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SAMMANFATTNING 
Vår uppsats utgår från det faktum att det har blivit svårare för företag att utmärka sig i det 
ökande bruset av marknadskommunikation. Konkurrensen om konsumenternas 
uppmärksamhet har tvingat marknadsförare och företag att använda sig av nya och 
annorlunda marknadsföringsmetoder för att nå ut med sina budskap. Samtidigt visar forskning 
att dagens reklamintensiva samhälle har medfört en ökande skepticism hos konsumenter när 
det gäller kommersiell påverkan och att konsumenters förtroende för företag generellt sett har 
försvagats. Frågan om marknadsföringsmetoder och kommersiell påverkan är ett känsloladdat 
ämne, eftersom fler metoder tenderar att inkräkta på konsumenternas integritet. Det har visat 
sig att konsumenter litar mer än någonsin på sina vänner och sin familj och allt mindre på 
reklambudskap när det gäller att bestämma vilka produkter och tjänster de ska köpa 
 
I USA har fler företag börjat använda sig av en marknadsföringsmetod som kallas Stealth 
Marketing för att skapa medvetenhet kring sina produkter/varumärken. Metoden innefattar 
alla finansierade försök att påverka en viss målgrupp genom kommunikation som kan 
uppfattas som icke-kommersiell. Mycket tyder faktiskt på att intresset för Stealth Marketing 
ökar stort även i Sverige.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka 20-28- åriga svenska konsumenters förhållningssätt 
till Stealth Marketing som marknadsföringsmetod med hjälp av attityd- och etikteori. Vi har 
tittat närmare på den typ av Stealth Marketing där företag hyr ”skådespelare”, så kallade 
brand pushers vilka utger sig för att vara privatpersoner. Dessa skådespelare har till uppgift att 
närma sig andra privatpersoner i vardagliga situationer. Syftet är att på ett så naturligt sätt som 
möjligt inflika kommersiella budskap i spontana konversationer.  
 
Våra respondenter fick ta del av tre tankeexperiment, situationer där företag på olika sätt hade 
försökt skapa artificiell Word-of-mouth. Detta för att respondenterna skulle kunna relatera till 
vårt uppsatsämne trots att de inte själva blivit utsatta för Stealth Marketing.I början av 
uppsatsarbetet ställde vi oss bland annnat följande frågor: Finns det risker med att inkräkta på 
konsumentens privata sfär? Kan det vara så att företag som kränker potentiella kunders 
integritet riskerar att metoder som är till för att skapa Word-of-mouth slår tillbaka på 
företaget? 
 
En av våra viktigaste slutsatser är att Stealth Marketing tenderar att inkräkta på konsumenters 
personliga sfär. Metoden uppelvdes som kränkande när marknadsförare spelar på 
attraktionskraften mellan privatpersoner. Detta, i kombination med marknadsföring av 
alkoholhaltiga drycker och dold avsändare, gjorde metoden föga populär bland våra 
respondenter. Missbruk av en marknadsföringsmetod som Stealth Marketing medför enligt 
våra respondenter en viss risk att konsumentens relation till företaget skadas. Skadad tillit till 
företaget kan enligt de flesta av våra respondenter på kort sikt leda till att konsumenten 
bojkottar företaget och dess produkter. På lite längre sikt förklarade våra respondenter att 
känslan av att vara kränkt och lurad förmodligen mattas av och att företaget genom att skapa 
intresse för en ny, spännande produkt kan locka tillbaka konsumenten. 
 
En annan viktig slutsats som vi har kommit fram till är att det kan finnas ett behov av etiska 
regler som kan ge Word-of-mouth byråer guidning till god marknadsföringssed. Det saknas i 
dagsläget ett etiskt ramverk i den svenska företagsvärlden. Vi tror att ökad medvetenhet om 
etiska frågor på sikt kommer att driva bort oseriösa företag från marknaden.   
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1. INLEDNING 
I Sverige pågår ständigt en debatt om kommersiell påverkan. På en marknad där det blir allt 
svårare för företagen att utmärka sig i bruset av reklambudskap, krävs nytänkande och 
kreativitet gällande marknadsföringsmetoder. Stealth Marketing är en kontroversiell 
marknadsföringsmetod, framförallt utbredd i USA. Den är kontroversiell eftersom den i sin 
mest framgångsrika form innebär att konsumenterna inte märker att de är utsatta för 
kommersiell påverkan. I Sverige jobbar endast ett fåtal Word-of-mouth byråer officiellt med 
Stealth Marketing, men i praktiken används metoden troligtvis av betydligt fler företag.  
Eftersom vi (författarna) båda är marknadsförare, intresserade av konsumentbeteende och i 
slutfasen av vår utbildning tedde sig detta ämne mycket intressant. Vi beslöt oss för att 
undersöka svenska konsumenters förhållningssätt till denna marknadsföringsmetod eftersom 
vi frågade oss om det finns några risker med att inkräkta på konsumenters privata sfär. Vi 
hoppades att tankeexperiment och diskussioner i fokusgrupper skulle kunna ge oss värdefull 
insikt i hur svenska konsumenter förhåller sig till den här typen av kommersiell påverkan. 
 

1.1 Bakgrund 
Dagens reklamintensiva samhälle har medfört en ökande skepticism hos konsumenter när det 
gäller kommersiell påverkan (Kirshenbaum & Bond, 1997). Enligt Darke (2004) finns det 
flera anledningar till att konsumenter har blivit mer kritiska mot marknadsföringsmetoder. 
Böcker som exempelvis ”No Logo” och ”Fast Food Nation” har blivit bästsäljare. Politiska 
grupper har aktivt försökt skapa medvetenhet om företags arbetsmetoder som de anser bör 
ifrågasättas. Vidare menar Darke (2004) att konsumenternas förtroende för framgångsrika 
företag har fått törnar i samband med diverse avslöjanden. Exempel på detta är Nike som 
anklagades för att använda barnarbete för att finansiera sin produktion.   
 
Enligt Darke (2004) har konsumenters förtroende för företag, generellt sett, försvagats. Nyal 
et al (Darke, 2004) har funnit att antalet personer som har en cynisk inställning till stora 
företag har dubblerats under de senaste 30 åren. Den kritiska granskningen som konsumenter 
utövar mot företags marknadsföring tar många olika former: från hälsosam skepsis, vilket 
medför ökad uppmärksamhet gällande marknadsföringsaktiviteter, till mer negativa reaktioner 
såsom generell misstänksamhet mot marknadsförare eller rentav bojkott (Darke, 2004).  
 
Utöver detta har det blivit svårare för företag att utmärka sig i det ökande bruset av 
marknadskommunikation. Fler företag konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet i t.ex. 
TV-, radio-, utomhus- och direktreklam. Enligt en undersökning av Boyle (Kaikati & Kaikati, 
2004), har antalet annonser som krävs för att nå 80 % av kvinnorna i USA mellan 18 och 49 
år ökat från tre annonser år 1995 till 97 annonser år 2000. Den ökande mängden reklam tycks 
ha medfört, att konsumenter tenderar att bli reserverade när de upptäcker att någon försöker 
sälja något till dem (Kaikati & Kaikati, 2004). Russell och Belsh (2002) menar att, på grund 
av detta, räcker inte längre 30-sekunders reklamfilmer till för att skapa medvetenhet kring ett 
varumärke vilket resulterar i att kostnaden för att producera och placera varumärken i olika 
TV-kanaler blir orimligt höga.  
 
Antalet TV- och radiokanaler ökar samtidigt som Internet ständigt expanderar vilket resulterar 
i att utbudet i dagens medielandskap ständigt ökar. Detta medför att de traditionella 
konsumentkluster som förr rådde, nu blir mer fragmenterade och därigenom svårare att nå 
genom traditionell kommunikation.  Fragmenteringen och expansionen av Internet har tvingat 
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marknadsförare att utveckla nya metoder för att närma sig konsumenterna. Dessutom finns en 
ökande andel unga män mellan 18 och 34 år som överger traditionell mediekonsumtion till 
fördel för data- och TV-spel (Kaikati & Kaikati, 2004). 
 
Teknologins framsteg har medfört att det idag finns möjligheter för konsumenter att se sina 
favoritserier och filmer utan att störas av reklamavbrott. Produkter, som digitalt spelar in TV-
program, så kallade PVRs (personal video recorders) och DVRs (digital video recorders), t.ex. 
digitalboxar och TiVo, har revolutionerat TV-tittandet för många. Fler konsumenter slipper 
störas av irriterande reklamavbrott. (Kaikati & Kaikati, 2004) 
 
Många annonsörer oroas av den tekniska utvecklingen och försöker istället bädda in reklam i 
innehållet. Denna typ av marknadsföring uppträder i form av bl.a. sponsring och 
produktplacering i textreklam, liksom i mediernas egenreklam (Gustavsson, 2005). Risken 
med inbäddad marknadsföring är att massmediernas förtroende bland allmänheten skadas. 
Därmed sjunker även massmediernas värde som reklammedier. Enligt Gustavsson (2005) vill 
konsumenterna själva välja vad de tar in och har instinktivt spärrar mot 
kommunikation/reklam som uppfattas som lurendrejeri. Word-of-mouth får alltmer 
uppmärksamhet i marknadsföringskretsar allt eftersom mer traditionella medieverktyg 
fortsätter att tappa status. (Kaikati & Kaikati, 2004)  
 

 Word-of-mouth – Denna typ av marknadsföring innebär att företag ger 
människor anledning att prata om vissa produkter/tjänster och medvetet 
underlättar för den konversation som skall äga rum (Taylor, 2005). Vi har sett att 
det finns oändligt många definitioner av Word-of-mouth. Solomon et al (2002, s 
132) definierar Word-of-mouth som ”information som informellt överförs 
konsumenter emellan”. De flesta som definierar Word-of-mouth verkar dock vara 
överens om att informationen skall spridas på ett sätt så att den inte kontrolleras 
av ett företag som har nytta av den. Definitionen innebär att en 
marknadsföringsåtgärd i sig inte kan vara Word-of-mouth. Däremot kan resultatet 
av en marknadsföringsåtgärd mycket väl bli att folk pratar om produkterna, alltså 
Word-of-mouth.  

 
Med reklam avses, enligt Balasubramanian (1994), kommunikation som finansieras av 
avsändaren och där sponsorn kan identifieras. I reklamkommunikation har sponsorn fördelen 
av att kunna bibehålla kontrollen över meddelandet. Nackdelen är dock att mottagarna inte 
alltid ser meddelandet som trovärdigt. I detta sammanhang skapar Word-of-mouth ett starkt 
komplement till traditionell reklam, eftersom trovärdigheten ökar när meddelandet kommer 
från en jämlike (Dichter, 1966).  
 
Word-of-mouth är ett kraftfullt verktyg, eftersom idéer, beteenden och meddelanden ofta 
sprider sig snabbt. I “Electronic Word-of-mouth via consumer opinion platforms” hävdar 
Torsten et al (2004) att Word-of-mouth- beteendet grundar sig på konsumenternas behov av 
social interaktion, intresse för andra konsumenter, ekonomiska incitament och möjligheten till 
stärkt självförtroende. 
 
Keller (Donaton, 2003) har funnit att majoriteten av de amerikanska konsumenterna litar mer 
än någonsin på sina vänner och sin familj och allt mindre på reklambudskap när det gäller att 
bestämma vilka produkter och tjänster de ska köpa. Donaton (2003) menar att ju mer en 
marknadsförare försöker att skapa artificiellt Word-of-mouth (t.ex. genom att betala 
skådespelare för att beställa drinkar i en bar), desto mer ökar misstänksamhet och skepticism 
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hos konsumenterna. Keller menar vidare enligt Donaton (2004) att om marknadsförare gör 
något manipulativt som ”läcker ut” kommer beteendet att få negativa konsekvenser.    
 
Hogan och Lemons (2004) modell värderar effekten av reklam i kombination med word-of- 
mouth. Författarna menar att konsumentens livstidsvärde trefaldigas, när effekten av Word-
of-mouth inkluderas i kalkylen. Detta faktum borde enligt författarna få marknadsförare att 
jobba hårt för att skapa och sprida Word-of-mouth. 
 

 Stealth Marketing – Balasubramanian (1994) har identifierat en typ av 
kommunikation som hon kallar för ”hybrida meddelanden”. Detta inkluderar alla 
finansierade försök att påverka en viss målgrupp genom kommunikation som kan 
uppfattas som icke-kommersiell. Under sådana omständigheter är mottagarna 
benägna att tolka innehållet i kommunikationen på ett annorlunda sätt, jämfört 
med budskap som de uppfattar som kommersiella (Balasubramanian, 1994).  
Kaikati och Kaikati (2004) kallar denna kommunikation för Stealth Marketing. 
Författarna menar att det i grund och botten handlar om att presentera en ny 
produkt eller tjänst, genom att på ett kreativt sätt, sprida Word-of-mouth. Istället 
för att skrika ut budskapet så högt som möjligt för att alla ska höra, viskar 
marknadsföraren information till speciellt utvalda personer. Detta gör att 
produkten/tjänsten laddas med attraktiva egenskaper och gör att konsumenten får 
känslan av att han/hon själv snubblat över den häftiga produkten/tjänsten. Målet 
är att få ”rätt” personer, trendsättare, att prata om produkten/tjänsten utan att det 
verkar företagssponsrat. Det ursprungliga budskapet kan föras fram på olika sätt: 
verbalt (genom att människor nämner varumärket under konversationer), fysiskt 
(genom att trendsättare eller kändisar bär varumärket) eller virtuellt (genom att 
budskapet förmedlas via t.ex. chatforum eller bloggar). Enligt Kaikati och Kaikati 
(2004) är den mest framgångsrika formen av Stealth Marketing, när 
konsumenterna inte ens märker att de är utsatta för kommersiell påverkan.     

 
Viral marketing är ett begrepp som ofta ses som en typ av Stealth Marketing. Enligt Kaikati & 
Kaikati (2004) är viral marketing helt enkelt Stealth Marketing i digital form. Phelps et al 
(2004, s 334) definierar viral marketing som ”en process som har till syfte att uppmuntra ärlig 
kommunikation inom [digitala] konsumentnätverk”. Det går ut på att sprida ett meddelande 
via Internet och försöka säkerställa att mottagaren har tillräckligt intresse för att skicka 
meddelandet vidare till andra bekanta (Kaikati & Kaikati, 2004). Till exempel kan företag 
anlita så kallade brand pushers, som regelbundet ska agera Internetanvändare vilka helt i 
förbigående börjar diskutera fördelarna eller nya egenskaper hos produkter. Detta sker oftast 
gentemot yngre personer i chatforum eller på bloggar. Syftet med att skapa Word-of-mouth på 
detta sätt är att försöka ge kommunikationen en känsla av att den är autentisk och personlig 
för att försöka underbygga den starkaste rekommendationen av alla – nämligen personlig 
rekommendation (Kaikati & Kaikati, 2004: Phelps et al, 2004). 
 

1.2 Problemdiskussion 
I USA har fler företag börjat använda sig av Stealth Marketing för att skapa medvetenhet 
kring sina produkter/varumärken. Till exempel genomförde Sony SonyEricsson en 
smygkampanj i USA där de ville skapa Word-of-mouth kring sin nya mobiltelefon T68i, som 
är utrustad med digitalkamera. Deras tillvägagångssätt var att anlita skådespelare som spelade 
turister på Seattles gator, utrustade med den nya mobiltelefonen. Dessa ”låtsasturister” hade 
som uppgift att fråga andra ovetande turister om de kunde hjälpa till att ta en bild med den 
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nya kamerautrustade mobiltelefonen. Detta skulle skapa möjlighet för den ovetande turisten 
att på plats utforska telefonen på egen hand. Sony SonyEricssons syfte var att förmedla ett 
marknadsföringsbudskap till en ovetande person och därigenom skapa intresse för den nya 
produkten, vilket i sig skulle generera positivt Word-of-mouth kring den. Genom att inte 
avslöja att Sony SonyEricsson låg bakom mötet ville de skapa en autentisk relation mellan två 
jämlika och därigenom förstärka trovärdigheten i budskapet. (Kaikati & Kaikati, 2004) 
 
Det amerikanska företaget Essential Reality lanserade 2004 sin nya produkt ”P-5-Glove” - det 
allra senaste inom joystick teknologin. För att väcka intresse för varumärket, satte sig två 
marknadsförare i 20-årsåldern på ett Starbuckscafé och låssades vara i full färd med att pröva 
den nya produkten. Nyfikna åskådare samlades snabbt och fick möjlighet att testa P-5-Glove. 
Marknadsförarna erbjöd även åskådarna att få information om produkten via e-mail, utan att 
avslöja sin identitet. Målet var att få åskådarna att vilja ha en egen P-5-Glove och att de skulle 
övertyga sina vänner att också köpa produkten (CBS, 2004). 
 
I boken ”Life after the 30-second spot” beskriver Jaffe (2005) Mazdas försök att skapa Word-
of-mouth genom sin fiktiva blogg. Kampanjen gick ut på att försöka föryngra ett antal äldre 
reklamfilmer som inte fick genomslagskraft när de visades första gången genom att skapa en 
fiktiv blogg om dessa. Bloggen blev dock inte trovärdig och många besökare skrattade åt 
Mazdas två misslyckanden: att göra en sevärd reklamfilm och skapa en övertygande blogg. 
 
I artikeln ”Big Fat Liars” beskriver van Bakel (2001) hur en reklambyrå använde sig av 
Stealth Marketing för att marknadsföra ett smaksatt mineralvatten av ett visst varumärke. För 
att introducera produkten (som tydligen passar bra ihop med vodka) skickade byrån ut 
grupper av vackra, unga personer till trendiga barer. Deras uppgift var att så många gånger 
och så fördelaktigt som möjligt nämna mineralvattnet i konversationer med varandra och 
människor i lokalen, utan att för den delen röja sin identitet. Ett exempel på en dialog kunde 
vara: 
 

Kvinna 1: ”I feel so great, so real It’s this drink!” 
 

Kvinna 2: “Would you feel the same way with soda? No I feel alive!” 
 
Kort därefter skålar de med varandra. 
 
I USA finns WOMMA, Word-of-mouth Marketing Association, vars medlemmar aktivt 
jobbar för att etablera etiska regler, vilka i sin tur ska stärka relationen mellan konsumenter 
och marknadsförare. Genom att definiera praxis kan marknadsförare förstå var gränsen går för 
etisk Word-of-mouth och hur de ska utforma sina Word-of-mouth-kampanjer för att bibehålla 
konsumenternas förtroende. För att företag ska kunna överleva och vara framgångsrika i sin 
Word-of-mouth marknadsföring krävs ärlig och öppen kommunikation, anser WOMMA. 
 
WOMMA´s medlemmar har sett att det finns ett behov av att hjälpa allmänheten att skilja de 
seriösa företagen från företag som använder sig av mindre ärliga metoder. Samtidigt som 
marknadsförare testar Word-of-mouth utan någon egentlig erfarenhet, finns risken att 
konsumenterna blir alltmer kritiska mot och känsliga för kommersiell påverkan, om 
marknadsförare använder sig av oetiska metoder. Reglerna är inte lagstadgade, utan endast till 
för att ge guidning till en god marknadsföringssed och kan därför inte påtvingas företag.  
WOMMA hoppas dock att ökad medvetenhet om etiska frågor på sikt kommer att driva bort 
oseriösa företag från marknaden.  
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WOMMA respekterar företag som står fast vid att det är konsumenten - inte marknadsföraren 
som bestämmer, kontrollerar och dikterar villkoren för relationen mellan konsument och 
företag. I februari 2005 publicerade WOMMA några etiska rekommendationer gällande 
Word-of-mouth marknadsföring i USA, de så kallade ”Honesty ROI”. Med Honesty ROI 
avses ärlighet i relationer (relationships), gällande åsikter (opinions) och identitet (identity): 
 

Ärlighet i relationer: ”Du bör tala om å vems vägnar du talar. WOMMA tar avstånd från 
metoder som exempelvis Undercover marketing, där människor får betalt för att 
rekommendera en viss produkt/tjänst utan att varken avslöja sin relation till marknadsföraren 
eller det ekonomiska incitament som ligger till grund för konversationen.” 

 
Ärliga åsikter: ”Du bör tala om vad du verkligen tycker. Människor formar sina egna 
åsikter och bestämmer själva vilken information de delger andra. Företaget kan 
tillhandahålla information, uppmuntra konsumenterna att dela med sig och underlätta 
processen, men kommunikationen måste baseras på konsumenternas personliga 
uppfattningar.” 

 
Ärlighet när det gäller identitet: ”Att vara öppen med din identitet är avgörande för att 
kunna etablera trovärdighet och få konsumenternas förtroende. Avslöjandet av identiteten är 
inte nödvändigt när en karaktär är uppenbart fiktiv, men krävs exempelvis när en 
företagsrepresentant kan misstas för en vanlig konsument.”  

