsföring 
 
 
 
Vänligen ta ställning till följande påståenden efter det att du bekantat dig med 
tillhörande videoklipp. 
Videoklipp: http://www.youtube.com/watch?v=sducHWPiVyw 

Hur skulle du beskriva ett varumärke som marknadsförs med hjälp av beteenderiktad 

marknadsföring? Vänligen ta ställning till adjektiven nedan. 

http://www.youtube.com/watch?v=sducHWPiVyw


 

 

 
 
 
 

  

 Försämras/ 
Försvagas 

Försämras/ 
Försvagas i viss 

mån 
Ingen 

förändring 

Förbättras/ 
Förstärks i viss 

mån 
Förbättras/ 
Förstärks 

ditt förtroende för varumärket  
 

               

din kännedom om varumärket  
 

               

din inställning till varumärket  
 

               

din villighet att prata positivt om det 
marknadsförda varumärket till vänner 
och bekanta  

 

               

din villighet att prata negativt om det 
marknadsförda varumärket till vänner 
och bekanta  

 

               

din köpvillighet  
 

               

I vilken grad anser du att företagets tillämpning av beteenderiktad marknadsföring, 
vid marknadsföring av dess varumärke, inverkar på: 

Eventuell kommentar gällande beteenderiktad marknadsföring: 
 
  
 
  
 
  
 
  



 

 

BILAGA 2 FÖLJEBREV 

 

Bästa mottagare, 

Jag studerar vid Svenska handelshögskolan i Vasa och håller för tillfället på att skriva 

min magisteravhandling i marknadsföring. Avseendet med avhandlingen är att utreda 

konsumentens ställningstaganden till totalt fyra olika varianter av marknadsföring. 

För att kunna utföra min undersökning ber jag Er vänligen att fylla i den enkät Ni hittar 

via länken nedan. Ni behöver 20-25 minuter för att fylla i enkäten och svarstiden går ut 

16.10.2012. Enkäten innehåller länkar till videoklipp som ger den information Ni 

behöver för att kunna ta ställning till enkätens påståenden. Vänligen följ 

instruktionerna och bekanta Er med dessa videoklipp före Ni fyller i Era svar. Samtliga 

videoklipp öppnas i Youtube och i ett nytt fönster. Se gärna videoklippen i stort 

alternativt helskärmsformat och försäkra Er om att datorns högtalare är på. 

Er medverkan är mycket viktig för att göra undersökningen användbar och erhålla en 

hög tillförlitlighet. Alla svar behandlas anonymt och svaren kommer inte att kunna 

härledas till enskilda personer. 

 

Tack för Er hjälp! 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Minéa Håkans 

  



 

 

BILAGA 3 SAMMANSTÄLLNING AV DET DATAMATERIAL SOM
 ERHÖLLS VIA ENKÄTENS BAKGRUNDSFRÅGOR 

  

Kön Antal Andel (%) 
 

Hemort Antal 

Kvinnor 37 48,7 
 

Borgå 1 

Män 39 51,3 

 
Esbo 2 

Totalt 76 100 

 
Helsingfors 5 

    
Jakobstad 9 

    
Karleby 2 

Ålder Antal Andel (%) 

 
Korsholm 4 

15-19 18 23,7 
 

Kristinestad 1 

20-24 19 25 
 

Larsmo 4 
25-29 20 26,3 

 
Lovisa 2 

30-34 19 25 
 

Malax 3 

Totalt 76 100 

 
Mariehamn 2 

    
Nykarleby 3 

    
Närpes 2 

    
Sibbo 6 

    
Sodankylä 1 

    
Vasa 24 

    
Vörå 4 

    
Åbo 1 

    
Totalt 76 

      
Utbildning Antal 

  

Nämnda 
huvudämnen/inriktningar 

Grundskola 2 
  

Byggnadsproduktion 

Gymnasium 13 
  

Datateknik 

Yrkesskola 8 
  

Elektroteknik 
Yrkeshögskola 10 

  
Ellära 

Universitet 43 
  

Finansiell ekonomi 

Totalt 76 
  

Fysioterapi 

    
Företagsledning 

    
Hotell- och restaurang 

    
Industriell ekonomi 

    
Pedagogik 

    
Kock 

    
Marknadsföring 

    
Medicin 

    
Miljöbiologi 

    
Musik 

    
Polis 

    
Redovisning 

    
Sjöfart 

    
Statskunskap 

    
Utvecklingspsykologi 



 

 

BILAGA 4 ÖVERSIKT AV RESPONDENTERNAS FRIA
 KOMMENTARER 

 
Produktplacering 

 
- Jag ser den, men upplever inte att jag själv påverkas desto mer av den. Jag är medveten 

om att det är ett mycket använt marknadsföringsknep, vilket kan göra att det för min 
del inte biter på lika bra. 
 