 
Finns det risker med att inkräkta på konsumentens privata sfär? Kan det vara så att företag 
som kränker potentiella kunders integritet riskerar att metoder som är till för att skapa Word-
of-mouth slår tillbaka på företaget? Enligt forskning som gjorts inom området sprider sig 
negativ Word-of-mouth om möjligt ännu snabbare än positiv (Charlett et al, 1995). På sikt 
tror vi allmänhetens förtroende för företagen kan komma att urholkas och vem tjänar på det? 
Enligt Darke (2004) tenderar konsumenter att dra alla kommersiella företag över en kam. Det 
innebär att om ett företag använder sig av en irriterande eller en alltför intim 
marknadsföringsmetod som inkräktar på den privata sfären, kan konsumenter bli 
misstänksamma mot alla marknadsförare de möter. Marknadsförare kan således inte lita på att 
de, tack vare sitt positiva rykte hos kunderna, är immuna mot andra kollegers misstag. De bör 
därför vara medvetna om vad som försiggår under konkurrenternas kampanjer, liksom vad 
som händer i marknadsföringssammanhang gällande andra produktkategorier eftersom även 
dessa påverkar den allmänna uppfattningen om marknadsföring (Darke, 2004). Enligt Kaikati 
och Kaikati (2004) växer ständigt kritiken mot reklamindustrin.    
 
Flera kritiker hävdar att Stealth Marketing är företagens desperata försök att tänja gränserna. 
Balasubramanian (1994) menar att metoden väcker viktiga etiska frågor gällande 
konsumenternas rättigheter. Stealth Marketing stimulerar debatten om balansen mellan 
konsumentens rätt att få veta att han/hon blivit utsatt för kommersiell påverkan (och av vem) 
och kommersiella sponsorers yttrandefrihet. Enligt Balasubramanian (1994) är det inte bara 
oetiskt att hyra skådespelare som agerar som turister, utan det är även påträngande. Vidare 
hävdar många kritiker att Stealth Marketingkampanjer manipulerar konsumenternas sinnen. 
Upplever konsumenterna det på samma sätt? Subliminal marknadsföring har kritiserats, men 
samtidigt har forskning visat att den typen av meddelanden inte kan tvinga mottagarna att 
köpa produkter eller tjänster som de aldrig velat ha. I slutändan, menar många, att 
konsumenterna själva kommer att avgöra när Stealth Marketing-metoderna har gått för långt. 
(Kaikati & Kaikati, 2004)  
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Frågan är om marknadsföringsmetoder och kommersiell påverkan är ett känsloladdat ämne, 
eftersom fler metoder tenderar att inkräkta på konsumenternas integritet. Christian Nilsson 
(intervju, 3 maj, 2006), doktorand civilrätt med inriktning immaterialrätt och marknadsrätt är 
Stockholms universitet, påpekar att det inte finns något juridiskt skydd för en persons 
integritet i kommersiella situationer. I USA har Stealth Marketing praktiserats i flera år 
(Kaikati & Kaikati, 2004) och det är förmodligen bara en tidsfråga innan den här typen av 
marknadsföring når svenska konsumenter. Kan det vara så att Stealth Marketing-metoden 
redan är här, och hur ska konsumenterna i så fall veta detta. Eftersom metoden karaktäriseras 
av sin osynlighet och avsändarens dolda motiv är det svårt, för att inte säga omöjligt, för 
konsumenten att avgöra om denne blivit utsatt för kommersiell påverkan.  Enligt Kaikati & 
Kaikati (2004) är syftet med Stealth Marketing att ”fånga konsumenterna i sitt mest sårbara 
tillstånd genom att identifiera den svaga delen i deras försvarssköldar”. Effekten av budskapet 
antas vara större när konsumenten inte är medveten om att denne blivit påverkad av ett 
kommersiellt budskap och när budskapet kommer från en person utan ekonomiska incitament 
(Kaikati & Kaikati, 2004).  
 
Mycket tyder faktiskt på att intresset för Stealth Marketing ökar stort även i Sverige. Enligt 
Grahn-Brikell (2006) är allt fler svenska företag aktiva inom området och väljer Word-of-
mouth som ett komplement till traditionell reklam. Ett av de företagen är Pronto 
Communications som startades 2003, och växte 100 % bara under sitt första år. Enligt Pär 
Thunström, före detta vd för kommunikationsbyrån OTW Communications (Grahn-Brikell, 
2006) är Stealth Marketing speciellt användbart för företag som jobbar med snabbrörliga 
konsumentvaror, hälsa och skönhet samt mode. 
 
1.2.1 Stealth Marketing och etik 
Är det etiskt försvarbart att utnyttja konsumenters förtroende för varandra på detta sätt? 
Balasubramanian (1994) ställer många frågor som vi anser är intressanta: Hur stor är den 
allmänna medvetenheten om olika typer av hybrida meddelanden? Om medvetenheten är låg, 
vilka strategier är mest effektiva för att göra människor uppmärksamma?  Författaren menar 
att det är av högsta vikt att upplysa allmänheten om hybrida budskap, eftersom 
konsumenternas intressen är hotade. 
 
Enligt Christian Nilsson (intervju, 3 maj, 2006), har inte marknadsdomstolen tagit upp något 
rättsligt fall som liknar Stealth Marketing. Han menar att det ur ett juridiskt perspektiv är först 
och främst marknadsrätt som denna typ av marknadsföring berör. Detta gäller oavsett hur 
företagen tillhandahåller sina produkter eller tjänster, eftersom företagen kommunicerar i 
syfte att främja sin näringsverksamhet. Detta kan ske både direkt eller indirekt. 
Marknadsföringslagen har enligt Christian Nilsson i huvudsak två syften: att värna om 
konsumenterna och att värna om konkurrensen på marknaden. 
 
Marknadsföringslagen klargör att det måste framgå klart och tydligt vem avsändaren är i ett 
kommersiellt meddelande. Christian Nilsson påpekar dock att det finns många sätt för företag 
som använder sig av Stealth Marketing att ta sig runt denna lag. Detta eftersom 
marknadsföringsmetodens karaktär gör att det är svårt att identifiera kommunikationens 
ursprung. Dessutom, menar Christian Nilsson, att det inte heller är ”hela världen” om ett 
företag fälls för brott mot marknadsföringslagen; ”Det troligaste är att de blir ålagda ett vite 
och att de inte får fortsätta med kampanjen. Om företagen är cyniska så kan de till och med 
planera en kampanj som de vet strider mot marknadsföringslagen och räkna med eventuella 
rättegångskostnader i kampanjbudgeten, bara effekten är tillräckligt stor.”   
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I artikeln ”Ethics and international marketing” (Carrigan et al, 2006) hänvisar författarna till 
Baumhart och Tzalikis vilka anser att de moraliska frågorna inom marknadsföring är särskilt 
viktiga, eftersom marknadsföringen i sig är till för att ”identifiera, förutse och tillfredsställa 
kunders behov” (Carrigan et al, 2006, s 1).  Detta skapar ett samspel mellan konsumenternas 
behov och företagets mål. Enligt Carrigan et al (2006) är det just definitionen av och 
uppfattningen om vad som är etiskt korrekt handlande mellan konsumenter och företag som 
gör marknadsföring problematisk.  
 
Liksom andra författare delar Beauchamp (1980) upp förhållningssättet avseende etik i två 
olika delar: det ändamålsenliga- (utilitarian perspective) och det deontologiska 
förhållningssättet (Nantel och Weeks, 1996). Det förstnämnda beskriver etiken i en handling 
utifrån de konsekvenser som agerandet medför. Enligt detta förhållningssätt är företagets mål 
att skapa största möjliga andel positivt värde för en person som köper företagets tjänst/produkt 
(Carrigan et al, 2006). Det deontologiska förhållningssättet däremot, vilket främst baseras på 
Immanuel Kants verk, fokuserar inte så mycket på konsekvenserna av ett handlande utan 
utgår snarare från sättet på vilket en människa har agerat (Nantel och Weeks, 1996). Enligt 
Kant är en handling etisk om personen som utför handlingen anser att ingen annan berörs av 
handlingen eller om handlingen inte hotar samhällets existens (ibid). Enligt denna logik är till 
exempel lögn och stöld oetiskt oavsett konsekvenserna.  
 
Nantel och Weeks (1996) tydliggör ytterligare skillnaden mellan dessa två etiska 
förhållningssätt genom att beskriva dessa utifrån det känsliga ämnet barnarbete. I ett 
deontologiskt perspektiv, som utgår från att det finns en universell syn på etik och hur ett 
företag ska göra affärer, är barnarbete förkastligt eftersom ett barn ska få vara ett barn och 
leka, inte jobba för en låg lön under farliga förhållanden. Utifrån det ändamålsenliga 
perspektivet blir förhållningssättet till barnarbete annorlunda; det finns ingen absolut mening i 
vad som är universellt etiskt eller inte. Barnarbete kan därför rättfärdigas med att i det långa 
loppet kommer detta att skapa mer välfärd till tredjevärldens samhälle, eftersom det skapas 
arbetstillfällen och levnadsstandarden höjs. Barnarbete kan därför ses som etiskt och som ett 
ansvarstagande från företagens sida, eftersom det tjänar ett högre syfte.  
 
Enligt Christian Nilsson (intervju, 3 maj, 2006) berör inte de juridiska lagarna etik. ”Dessa är 
två skilda begrepp.” Däremot finns det Marknadsetiska Rådet som vars uppgift är att 
kontrollera att marknadsföringen i Sverige sker på ett etiskt korrekt sätt. ”Men deras 
bedömningar är mest skönhetsmässiga, skulle jag vilja säga. De gör mest en bedömning om 
reklamen är stötande eller kränkande ur ett bildligt perspektiv.” Han påpekar även att 
Marknadsetiska Rådet inte heller är något statligt organ och därigenom inte kan utdöma något 
påföljd. ”De har endast som uppgift att informera allmänheten om företag som brukar en 
marknadsföring som inte följer god marknadsföringssed.” 
 
Men var står konsumenten i denna teoretiska delning som finns inom etiken? Går det att 
fastslå, utifrån etiska termer och teorier, vad svenska konsumenter tycker och känner inför 
Stealth Marketing? Stealth Marketing är till sin natur svår att upptäcka för de flesta 
konsumenter. Av den anledningen kan marknadsföringsmetoden vara svår att relatera till. 
Detta anser vi gör ämnesområdet speciellt intressant. Om inte konsumenterna är medvetna om 
att de är föremål för kommersiell påverkan, hur ska de då kunna förhålla sig till den 
marknadsföringsmetoden? Som vi tidigare har beskrivit finns WOMMA, en amerikansk 
organisation. WOMMA har utvecklat etiska koder för hur företag ska använda sig av Word-
of-mouth. Dessa etiska koder är utformade efter de rådande förhållandena i USA, vilket kan 
medföra att rekommendationerna inte är helt applicerbara på den svenska marknaden. Enligt 
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Carrigan et al (2006) kan det finnas nationella skillnader mellan vad människor uppfattar som 
etiskt och oetiskt handlande.  
 
I denna uppsats utgår vi från att det är konsumenterna som bör bestämma villkoren för de 
relationer som de har med företag inom ramarna för den marknadsekonomi som råder i 
Sverige. Eftersom det är svårt för konsumenter att avgöra, eller ens veta om att de interagerar 
med ett företag är det naturligtvis svårt för dem att bestämma villkoren. Tycker svenska 
konsumenter att Stealth Marketing är ett intressant, roligt och innovativt sätt att marknadsföra 
produkter? Hur långt kan marknadsförare bedriva denna taktik innan konsumenterna känner 
sig förrådda och företagen förlorar sin trovärdighet? Blir konsumenter mer toleranta mot 
kommersiell påverkan eller är Stealth Marketing en marknadsföringsmetod som potentiellt 
kan skada företags kundrelationer? 
 
När vi diskuterar konsumentattityder anser vi att det är viktigt att definiera vad som menas 
med termen attityd. Enligt Petty et al (1981) definierar socialpsykologer termen attityd en som 
en varaktig, fördelaktig eller ofördelaktig känsla rörande ett objekt. Generellt är attityder 
antingen positiva eller negativa gentemot något. Detta infattar även tankar och känslor som 
påverkar beteendet. Hawkins et al (2001) utvecklar denna definition och beskriver attityder 
som en organisering av motivationsprocesser, uppfattningsprocesser, känslomässiga och 
kognitiva processer gentemot någon aspekt i en persons omgivning. Med andra ord kan 
attityder beskrivas som det sätt på vilket en person känner, tycker och handlar gentemot ett 
objekt i dennes omgivning. En attityd är även generell av sin natur eftersom den används vid 
mer än ett tillfälle. Det är viktigt att hålla i åtanke att två personer kan ha samma attityd 
gentemot ett objekt, men av olika orsaker (Salomon et al, 2002). 
 
Vidare delar Hawkins et al (2001) och Salomon et al (2002) upp attityder i tre olika 
komponenter. Salomon et al (2002) kallar dessa tre delar ”The ABC model” (s.129) vars 
namn refererar till Affect (affektiv), Behavior (beteende) och Cognition (kognition). 
Attitydens affektiva komponent består av våra känslor eller våra emotionella reaktioner 
gentemot ett föremål. När en konsument säger ”jag gillar Coca Cola” uttrycker han/hon 
resultatet av en emotionell eller affektiv utvärdering av produkten. Eftersom produkter, 
liksom andra föremål vi reagerar på, utvärderas i en viss kontext, kan konsumentens affektion 
även förändras när situationen förändras. Till exempel; en konsument är övertygad om att (1) 
Coca Cola innehåller koffein och att (2) koffein gör att han/hon vara vaken längre. Dessa 
uppfattningar generar en positiv affektion när konsumenten behöver hålla sig vaken, men en 
negativ affektion när han/hon vill dricka något sent på kvällen som inte håller honom/henne 
vaken senare.  
 
Attitydens beteende komponent är människans handlingsbenägenhet. Ett antal köpbeslut att 
köpa eller inte köpa Coca Cola eller att rekommendera drycken till vänner, reflekterar 
beteende komponenten. 
 
Den kognitiva komponenten består av en konsuments åsikter (beliefs) om ett visst föremål. 
Till exempel har de flesta människor åsikter om Coca Cola. De kanske förknippar Coca Cola 
med läskedrycker, amerikansk kultur och hög sockerhalt. En konsuments totala föreställning 
av att varumärke representerar alltså attitydens kognitiva komponent. Enligt Hawkins et al 
(2001) är det viktigt att komma ihåg att åsikter varken behöver vara rätt eller fel, de är snarare 
en subjektiv uppfattning rörande ett objekt. 
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Enligt Hawkins et al (2001) kan ett företags marknadsföringsmetod påverka en persons attityd 
gentemot företaget och dess produkter. Författarna har utformat en modell som beskriver 
vilka faktorer som påverkar konsumentattityder och menar att en attityd formas utifrån 
stimuli. Stimuli kan till exempel vara en reklamfilm eller ett företags personal, vilket i sin tur 
påverkar de tre olika komponenterna. De kognitiva-, affektiva- och beteendekomponenterna 
utgör sedan tillsammans personens övergripande attityd gentemot ett objekt. 
 
Vi ställer oss följande frågor: hur påverkas företagets anseende och relationen mellan 
konsument och företag av en marknadsföringsmetod som Stealth Marketing? Vilka 
attitydkomponenter berörs när ett företag börjar tänja på gränsen för konsumentens personliga 
integritet? Vårt mål med uppsatsen är att ge ett bidrag till den debatt om etik och kommersiell 
påverkan som ständigt pågår. Darke (2004) efterlyser forskning som kan öka förståelsen för 
konsumenters förhållningssätt till vissa marknadsföringsmetoder. Våra forskningsfrågor är 
således: 
 
 
  

Hur förhåller sig svenska konsumenter till Stealth Marketing som 
marknadsföringsmetod? 

 
Kan denna marknadsföringsmetod eventuellt skada konsumenters 

relationer till företag? 

 

 

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska konsumenters förhållningssätt till Stealth 
Marketing som marknadsföringsmetod med hjälp av attityd- och etikteori. Med svenska 
konsumenter avser vi 20-28 åringar som har studerat eller just nu studerar på 
högskola/universitet.  
 

1.4 Definitioner och avgränsningar 
Kaikati & Kaikati (2004) definierar brand pushers som inhyrda ”skådespelare” vilka utger sig 
för att vara privatpersoner och som har till uppgift att närma sig andra privatpersoner i 
vardagliga situationer. Syftet är att på ett så naturligt sätt som möjligt inflika kommersiella 
budskap i spontana konversationer. Dessa konversationer kan äga rum på barer, vid 
turistattraktioner, i varuhus etc.  
 
Som vi beskrivit ovan finns det flera olika former av Stealth Marketing. Av dessa ämnar vi 
undersöka den typ av Stealth Marketing där brand pushers används för att skapa känslan av en 
autentisk kommunikation mellan två icke-kommersiella personer. Vi anser att denna form är 
den mest intressanta utifrån ett etiskt perspektiv. Brand pushers i det här sammanhanget syftar 
på möten människor emellan, dvs. inte virtuella möten.  Vi kommer endast att undersöka 
svenska konsumenters förhållande till Stealth Marketing och avser inte att inkludera celeberty 
brand pushers i studien. 
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1.5 Disposition 
För att underlätta för läsaren presenterar vi nedan en kort beskrivning av innehållet i varje 
kapitel.  
 
I kapitel 1 inleder vi med en bakgrundsbeskrivning och vår problemdiskussion som förklarar 
utifrån vilken problematisering vi definierar våra forskningsfrågor. Därpå följer 
forskningsfrågorna och vårt syfte med uppsatsen, liksom definitioner och avgränsningar.   
 
I kapitel 2 beskriver vi vårt tillvägagångssätt, vår datainsamlingsmetod under arbetet med 
uppsatsen. 
 
Kapitel 3 är en presentation av litteraturstudien, den grund vi står på i vår undersökning. 
Litteraturteorin fungerar som ett verktyg som senare kommer att hjälpa oss att analysera vårt 
empiriska resultat. 
 
I det 4:e kapitlet redovisar vi vårt forskningsresultat från förstudien och diskussionerna i 
fokusgrupperna. Detta kapitel består till stora delar av citat från våra respondenter.  
 
I det 5:e kapitlet presenterar vi vår analys av empirin som följs av kapitel 6 där läsaren finner 
en koncentrerad och diskuterande version av vårt forskningsresultat.  
 
Det 7:e kapitlet består av de slutsatser vi drar av vår undersökning och följs av kapitel 8 där vi 
ger förslag till fortsatt forskning. 
 
Sist i uppsatsen finns vår referenslista och två bilagor. Bilaga 1 består av de tre 
scenariobeskrivningarna och de frågor vi ställde till våra respondenter under fokusgrupperna. 
Bilaga 2 består av en kort presentation av de respondenter som deltog på våra två 
fokusgrupper.  
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2. Metod 
Problemområdet som denna uppsats berör är relativt outforskat i det svenska 
forskarsamhället. Vi har inte funnit några studier som berör svenska konsumenters 
förhållningssätt till Stealth Marketing. Detta kan till viss del bero på marknadsförings-
metodens dolda karaktär. Eftersom företag försöker ta tillvara konsumenternas förtroende för 
varandra och eftersom företagen inte vill avslöja sin identitet, kan det vara svårt att uppskatta i 
vilken omfattning metoden används. För att få en bild av hur Stealth Marketing praktiseras i 
Sverige började vi vår undersökning med att träffa Pronto Communications VD, Gabriel 
Sundqvist samt Yodlas VD, Joakim Nörler. Vår förhoppning med mötet med Gabriel 
Sundqvist och Joakim Nörler var att komma bakom kulisserna och få en inblick i denna 
svåridentifierade marknadsföringsmetod.  
 

2.1 Forskningsvetenskapligt tillvägagångssätt 
I vår uppsats har vi studerat 20-28 åringars förhållningssätt till Stealth Marketing som 
marknadsföringsmetod, vilket innebär att fokus låg på respondenternas tankar och känslor. Vi 
utgick från att det i mänskliga tankar och upplevelser finns en innebörd som varken kan 
mätas, beskrivas eller förklaras på samma sätt som med kvantitativa metoder. Det är således 
en kvalitativ ansats som vi har använt för att undersöka våra forskningsfrågor. Vi har tolkat 
respondenternas förhållningssätt genom en hermeneutisk tolkningsmetod. 
 
Vi har vidare använt oss av attitydteori för att kunna förklara respondenternas förhållningssätt. 
Eftersom en attityd definieras som en varaktig för eller ofördelaktig känsla gentemot ett 
objekt (Petty et al, 1981), anser vi det svårt fastslå svenska konsumenters generella attityd till 
Stealth Marketing genom fokusgrupper vid endast två olika tillfällen. Vår uppsats behandlar 
ett relativt nytt fenomen som kan vara svårt för en konsument att ha en attityd till. Av dessa 
två anledningar anser vi det mer rimligt att vi genom respondenternas spontana tankar i 
samband med scenariopresentationerna kan få en förståelse för deras förhållningssätt snarare 
än deras attityder. Förhållningssättet kan dock ge en fingervisning om vilka deras varaktiga 
känslor/attityder skulle kunna vara. 
 
Det finns dock en hel del invändningar mot hermeneutiken. En av dessa gäller problemet med 
reliabilitet och validitet. Upplevelser och känslor är inte intersubjektivt testbara (Thurén 
2002). Vi kan inte utan vidare förutsätta att vår förförståelse är den rätta. För att få en 
förförståelse för hur respondenterna förhåller sig till Stealth Marketing anser vi det viktigt att 
vi kan relatera till den omgivning som de verkar i. Vi tror i enlighet med Eisner och Nordlund 
(2004) att chanserna för att våra tolkningar är korrekta kommer att öka om vi träffar 
respondenter som befinner sig i samma fas i livet som vi själva.   
 
För att kunna få en uppfattning en persons inställning till någonting är det viktigt att mäta på 
rätt sätt. Till exempel kan en kvantitativ metod utifrån en skala ge indikationer på att ett antal 
respondenter har samma åsikt om något fenomen medan deras underliggande attityder 
gentemot objektet varierar kraftigt. (Petty et al, 1981) För att skapa sig en uppfattning om 
ståndpunkter är det därför viktigt att kunna följa upp en respondents påstående med en 
följdfråga.  
 
Enligt Petty et al (1981) är en attityd som sagt en generell och varande fördelaktig eller 
ofördelaktig känsla gentemot ett objekt eller en fråga. Kognitiv respons syftar däremot till en 
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persons information rörande objektet. Denna respons är resultatet av personens kognitiva 
process, som är en aktivitet av informationsstrukturering. Processen infattar personers 
förmåga att sätta objektet i en kontext i form av igenkännande, utvärdering och associering. 
Beroende på personers kognitiva förhållningssätt reagerar personer olika på ett och samma 
stimuli. Petty et al (1981) menar att det vanligaste sättet att undersöka kognitiv respons är att 
be respondenten berätta om dennes tankar. Att låta respondenterna återge sina tankar verbalt 
är fördelaktigt eftersom det minskar risken att respondenten glömmer bort en flyktig tanke.  
 

2.2 Forskningsansats 
Vi har valt att använda oss av abduktion, vilket är en dynamisk process mellan induktion och 
deduktion. En induktiv ansats innebär att en forskare, utan att ha studerat relaterad teori, 
utifrån observationer av enskilda fenomen eller genom erfarenheter skapa sig en uppfattning 
och bilda en egen teori (Patel & Davidsson, 1994). En deduktiv ansats grundar sig däremot i 
teoretiska studier och allmänna principer där en forskare drar slutsatser om enskilda 
händelser. När det kommer till abduktion sker det en konstant växling mellan teori och empiri 
för att testa det ena mot det andra under sökandet av nya sätt att se på och beskriva det som 
undersöks. Den abduktiva arbetsmetoden är på detta sätt väl anpassad till forskning som syftar 
till förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994) och är den metod som vi har använt.  
 

2.3 Metodval 
Vi har valt att undersöka våra forskningsfrågor genom fokusgruppsdiskussioner. Anledningen 
till att vi valde denna undersökningsmetod är att förhållningssätt kan vara svåra att mäta 
kvantitativt. Dessutom eftersträvar vi att ta reda på hur en grupp människor tänker och 
reflekterar kring Stealth Marketing som marknadsföringsmetod. Enligt vår mening är det just 
människors gemensamma uppfattningar som är intressanta i det här fallet. Flera deltagare till 
skillnad från en, kan resonera med varandra och ge upphov till nya frågor och tankar. Enligt 
Barker (2000) får deltagarnas gemensamma verklighet en fylligare belysning, vilket i sin tur 
ökar validiteten.  
 

2.4 Urval 
Fokusgruppsstudier är inte avsedda att ge statistiskt generaliserbara resultat. När det gäller 
fokusgrupper är det enligt Wibeck (2000) snarare berättigat att tala om ”lösa generaliseringar 
som kopplas samman med vissa sorters kategorier av personer” (ibid s. 123). Detta innebär att 
det vid fokusgruppsstudier inte föreligger samma krav vid urvalsprocessen som vid 
exempelvis enkäter och opinionsundersökningar. Eftersom vi ville att deltagarna skulle ha lätt 
att uttrycka och formulera sig samt tala i grupp, valde vi att undersöka studenter eller före 
detta studenters förhållande till Stealth Marketing som marknadsföringsmetod. Vi antog att 
personer med akademisk bakgrund är förhållandevis lätta att få kontakt med och rekrytera. En 
annan anledning till att vi valde personer med akademisk bakgrund är att de kan formulera 
sina tankar och föra ett resonemang kring abstrakta situationer. Vi har en föreställning om att 
personer i 20-28 åldern har relativt stor medievana och viss insikt i hur företag kommunicerar 
sina budskap. Detta motiverade vårt val av ålderskategori. Eftersom vi själva befinner oss 
inom den åldersgruppen har vi förmodligen också lättare att kommunicera med deltagarna i 
jämförelse med om gruppmedlemmarna hade tillhört en annan ålderskategori.  
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Vi började med att kontakta vänners bekanta för att hitta lämpliga deltagare till 
fokusgrupperna. De potentiella deltagarna fick endast veta att diskussionsämnet handlade om 
marknadsföring och att initiativtagarna var två ekonomstudenter på magisternivå. Efter att 14 
personer tackat ja till inbjudan till att delta i en fokusgruppsintervju bokade vi ett grupprum på 
Studentpalatset i Stockholm. 
 

2.5 Förstudie 
Eftersom vårt problemområde är relativt outforskat ansåg vi att en kvalitativ förstudie var 
nödvändig för att på så sätt få mer kunskap inom området samt djupare insikt från insatta 
personer. Vi ville veta om och i så fall hur Stealth Marketing praktiseras i Sverige. Med denna 
förstudie försökte vi på bästa möjliga sätt förbereda oss för den huvudsakliga undersökningen 
(Holme & Solvang, 1991). Vi tog kontakt med Pronto Communications och Yodla som är två 
företag som jobbar med Word-of-mouth. Förstudien bestod av två skilda intervjuer med en 
representant från varje företag; Joakim Nörler, delägare i och VD för Yodla, och Gabriel 
Sundqvist, grundare och VD för Pronto Communications.  
 
Eftersom vi gjorde flera tankeexperiment med våra respondenter ville vi lära oss så mycket 
om Stealth Marketing och Word-of-mouth som möjligt. Detta då vi ville öka chansen för att 
tankeexperimenten skulle bli verklighetstrogna. Vidare var det viktigt för oss att ha god 
kunskap om ämnet då vi i egenskap av moderatorer ska kunna förklara och exemplifiera 
under tiden då fokusgruppens hålls.  
 

2.6 Fokusgrupper 
Fokusgrupper är en form av fokuserade gruppintervjuer, där en mindre grupp människor möts 
för att på en forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra under en begränsad 
tid (Wibeck, 2000). Obert & Forsell (2000) beskriver fokusgrupper som en grupp människor 
som fokuserar på en fråga. Både det som sägs och interaktionen inom gruppen kan sedan 
ligga till grund för olika typer av analyser. Wibeck (2000) gör en distinktion mellan 
strukturerade och ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Vi valde ett mellanting mellan dessa 
metoder som kallar vi för semistrukturerad fokusgruppsintervju. Detta eftersom vi utgick från 
att fokusgrupperna skulle fungera bäst när deltagarna fick diskutera fritt med utgångspunkt 
från tre tankeexperiment samt ett antal frågor och påståenden. För en kort redogörelse av 
respondenternas bakgrund hänvisar vi till bilaga 2.  
 
 Målet med fokusgruppen var att deltagarna skulle diskutera fritt om ämnet och att vi som 
moderatorer skulle se till att alla kom till tals. Rent praktiskt handlar arbetet med 
fokusgrupper enligt Wibeck (2000) om att rekrytera lämpliga personer, utarbeta ett 
stimulusmaterial och en frågeguide som håller diskussionen vid liv, leda gruppsessionerna, 
spela in och analysera diskussionerna. Vidare menar Wibeck (2000) att kvalitén på data som 
generas från fokusgrupper till stor del beror på hur deltagarna känner inför att dela med sig av 
sina tankar och erfarenheter i gruppen. Interaktionen underlättas överlag om 
gruppmedlemmarna har liknande socioekonomisk bakgrund, fysisk framtoning och 
personlighetsdrag. 
 
Den fysiska omgivningen är enligt Wibeck (2000) av betydelse för hur fokusgruppssessionen 
avlöper. Det är eftersträvansvärt att samtliga gruppmedlemmar befinner sig i en naturlig miljö 
när diskussionen äger rum. I annat fall kan diskussionen hämmas. Av den anledningen valde 
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vi att ha fokusgruppssessionen i ett grupprum på Studentpalatset i Stockholm. Deltagarna som 
alla har akademisk bakgrund rör sig dagligen eller har tidigare rört sig i en liknande miljö. 
Eftersom det är viktigt att skapa ett passande avstånd mellan deltagarna såg vi till att ordna 
arrangemanget i rummet på ett bra sätt. Vi såg till att det fanns utrymme för varje deltagares 
privata zon, samtidigt som medlemmarna satt samlade runt bordet för att kunna ha 
ögonkontakt med varandra. Fokusgrupperna arrangerades vid två olika tillfällen och varade 
ungefär en och en halv timma vardera. Respondenterna bjöds på kaffe och fika för att skapa 
en så avslappnad miljö som möjligt.  
 
För att underlätta analysen spelades diskussionen in på video vilket även skapar möjlighet att 
registrera respondenternas kroppsspråk i kombination med deras åsikter. Icke-verbal 
kommunikation kan vara ett viktigt komplement till den verbala i en fokusgruppssituation 
(Wibeck, 2000). Fokusgruppen leddes av oss där vi i form av moderatorer initierade 
diskussionen och hjälpte deltagarna att hålla sig till ämnet. Inledningsvis förklarade vi vår roll 
som moderatorer; vilket enligt Wibeck (2000) är att lyssna på deltagarna och föra in nya 
frågor i den mån det behövs. Vi betonade även att vi inte är experter på det ämne som 
diskuterades och underströk att det inte fanns någon åsikt som var rätt eller fel i syfte att skapa 
en stämning där respondenternas åsikter kunde yttras på ett naturligt sätt (Wibeck, 2000). 
Wibeck (2000) menar även att det är viktigt att deltagarna inte får intrycket av att deras 
kunskaper på något sätt värderas eller kontrolleras, vilket vi tydliggjorde vid båda tillfällena. 
 

2.7 Tankeexperiment 
Under fokusgruppssessionerna utsatte vi respondenterna för ett par så kallade 
tankeexperiment i form av tre olika scenarion. För att respondenterna skulle kunna sätta sig in 
i rollen som konsumenter använde vi oss av autentiska exempel på situationer där företag på 
olika hade försökt skapa Word-of-mouth. Dessa scenarier var byggda på information som vi 
samlat in genom förstudierna samt genom litteratur- och artikelläsning. Häggkvist (2003) 
menar att en grundläggande förmåga hos mänskligheten är att kunna tänka utifrån hypotetiska 
händelseförlopp. Det är en förutsättning för problemlösning och planering. Han beskriver 
tankeexperiment som ett särskilt ambitiöst, hypotetiskt exempel som gör anspråk på att ha 
samma funktion som ett vanligt experiment. Vidare definierar Häggkvist tankeexperiment 
som ett ”hypotetiskt exempel som konstrueras och används för att ge stöd (skäl) för eller emot 
en teori” (s 192). Parallellerna är stora mellan ett vanligt experiment (t.ex. ett sådant som 
utförs i ett laboratorium) och ett tankeexperiment så till vida att båda handlar om att falsifiera 
eller verifiera en viss teori. Vid närmare betraktning finns dock viktiga skillnader. Den för 
denna uppsats mest relevanta skillnaden är att utfallet i ett tankeexperiment inte bestäms 
utifrån ren observation (Häggkvist, 2003). Tankeexperiment bygger snarare på intuition. 
Häggkvist menar att en människas intuition rörande vardagliga saker kan förmodas vara 
relativt tillförlitlig. Men han menar även att intuitionen kan vara motstridig när det kommer 
till hypotetiska scenarier som är relativt abstrakta. Av denna anledning använde vi oss av 
autentiska scenarier med verkliga produkter och företag för att minska risken att 
respondenterna skulle uppfatta tankeexperimentet som abstrakt.  
 
Det ska dock hållas i åtanke att förmågan att föreställa sig hypotetiska företeelser varierar 
mellan personer. Vissa personer kan föreställa sig abstrakta saker, medan andra har svårt att 
föreställa sig framtida händelsescenarion (Häggkvist, 2003). Vidare menar Häggkvist (2003) 
att det finns vissa skillnader mellan olika personers förmåga att tänka abstrakt kring något 
som de inte har någon tidigare erfarenhet av. Denna skillnad visar sig än större mellan 
personer som studerar och de som aldrig gjort det. Häggkvist (2003) menar att detta har sin 
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grund i att skolan använder sig av abstrakta exempel i sin undervisning vilket gör att de kan 
angripa abstrakta problem på ett mer erfaret sätt.  
 

2.8 Risker med fokusgruppsdiskussioner 
Fokusgruppsdiskussioner, liksom andra undersökningsformer har givetvis risker och 
nackdelar som måste uppmärksammas. Vi anser dock att de flesta problemen går att 
överbygga och minimeras genom grundlig förberedelse. Alltför hög grad av samhörighet i 
gruppen kan bli problematisk. När samhörighetskänslan är hög och gruppens gränser tydliga 
finns det enligt Wibeck (2000) risk för att ”group-think” inträder. Det innebär att endast ett 
sätt att tänka och resonera är acceptabelt och detta kan givetvis äventyra resultatet. För att 
undvika detta såg vi till att sätta samman två fokusgrupper där majoriteten av deltagarna inte 
kände varandra närmare. 
 
En annan risk är då vissa personer tillskrivs högre status och social makt än andra i 
fokusgruppen. Visar sig så vara fallet bör moderatorn ingripa. Att uppmuntra mer reserverade 
personer att göra sin röst hörd genom att uttryckligen fråga dem kan enligt Wibeck (2000) 
vara ett bra sätt att komma runt problemet med dominanta medlemmar. Hon menar vidare att 
ett lämpligt tillfälle kan vara när en ny ämnesaspekt ändå ska introduceras. Under 
fokusgruppsdiskussioner ställs för övrigt höga krav på moderatorn. Vi har båda, i egenskap av 
marknadsföringsstudenter i slutfasen av utbildningen, värdefull erfarenhet av 
fokusgruppsstudier. Värdefull erfarenhet syftar på det faktum att vi båda tidigare deltagit i, 
lett och observerat fokusgrupper. För att öka reliabiliteten i studien fick samma moderator 
leda grupperna vid båda tillfällena. Vi lät även våra kollegor ge synpunkter och råd när det 
gäller studiens uppläggning. Ett av råden vi fick var att inte övervärdera vår tolkningsförmåga 
under analysarbetet, utan istället återvända till ljud- och bildupptagningen för att minimera 
risken för missuppfattningar.   
 
Enligt Wibeck (2000) är det upp till forskaren att bedöma i vilken utsträckning han/hon kan 
lita på den information som gruppdeltagarna ger. För att kunna bedöma validiteten måste 
forskaren gå tillbaka till sin forskningsfråga, titta på hela studiens kontext och se 
undersökningen från deltagarnas perspektiv. Frågor som exempelvis ”hur var atmosfären i 
gruppen?” och ”fick alla gruppdeltagare chans att säga vad de ville?” är enligt Wibeck (2000) 
frågor som moderatorn bör ställa sig efter sessionen. Wibeck (2000) menar att för att ett 
gruppsamtal ska klassificeras som ”äkta” måste alla deltagarna bidra till ett gemensamt 
samtal.  
 

2.9 Kritik mot kvalitativa metoder 
En genomgående kritik mot kvalitativa metoder är att det inte går att återskapa samma 
förutsättningar och kontext som när undersökningen genomfördes första gången. Detta 
medför att det är svårt att verifiera datamaterialet som har tagits fram. Det går naturligtvis att 
intervjua samma respondenter mer än en gång, men vid andra tillfället är de medvetna om 
ämnesområdet. Respondenten kan då ha skapat sig en uppfattning av vad som eftersöks och 
det finns risk att data som inhämtas en andra gång inte överensstämmer med det som 
inhämtades första gången. 
 
Eftersom denna uppsats utgår från tolkning av intervjuer, är resultatet på många sätt bundet 
till den person i fråga som utför själva analysen. Detta medför att en annan forskare inte 
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nödvändigtvis behöver komma fram till samma resultat. Enligt Gustavsson (2004) så har varje 
forskare unika egenskaper när det gäller att tolka och förstå en text och se olika nyanser i den. 
En av nackdelarna med hermeneutiska och därigenom även kvalitativa forskningsmetoder är 
att det inte går att sätta upp generella lagar utifrån de framkomna resultaten. Det som kan 
tyckas framstå som ett mönster en gång behöver inte gälla i andra sammanhang. Detta har sin 
grund i att hermeneutiska forskare inte avser att frambringa några slags lagar. De försöker 
snarare att skapa djupare förståelse av ett mänskligt eller ett socialt fenomen (Gustavsson, 
2004). Detta kan vara en legitim kritik även mot det sätt som vi har lagt upp våra 
efterforskningar. 
 
Det svåraste problemet med kvalitativa metoder är enligt Seymour (1992) att data inte är 
representativa. Han menar att urvalet i många kvalitativa studier är för litet, och inte heller 
gjort med hjälp av statistisk slumpmässighet. Detta försämrar möjligheten att generalisera 
urvalet till den totala populationen. Undersökningarna görs även under specifika 
omständigheter och kan därför inte helt motsvara hur det ser ut för resten av populationen. 
Dessutom riskerar undersökaren att subjektivt selektera insamlingen och tolkningen av data, 
där den enda informationen som används styrker forskarens redan förutfattade meningar. Ett 
annat återkommande problem är att forskaren kan ha en tendens att övertolka de svar som 
respondenten ger. Det kan då finnas en risk för att forskaren kan gräva för djupt i sin strävan 
att generera mer kunskap om en situation, vilket medför att tolkningarna blir för hårdragna 
och utan validitet (Seymour, 1992). 
 

2.10 Bearbetning av det empiriska materialet 
När vi hade transkriberat materialet från fokusgrupperna började arbetet med att strukturera 
och analysera respondenternas tankar med hjälp av den teoretiska referensramen. För att få 
struktur och ge texten lättöverskådlig har vi delat in empirin i följande områden: 
 

 Sammanfattning av tankeexperimenten 
 Manipulation och kommersiell påverkan 
 Varumärken, Relationer och integritet 
 Förhållningssätt till Stealth Marketing 

 
Vi har vidare valt att beskriva det som diskuterades under fokusgrupperna med hjälp av 
sammanfattande stycken och målande citat. För att visa dynamiken i gruppen och djupet i 
diskussionernas har vi förutom den generella uppfattningen i grupperna i flera fall även 
redovisat motpolerna. 
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3. Litteraturstudier 
För att underlätta förståelsen för vårt forskningsresultat syftar detta kapitel till att presentera 
den teori som vi använt oss av i tolkningen av vårt empiriska material. Vi anser att det behövs 
en teoretisk grund för att kunna förklara respondenternas förhållningssätt till Stealth 
Marketing. Detta är således vårt teoretiska ramverk som vi använt oss av när vi analyserade 
den insamlade empirin. Eftersom vi preciserat vår forskningsfråga med att undersöka 
konsumenters förhållningssätt till Stealth Marketing utifrån attityd- och etikteorier, föll det sig 
naturligt att göra litteraturstudier inom dessa områden. Vi hittade teorier som vi tyckte var 
intressanta och relevanta utifrån vårt problemområde och vår undersökningsmetod som vi 
använde oss av. Dessutom valde vi att göra litteraturstudier rörande varumärken eftersom vi 
anser att varumärkesteori går att koppla till hur företag kan påverkas av Stealth Marketing.  
 

3.1 Teoretisk sammanfattning av attityder 
En attityd kan definieras som en persons relativt varaktiga sinnestillstånd rörande ett fenomen. 
Generellt är attityder antingen positiva eller negativa gentemot något. Detta infattar även 
tankar och känslor som påverkar beteendet. Attityder anses bestå av tre komponenter, en 
kognitiv, en affektiv och en beteendekomponent och har fyra huvudfunktioner. Förenklat 
uttryckt kan man säga att attityder hjälper individen att strukturera den sociala omgivningen 
och underlättar beslutsprocessen. Teorin om kognitiv dissonans och självinsikt är två exempel 
på attitydteorier som behandlar attitydförändring. Enligt dual-attitydteori kan människor ha 
två attityder gentemot samma objekt, vilka kan uttryckas under olika omständigheter. Petty et 
al (1981) diskuterar forskning som indikerar att det finns vissa samband mellan 
attitydbildning genom informationsbearbetning och hur attityder påverkar ett faktiskt 
beteende.  
 