- Produktplacering kan ses som något positivt i att det inte blir avbrott i programmet 
man tittar på. 
 

- Hur känslan av varumärket påverkar mitt beteende beror till stor grad på i vilken typ av 
sammanhang produkten presenteras. Ifall jag ser något jag gillar så får jag troligen 
positivare bild av varumärket och vice versa. 
 

- Om ett märke jag tidigare tyckt var lite coolt plötsligt ses i alla Katy Perry’s videon, eller 
i sammanhang jag inte känner igen mig i, kanske det tappar lite av det jag försöker få 
genom att köpa det märket. 
 

- Mig påverkar det främst negativt eftersom jag studerat ämnet och vet hur det går till 
och hur mycket företag tävlar om att synas mer än sina konkurrenter. Men jag tror att 
en stor del av tittarna blir undermedvetet påverkade av produktplaceringen, vilket 
sedan leder till köp av varan. 
 

- Roligt sätt att marknadsföra ett visst brand på, men egentligen så ändrar det inte min 
åsikt om produkten eller brandet. 
 

- En hel del nya tankar väcktes genom klippet, jag hade inte reagerat lika mycket på 
produktplaceringen tidigare. I t.ex. Solsidan fanns det ju massor! 
 

- Beror en aning på i vilket program varan är med. Om det är ett program man tycker om 
och följer med så kan det ju hända att man lägger mer märke till det och får en 
positivare bild av varan. Om det är ett program man inte gillar kanske man tycker det 
är störande. Om varan också förekommer överallt kan det kännas störande. 
 

- Orsaken till att jag är negativt inställd till produktplacering i filmer/tv-program är att 
det talar till det undermedvetna. Man uppfattar inte alltid reklamen när man inte är 
skärpt, men hjärnan kanske gör det på en undermedveten nivå. Och då har man inte 
möjlighet att sålla bort reklamen och välja vad man tar emot på samma sätt som i t.ex. 
reklampauserna. Man hinner inte tänka att ”det här är ju reklam” och se det genom det 
filtret. Sedan anser jag att produktplacering skadar själva filmerna/tv-programmen 
genom att minska deras trovärdighet och underhållningsvärde, men det är kanske en 
annan historia. 

 
- Ett program jag gillar får mer pengar  flera episoder = jag är nöjd, så länge det inte 

förekommer i för stora mängder. 
 

- Detta marknadsföringssätt börjar kännas lite gammalt och inte speciellt nytänkande, 
men det kan vara effektivt om företaget lyckats förknippas med en film/tv-serie eller 
dylikt som passar brandet och tilltalar målgruppen. 

 



 

 

- Ett bra sätt för företag ge sina produkter synlighet. Jag reagerar oftast positivt på 
marknadsföringsformen så länge det inte blir allt för ”tvingat”. 

 
- Synligheten gör att man vid tillfället eventuellt pratar mera om produkten. Kan vara 

både positiva eller negativa erfarenheter. 
 

- Vi blir så överösta av reklam i dagsläget så det är svårt att säga om det är en 
produktplacering eller annan reklam som påverkar vårt köpbeslut. 

 
- Ger program mer trovärdighet eftersom produkterna används i riktiga livet av riktiga 

människor. 
 

- Jag hade inte reflekterat så mycket över att man för in reklam i olika tv-serier osv. Jag 
tycker varken att det är bra eller dåligt, så länge produkterna är pålitliga. 

 
- Ifall marknadsföring på film förstör filmen är det inte bra. Det beror mycket på vad det 

är som marknadsförs och hur det marknadsförs. Ibland kan det vara väldigt omedvetet 
och lyckat, men ibland vet tittaren att det är ett marknadsföringsknep. 

 
 
 

Rekrytering av varumärkesförespråkare 
 

- En marknadsföringsform som man nog ser här och där (på ex kändisar) men som man 
kanske inte direkt förknippat med att det är ett ”marknadsföringsknep”. 
 

- Jag gillar det! En person kommer fram med den senaste leksaken och man får prova 
den en stund – bättre än att knalla in i en butik och bli störd av försäljare som konstant 
undrar om de kan hjälpa en eller försöker sälja något åt en. 

 
- Kan fungera bra då man lanserar en helt ny produkt. 

 
- Inte tycker jag direkt att det är fel av företag att använda sig av denna 

marknadsföringsform, men själv upplever jag det som vilseledande. Min inställning 
gentemot Sony Ericsson blev mer negativ efter att jag såg Youtube-klippet där det stod 
att de använt sig av sådan här slags marknadsföring. Hellre lyssnar jag på vänners och 
familjs rekommendationer än blir ”lurad” av någon jag inte känner som ännu till får 
betalt för det. 