3.2 Attityder 
Konceptet attityd har under lång tid spelat en viktig roll inom den socialpsykologiska teorin 
(Petty et al, 1981; Alport, 1935). Det finns åtskilliga definitioner av attityder, men de flesta 
sociologer är överens om följande: en individs attityd till ett visst objekt, utgörs av individens 
benägenhet att konsekvent förhålla sig till objektet på ett positivt eller negativt sätt (Solomon 
et al, 2002). Detta synsätt har lett till en allmänt spridd uppfattning att attityder och beteende 
har en hög korrelation som dock kan ifrågasättas (Petty et al, 1981). Litteraturen som vi läst 
behandlar åtskilliga attitydteorier. Vi har dock för avsikt att endast redovisa de teorier som vi 
anser är relevanta för och kan hjälpa oss i vårt vidare analysarbete. 
 

”Utan guidning av sina attityder är människan en förvirrad varelse. Någon form av 
förberedande åtgärd är nödvändig innan hon/han kan göra en fullvärdig bedömning, eller 
observation” (Alport, 1935, s. 806) 

 
Som vi tidigare har beskrivit består attityder av tre komponenter; en kognitiv, en affektiv och 
en beteende komponent. Den kognitiva komponenten innefattar alla tankar, föreställningar, all 
fakta och kunskap som en människa besitter, medan den affektiva komponenten innefattar 
personens känslor för attitydföremålet, både positiva och negativa. Beteende komponenten 
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handlar om en persons benägenhet att agera gentemot attitydföremålet. (Hawkins et al, 2001; 
Solomon et al, 2002) 
 
Hawkins et al (2004) beskriver attitydernas fyra huvudfunktioner: Vissa attityder fungerar 
endast som medel för att organisera åsikter om föremål eller aktiviteter. Dessa attityder är 
högst subjektiva och har en strukturell funktion. En annan typ av attityder, värderings 
uttryckande attityder, formas för att uttrycka en individs värderingar och självkänsla. 
Konsumenter som t.ex. är miljömedvetna tenderar att utveckla attityder till produkter och 
tjänster som överensstämmer med dessa värderingar. Dessa konsumenter tenderar vidare att 
uttrycka sitt stöd för miljöaktivister, källsortera och köpa miljömärkta produkter. Den 
ändamålsenliga funktionen är kopplad till straff och belöning. En del av våra attityder till 
objekt utvecklas som ett resultat av objektens förmåga att erbjuda njutning (pleasure) eller 
avsmak (pain). Om en person tycker om smaken av bananer, tenderar samma person att 
utveckla en positiv attityd till bananer. Ego-skyddande funktion innebär att attityder formas 
för att skydda konsumentens ego mot externa hot eller inre känslor. Personer som till exempel 
är rädda för att lukta svett eller att ha dålig andedräkt tenderar att utvecklar positiva attityder 
till produkter för personlig hygien (t.ex. deodorant eller munvatten) eftersom produkterna kan 
underlätta sociala situationer.  Oavsett vilken situation attityderna kopplas till, har de en 
värderande funktion. Det innebär att attityder hjälper individen att strukturera den sociala 
omgivningen och underlättar beslutsprocessen. 
 
Fishbein (1975) beskriver inlärningsteorin och menar att attityder, liksom information och 
kunskap, är inlärda. Människan samlar in kunskap om något, tillsammans med de känslor och 
värderingar som associeras med denna kunskap. Vidare menar Fishbein (1975) att en 
människa får information och känslor genom associationer. Associationer skapas när en 
händelse, ett objekt eller en person kopplas ihop med något positivt eller negativt. I 
fortsättningen kommer människan att associera denna händelse, person eller detta objekt med 
det positiva eller negativa som denne upplevde samtidigt. På detta sätt kan attityder guida 
individens beteende på ett spontant sätt. Individen behöver inte resonera eller överlägga med 
sig själv för att göra en bedömning. Istället är utvärderingen tillgänglig genom minnet och kan 
aktiveras snabbt och automatiskt i de fall när individen både har en väl inlärd respons och blir 
utsatt för ett starkt stimuli. 
 

3.2.1 Attitydförändring  
Teorin om kognitiv dissonans är en balansteori som enligt Holm (2002) säger att om en 
individ är bärare av olika för varandra relevanta element, så kan dessa antingen stå i 
samklang, vara konsonant eller vara motstridiga. Ett kognitivt element kan t.ex. vara ett 
beteende, en åsikt eller en observation av omgivningen. Låt oss säga en konsument tycker om 
Sveriges statsminister och dennes politiska värderingar. Plötsligt fattar statsministern ett 
beslut som inte överensstämmer med konsumentens uppfattning. Enligt balansteorin leder 
detta till att konsumenten upplever ett visst psykologiskt obehag och pressas till att antingen 
ändra sin attityd om statsministerns beslut eller ändra sin attityd om statsministern. Att 
förändra sin attityd är bara ett av många sätt för konsumenten att minska inkonsekvensen. 
 
Om något hotar en människas attityder kan dennes reaktion vara att snabbt komma upp med 
motargument för att stödja sina egna åsikter. På detta sätt minskar pressen till att förändra de 
egna attityderna.  
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Teorin om självinsikt tillhandahåller enligt Solomon (2002) en annan förklaring av 
dissonanseffekter. Enligt denna teori använder människor observation av sitt eget beteende för 
att få en uppfattning om sina egna attityder. Människor bibehåller alltså harmonin genom att 
dra slutsatser av sitt eget handlande; om en konsument ofta väljer att köpa ett visst 
jeansmärke, visar detta att konsumenten i fråga tycker om detta varumärke.    
 
Solomon (2002) menar att budskapets bärare allt som oftast har ett avsevärt inflytande på det 
sätt på vilket budskapet mottas. Bäraren kan väljas utifrån olika faktorer såsom dess expertis, 
trovärdighet eller förmåga att tilltala mottagaren. Solomon (2002) menar vidare att det bör 
finnas en balans mellan mottagarens behov och de potentiella belöningar som bäraren 
erbjuder. När denna balans infinner sig ökar mottagarens mottaglighet för meddelandet. En 
konsument som är känslig för andras uppfattningar, övertalas lättare av en attraktiv bärare, 
medan en annan konsument som är säker i sig själv kanske snarare har lättare att övertygas av 
en trovärdig bärare. Mottagarens ömtålighet för kommersiella budskap ökar då denne får 
uppfattningen att källan är opartisk och objektiv och när bäraren av meddelandet är en person 
som mottagaren tycker om.  
  
Enligt Darke (2004) har mottagaren lättare att motstå ett övertygande meddelande om denne 
känner ett stort engagemang för sin egen ursprungliga attityd till objektet. Detta engagemang 
kan bero på olika saker: 
  

 Beteendet: Det sätt på vilket mottagaren tidigare har agerat gentemot objektet.     
 Öppet engagemang: Om mottagarens attityd är offentlig/tillgänglig för andra personer 

håller tenderar mottagaren att hålla fast vid attityden längre jämfört med om attityden 
vore högst privat. 

 Direkt erfarenhet av objektet: En konsument som har erfarenhet av ett speciellt 
varumärke har svårare att byta varumärke. 

 

3.2.2 Dual-attityd  
Enligt klassisk attitydteori ersätts den gamla attityden av den nya när attitydförändring äger 
rum. Wilson et al (2000) menar dock att under vissa omständigheter, när konsumenter 
förändrar sin attityd till (A2), ersätts inte den ursprungliga attityden (A), utan den stannar kvar 
i minnet och resulterar i vad författarna kallar en dual attityd.    
 
Följande tre hypoteser kan urskiljas från författarnas modell: 
 

1. Direkt uttryckta (explicita) attityder (AE) och underförstådda (implicita) attityder (A) 
gentemot objektet kan samexistera i minnet. 

 
2. När duala attityder existerar, aktiveras implicita attityder automatiskt, medan de 

explicita kräver mer kapacitet och motivation för att återkallas från minnet. Detta 
innebär att när människor inte har kapaciteten att återkalla (AE), kommer de att 
uttrycka attityden (A). 

 
3. Explicita attityder är relativt lätta att förändra medan implicita attityder, precis som 

gamla vanor, förändras mer långsamt. Marknadsförare kan förändra explicita attityder, 
men har svårare att komma åt de implicita. 
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För att skapa klarhet i denna hypotes, menar Wilson et al att det är användbart att dra en 
parallell till människans fysiska motorik. Vi tänker oss en kvinnlig tennisspelare som har en 
väl inövad serve. Hennes serve fungerar automatiskt under matchen, utan att hon behöver 
tänka speciellt mycket. I ett försök att förbättra sitt spel, tar hon ett antal lektioner och lär sig 
att placera sin armbåge på ett annorlunda sätt. Genom den nya placeringen kan hon vrida sin 
handled och få mer kraft i serven. Hon övar flitigt och vid nästa match kan hon använda den 
nya tekniken i serven så länge hon påminner sig själv om det hon nyligen har lärt sig. Den nya 
serven har dock inte helt och fullt ersatt den gamla. Väl inlärd teknik är svår att förändra och 
därför, när hon är trött eller i stundens hetta, servar hon bollen på det gamla sättet. 
 
I detta fall utgör den gamla serven en implicit attityd, medan den nya är en explicit variant av 
den gamla. Människor kan alltså ha två attityder gentemot samma objekt. Wilson et al (2000) 
menar sammanfattningsvis att den nya attityden inte helt ersätter den gamla och att dessa två 
typer av attityder uttrycks under olika omständigheter. Vidare menar Wilson et al att 
relationen mellan attityd och beteende beror på vilken typ av attityd som är inblandad. 
 

3.2.3 Kognitiv respons i förhållande till beteende 
Enligt Petty et al (1981) associerades attitydkonceptet tidigare med affektion, eller en generell 
utvärdering. Men detta betyder inte att en persons kognitiva och beteendemässiga svar 
gentemot objektet är ignorerat. Petty et al (1981) menar snarare att dessa är två oberoende 
koncept och att det finns en ständigt pågående interrelation mellan kognition, beteende och 
attityder.  
 
Kognitiv respons och attityd är i hög grad relaterade, men enligt Petty et al (1981) är det 
viktigt att komma ihåg att de inte är samma sak. Som vi beskrev ovan är kognitiv respons 
resultatet av en informationsprocess vid en viss tidpunkt, medan en attityd är en varaktig, 
fördelaktig eller ofördelaktig känsla rörande ett objekt. Petty et al (1981) liknar förhållandet 
mellan kognitiv respons och attityd med en kaka. En kaka är mer än summan av dess 
ingredienser, på samma sätt som att en attityd är mer än bara en summering av ett antal 
kognitiva responser. Petty et al menar att det främst finns tre anledningar till att en kognitiv 
tankeprocess ska formas till en attityd, nämligen (1) ju viktigare ämnet är för mottagaren av 
ett meddelande, desto större är sannolikheten att den kognitiva responsen formas till en 
attityd; (2) genom manipulation som påverkar den kognitiva responsen; (3) att kognitiv 
respons indirekt påverkas av övertalning. Det ska dock påpekas att den det senaste sambandet 
är svagast av de ovan beskrivna sambanden (Petty et al, 1981). 
 
Beteende kan beskrivas som en persons observerbara agerande. Undersökningar av sambandet 
mellan kognitiv respons och beteende har indikerat att generell kognitiv respons som är 
ämnad att ändra ett beteende inte har hög korrelation med faktisk beteendeförändring. Men 
om kognitiv respons är specifik och beteendedelaktigheten är direkt (dvs. få händelser som 
kommer emellan den kognitiva responsen och beteenderesponsen) finns det ett samband 
mellan kognitiv respons och beteenderespons (Petty et al, 1981). Vidare nämner Petty et al 
(1981) Hoyt och Janis, vilka har tagit fram bevis på att kognitiv respons inte bara är relaterad 
till beteende, utan även påverkar beteendet. Dock är det viktigt att ha i åtanke att beteenden 
som utförs ofta och bara kräver en liten kognitiv behandling inte störs så lätt av distraktion. 
Däremot är ett beteende som kräver en omfattande kognitiv bearbetning mer känsligt för 
distraktioner.  
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Enligt Petty et al (1981) är det vanligt att teoretiker förutsätter att attityd och öppet beteende 
är nära besläktat. Författarna menar att denna förutsättning är grundad på att dessa teoretiker 
definierar attityd som ett direktiv och en stimulerande effekt på ett beteende. Fishbein och 
Ajzen (1977) har funnit att personer med samma attityd gentemot ett objekt kan bete sig olika 
i olika situationer. De påpekar vidare att det är först utifrån ett större beteendemönster som det 
går att dra någon slutsats rörande attityd och beteende. 
 

3.3 Etik 
Distinktionen mellan etik och moral görs på följande sätt enligt Nationalencyklopedin (1991): 
en individs moral visar sig i vad denne gör eller underlåter att göra. Med etik avses den 
teoretiska reflektionen över mänskliga värderingar och deras grund. Etiken kan därmed ses 
som läran om moral.  
 
Enligt Carrigan et al (2005) är etik och moral viktigt att ha i åtanke när det handlar om 
marknadsföring. Detta eftersom marknadsföring till stor del handlar om att identifiera, 
bedöma och tillfredsställa konsumenters preferenser och företagens aspirationer på 
marknaden. Marknadsföring handlar därför, enligt Carrigan et al (2005) om att skapa en 
varaktig kontaktyta mellan konsument och företag. De framhåller även att ett av de största 
problemen för företag när det kommer till att skapa en koncensus mellan etik och 
marknadsföring är att det inte finns någon universell filosofisk syn på vad som är etiskt 
korrekt handlande.  
 
Som vi nämnde ovan (se sidan 12) finns det i huvudsak två olika förhållningssätt till etik, 
nämligen det ändamålsenliga- (utilitarian perspective) och det deontologiska 
förhållningssättet (Nantel och Weeks, 1996; Beauchamp, 1980).  

3.3.1 Etik, företagande och marknadsföring 
Enligt Ferrell (1995) är ett etiskt korrekt handlande av företag och dess anställda av stor 
betydelse när det kommer till konsumentrelationer. Etik handlar enligt Brytting (2005) om att 
främja det gemensamma bästa. Handlingar som bygger på fria val innebär ett individuellt 
etiskt ansvar. Ferrell (1995) menar att etisk marknadsföring är nödvändig för att kunna bygga 
ett förtroende gentemot kunden. Detta är en av hörnstenarna som håller relationen mellan 
företaget och dess kunder samman. Om ett företag överträder etiska regler kan kundens 
förtroende förstöras vilket kan äventyra relationen som helhet och kan ta lång tid att reparera. 
Detta, menar författaren, kan försvåra den fortsatta affärsverksamheten. 
 
Gustafsson (1988) menar att det är tänkbart att samhället och omvärlden i allt högre grad 
tenderar att moralisera företags agerande. Han menar att många av de överträdelser och brott 
som dagens företag begår, skulle för ett antal år sedan ha setts som acceptabla handlingar. 
Detta, menar han, avspeglas i dagens konsumentlagstiftningar. Vidare för Gustafsson (1988) 
ett resonemang där han menar att massmedia även ökat sitt intresse för företags moral och 
etik. Även fast detta kan ha sin grund i massmediernas självintresse att söka nyheter inom de 
områden som allmänheten intresserar sig av, så medför detta att allmänheten, och även 
myndigheter, får en större insyn i företags verksamhet och handlande. 
 
Enligt Ferrell (1995) finns det ingen forskning som pekar på att det finns något universalt 
förhållningssätt gentemot ”business ethics”. Det bästa sättet är att anpassa sin 
affärsverksamhet efter rådande åsikter hos kunderna. När det kommer till företags moraliska 
ansvarstagande diskuterar Gustavsson (1988) Milton Friedmans syn på företag. Enligt 
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Friedman har företag endast ett ansvar, och det är att de ska ”använda sina resurser och att 
syssla med aktiviteter vilka syftar till att öka dess vinster – så länge som detta sker i enlighet 
med spelets regler” (ibid). Detta sätts under kravet att det är fri och öppen konkurrens på 
marknaden. Milton Friedman är alltså av den uppfattningen att företag inte ska ställas tillsvars 
för bristande moraliskt ansvarstagande.  
 
En annan linje som Gustavsson (1988) diskuterar är den om val, ansvar och samvete. Med 
detta menar han att det är företagens och företagsledarnas skyldighet att inte endast begränsa 
sina handlingar till det som står i lagboken. Istället bör företag och företagsledare, inom vissa 
skäliga gränser, fatta beslut som inte är direkt motiverade ur ett lönsamhetsperspektiv.  
 
Gustafsson (1988) väcker även en del frågor rörande moral och handlande.  Han frågar sig om 
det är ”av betydelse för vår bedömning av en handlings moraliska halt, om den är 
vinstbringande eller om den åsamkar förlust?” Till exempel, om en person hjälper en annan 
från att drunkna, är det då någon skillnad om den hjälpande personen gör detta på grund av 
medkänsla, av äregirighet eller helt enkelt av misstag? De George (1993) beskriver integritet 
som ett antal normer som en person påtagit sig själv. Han påpekar även att integritet är något 
som är laddat med etiska och moraliska värden. 
 
Brytting (2005) diskuterar människans etiska redskap utifrån begreppet etikorgan. Enligt 
honom är vår etik det som skiljer oss från de genetiskt styrda djuren. Etikorganets tre delar; 
empati, samvete och intellekt ger människan integritet. Brytting (2005) definierar vidare 
empati som förmågan att kunna leva sig in i andra människors känsloliv och att kunna sätta 
sig in i andra människors behov. Med samvetet menar Brytting (2005) människans inre 
medvetenhet om vad som är rätt och fel. Intellektet står för sakkunskapen, den kritiska och 
analytiska förmågan. I vardagsspråket används begreppet integritet för att beteckna rätten till 
ett ostört privatliv. Det handlar om en värdighet som inte får kränkas, om respekt.  

 

Empati Samvete Intellekt 

Människans etikorgan 

Figur 1 Etikens verktyg 
(Brytting, 2005, s.77) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Enligt det deontologiska perspektivet är etiska normer universellt giltiga, de har inga 
geografiska begränsningar. Även om det inte bokstavligen står nerskrivet någonstans t.ex. att 
människor måste hysa respekt för varandra eller att vi ska undvika att föra våra vänner bakom 
ljuset, anser de flesta att detta är korrekt och berömvärt. Enligt Brytting (2005) överlappar 
etiken och juridiken till stor del varandra. I andra fall när de etiska normerna hamnar i konflikt 
och det finns en enighet om vad som är etiskt riktigt, anses etiken överordnad. Det är sällan 
tvärt om. 
 
Brytting (2005) diskuterar vidare reklamens etiska status med hjälp av de fyra begreppen; 
autonoma önskningar, rationella önskningar, fria val och manipulation. Frågan är om våra 
önskningar är autonoma dvs. våra egna eller om de kan inplanteras i oss genom reklam. En 
invändning mot suggestiv reklam är att den sällan ger tillräcklig information om 
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produkten/tjänsten i fråga. Av den anledningen kan inte våra önskemål som konsumenter 
kallas rationella önskningar, och det kan inte heller våra val. Vissa behov är så starka att 
individen känner sig tvingad att tillfredställa dem. Det går då inte längre att beteckna 
individens beteende som grundat i ett fritt val. 
 
Enligt Brytting (2005) handlar manipulativ reklam om reklam som får konsumenterna att 
agera på ett visst sätt, genom att utnyttja metoder och av skäl som personen i fråga inte skulle 
anse vara etiskt försvarbara. Brytting (2005) menar vidare att konsumenterna har rätt att få 
reklam i en form som respekterar deras integritet och underlättar deras fria val. Det som krävs, 
informerat samtycke liknar Brytting vid det samtycke som patienten vid medicinska 
behandlingar har rätt till. Patienten/konsumenten ska informeras om olika handlingsalternativ. 
Efter att ha tagit del av detta och förstått informationen ska patienten/konsumenten dessutom 
samtycka till behandlingen/reklamen. Om patienten/konsumenten av någon anledning inte 
kan höras ska informerat samtycke på trovärdiga grunder kunna antas. Enligt Brytting (2005) 
kan manipulation av behov accepteras i undantagsfall om det bidrar till det gemensamma 
bästa och utifrån ett (antaget) informerat samtycke. 
 

3.4 Varumärken 
David Aaker (2000) för en diskussion om på vilket sätt varumärket kan ses som en tillgång 
för ett företag. Han menar att ”Brand equity” är ett antal tillgångar, vilka även kan ses som 
ansvarstaganden, sammankopplade med ett varumärkesnamn eller en symbol som genererar 
ökat värde av en produkt eller tjänst till företagets kunder. Heilbrunn (1995) diskuterar en 
trefaldig relation mellan företag, dess varumärke och kunden. Han menar att varumärket 
fungerar som en slags mellanhand mellan företaget och dess kund, där varumärket förmedlar 
de värden och associationer som företaget vill stå för. Aaker (2000) beskriver varumärkets 
identitet som ett antal varumärkesassociationer som företaget försöker skapa och underhålla. 
Dessa associationer representerar vad varumärket står för och medför i sin tur ett löfte till 
konsumenten. Uggla (2003) menar att varumärkesidentiteten enligt detta synsätt är synonymt 
med ett antal unika associationer som företagets varumärke ska bygga upp. Denna definition 
riktar sig mot framtiden, vilket tyder på att varumärkesbyggande är en konstant process där 
flera olika aktiviteter tillsammans bygger upp en konsuments associationer om varumärket.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras inledningsvis den förstudie som vi har gjort i syfte att ge läsaren en 
inblick i hur varianter av Stealth Marketing och Word-of-mouth används i dagens Sverige. 
Därefter presenterar vi resultatet från de fokusgrupper som vi har genomfört. Eftersom vi 
utförde semistrukturerade fokusgrupper utgick vi från ett antal huvudfrågor som vi bad 
respondenterna reflektera över. Dessa frågor tillsammans med de scenarion/tankeexperiment 
som vi presenterade för respondenterna under fokusgrupperna finns sammanfattade innan 
redovisningen av resultatet. Tankeexperimenten presenteras i sin helhet i slutet av uppsatsen 
som bilaga 1.  
 
Presentationen av det empiriska materialet består till stora delar av citat från våra 
respondenter i fokusgruppen. Vi har valt att dela upp diskussionernas innehåll och resultat 
samt tillhörande analys i fyra olika delområden för att de väsentliga delarna av materialet 
lättare ska kunna överblickas. 
 

4.1 Förstudie 
För att få en inblick i hur Stealth Marketing praktiseras på den svenska marknaden träffade vi 
Joakim Nörler, delägare och VD för Yodla, en relativt nystartad Word-of-mouthbyrå med 
huvudkontor i Malmö. Senare samma vecka träffade vi Gabriel Sundqvist, VD för Pronto 
Communications på företagets kontor i centrala Stockholm. Båda byråerna har specialiserat 
sig på Word-of-mouth marknadsföring och jobbar med nya kanaler för kommunikation 
människor emellan. 

4.1.1 Yodla 
Yodla är en svensk Word-of-mouth-byrå som startades av fyra före detta studenter från Lunds 
universitet under våren 2005. Yodla arbetar med att på uppdrag av företag initiera ”snack”, 
prat eller buzz om en produkt/tjänst. Utgångspunkten är att människors relationer till varandra 
kan påverka på andra sätt jämfört med traditionell reklam. Detta beror på att människor ofta 
har större förtroende för privatpersoner jämfört med företag. Yodla försöker, som det står på 
deras hemsida att, ”utnyttja dessa relationer kommersiellt” och använda människors naturliga 
relationer inom marknadsföring.   
 
Rent praktiskt fungerar det på följande sätt; Yodla väljer ut ett antal personer som passar in på 
uppdragsgivarens beskrivning av målgruppen. Dessa personer kallas för ”yodlare” och har 
frivilligt anmält sig på företaget Yodla’s hemsida. Produktproven (som även kallas 
yodlapaket) skickas ut till dessa yodlare som får uppgiften att på egen hand utforska och bilda 
sig en uppfattning om produkten/tjänsten. Yodlarna i sin tur, berättar om och visar produkten 
för sina vänner och bekanta för att på så sätt väcka intresse och ”snack” kring den nya 
produkten. Yodlarna får säga precis vad de tycker och tänker så länge de kan motivera sina 
åsikter. Som kompensation för besväret får yodlarna behålla produktprovet. Yodlarna är 
knutna till ett slags lojalitetsprogram där den som sprider störst kännedom om produkten får 
flest poäng. Yodla kartlägger nämligen hur yodlarna har spridit Word-of-mouth och denna 
information används när företaget ska hitta passande ambassadörer till nästa uppdrag. Mer 
snack leder alltså ofta till fler produktprover för yodlarna. 
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”Missnöjda kunder har en tendens att berätta om sina upplevelser för många andra. Nöjda 
kunder brukar tyvärr inte vara lika pratsamma av sig själva och därför finns Yodla. Goda 
rykten kan behöva lite hjälp på traven” (Joakim Nörler, VD Yodla)  

 
Enligt Joakim Nörler, VD på Yodla, hjälper Yodla företag att synas och höras i rätt kretsar. 
De ser till att det brusas på rätt ställe.  
 

”Yodlarna är ofta trendsättare med breda kontaktnät och deras uppgift är att testa 
yodlapaketen, ge feedback och i så stor utsträckning som möjligt sprida Word-of-mouth om 
de testade produkterna/tjänsterna. Vi ger saker vi tror på till människor vi tror på. Om 
prylarna är bra kommer alla att vilja ha dem. Om de är dåliga kommer ingen att vilja ha 
dem. På så sätt sprids bra produkter medan de dåliga självdör och försvinner” (Joakim 
Nörler, VD Yodla) 

 
Yoddlarna har tillåtelse att tala om att de arbetar på uppdrag av en Word-of-mouthbyrå. ”Vi 
hycklar inte med det” säger Joakim Nörler. Faktum är att yodlarna mer än gärna får värva sina 
vänner till Yodla. Yodlarnas kontaktnät används med fördel för att värva nya ambassadörer. 
 
När vi frågar Joakim Nörler om det finns några risker med Stealth Marketing svarar han att 
det inte är någon fara så länge produkten/tjänsten håller vad den lovar. Vi frågar honom varför 
ambassadörer i allmänhet inte får betalt för sina uppdrag i pengar och han förklarar att det är 
krångligt med anställningsavtal. ”Många företag ser anställningsavtal som en skattemässig 
risk.” Enligt Joakim Nörler sysslar ett stort antal företag med Stealth Marketing, men de håller 
gärna marknadsföringsmetoden som sådan hemlig. ”Det kan uppfattas oseriöst att organisera 
budskap på detta sätt”, förklarar han. 
 
Vi berättar för honom om den form av Stealth Marketing där företag hyr personal som ska 
agera privatpersoner i syfte att sprida Word-of-mouth. Han känner inte till något företag i 
Sverige som jobbar på det sättet och han säger att det låter väldigt amerikanskt. ”Sverige har 
inte blivit så kommersialiserat ännu”, fortsätter han, ”men det kommer säkerligen.” 

4.1.2 Pronto Communications 
Pronto Communications är specialiserade på att genomföra personliga samtal med väl 
definierade målgrupper på Internets olika mötesplatser. Företaget grundades år 2003 och är 
Sveriges första medlemsföretag i den internationella branschorganisationen Word of Mouth 
Marketing Association (WOMMA).   
 

”Vi får människor att tro på ett varumärke” (Gabriel Sundqvist, VD Pronto Communications) 
 
Företagets närvaro sträcker sig mellan slutna e-postlistor till öppna communities. Tack vare de 
digitala avtryck som människor lämnar efter sig kan Pronto Communications i förväg avgöra 
om personerna är intresserade av ett visst budskap eller ej. Avtrycken ter sig i form av 
personliga presentationer i text och bild, inlägg i diskussionsforum, topplistor och 
röstningsfunktioner för att nämna några. Pronto Communications kommunikatörer tar kontakt 
med personer som de bedömer kommer att lyssna till uppdragsgivarens budskap och inleder 
en dialog. Kommunikatörerna är projektanställda personer med stor kunskap inom det 
aktuella området. Om Pronto Communication till exempel är intresserade av att få kontakt 
med s.k. gamers (personer med stor spelvana) så anställs kommunikatörer som känner till 
spelvärlden för att identifiera brand fans. När vi träffar Gabriel Sundqvist beskriver han brand 
fans på följande sätt:  
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”De är speciellt utvalda personer som från början tycker om varumärket/produkten och har 
ett helhjärtat engagemang.” (Gabriel Sundqvist, VD Pronto Communications) 

 
Han förklarar att det finns ett stort antal personer som vill vara engagerade i ett varumärke 
och att Pronto Communications helt sonika tillmötesgår detta intresse. 
 
Gabriel Sundqvist känner till den form av Stealth Marketing där brand pushers närmar sig 
fysiska personer i vardagliga situationer i syfte att sprida kommersiella budskap. Han påpekar 
att han dock inte är intresserad av att arbeta på detta sätt eftersom han tror att risken för 
backlash är stor.  
 

”Som konsument vill man veta vem som tar kontakt och varför. Har man en bra produkt eller 
tjänst så behöver man inte luras. När våra kommunikatörer headhuntar talar de alltid om 
varför de tar kontakt.” (Gabriel Sundqvist, VD Pronto Communications) 

 
Samtidigt som Gabriel Sundqvist påpekar att kommunikatörerna kommunicerar med öppen 
avsändare, förklarar han att det är viktigt att kommunikatörerna är på ”tjenis- nivå” med 
potentiella brand fans. ”Vi eftersträvar en soft stil och stämning i dialogerna.” Vi frågar 
honom om det förekommer att kommunikatörerna möts med skepsis och misstänksamhet och 
han svarar att det är ovanligt. ”Fast hip-hopare och indiepopare kan vara ganska skeptiska. De 
kan fråga, varför säger du det här till mig”, fortsätter Gabriel Sundqvist. ”De håller på sin 
integritet.” 
 
Under slutet av intervjun diskuterar vi hur Stealth Marketing kommer att utvecklas i 
framtiden. Även om Gabriel Sundqvist inte själv vill arbeta med fysiska brand pushers med 
dold avsändare är han övertygad om att andra byråer just nu jobbar eller kommer att jobba på 
det sättet. Detta trots att det finns risk för backlash.  
 

”Konsumenterna blir bara smartare och det går inte att luras. Förr eller senare slår en 
oärlig metod tillbaka, som det gjorde för SonySonyEricsson. Fast jag tror ändå att folk 
kommer att hitta ett kreativt sätt att komma runt det etiska problemet.” (Gabriel Sundqvist, 
VD Pronto Communications) 

 
Gabriel Sundqvist antyder att konsumenter blir mer toleranta mot kommersiell påverkan. ”För 
tre år sedan tyckte folk att det vi håller på med var fruktansvärt.” 
 

4.2 Fokusgrupper 
Följande del syftar till att presentera det huvudsakliga resultatet från vår empiriska undersökning. 
Vi har valt att presentera den empiri vi samlat in från fokusgrupperna under tre delområden, 
nämligen ”Kommersiell påverkan och manipulation”, ”Relationer, varumärken och integritet” 
och ”Förhållningssätt till Stealth Marketing”. Under dessa rubriker har vi sammanfattat den 
övergripande stämningen under fokusgrupperna och beskrivit vad respondenterna har sagt. Vi 
har även tagit med utvalda citat som vi tyckte var speciellt intressanta för den kommande 
analysdelen.  För en kort redogörelse av respondenternas bakgrund hänvisar vi till bilaga 2. 

4.2.1 Sammanfattande presentation av tankeexperimenten 
Det första tankeexperimentet som vi presenterade för våra respondenter handlade om den 
svenska Word- of- mouth byrån Yodlas verksamhet. Moderatorn beskrev hur företaget arbetar 
med att initiera ”snack”, prat eller Buzz om en produkt eller tjänst. Respondenterna fick veta 
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att Yodla använder sig av människors naturliga relationer inom marknadsföring och fick en 
kort redogörelse för det praktiska tillvägagångssättet.   
 
Det andra tankeexperimentet som respondenterna tog del av var en målande beskrivning av en 
situation i krogmiljön där var och en av respondenterna skulle föreställa sig att de blev 
föremål för en brand pusher. Under en helt vanlig fredagskväll på favoritbaren får 
respondenten ögonkontakt med en attraktiv och flörtig person av motsatt kön som han/hon 
antar är en privatperson. Efter rekommendation från sin flört prövar respondenten en ny, 
fruktig drink vid namn Hump, vilken dock visar sig vara för söt och sliskig för respondentens 
smak. När respondenten befinner sig i toalettkön snappar han/hon upp en konversation mellan 
två andra (tillsynes) privatpersoner som även de berömmer den nya drinken. Efter detta 
tankeexperiment fick respondenterna veta att de personer som de förutsatte var 
kontaktsökande privatpersoner, i realiteten var brand pushers anlitade av ett företag för att så 
många gånger och så fördelaktigt som möjligt nämna drinken Hump i konversationer med 
varandra och andra personer i lokalen. Detta utan att för den skull röja sin identitet. 
 
Som ett sista tankeexperiment fick respondenterna veta hur SonySonyEricssons brand pushers 
arbetade för att försökta sprida snack om sin nya kameramobil T68i. SonySonyEricssons 
tillvägagångssätt var att anlita skådespelare som spelade turister på Seattles gator, utrustade 
med den nya mobiltelefonen. Dessa ”låssasturister” hade som uppgift att fråga andra ovetande 
turister om de kunde hjälpa till att ta en bild med den nya kamerautrustade mobiltelefonen. 
Företagets förhoppning var att förmedla ett marknadsföringsbudskap till en ovetande person 
och därigenom skapa intresse för den nya produkten, vilket i sig skulle skapa positivt Word-
of-mouth kring denna. 

4.2.2 Manipulation och kommersiell påverkan 
Enligt respondenterna är kommersiell påverkan, inflytande med ett kommersiellt vinstintresse. 
Den syftar till att väcka känslor, skapa behov och leder i slutändan ofta till ett köp. Samtliga 
respondenter är medvetna om att de varje dag, i offentliga miljöer utsätts för tusentals 
reklambudskap. Att den kommersiella påverkan har eskalerat under de senaste åren är 
samtliga respondenter överens om.  
 
Så här uttryckte sig Farshad;  
 

”Det är ju en stegvis utveckling. Om man jämför med hur det var för ca 30 år sedan, så ser 
man ju ganska tydligt att det offentliga rummet har blivit mindre på bekostnad av företag och 
reklam”  (Farshad, 25 år) 

 
Hur respondenterna ser på sin egen utsatthet skiljer sig åt. Flera av dem menar att den ökande 
graden kommersiell påverkan har tvingat konsumenter att lära sig att ignorera reklambudskap 
som inte tilltalar dem. Andra menar att man blir mer påverkad än vad man tror och att de 
köpbeslut man som konsument fattar egentligen inte grundar sig på ens egna val.  
 

”Varje dag möts man av tusentals reklambudskap, men jag tror också att man sollar. Jag 
tror att ju fler reklamer som man blir utsatt för, desto mer sollar man också. Det är lätt att 
bortse från reklam som inte tilltalar en direkt” (Sofia, 25 år) 
 
”Fast kan det inte vara så att man tror själv att man sollar mycket, fast på något sätt 
undermedvetet fastnar ändå mycket fast man själv kanske inte reagerar på det i just det 
ögonblicket” (Peter, 26 år) 
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”Det här kanske låter lite cyniskt, men jag hörde någonstans någon som sa att den som själv 
tror att han gör ett val när han köper, den personen är redan förlorad” (Niklas, 29 år) 
 
”När man är i en positiv situation så förknippar man det med något positivt. Som t.ex. när 
man kollar på Desperate Housewives och det är den här Loka-reklamen, du reagerar 
annorlunda jämfört med om man skulle ha sett reklamen vid t.ex. Nyheterna” (Lina, 24 år) 

 
När det gäller manipulation skilde sig respondenternas åsikter åt. Vi lade märke till att 
respondenterna upplevde ordet manipulation som laddat och diskussionen intensifierades 
under denna del av fokusgruppssessionerna. Två av respondenterna beskrev manipulation på 
följande sätt: 
 

”Jag definierar det som att det finns ett dolt budskap eller en dold agenda.” (Malin, 28 år) 
 
”När man inte vet avsändaren så är det manipulation, men om det är av negativt eller positiv 
bemärkelse kan ju diskuteras.” (Niklas, 29 år)  

 
Niklas definition ställde sig de allra flesta av respondenterna sig bakom. De ansåg att en 
marknadsföringsmetod kan klassas som manipulativ endast i de fall då konsumenten inte kan 
avgöra att det budskap denne möter är kommersiellt. Det fanns dock några respondenter som 
drog en skarpare gräns för vad manipulation är. I detta citat syftar respondenten på den 
beskrivning av företaget Yodlas verksamhet som presenterades under fokusgrupperna. 
 

”För mig så är det ändå manipulation eftersom det blir den här närheten från en polare, 
liksom. Det att man utnyttjar vänskapen till någon slagkraftig marknadsföring.” (Gustav, 27) 

 
Att manipulation inte behöver innebära något negativt framkom när en av grupperna 
diskuterade SonyEricssonscenariot. Under diskussionen om SonyEricssons 
marknadsföringsmetod och deras mobiltelefon, utrustad med digitalkamera, sa 
teknikintresserade Peter följande om att bli manipulerad:  
 

”Absolut! Men det gör ingenting, jag tycker bara det är kul.” (Peter, 26 år) 
 
Peter och Gustav som var i olika grupper, representerade två extrempunkter på våra 
respondenters attitydskala och hade intressant nog i princip inte lika inställning till något. 
Deras kommentarer och resonemang gav många gånger diskussionerna nytt liv, djup och 
bredd.   
 
Respondenterna underströk ständigt att det är viktigt för dem att veta vem det är som 
kommunicerar med dem, för att de på så sätt ska ha möjlighet att avgöra om de vill ta in 
meddelandet eller om de vill förbise det. Om de inte får chansen att identifiera avsändaren i 
ett kommersiellt meddelande, anser de att det finns risk för manipulation.  
 

”I en direktreklam på TV till exempel. Då ser man ju att det här är en subjektiv bedömning.” 
(Johannes, 24 år)  

 
I båda fokusgrupperna beskrev respondenterna scenariot om Hump- drinken som ett ”lömskt” 
tillvägagångssätt. När en av respondenterna, Erik ombads beskriva vad han menade med ordet 
”lömsk” förklarade han det på följande sätt: 
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”Ja,  det är kanske lite konstigt att egentligen att man tycker det för kommunikation med dold 
avsändare sker ju hela tiden, men att det är öga mot öga och en individ till en annan.”  (Erik, 
27 år)  

 
Vi lade märke till att respondenterna använde benämningen ”lömsk” när de beskrev känslorna 
gentemot ett manipulativt beteende. Enligt Svenska Akademiens ordlista står ordet lömsk för 
försåtlig och falsk (Svenska Akademien, 1986). Frågan är om alla respondenter var överens 
om denna definition. Detta frågade vi inte under fokusgrupperna utan vi fick känslan av att de 
menade samma sak när de använde sig av ordet. Att en marknadsföringsmetod kan vara lömsk 
omöjliggör inte att den kan uppfattas som smart. Flera av respondenterna påpekade att de 
skulle ha känt sig fördummade och lurade om de hade befunnit sig i krogmiljön och blivit 
påverkade att köpa Hump-drinken av en brand pusher. Samtidigt uttryckte i princip alla 
spontant att metoden är ett smart sätt att marknadsföra en produkt. I en diskussion rörande 
Yodla konstaterade en respondent följande: 
  

”Det är ju lömskare egentligen, för att företagen låter en vän göra reklam för en produkt 
istället. Man har inte garden uppe, man är mer mottaglig. Den är ganska lömsk, men ganska 
smart.” (Farshad, 26 år)  

 
Farshad berör även en annan aspekt som de flesta av respondenterna reagerade på, nämligen 
den att denna typ av marknadsföring utnyttjar personlig interaktion mellan individer. Även 
andra respondenter ansåg att detta faktum gör metoden ännu mer lömsk.  
 

”Ja, det är just det här att det är individ till individ, då kanske det är lite för nära inpå just 
det här med att jag har snackat med den här personen, det är därför jag känner mig lurad.” 
(Erik, 27 år) 

 
Enligt våra respondenter utövar yodlare som utvärderar och pratar om en specifik 
produkt/tjänst, en form av kommersiell påverkan på sin bekantskapskrets. Alla respondenter 
var dock inte överens om huruvida denna typ av marknadsföring kan klassas som 
manipulation eller inte. Återigen hade Gustav och Peter totalt skilda åsikter;  
 

”Jag tycker inte att något av dom här exemplen är speciellt farligt. Jag kan inte hålla med er 
om att det blir påträngande. Javisst alla innebär någon slags manipulation, men inte så att 
de blir farliga.” (Peter, 23 år) 

 
”Eftersom det är påverkan så ser jag det som manipulation. Alltså någon form av psykologisk 
manipulation som är till för att skapa behov. Man kan till och med bli lite upprörd så mycket 
är det tycker jag” (Gustav, 27) 

4.2.2 Relationer, varumärken och integritet  
Enligt våra respondenter har konsumenter åtskilliga affärsmässiga relationer till företag och 
varumärken, dock kan relationerna vara sköra och svåra att påverka. Alla respondenterna var 
överens om att det är konsumenterna som ska diktera villkoren för relationerna, men att det i 
praktiken inte alltid fungerar så.  
 