 
- Ifall varumärkesförespråkaren gör ett bra jobb att marknadsföra varumärket så 

förbättras varumärket i mina ögon på alla sätt (word-of-mouth) men ifall han/hon gör 
ett dåligt jobb så försämras min villighet att prata positivt om det. 

 
- En aning oärligt. 

 
- Det är omoraliskt (ifall folk inte vet om det) men ökar kännedomen om märket. 

 
- Om det inte framgår att personen är en förespråkare för varumärket anser jag det är att 

luras. Å andra sidan skulle jag inte lita på en okänd persons åsikt om en produkt, 
eftersom jag inte vet om personen är pålitlig, förespråkare eller inte. Jag tvivlar på att 
både produktplacering och varumärkesförespråkare säljer lika bra som traditionell 
reklam eftersom det lätt missas av ouppmärksamma människor. I övrigt har jag samma 
kommentar som vid produktplaceringen: jag gillar inte att reklamen talar till det 
undermedvetna på ett annat sätt än vad den traditionella reklamen gör. 



 

 

 
- Allt handlar om att varumärkesförespråkarna inte skall uppfattas som förespråkare. 

Om företaget lyckas hålla förespråkarnas ”identiteten hemlig” kan det vara effektivt, 
men om identiteten som förespråkare känns igen kan det skada företagets rykte mycket 
i mina ögon. 

 
- En lite lömsk form av marknadsföring som säkert är vanligare än man tror. Personligen 

tror jag att företagets varumärke tar skada ifall det kommer ut att man använder sig av 
denna form av marknadsföring. 

 
- Känns falskt. 

 
 
 

Subliminal marknadsföring 
 

- Den form av marknadsföring som jag inte anser bita på mig. Ser den, men bryr mej noll 
om det. Väljer helt enkelt att ignorera ex. den nakna kvinnokroppen och istället kasta 
ett öga på bilden av produkten istället. 

 
- Det hela verkar aningen långsökt, speciellt grejen med en ”dödsskalle-spegel” och jag 

undrar om folk verkligen uppfattar dylika subtila budskap i tillräcklig utsträckning i 
förhållande till kostnaden för att ta fram en dylik kampanj. 

 
- Andra, mer direkta marknadsföringsmetoder verkar för mig mer lönsamma. 

 
- Jag anser mig själv blivit immun mot subliminal marknadsföring eftersom man utsätts 

för det så ofta idag. Sex säljer och det har det alltid gjort, inte anser jag mig bli mer eller 
mindre påverkad av det mer. Kanske undermedvetet påverkad till en viss grad. 

 
- Subliminal reklam är ett så gammalt knep att jag nästan förknippar det med 

traditionell reklam. Sex säljer ju alltid, men det där med att döden säljer kan jag inte tro 
på. Att förknippa en produkt med åldrande är en sak, men jag har svårt att koppla 
därifrån till döden. Allt som har att göra med döden ger bara avsmak. 

 
- Jag tror inte att jag uppfattar subliminal marknadsföring. Om jag skulle göra det skulle 

jag intresseras av det och tala om det med vänner som är intresserad av 
marknadsföring, säkert i positiva ordalag eftersom jag skulle uppfatta det som 
nytänkande och originellt. 

 
- Har ingen uppfattning om hur pass utbredd denna typ av marknadsföring är, men har 

svårt att tro att den är särskilt effektiv. 
 
- Jag tycker det pekar på att man har en dålig produkt som inte går att sälja på annat sätt 

ifall man håller på med subliminal marknadsföring. 
 
 
 

Beteenderiktad marknadsföring 
 

- Det är fult gjort tycker jag. Känns som man är ”spårad”. 
 
- Skall det finnas reklam är det åtminstone bra att det är sådant som faktiskt intresserar 

mig, hellre än reklam för tvättmedel och bindor. 



 

 

 
- Jag tycker inte det är något fel med beteenderiktad marknadsföring, enda som stör mig 

är att jag känner lite av att mitt privatliv blir kränkt och att någon skulle följa med varje 
steg jag tar medan jag surfar på nätet. Å andra sidan är detta säkert något som 
fungerar, från egen erfarenhet kan jag säga att jag via Facebook ”nappat” till när det 
varit reklam på min hemsida om något som de helt säkert lagts upp dit baserat på min 
sökhistoria. 

 
- Det kan vara irriterande men samtidigt nyttigt, så egentligen skadar det nog inte att 

tillämpa beteenderiktad marknadsföring. 
 