”Företag bryr sig ju om sina kunder och deras behov så det är klart att det finns någon slags 
relation. Sen är frågan om den är påtaglig och om den går att påverka.” (Selma, 25 år) 

 
Konsumenter väljer enligt våra respondenter själva om de vill ha en relation till ett företag 
eller inte. Det starkaste maktvertyget är konsumenternas möjlighet att själva välja att inte 
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köpa, att säga nej. De är också övertygade om att de i sin tur kan påverka sina vänner så att 
påverkan på så sätt blir större. 

 
”Konsumenten är ju på sätt och vis en förutsättning för att företaget ska kunna existera. Jag 
menar, finns det ingen konsument, så finns det inget företag heller. Konsumenten bör ju 
därför vara den som dikterar villkoren, men så är det inte alltid. (Peter, 25 år) 

 
”Fast jag tycker som konsument, den relationen är väldigt skör.  Man kan ha en jättebra 
relation till ett företag, men sen kan det hända någonting som rubbar relationen, vilket gör 
att man överger företaget, produkten eller just det märket” (Sofia, 25 år) 

 
Ett ämne som våra respondenter diskuterade fram och tillbaka var om relationen de facto 
upphör eller om det existerar en latent relation även om konsumenten är missnöjd och väljer 
att inte köpa fler produkter. Robert, 24 år argumenterade så här för sin ståndpunkt;  
 

”Fast jag tänkte på en sak när du (syftar på moderatorn) frågade om relationen tar slut. Jag 
tror inte det. Istället kan man säga att man tar en paus. Som med din Nokia (syftar på Sofia 
som blev besviken och ”avslutade” sin relation med Nokia). Plötsligt kanske det kommer 
någon ny cool mobil som du känner att du måste ha. Då ångrar du dig. Eller om företaget 
ger dig blommor. Då återupptar du relationen och bygger upp förhållandet igen.” (Robert, 
24 år) 

 
Niklas, 29 år, kommenterade Robert så här; ”Fast jag tror att relationen dör under tiden. 
Man har så stor valmöjlighet idag.” 

 
Flera av respondenterna menade precis som Robert att en skadad relation mellan konsument 
och företag kan läkas om företaget gör något konkret för att reparera skadan. En relation som 
befinner sig i ett pausat eller ”dött” tillstånd kan alltså återupplivas med de rätta åtgärderna. 
Exakt vilka de rätta åtgärderna skulle kunna vara diskuterades inte närmare i fokusgrupperna.   
 

”Jag tycker inte att man behöver köpa något för att ha en relation, man kan ha en nära 
relation ändå. Även fast jag inte har någon bil så har jag en relation till olika bilmärken.” 
(Erik, 24 år) 
 
”Sen finns det långsiktiga och kortsiktiga relationer. Är man missnöjd så kommer man aldrig 
tillbaks. Med varumärken kan man ha en lång relation även fast själva produkten inte var så 
bra.” (Niklas, 29 år) 

 
Det Erik refererar till är de känslor och värden som ett företag och dess varumärke representerar. 
Dessa existerar även fast personen i fråga inte själv äger någon av företagets produkter. När 
diskussionen leddes in på hur konsumentens känslomässiga relation till ett varumärke påverkas av 
ett företag som använder sig av oetisk marknadsföring utbrast Sofia, Erik och Robert i den ena 
fokusgruppen: 
 

”Det kan ju få motsatt effekt, att man blir negativt inställd mot det varumärket.” (Robert, 24 
år) 

 
”Skulle jag få reda på det så skulle jag tycka att det var helt sjukt att någon kom fram till mig 
på krogen i det syftet” (Erik, 27 år) 
 
”Det skulle nog skada i det här sammanhanget i och med att man blir lite kränkt, då tror man 
ju att snyggingen kom fram till mig och bara ”Oooh!”, men sen kommer det fram att han inte 
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alls är intresserad. Då skulle jag associera varumärket och företaget med någonting dåligt.” 
(Sofia, 25 år)  
 
”Plus att det garanterat är något som man skulle berätta för sina kompisar.” (Erik, 27 år) 

 
Vid diskussioner om ”missbruk” av Stealth Marketing beskrev respondenterna i den andra 
fokusgruppen ungefär samma känslor. Framför allt förklarade de att det upplevs som kränkande 
att ett företag utnyttjar konsumenternas naturliga relationer till andra personer. De menade att 
marknadsföringsmetoden i samband med Hump-drinken var den som var mest kränkande 
eftersom företaget anspelade på attraktion mellan två personer av motsatt kön. Vidare hävdade 
majoriteten av respondenterna att det fanns risk för att konsumenter helt kan förlora förtroendet 
för företag som använder sig av Stealth Marketing på fel sätt.   
 
Vi fick intrycket av att konsumenter ofta delar sina köpupplevelser med varandra. Att vänner 
och bekanta kan påverka beslutsprocessen framgick tydligt när våra respondenter diskuterade 
frågan. Peter och Lina förklarade saken på följande sätt; 
 

”Om det är en nära vän som rekommenderar en viss produkt så är du i en situation där du 
helt klart är mer mottaglig för kommersiell påverkan.” (Peter, 25 år). 

 
”Man litar ju mer på sina kompisar än en försäljare, så är det ju alltid” (Lina, 24 år). 

 
Integritetsfrågan väckte många starka känslor i båda fokusgrupperna. Respondenterna skiljde 
mellan privat och offentlig miljö och uttryckte att de visar mer tolerans mot kommersiell 
påverkan i den offentliga miljön. Genom våra respondenters diskussioner har vi förstått att 
konsumenter ofta förknippar etiskt tvivelaktiga marknadsföringsmetoder med känsliga 
situationer. Att utnyttja den barmhärtige samariten i varje människa för kommersiell vinning 
ansågs av respondenterna som fult. Likaså att anspela på attraktionskraft mellan könen och att 
i krogmiljön utnyttja det känsliga tillstånd som en alkoholpåverkad konsument ofta befinner 
sig i. En känslig situation innebär att konsumenten befinner sig i en svagare och mer utsatt 
position jämfört med parten med vinstintresse. Konsumenten agerar i egenskap av 
privatperson när denne exempelvis är hos gynekologen eller hos skilsmässoadvokaten och då 
kan det upplevas som integritetskränkande med kommersiella budskap.   
 
Så här kommenterade Farshad SonySonyEricssons marknadsföringsmetod i samband med 
scenariot om kameramobilerna och Niklas drinkscenariot i krogmiljön;  
 

”Jag kanske kände att jag ville vara snäll den här gången. Jag kanske inte ens har tid, men 
jag ville vara snäll den här gången. Nu spelar de på våra goda egenskaper som människor” 
(Farshad, 25 år) 

 
”I den miljön är man nog ganska godtrogen, så då tycker jag att det blir en annan sak. Det är 
ett utnyttjande av situationen. Det är på gränsen tycker jag, att gå fram och fronta någon i ett 
sånt läge det känns väldigt oetiskt” (Niklas, 29 år) 

 
Sofia och Niklas förklarar att det i grund och botten handlar om hur företaget får konsumenten 
att känna sig. Att som konsument få känslan av att vara fördummad är integritetskränkande 
och kan skada tilliten till företaget. 
 

”Glömmer man bort att man ska respektera sin kund och på något sätt dumförklarar sin 
kund, då är man illa ute speciellt om det avslöjas” (Niklas, 29 år) 
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”Jag tror att det är det allt handlar om, hur ett varumärke får en att känna sig” (Sofia, 25 år) 
 
Men alla respondenter ansåg inte att de marknadsföringsmetoder som beskrevs under 
fokusgrupperna var integritetskränkande. Några av respondenterna menade att företagen bara 
utnyttjar de relationer och det snack om produkter som redan existerar. Ett par av 
respondenterna menade även att liknande marknadsföring kunde underlätta ett köpbeslut, 
eftersom utbudet på dagens marknad är så stort. Peter, 26 år, uttryckte sig på följande sätt: 
 

”Det kan ju vara ett bra sätt att få testa ny teknik också, som om man är t.ex. är intresserad 
av nya mobiltelefoner, vilka coola finesser liksom. Sen kan man ju själv få bilda sig en 
uppfattning om det är en bra eller dålig produkt. Jag tycker att det är ett kul sätt att komma i 
kontakt med produkten i ett tidigt skede. […] Jag känner mig nog ganska positiv till det, 
framför allt eftersom jag gillar ny teknik och så. Det vore kul och häftigt att få pilla på den 
nyaste mobiltelefonen.” (Peter, 26 år) 

4.2.3 Förhållningssätt till Stealth Marketing 
För att få en uppfattning om våra respondenters förhållningssätt till Stealth Marketing 
presenterade vi tre så kallade scenarion under fokusgruppssessionerna. Det första scenariot 
var en beskrivning av företaget Yodlas tillvägagångssätt (se bilaga 1). 
 
Respondenterna reagerade över lömskheten i att låta en vän göra reklam för en produkt och 
ifrågasatte ärligheten. De menade att en yodlare knappast är neutral eftersom hans/hennes 
omdöme rubbas i och med han/hon får produkten gratis. Enligt våra respondenter skulle det 
vara en annan sak om yodlaren hade betalat själv för produkten. Trots att vi förklarade att 
yodlarna har full frihet att både tala om sitt egenintresse och uttrycka sina genuina åsikter om 
produkten, ansåg respondenterna att det finns en risk att yodlaren försöker påverka så många 
som möjligt av ren girighet för att få fler gratisprodukter. 
 
Peter menade istället att yodlandet är ett bra sätt att komma i kontakt med nya produkter i ett 
tidigt skede och att det ger yodlaren chansen att själv få bilda sig en uppfattning om produkten 
är bra eller dålig. Utan lojalitetskrav på yodlaren är den här typen av Stealth Marketing enligt 
Peter en bra genväg till att fatta ett köpbeslut.  Vi frågade samtliga respondenter om de skulle 
kunna tänka sig att jobba som yodlare. Det märktes att de blev lite ställda när de fick frågan. 
Intresset för yodlandet visade sig i stor utsträckning försiktigt positivt, men variera med vilka 
produkter som erbjöds. 
 

”Det beror på vilka produkter som erbjuds, fast man skulle känna sig ganska jobbig om man 
hela tiden försökte sälja på sina kompisar saker” (Lina, 24 år).  

 
”Jag skulle inte vilja göra det, men alla har ett pris. Man känner sig billig. Okay om man får 
en bärbar dator, men om det bara är en kökskniv, nej” (Farshad, 25) 

 
Det andra scenariot representerade den variant av Stealth Marketing då företag anlitar brand 
pushers för att närma sig privatpersoner i offentliga miljöer. Samtliga respondenter var 
överens om att Barcardis tillvägagångssätt är kränkande, påträngande, lömskt, oärligt och ett 
fult sätt att utnyttja det tillstånd som många konsumenter befinner sig i på krogen. 
Respondenterna menade att det är direkt oetiskt av företag att anspela på sexuell eller 
känslomässig spänning mellan könen och att undanhålla sin verkliga identitet och sitt 
ekonomiska incitament. De skilde också mellan direkt och indirekt kommersiell påverkan. 
Kvinnorna i toalettkön som berömde drinken utövade en form av indirekt påverkan som, av 
de allra flesta av respondenterna ansågs förmildrande och inte lika kränkande i relation till 
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den personliga kommunikationen. Fast kvinnornas beteende klassades ändå av respondenterna 
som manipulativt i negativ bemärkelse.  Så här uttryckte sig Farshad efter presentationen av 
scenario två; 
 

”Det är kränkande, riktigt kränkande. Det är just det här med baktanken att man inte utger 
sig för att vara den man är redan från början. Det är det som stör mig extremt” (Farshad, 25) 

 
Det sista scenariot som diskuterades i fokusgruppen var SonySonyEricssons tillvägagångssätt 
för att få i gång snacket innan lanseringen av den nya kameramobilen T68i. Återigen närmade 
sig brand pushers (den här gången utklädda till turister), privatpersoner i offentliga miljöer 
med dolda kommersiella budskap. Den stora skillnaden som respondenterna identifierade var 
miljön. Det faktum, att denna typ av Stealth Marketing utfördes på öppen gata i dagsljus i ett 
mindre utsatt läge för konsumenterna, gjorde enligt våra respondenter metoden mindre vass 
och personlig.  I jämförelse med krogmiljön, där produkten är lättillgänglig, upplevde 
respondenterna SonySonyEricssons metod som mindre lömsk, men dock fortfarande 
manipulativ.  Flera av respondenterna uttryckte att det är anspelandet på våra goda egenskaper 
som människor som innebär att företaget inkräktar på konsumentens personliga sfär och 
därmed går över gränsen för vad som är etiskt försvarbart i marknadsföringens namn. 
 
Enligt de flesta av våra respondenter är kommunikationen i det första och andra scenariot inte 
på lika villkor, eftersom konsumenten går in i en diskussion utan tillgång till information som 
möjliggör en korrekt bedömning av situationen. Några respondenter menade att konsumentens 
självständiga beslutsförmåga och förmåga att säga nej underskattades i diskussionen. 
 

”Någonstans måste man tro att man kan ta egna beslut och att man kan säga nej” (Selma, 
25) 

 
”Mina beslut vill jag ta när jag har all information och det här är ganska viktig information 
och när de försöker undanhålla information från mig då blir jag riktigt förbannad…” 
(Farshad, 25) 

 
Vi förvånades över att så många av respondenterna visade att de har viss förståelse för företag 
som tvingas använda sig av mer extrema marknadsföringsmetoder för att synas och höras i 
bruset av reklambudskap. Så här uttryckte Peter sin uppfattning; 
 

”Men kraven på företagen ökar hela tiden, de måste finna nya vägar. När produktplacering 
var nytt så måste folk ha tyckt att det var jobbigt. Det går ju framåt” (Peter, 25)  

 
Farshad och Selma hade två olika åsikter när det gäller etiken och i sin diskussion närmade de 
sig en av kärnfrågorna som vi har ställt oss själva under arbetet med denna uppsats; Är det 
etiskt försvarbart att utnyttja konsumenters förtroende på detta sätt? Vad händer på lång sikt i 
ett samhälle där kommersen gång på gång infiltrerar naturliga relationer?  
 

”Jag tycker inte att det är oetiskt, det finns ju redan. Varför kan inte företag då använda det i 
sin marknadsföring? De utnyttjar bara det som redan finns, det som redan sker” (Selma, 25) 

 
”Men det som sker är att om man tar kort på någonting eller pratar med en tjej så är det 
vardagliga situationer som inte har med företag och reklam att göra. Man gör det bara för 
att vara snäll, trevlig eller social och det vill jag fortsätta att kunna vara, utan att behöva 
tänka en andra gång. Man blir ju bara mer och mer cynisk som människa.” (Farshad, 25) 
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Våra respondenter växlade mellan konsument- och samhällsperspektiv. När de utgick från ett 
långsiktigt samhällsperspektiv målade de upp bilden av ett samhälle där kommersen har tagit 
över det offentliga rummet och där det inte finns någon frizon för kommersiell påverkan. De 
jämförde Sverige med USA och menade att interaktionen är större mellan individ och företag 
på USA-marknaden och att det offentliga rummet hela tiden blir större på bekostnad av det 
privata. Som köpstarka konsumenter uttryckte de oro över att tvingas bli cyniska och till slut 
inte kunna lita på någon de möter. Allmän misstänksamhet och brist på tilltro såg de som ett 
resultat av marknadsföringsmetoder som utnyttjar konsumenters förtroende för varandra. 
 

”Risken är att jag som konsument skulle känna att förtroendet för företag urholkas. Företag 
som använder sig av sådana här metoder har inte en direkt kommunikation. I en direktreklam 
på TV till exempel, då ser man ju att det här är en subjektiv bedömning, men på det här sättet 
kan man ju till slut inte tro på någon förutom ens egen familj… Om inte dom är någon betald 
lakej” (Johannes, 24) 

 
Samtliga respondenter var överens om att så länge oetiska marknadsföringsmetoder pågår 
utan konsumenternas direkta vetskap är ingen skada skedd. Som Peter uttryckte det;  
 
”Men på något sätt måste det handla om att det inte får komma fram att det finns en anonym 
avsändare med budskapet för så länge det inte framkommer så är ju ingen skada skedd på något sätt” 
(Peter, 25) 
 
När företag kliver över gränsen för vad konsumenter anser vara tillåtet i kommersiellt syfte 
kan marknadsföringsmetoden få motsatt effekt och medföra att konsumenterna blir negativt 
inställda mot företaget och dess varumärke. Att i efterhand få reda på att man träffat en brand 
pusher i baren som man i själva verket trodde var en potentiell flört skulle skapa negativa 
associationer till företaget bakom och skada relationen. Enligt våra respondenter är händelsen 
något som de garanterat skulle berätta för sina vänner och på så sätt ge företaget ännu sämre 
rykte. Robert fick frågan hur länge den negativa känslan skulle sitta i varpå han svarade; 
 

”Väldigt lång tid. För mig skulle det krävas ett mirakel för att jag skulle kunna lita på 
företaget igen. Om man ser det ur ett relationsmässigt perspektiv så skulle det kännas som att 
de var otrogna mot mig” (Robert, 24)  

 
Farshad fick samma fråga och svarade;  
 

”Minnet är kort. Jag tror att man glömmer det till slut. Man hoppas att just den produkten 
ska gå åt helvete, men sen kan man köpa andra produkter från det företaget.” (Farshad, 25) 

 
Skadad tillit kan enligt de flesta av våra respondenter på kort sikt leda till att konsumenten 
bojkottar företaget och dess produkter. På lite längre sikt menar de att känslan av att vara 
kränkt och lurad förmodligen mattas av och att företaget genom att skapa intresse för en ny, 
spännande produkt kan locka tillbaka konsumenten. Om företaget gör något aktivt för att 
reparera skadan kan relationen återupptas ännu snabbare. Ingen av våra respondenter antydde 
att en mindre etisk marknadsföringsmetod som Stealth Marketing skulle kunna skada 
relationen mellan konsument och företag för all framtid, att den skulle vara omöjlig att 
reparera. Allt mer extrema marknadsföringsmetoder skulle troligtvis tvinga konsumenter att 
ständigt vara kritiska och på sin vakt och på så sätt skada samhällsklimatet.  Men när det 
kommer till enskilda företag verkar tänjandet på gränsen för konsumentens personliga 
integritet inte få speciellt långtgående negativa effekter. 
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4.3 Självkritik 
Liksom de flesta datainsamlingsmetoderna finns det vissa risker med fokusgruppsintervjuer. 
Vi försökte att i så stor utsträckning som möjligt låta respondenterna diskutera fritt och 
undvika ledande frågor vid de tillfällen då diskussionerna behövde styras upp. Detta innebär 
dock inte att vi uteslutande lyckades med detta. När vi analyserade materialet upptäckte vi 
också att vi vid flera tillfällen missat att följa upp respondentkommentarer som i efterhand 
hade kunnat vara intressanta. Detta beror troligtvis på att vi hade förberett diskussionsfrågor 
och blev alltför fokuserade på att följa vår egen diskussionsguide för att kunna snappa upp 
oväntade kommentarer. Av detta har vi lärt oss att inte följa guiden slaviskt, utan nästa gång 
ge mer utrymme för och följa upp vändningar i diskussionerna.  
 
Vi lät respondenterna genom tankeexperiment ta del av autentiska situationer där företag på 
olika sätt använt sig av Stealth Marketing. Viktigt att nämna är att förmågan att föreställa sig 
abstrakta situationer varierar människor emellan och kanske hade vårt resultat sett annorlunda 
ut om våra respondenter hade upplevt Stealth Marketing i verkligheten.  
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5. Analys 
5.1 Manipulation och kommersiell påverkan 
Respondenterna i de båda fokusgrupperna var överlag överens om hur de definierade 
kommersiell påverkan; påverkan med vinstintresse. En av respondenterna menade att de 
kommersiella budskapen är så många att företag har svårt att synas och höras i bruset. Företag 
har därför blivit tvungna att använda sig av allt mer extrema åtgärder för att nå fram med sina 
budskap.  
 

”Jag kan tänka mig att metoderna blir grövre hela tiden för att intresse och därför måste 
marknadsförarna hitta på allt grövre metoder för att vi ska reagera. Iibland reagerar man 
inte, eftersom man är van grövre saker.” (Andrea, 28 år) 

 
Detta visar att konsumenter är medvetna om att de blir utsatta för kommersiell påverkan. De 
tycks även vara medvetna om att företag hela tiden måste utveckla sin kommunikation för att 
nå sina målgrupper. Detta kan tolkas som en slags förståelse för de kommunikativa 
utmaningar som företag står inför idag. Samtidigt kan denna inställning medföra att 
konsumenterna kan ha överseende med företag som gör ett eller annat snedsteg när de vill nå 
ut med sina budskap och produkter.  
 