- Men gud vad sjukt! Under tiden jag satt och tittade på klippet så lade jag märke till 

reklamannonsen till höger om rutan. Nelly.com och exakt de klänningar jag tittat på 
under den senaste veckan. Det här hade jag ingen aning om. 

 
- Jag har märkt att reklam från t.ex. nelly.com och zalando.fi ofta dyker upp på facebook 

och internetsidor, ”konstigt” nog med reklam för just de klädesplagg jag kollat in på 
deras hemsidor. Det är ju på det sättet inget nytt i och med att jag redan visat mitt 
intresse för just de produkterna, det skrämmande är kartläggningen av mitt beteende 
på internet. Jag vill inte att mitt beteende på internet ska kartläggas och därför känner 
jag avsmak för varumärken som använder sig av denna teknik. 

 
- De flesta i dagens värld som vet något om datorer använder adblock (reklamerna syns 

inte), som jag, jag tror detta därför är en döende marknadsföringsform. Även de som 
inte använder adblock brukar strunta i webreklamer som 99% av gånger handlar om 
oäkta saker ”du har vunnit en Ipad!” eller ”90 % av alla märkeskläder i denna butik 
bara du ger din kredit-info först”. 

 
- Kännedomen om varumärket förbättras helt klart, men om företaget börja uppträda för 

ofta kan det bara bli störande och istället försämra min inställning till varumärket. Jag 
känner inte att denna typ av marknadsföring skulle vara kränkande eller skrämmande 
som jag vet att andra kan uppfatta den som. I dagens samhälle kan myndigheter och 
organisationer spåra och iaktta så mycket medborgarna gör att detta bara är en liten del 
av allt. 

 
- Jag anser att denna typ av marknadsföring gör intrång på den personliga integriteten i 

och med att internetanvändadet loggas och följs upp utan att jag själv gett mitt 
godkännande till det. Kan i och för sig leda till mera personlig och relevant reklam för 
mig, men anser att det borde vara upp till mig att bestämma det i så fall. 

 
- Genom beteenderiktad marknadsföring kan man få reda på vilka produkter/tjänster 

det finns för människor som är intresserad av ett visst ämne. Jag tycker att det är bra. 
 

- Beteendeinriktad reklam gör att jag förväntar mig reklam som ska passa mig perfekt. 
Tyvärr blir det aldrig så och då blir jag negativt inställd. Reklamen baserar sig på 
förflutet, är inte nytänkande och tar inte i beaktande sånt som man vill få ny info om. 

  



 

 

BILAGA 5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER DE GENOM T-TESTET
 ERHÅLLNA T-VÄRDEN, FRIHETSGRADER OCH
 PROBVÄRDEN 

 

TESTVÄRDE = 3 

Konsumenten... T-värde Frihetsgrader Probvärde 

känner till denna variant av dold 
marknadsföring. 

9,807 299 0,000 

accepterar denna variant av dold 
marknadsföring. 

4,006 300 0,000 

föredrar denna variant av dold marknadsföring 
framom traditionell reklam. 

-3,116 300 0,002 

anser inte att denna variant av dold 
marknadsföring kan skada brandets rykte. 

-2,397 299 0,017 

tror att denna variant av dold marknadsföring 
kan väcka uppmärksamhet för brandet. 

23,786 300 0,000 

Konsumenten betraktar det brandet 
som... 

T-värde Frihetsgrader Probvärde 

kreativt 16,794 302 0,000 

modernt 17,327 301 0,000 

originell 4,216 300 0,000 

uppriktigt -6,887 301 0,000 

intresseväckande 11,003 302 0,000 

respektabelt -4,255 300 0,000 

tilltalande -0,267 301 0,789 

Förändring av konsumentens... T-värde Frihetsgrader Probvärde 

förtroende för brandet -4,069 303 0,000 

kännedom om brandet 18,001 301 0,000 

inställning till brandet -0,656 303 0,512 

villighet att sprida positiv word of mouth om 
brandet 

-0,746 302 0,456 

villighet att inte sprida negativ word of mouth 
om brandet 

-4,894 302 0,000 

köpvillighet 6,779 301 0,000 

 

  



 

 

BILAGA 6 SAMMANSTÄLLNING AV GENOMFÖRDA
 REGRESSIONSANALYSER 

 

BEROENDE VARIABEL = Konsumentens kännedom om dold marknadsföring 

OBEROENDE VARIABEL B-värde T-värde 
Frihets-
grader 

Probvärde 

Konsumentens acceptans av dold 
marknadsföring 

-0,253 -4,012 297 0,000 

Ordinärt – Originellt -0,328 -3,726 296 0,000 

Oanständigt – Respektabelt 0,196 2,457 296 0,015 

Motbjudande – Tilltalande 0,206 2,831 297 0,005 

 