En annan av respondenterna kopplade samman kommersiell påverkan med manipulation och 
hävdade att kommersiell påverkan är en typ av manipulation. Så här svarade han på frågan om 
vad kommersiell påverkan är: 
 

”Manipulation. Eftersom det är påverkan så ser jag det som manipulation. Alltså, någon 
form av psykologisk manipulation för att skapa ett behov.” (Gustav, 26 år) 

 
Alla respondenter hade dock inte samma syn på kommersiell påverkan. Några hävdade, att 
kommersiell påverkan är en naturlig del i vardagen och att de kan värja sig mot och ignorera 
kommersiella budskap som de inte vill ta del av. Dessa respondenter ansåg att kommersiell 
påverkan i sig är relativt harmlöst, men att den övergår till manipulation först när företag till 
exempel försöker att dölja avsändaren i budskapet.  
 
Respondenternas krav på tydlig avsändare kan liknas vid vad Brytting (2004) kallar 
informerat samtycke. Enligt Brytting (2004) karakteriseras manipulativ reklam av 
marknadsföringsmetoder som konsumenterna inte anser vara etiskt försvarbara. Majoriteten 
av våra respondenter ser den typ av Stealth Marketing som de kommit i kontakt med genom 
våra tankeexperiment som kränkande, lömsk och inkräktande på den personliga sfären. De 
flesta anser således att vissa element i metoden inte är etiskt försvarbara. När våra 
respondenter diskuterade manipulation återkom de ständigt till begreppet lömsk. Ordet har 
förstås en subjektiv innebörd, men vi förstod det som att respondenterna med lömsk syftade 
på marknadsföringsmetoder som är illstiga och svekfulla till sin natur. Ordet lömsk var för 
våra respondenter laddat med negativt värde.   
 
Attitydskillnaden mellan vilken metod som respondenterna klassade som manipulation i 
negativ bemärkelse kan till viss del ha att göra med det faktum att respondenterna har skilda 
akademiska bakgrunder samt olika personliga erfarenheter och preferenser. Peters, en av 
respondenterna, teknikintresse skulle kunna karakteriseras som en ändamålsenlig funktion av 
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hans attityd.  Gång på gång uttrycker Peter att han mer än gärna skulle vilja ha chansen att 
utforska en ny produkt i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. Hawkins et (2004) al 
förklarar att en del av våra attityder till ett visst objekt utvecklas som ett resultat av objektets 
förmåga att erbjuda njutning eller avsmak. Nya produkter, speciellt tekniska, ger Peter en 
sorts njutning och detta har lett till Peters mera positiva förhållningssätt till manipulation 
jämfört med de andra personerna i diskussionerna. Peters resonemang visar tydligt att oavsett 
situationen, hjälper hans övergripande attityd honom att strukturera den sociala omgivningen 
och fatta beslut.  
 
En annan respondent, Lina beskrev sina känslor i samband med reklamavbrottet i hennes 
favoritserie och detta kan ses som ett exempel på associationsskapande i attitydteorin. 
Associationer skapas när en händelse, ett objekt eller en person kopplas ihop med något 
positivt eller negativt. Eftersom Lina har en positiv attityd till TV-serien Desperate 
Housewives, kommer hon i fortsättningen att associera mineralvattnet Loka med det positiva 
som hon upplever när hon ser sin favoritserie. Här använder sig företaget bakom 
mineralvattnet av den affektiva komponenten i Linas attityd till serien för att skapa positiva 
associationer till produkten. Av samma anledning väljer företag ut attraktiva personer som ska 
agera brand pushers i krogmiljön. Förhoppningen är att det sociala mötet mellan brand pusher 
och konsument i sin tur ska ge varumärket, mobiltelefonen eller drinken positiva 
associationer. Enligt Solomon et al (2002) ökar mottagarens känslighet för kommersiella 
budskap då denne får uppfattningen att källan är opartisk och när bäraren av meddelandet är 
en person som mottagaren tycker om. Detta påstående bekräftade flera av respondenterna vid 
olika tillfällen. Farshad påpekade att man inte har ”garden uppe” när en vän pratar om en 
produkt och Lina reflekterade över att hon gärna skulle prova en drink på rekommendation av 
en uppvaktande snygging i baren. Vi upptäckte att när respondenterna tänkte efter var det just 
dessa två faktorer, liksom den dolda avsändaren, som gjorde att de klassade 
marknadsföringsmetoden manipulativ och lömsk. 
 
Respondenterna återkom flera gånger till frågan om huruvida konsumenter fattar köpbeslut 
som grundar sig på deras egna val. De reflekterade över att det kan vara så att kommersiella 
budskap som de inte fäster så stor vikt vid i överföringsögonblicket ändå fastnar 
undermedvetet och påverkar dem i ett senare skede. Forskning på området visar enligt Kaitaki 
och Kaitaki (2004) tvärt om, att det inte är möjligt att inplantera önskningar i oss som vi inte 
hade från början. Subliminal marknadsföring kan alltså inte tvinga mottagarna att köpa 
produkter eller tjänster som de aldrig velat ha.  
 
Enligt Brytting (2005) är en av invändningarna mot suggestiv reklam att den sällan ger 
tillräcklig information om produkten eller tjänsten. En konsekvens av detta är enligt Brytting 
(2005) att våra önskningar och val som konsumenter inte kan kallas rationella. Farshad 
påpekade att han vill besitta all relevant information innan han gör sitt val. Han 
karakteriserade Stealth Marketing som undanhållande av viktig information och blev 
märkbart irriterad över tanken på detta. Farshads tankegångar leder in på Bryttings (2005) 
resonemang om reklamens etiska status; kan individens beteende betecknas som grundat i ett 
fritt val? Vi har förstått att Stealth Marketing kan påverka konsumentens val och 
beslutprocess, men är valet fritt? Våra respondenter uttryckte önskemål om just detta, att få 
möjlighet att göra en korrekt bedömning av en situation för att kunna fatta ett eget rationellt 
beslut.  
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5.2 Relationer, varumärken och integritet 
Att konsumenter de facto har relationer med företag och dess varumärken tycktes 
respondenterna vara överens om. Samtidigt var de noga med att påpeka att en relation är 
något som ska byggas utifrån konsumentens villkor och att det är konsumenten som ska 
bestämma om denne vill ingå en relation eller ej. Under fokusgrupperna definierade inte 
respondenterna specifikt termen relation, men med hjälp av de svar som vi fick under 
fokusgrupperna kan vi trots allt urskilja två typer av relationer som respondenterna 
diskuterade. Den ena är den affärsmässiga relationen mellan konsument och företag, där en 
transaktion av en produkt eller tjänst kommer att ske eller har skett. Denna relation kan 
påverkas av produktens kvalité, kontakt med kundtjänst, erbjudanden, service etc.   
 
Den andra typen av relation är den gentemot företagets varumärke och de värden som 
varumärket står för. Denna relation är av mer indirekt karaktär och respondenterna förklarade 
att denna typ av relation existerar latent utan att de för den sakens skull har köpt eller planerar 
att köpa någon produkt eller tjänst. Respondenternas beskrivning påminner om Heilbrunns 
(1995) redogörelse av den trefaldiga relationen mellan företaget, dess varumärke och 
konsumenten. Enligt denna teori fungerar varumärket som en mellanhand som har till uppgift 
att förmedla de värden som företaget vill uttrycka. Om företaget vidtar åtgärder som genererar 
negativa värden för konsumenten kan detta medföra att konsumentens relation till företagets 
varumärke skadas. Varumärket kan då komma att associeras med något negativt, vilket i 
förlängningen kan orsaka komplikationer för företaget. Rent teoretiskt skulle alltså en oetisk 
marknadsföringsmetod kunna medföra att företagets varumärke blir associerat med något 
negativt. Aaker (2000) menar att varumärkets status är det värde som varumärket adderar till 
den slutgiltiga konsumenten. Han ser det som en tillgång, men även som ett ansvarstagande 
gentemot konsumenten eftersom varumärket ”lovar” konsumenten tillfredsställelse av något 
slag. Om varumärket associeras med något negativt eller om det inte motsvarar konsumentens 
förväntningar, brister ansvarstagandet, vilket kan göra att varumärket på längre sikt kan 
komma att ses som en slags skuld.  Respondenterna var inne på samma linje när de 
diskuterade Stealth Marketing. Om ett företag som använder sig av en oetisk 
marknadsföringsmetod blir ”avslöjat” eller ”upptäckt” kan den metod som skulle generera 
profit, i realiteten komma att göra mer skada än nytta. Flera av respondenterna förklarade att 
de då skulle få känslan av att vara lurade eller förda bakom ljuset. 
 
Vidare menade flera av respondenterna att det finns en risk att konsumenter helt tappar 
förtroendet för företag som missbrukar en marknadsföringsmetod som Stealth Marketing. De 
scenarier som vi beskrev i fokusgrupperna hade enligt våra respondenter klara etiska 
tvivelaktigheter som i sin tur kan leda till att företagens trovärdighet och dess framtida 
kommunikation skadas. Detta ligger i linje med Ferrell (1995) som menar att ett etiskt korrekt 
agerande från företagets sida är av stor betydelse om ett företag vill bygga en långvarig 
relation med sina kunder. Vidare menar Ferrell (1995) att en skadad relation kan ta lång tid att 
reparera, vilket även våra respondenter framhöll.  
 

5.3 Integritet och etik 
Respondenterna ansåg att marknadsföring som utnyttjar personliga relationer mellan 
konsumenter i kombination med en dold avsändare är integritetskränkande. De George (1993) 
beskriver integritet som ett antal självtagna normer som en person följer i sitt vardagliga liv. 
Författaren menar att integritet är laddat med etiska och moraliska värden. När respondenterna 
förklarade, att de upplevde de scenarier som vi presenterade som integritetskränkande, 
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menade de enligt De Georges (1992) definition att företagen använder sig av marknadsföring 
med omoraliska och oetiska inslag. Brytting (2005) menar att integritet till vardags betecknas 
som rätten till ett ostört liv, där en slags respekt för privatlivet inte får ignoreras. Att till 
exempel anspela på känslor mellan de olika könen, som i Hump-scenariot, var något som 
majoriteten av respondenterna upplevde som stötande. När det gäller drink-scenariot 
framhävde respondenterna som sagt att det är integritetskränkande när marknadsförare spelar 
på attraktionskraften mellan könen. Det upplevdes som alltför intimt och påträngande när 
företaget bryter en självskriven norm som privatpersoner rättar sig efter.   
 
Enligt Carrigan et al (2005) är marknadsföring till för att skapa en kontaktyta mellan företag 
och konsument. Carrigan et al får stöd av Ferrell (1995) när de menar att det inte finns någon 
universell filosofisk syn på etiskt företagande eller marknadsföring. Respondenterna i vår 
undersökning hävdar klart och tydligt att när företag börjar använda sig av privatpersoners 
relationer, så befinner sig metoderna i gränslandet för vad som är etiskt korrekt. Visserligen 
fanns det meningsskiljaktigheter mellan hur respondenterna förhöll sig till de olika 
metoderna, eftersom de ansåg metoderna att byggde på en mer eller mindre grad av ärlighet.  
 
Peter underströk att yodlande utan lojalitetskrav, drinkrekommendationer av en brand pusher 
och uppmaningar att ta kort med en ny kameramobil kan fungera som bra genvägar till att 
fatta köpbeslut. Han var den enda av respondenterna som ansåg det vara relevant, huruvida 
han tyckte om Hump-drinken eller inte. Peter värderade känslan av att vara först med att testa 
nya produkter högt och ansåg det fördelaktigt att få bra tips, oavsett vilken 
marknadsföringsmetod företaget använt sig av. Detta ligger i linje med Gustavssons (1988) 
diskussioner rörande moral och handlande. Författaren ställer sig frågan om en handling kan 
vara omoralisk även fast den åsamkar vinst. Utifrån ett ändamålsenligt perspektiv är 
företagets mål att skapa största möjliga andel positivt värde för en person som köper 
företagets tjänst/produkt (Nantel och Weeks, 1996; Carrigan et al, 2006). Detta medför alltså, 
likt Peters resonemang, att målet helgar medlen. Bara produkten är bra nog.  
 
Peters resonemang kan ses som ett ändamålsenligt perspektiv på företagens etiska ansvar 
gentemot konsumenten. Med det ändamålsenliga perspektivet, menar Beauchamp (1980) att 
den etiska innebörden i ett handlande avgörs utifrån de konsekvenser som agerandet medför. 
Lite extremt kan Peters åsikt tolkas som att ett företag kan använda sig av hur extrema 
marknadsföringsmetoder som helst, bara de har en produkt eller en tjänst som väger upp 
handlandet.  
 
En annan respondent, Gustav, hade en annan åsikt. Han menade att många företag de facto 
inkräktar på konsumenters personliga sfär. Han förklarade dessutom att han anser att det är för 
mycket kommersiell påverkan i dagens samhälle och att företag har ett etiskt ansvar gentemot 
konsumenter och samhället. Så här uttryckte Gustav sig om kopplingen mellan 
ansvarstagande och företags marknadsföring: 
 

”Om man känner sig kränkt och man vet vilket företag som ligger bakom så tror jag att 
känslan sitter i jäkligt länge. Om man verkligen känner sig kränkt. […] Det är företaget 
bakom som verkligen inkräktar på ens personliga sfär. Det är ju det som är oetiskt.” (Gustav, 
26 år) 

 
Utifrån detta citat kan Gustavs syn på företags etiska skyldigheter ses som ett deontologiskt 
förhållningssätt. Utifrån detta perspektiv avgörs en handlings etiska värde inte så mycket 
utifrån konsekvenserna av ett handlande, utan snarare på vilket sätt som personen eller, som i 
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detta fall, ett företag agerar (Nantel & Weeks, 1996). Gustav menar alltså att det inte är 
acceptabelt att ett företag kränker konsumenters personliga integritet oavsett hur bra deras 
produkter eller tjänster må vara.  
 
Respondenterna diskuterade även frågan om det ligger något moraliskt ansvar hos de personer 
som är ansvariga för företagens marknadsföring. Det fanns olika åsikter om detta. En del av 
respondenterna ansåg att det inte är så konstigt att företag försöker hitta nya sätt att försöka få 
uppmärksamhet kring sina produkter, eftersom det är svårare att få fram sitt budskap i dag än 
tidigare. Selma menade att Stealth Marketing inte är en oetisk marknadsföringsmetod 
eftersom marknadsförarna utnyttjar redan befintliga relationer mellan personer. 
 

”Marknadsförarna utnyttjar ju bara något som redan finns… […] Någonstans måste man tro 
att man kan ta egna beslut och att man kan säga nej. Företagen försöker marknadsföra en 
produkt och skapa ett behov, är det så fel?” (Selma, 25 år) 

 
Detta uttalande kan tolkas som att det är konsumentens ansvar att säga nej till produkter eller 
tjänster som företag marknadsför och att en del konsumenter har överseende med företags 
handlande. Att företagens desperation att skapa en så hög vinst som möjligt rättfärdigar ett 
visst beteende och att det är något som vi har levt med under en lång tid. Med andra ord går 
det inte att kräva ett vidare moraliskt ansvarstagande från dem som ansvarar för företags 
marknadsföring.  
 
Vissa respondenter såg på det moraliska ansvarstagandet på ett annat sätt. 
 

”Vi går ju lite längre och längre för vad man får göra. Det privata blir ju bara mindre. Det 
här är ju ett bra exempel på att ”Shit! Nu har vi gått för långt den här gången. Nu spelar de  
på våra  goda egenskaper som människor.”” (Farshad, 26 år) 

 
Det som Farshad pratar om är de personer som bär ansvaret för företagens marknadsföring. 
Han menar att de som tar beslut om och utvecklar en marknadsföringsmetod som, likt Stealth 
Marketing, spelar på medmänniskors goda egenskaper gentemot varandra borde ha en så pass 
stor insikt att de förstår att det finns konsumenter som inte uppskattar dessa metoder. Detta 
kan ses som ett moraliskt ansvarstagande i linje med det som Brytting (2005) kallar för en 
persons etikorgan. Där ingår begreppet ”empati”. Det som Farshad säger är att personerna 
bakom marknadsföringen borde ha en så pass stor empati för konsumenter att de själva borde 
förstå när de gått för långt i sin jakt på vinst. Dessutom är de själva i slutändan konsumenter 
vilket borde medföra en ännu djupare empati. Då kan man dessutom på sätt och vis ställa 
högre krav på dessa personers moraliska handlande eftersom de borde ha stor insikt i hur det 
är att vara konsument.  
 
När Farshad uttryckte sitt fördömande över företag som använder sig av marknadsförings-
metoder som utnyttjar och anspelar på våra goda egenskaper som människor, definierade han 
samtidigt ett av det som Brytting (2004) kallar för människans etiska verktyg. Empati, 
förmågan att sätta sig in i andra människors känslor och behov är enligt Brytting (2004) en del 
av etikorganet. Att utnyttja den barmhärtiga samariten (viljan att hjälpa en medmänniska, att 
förstå dennes behov) i varje konsument som SonySonyEricssons brand pushers utklädda till 
turister gjorde innebär således som Farshad uttryckte, att företaget kränker konsumentens 
integritet.  Flera av respondenterna påpekade att de skulle ha känt sig fördummade och lurade 
om de hade befunnit sig i krogmiljön och i efterhand hade fått reda på att de hade blivit 
påverkade att köpa Hump-drinken av en brand pusher. En konsument som blir fördummad 
behandlas således inte enligt våra respondenter med den respekt som denne förtjänar. 
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5.4 Attityder 
Attityder kan enligt Hawkins et al (2001) beskrivas som sättet, på vilket en person känner, 
tycker och handlar gentemot ett objekt i dennes omgivning och består, som vi tidigare 
beskrivit av tre olika komponenter. Den kognitiva komponenten innefattar alla tankar och 
föreställningar som en människa besitter, medan den affektiva komponenten innefattar 
personens känslor för attitydföremålet. Beteendekomponenten är en persons benägenhet att 
agera gentemot attitydföremålet. Vi lade märke till att våra respondenters attitydkomponenter 
många gånger skilde sig åt och även bearbetades under diskussionens gång. Rent spontant 
uttryckte många av dem sin affektiva attityd; att Stealth Marketing är en innovativ och smart 
marknadsföringsmetod och respondenterna verkade under de första minuterna efter 
scenariopresentationerna förhålla sig relativt positivt till det hela. Eftersom flera av 
respondenterna hade studerat företagsekonomi kan deras förkunskaper ha medfört att de 
utgick från ett företagsperspektiv och blev imponerade av den kreativa metoden. Men efter en 
tids diskussion, ändrade flera av respondenterna sitt förhållningssätt till metoden, då deras 
kognitiva inlärningsprocess medförde att de såg på Stealth Marketing från ett annat 
perspektiv. Det visade sig att de utifrån ett konsumentperspektiv inte alls förhöll sig lika 
positivt till Stealth Marketing. Detta är ett exempel på det som Petty et al (1981) kallar för 
kognitiv respons, som författarna definierar som ett resultat av en informationsprocess vid en 
viss tidpunkt.  
 
Det som beskrivs ovan, att flera av respondenterna ändrade sin inställning till Stealth 
Marketing under fokusgruppens gång, kan ligga till grund för en dual-attityd. Enligt klassisk 
attitydteori ersätts en gammal attityd av en ny när en attitydförändring äger rum (Wilson el al, 
2000). Wilson et al (2000) menar att det finns tillfällen då en person kan ha två attityder 
gentemot ett objekt under en och samma gång. Under fokusgrupperna var det flera av 
respondenterna som tyckte att flera av de scenarier som vi presenterade var ”smarta” sätt att 
marknadsföra produkter. Senare under fokusgruppen uttryckte t.ex. Farshad sig på följande 
sätt om den generella etiken kring Stealth Marketing; 
 

”Jag tycker det är ett smart sätt att marknadsföra sig på. Man får ju ut produkterna på ett 
naturligt sätt.” (Farshad, 26 år) 

 
”De är riktigt lömskt!” (Farshad, 26 år)  

 
Eftersom respondenterna var medvetna om att fokusgrupperna skulle behandla ett 
företagsekonomiskt ämne, kan flera av respondenterna redan ha varit inne i den typen av 
tankegångar i början av diskussionerna. Detta skulle då enligt teorin representera uttryck för 
en explicit attityd. Respondenterna gav senare under diskussionerna uttryck för mer kritiska 
åsikter till Stealth Marketing, vilket enligt teorin kan tolkas som en implicit attityd. Flera av 
respondenterna har visserligen en flerårig företagsekonomisk utbildning bakom sig, men 
konsumentperspektivet tycktes ändå ligga närmre till hands ju längre diskussionerna led. 
 
Även om ett antal personer har en negativ attityd gentemot ett objekt behöver inte det betyda 
att dessa personer agerar likadant utifrån denna attityd (Fishbein och Ajzen, 1977). Flera av 
våra respondenter hade liknande attitydsyttringar gentemot Stealth Marketing och företag som 
hypotetiskt sett skulle kunna använda sig av metoden. Men utifrån detta är det alltså svårt att 
dra några generella slutsatser hur dessa personer skulle handla i förhållande till företag som 
initierar en Stealth Marketingkampanj. Detta kan i och för sig tolkas som att det ger utrymme 
för ännu mer osäkerhet för företaget beträffande resultatet och följderna av kampanjen.   
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Enligt (Darke, 2004) har mottagaren lättare att motstå ett övertygande meddelande om denne 
känner ett stort engagemang för sin egen ursprungliga attityd till objektet. (Darke, 2004) 
menar att detta engagemang kan bero på olika saker, som till exempel direkt erfarenhet av 
objektet. Några av respondenterna, framför allt Selma och Peter, var inte alls lika negativa till 
Stealth Marketing trots att de hade engagerade diskussioner med flera respondenter som var 
av en annan åsikt. Att Selma och Peter inte gav med sig i diskussionerna kan bero på ett stort 
engagemang för näringslivet i stort. Båda respondenterna är i början av sin karriär. Företag 
och arbete utgör en stor del av deras vardag, vilket kan medför ett naturligt ställningstagande i 
fördel för företag och näringslivet. Detta kan alltså, enligt Darke (2004), göra att de står fast 
vid sina ståndpunkter trots att de har blivit konfronterade med argument som står i motsats till 
deras attityder. 
 
Som vi skrev ovan ansåg Peter att det inte gjorde så mycket om marknadsföring var etiskt 
tvivelaktig, bara produkten gav en tillfredsställelse som överträffade metodens negativa 
aspekter. Utifrån detta resonemang kan Peters positiva attityd till en produkt vara så starkt att 
en oetisk marknadsföring inte kan påverka hans attityd. Enligt Darke (2004) är detta möjligt 
om en person har en direkt erfarenhet av produkten. Detta göra att om en person har en 
övertygat positiv attityd gentemot ett varumärke eller en produkt, krävs det väldigt mycket för 
att denne ska byta varumärke eller inte köpa produkten.  
 
Holm (2002) diskuterar kognitiv dissonans, vilket är en balansteori som säger att en person 
kan vara bärare av två olika element som är relevanta till varandra och som antingen står i 
samklang, vara konsonant eller vara motstridiga. Om dessa två element är motstridiga kan 
individen ändra sin attityd gentemot det ena av elementen för att på så viss minska sin inre 
inkonsekvens. När ett företag, som en konsument en fördelaktig attityd till, använder sig av 
Stealth Marketing på fel sätt finns det alltså risk att konsumenten ändrar sin positiva attityd till 
en mer negativ. Samtidigt menar Holm (2002) att om något hotar en individs attityd kan 
denne snabbt komma med motargument för att på så sätt minska pressen att ändra sin attityd 
och därigenom skapa inre balans. Under våra fokusgrupper märkte vi att det var respondenter 
som tidigt tog ställning för företagens agerande i de scenarier som vi beskrev. Visserligen 
fanns det kritiska inslag i deras åsikter, men överlag visade de acceptans för företagens 
agerande. Detta ställningstagande stod de fast vi genom hela fokusgruppsdiskussionerna 
samtidigt som de argumenterade mer och mer engagerat för sina åsikter. Detta kan ses som 
den försvarsmekanism som Holm (2002) beskriver. Det var alltså lättare för dessa 
respondenter att argumentera för sina ställningstaganden än att öppna upp för en eventuell 
attitydförändring. Eftersom ingen av respondenterna hade någon erfarenhet av Stealth 
Marketing och att vi pressenterade metoden med hjälp av tankeexperiment, kan det ha 
medfört att respondenterna fann det svårt att förhålla sig till denna typ av marknadsföring. 
Men samtidigt finns risken att argument för denna typ av marknadsföring kan övergå till en 
ändrad, mer negativ attityd om det själva blir utsatta för Stealth Marketing.   
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6. Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka svenska konsumenters förhållningssätt till 
Stealth Marketing som marknadsföringsmetod med hjälp av attityd- och etikteori. Vi ville ge 
ett bidrag till den debatt om reklam och kommersiell påverkan som ständigt pågår. Den typen 
av Stealth Marketing, där brand pushers agerar privatpersoner kändes speciellt intressant och 
fascinerande, eftersom metoden innefattar försök att påverka en viss målgrupp genom 
kommunikation som kan uppfattas som icke-kommersiell.  
 
Inledningsvis ställde vi oss frågan om det finns risker med att inkräkta på konsumentens 
privata sfär. Vi reflekterade över huruvida det kan vara så att företag som kränker potentiella 
kunders integritet riskerar att marknadsföringsmetoden istället slår tillbaka på företaget. Vi 
tänkte att en fungerande marknad på lång sikt borde kräva så väl ekonomisk som etisk balans. 
Arbetet med den här uppsatsen och våra respondenters tankar och föreställningar visade sig 
vara långt ifrån förutsägbara. Ämnet skapade engagemang och diskussion. Alla tyckte och 
tänkte något om Stealth Marketing. Det är dock viktigt att komma ihåg, att när man 
presenterar den här typen av empiriskt material, existerar det inte någon absolut sanning som 
definitivt kan bestämma svenska konsumenters förhållningssätt till den 
marknadsföringsmetod som vi har tittat på. Vår undersökning kan dock ge en fingervisning 
om hur 20-28 åriga svenska konsumenters inställning till Stealth Marketing skulle kunna vara. 
Vi har försökt finna ett mönster, ett sammanhållande kitt i respondenternas svar. 
 
I analysdelen beskrev vi respondenternas kognitiva respons. Efter en stunds diskussion 
föreföll majoriteten av respondenterna ha en skeptisk inställning till Stealth Marketing. För att 
en kognitiv respons ska övergå till en attityd krävs enligt Petty et al (1981) antingen att ämnet 
är av stor betydelse för personen i fråga, eller att responsen genom den kognitiva processen 
påverkas av manipulation eller övertalning. Med detta som bakgrund anser vi att det förefaller 
högst personligt huruvida respondenterna har en specifik attityd gentemot Stealth Marketing 
eller inte. Flera av respondenterna var mer aktiva i diskussionerna som följde de scenarion vi 
beskrev, vilket kan tyda på att de kommer att kunna blida sig en attityd. Vårt uppsatsämne var 
uppenbarligen intressant och hade stor betydelse för dem.  
 
Genom våra respondenter har vi förstått att relationen mellan konsument och företag är skör 
och kan skadas. Dock verkar ingen relation vara omöjlig att reparera. Så länge konsumenten 
är förtjust i varumärket och de produkter som företaget erbjuder, verkar företaget kunna 
arbeta med oetisk marknadsföring utan att handlandet får speciellt långsiktiga, allvarliga 
konsekvenser. På kort sikt kan känslan av att vara fördummad och förd bakom ljuset få 
konsumenten att ta en paus eller ett uppehåll från sin relation med företaget. Men så fort 
obehagskänslan klingar av, om företaget introducerar en ny och spännande produkt eller gör 
ett ärligt försök att reparera skadan återupptar konsumenten troligtvis relationen. I det långa 
loppet verkar det de facto vara produktens kvalitet som är avgörande för om relationen mellan 
konsument och företag består.  
 
Brytting (2005) ställer den intressanta frågan: kan det ligga något i argumentet att det faktum 
att ett varumärke marknadsförs frekvent och länge till sist blir ett kvalitetsbevis? Eftersom 
kampanjerna kan fortsätta, köper uppenbarligen konsumenterna produkten igen, dvs. 
produkten tillfredställer kundernas önskemål. Då kanske det inte spelar någon roll om 
konsumenten fattar sitt inköpsbeslut på basis av manipulativ reklam. Han eller hon kommer 
ändå att få en vara av god kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris och det är det som räknas i 

 48



slutändan. Vi anser dock att Brytting i sitt resonemang utgår från en förenklad bild av 
verkligheten och ställer oss frågan: Kan manipulativ reklam verkligen rättfärdigas med 
argumentet att det enda som räknas när allt kommer om kring är en tillfredställd kund? 
Utifrån ett ändamålsenligt perspektiv kanske man kan se det på det sättet. Men med en 
universell syn på etik och hur företag ska göra affärer, är oetiska marknadsföringsmetoder 
som Stealth Marketing förkastliga, eftersom de kan påverka samhällsklimatet i negativ 
riktning.  
 
I en diskussion rörande etik och moral är det viktigt att inte tappa individperspektivet. Synen 
på moraliskt handlande är en högst subjektiv bedömning eftersom det i slutändan borde vara 
utifrån den enskilde personens syn på etik och moral som man kan avgöra det moraliska i 
personens handlande. Respondenterna har olika bakgrunder och olika förförståelse vilket gör 
att de ser på samhället utifrån olika perspektiv. Till exempel kan de se på företagens uppgift i 
samhället på olika sätt. Detta medför därför att de kan ha vitt skilda åsikter om moralen i ett 
handlande, utan att den ena eller den andra åsikten är felaktig. Det hela har sin grund i vilket 
etiskt perspektiv man utgår ifrån. 
 
Inledningsvis ställde vi oss frågan om det är etiskt försvarbart att utnyttja konsumenters 
förtroende för varandra genom Stealth Marketing. Etik handlar om mänskliga värderingar och 
deras grund. Det finns som vi tidigare nämnt två olika förhållningssätt avseende etik, det 
ändamålsenliga och det deontologiska.  
 
Yodlas VD, Joakim Nörler försvarar marknadsföringsmetoden med att företaget bara 
använder sig av människors naturliga relationer och att yodlarna får tala om vem de arbetar på 
uppdrag åt. Yodla skapar alltså inte artificiell Word-of-mouth genom att anlita förklädda 
brand pushers vilka närmar sig privatpersoner i offentliga miljöer. Istället utnyttjar Yodla det 
faktum att alla människor har en relation till varandra genom andra relationer och att personer 
som känner varandra kan påverka på helt andra sätt jämfört med traditionell reklam. 
Yodlarnas bekantskapskretsar blir därmed värdefulla tillgångar och nätverk av lönsamt snack. 
Ur ett företagsperspektiv måste detta tillhöra en av de mest smarta och okomplicerade 
marknadsföringsmetoderna i modern tid. Detta bekräftade även våra respondenter. Problemet 
är bara att konsumenter som upptäcker att någon försöker sälja något till dem tenderar att bli 
reserverade och misstänksamma. Som flera av våra respondenter förklarade vill inte 
konsumenter tvingas att ständigt vara på sin vakt. De vill inte behöva ha försvarsskölden för 
kommersiell påverkan i högsta hugg när de träffar sina vänner eller rör sig i offentliga miljöer. 
De vill bli behandlade med respekt, och inte endast ses som föremål för organisering av 
kommersiella budskap.  
 
De flesta respondenterna målade upp en för oss skrämmande bild av framtidens kommersiella 
marknad. De beskrev ett Sverige där kommersen har tagit över det offentliga rummet, där det 
inte finns någon frizon för kommersiell påverkan och där man inte längre kan lita på någon, 
inte ens sina närmaste familjemedlemmar. Andra respondenter, till exempel Peter, Johan, 
Selma diskuterade konsumentens underskattade förmåga att fatta egna beslut, stå emot 
påverkan och att säga nej. Enligt dessa respondenter är det förståeligt och tillåtet för företag 
att använda Stealth Marketing med brand pushers för att försöka få igång snacket kring en ny, 
spännande produkt. Att få chansen att utforska en produkt eller tjänst i ett tidigt skede av 
utvecklingsprocessen såg respondenterna som en fantastisk möjlighet. De klassade Stealth 
Marketing som manipulation, men inte i negativ bemärkelse.  
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Utifrån ett ändamålsenligt perspektiv på etik och de konsekvenser som handlandet medför kan 
Stealth Marketing ses som en etisk försvarbar marknadsföringsmetod. Företagets mål är ju att 
skapa så stor andel positivt värde för sina kunder som möjligt. Så länge företaget erbjuder sina 
potentiella kunder produkter och tjänster med hög kvalitet är metoden etiskt försvarbar. 
Stealth Marketing hotar knappast samhällets existens, dock blir andra personer än de företag 
som initierar och genomför Stealth Marketinguppdraget de facto berörda. Det skulle kunna 
innebära att utnyttjandet av människors relationer till och förtroende för varandra kan klassas 
som oetisk marknadsföring utifrån ett deontologiskt perspektiv. Vi anser dock att det inte är så 
enkelt. Möjligheten att avgöra om en handling är etiskt korrekt eller inte försvåras av det 
faktum att det saknas ett etiskt ramverk i den svenska företagsvärlden. 
 
Vi anser att det är viktigt att marknadsförare förstår att det kan vara riskfyllt att använda sig 
av allt för påträngande marknadsföringsmetoder. Det är i slutändan konsumenten som via 
direkta affärsrelationer eller indirekt via varumärkesassociationer sätter villkoren för hur 
relationen ska se ut och avgör om det över huvudtaget ska existera en relation. En kund som 
känner sig fördummad och förd bakom ljuset kan väl knappast räknas som en tillfredställd 
kund? I grund och botten anser vi att marknadsförare har ett etiskt ansvar, ett ansvar som 
innebär att varje annan människa bör behandlas med respekt.  
 
Som Christian Nilsson, doktorand i marknadsrätt, och VD för Pronto Communications 
Gabriel Sundqvist antydde finns det cyniska företag som envisas med att leta efter hål i lagen 
så länge marknadsföringsmetoden genererar vinst eller positiv Word-of-mouth. För att 
komma till rätta med oetisk marknadsföring, anser vi, att Sverige på samma sätt som USA, 
bör försöka etablera etiska regler för att bibehålla och stärka relationen mellan konsumenter 
och marknadsförare. Vi tror precis som ”Word-of-mouth marketing association” att ärlig och 
öppen kommunikation krävs för att företag på lång sikt ska kunna överleva och vara 
framgångsrika i sin Word-of-mouth marknadsföring.  WOMMA menar vidare att etablera 
etiska regler kan hjälpa allmänheten att skilja de oseriösa marknadsförarna från de seriösa.  
 
Det blir allt svårare för företag att utmärka sig i bruset av kommersiella meddelanden. 
Samtidigt visar forskning enligt Darke (2004), att konsumenter tenderar att ha en cynisk 
inställning till företag och blir reserverade när de upptäcker att någon försöker sälja något till 
dem. Förutsatt att det dessutom är som Darke (2004) säger, att konsumenters förtroende för 
företag, generellt sett, har försvagats ställer vi oss följande fråga: Hur kan marknadsförare 
med dessa kunskaper i bakhuvudet välja att utöva marknadsföringsmetoder som på lång sikt 
riskerar att försämra en redan skör relation?  
 
Gustafsson (1988) diskuterar Milton Friedmans syn på företagens ansvar i samhället. 
Friedman menar att företagens enda ansvar är att skapa så stor vinst för företaget som möjligt. 
Detta sätts under förutsättningen att det råder fri och öppen konkurrens på marknaden. Frågan 
är om Stealth Marketing är en marknadsföringsmetod som bistår öppen och fri konkurrens. 
Stealth Marketing inkluderar alla finansierade försök att påverka en viss målgrupp genom 
kommunikation som kan uppfattas som icke-kommersiell och skapa ett ”snack” eller buzz om 
en produkt eller tjänst. Att Stealth Marketing är en innovativ marknadsföringsmetod ansåg 
många av respondenterna, men frågan är om den strider emot det som Friedman kallar för 
”öppen konkurrens”. Stealth Marketing är i slutändan en marknadsföringsmetod som bygger 
på diskretion där den egentliga kommunikationskällan är dold. Ur detta perspektiv skulle 
alltså Stealth Marketing kunna utgöra ett eventuellt hinder mot den öppna konkurrensen och 
på så sätt bidra till snedvriden konkurrens på marknaden.  
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Trots att varianten av Stealth Marketing där företag anlitar brand pushers för att närma sig 
privatpersoner ännu inte är särskilt utbredd i Sverige i dag, är det förmodligen bara en 
tidsfråga innan metoden sprider sig och får fäste i Sverige. Pronto Communications har varit 
förutseende och är en av de få svenska Word-of-mouth byråer som är medlem i WOMMA. 
Frågan är om det finns ett behov av en liknande organisation anpassad efter svenska 
förhållanden. Vi tror att en sådan organisation behövs för att värna om konsumenterna och 
bibehålla den ekonomiska och etiska balansen på marknaden.   
 
Vi fick känslan av att konsumenter som tillhör den generationen som våra respondenter 
representerar, är relativt toleranta mot kommersiell påverkan. De har vuxit upp i ett samhälle 
där kommersiell påverkan har varit en naturlig del och är därför vana vid att företag på olika 
sätt försöker kommunicera med dem. I och med detta har de utvecklat en förmåga att sålla 
bland kommersiella budskap. Stealth Marketing är ett resultat av denna utveckling och vi 
kommer förmodligen att uppleva liknande och ännu mer extrema marknadsföringsmetoder i 
framtiden. Av den anledningen anser vi att det är viktigt att företag tar sitt ansvar och går 
samman för att bilda organisationer som WOMMA. En ekonomisk och etisk balans på 
marknaden gynnar alla. Konsumenterna får den respekt de förtjänar samtidigt som förtroendet 
för företag och marknadsföring stärks.  
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7. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka konsumenters förhållningssätt till Stealth 
Marketing som marknadsföringsmetod med hjälp av attityd- och etikteori. Vi valde att även 
använda oss av teorier kring varumärken för att få en djupare förståelse hur 
marknadsföringsmetoden kan påverka konsumenters relation till företag. Dessutom frågade vi 
oss om Stealth Marketing eventuellt kan vara skadligt för företagen. 
 
Eftersom Stealth Marketing är ett relativt nytt fenomen i Sverige, valde vi att utföra tre 
tankeexperiment för att respondenterna skulle kunna relatera till hur denna typ av 
marknadsföring går till. Det gick ganska snabbt att konstatera att våra respondenter hade en 
splittrad syn på Stealth Marketing. Några av respondenterna ansåg att metoden är förkastlig, 
eftersom den spelar på människors förtroende för varandra. Dessa respondenter menade 
vidare att det inte är acceptabelt att företag utnyttjar privata relationer mellan personer i 
kommersiellt syfte. Andra respondenter ansåg att Stealth Marketing överlag är en acceptabel 
marknadsföringsmetod med positiva effekter, både för företag och konsumenter. De ansåg att 
metoden rent av kan underlätta en konsuments beslutsprocess och uttryckte förståelse för den 
konkurrenssituation som många företag befinner sig i.    
 
Några av respondenterna gav uttryck för något som kan identifieras som en dual-attityd. Detta 
innebär att en person har två attityder mot ett och samma objekt. Samtidigt som 
respondenterna tyckte att Stealth Marketing överlag är en tvivelaktig marknadsföringsmetod 
tyckte de att den är smart och kreativ. Detta kan bero på i att flera av respondenterna hade en 
företagsekonomisk bakgrund samtidigt som de kunde förhålla sig till metoden ur ett 
konsumentperspektiv.  
 
Flertalet av respondenterna ansåg att det finns element inom Stealth Marketing som är etiskt 
eller moraliskt problematiska. De flesta respondenterna förklarade att Stealth Marketing 
tenderar att inkräkta på konsumenters personliga integritet. Framförallt upplevde 
respondenterna metoden kränkande, när marknadsförare spelar på attraktionskraften mellan 
privatpersoner. Detta, i kombination med marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och dold 
avsändare, gjorde metoden föga populär bland våra respondenter.  
 
Missbruk av en marknadsföringsmetod som Stealth Marketing medför enligt våra 
respondenter en risk att konsumentens relation till företaget skadas. Om ett företag gör ett 
tillräckligt stort intrång på den enskilde konsumentens privata sfär, riskerar företaget att 
utsättas för bojkott av konsumenten och dennes vänner. Ett företags varumärke kan enligt 
våra respondenter ta skada vid ett oetiskt användande av Stealth Marketing. Detta ligger i linje 
med de varumärkesteorier som vi har valt att studera. Ett varumärke fungerar ofta som en 
mellanhand som ska förmedla associationer som företaget vill stå för. Om konsumenten 
uppfattar ett företags handlande som negativt, kan varumärket komma att associeras med 
något negativt. Alltså innebär Stealth Marketing ett risktagande från företagets sida. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att när en analys görs av personers moraliska handlande måste 
man samtidigt ha i åtanke att respondenterna har olika syn på etik. Dessa olika syner skulle 
kunna klassificeras som grader av det ändamålsenliga eller det deontologiska perspektivet. 
Med andra ord är det svårt att säga om en handling är moraliskt korrekt eller ej, eftersom 
moral har en högst subjektiv innebörd. Som vi nämnde, ovan går det däremot att fastslå att 
respondenterna hade en splittrad syn på Stealth Marketing. Det samtliga respondenter 
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reagerade mot var när Stealth Marketing kombinerades med alkohol eller spelade på 
attraktionskraften mellan könen. Respondenterna menade att det inte var moraliskt försvarbart 
att försöka smyga in kommersiella meddelanden och att utnyttja konsumenters utsatthet i 
dessa situationer. Vi har dragit slutsatsen att det är viktigt för marknadsförare att visa respekt 
för och att inte fördumma sina potentiella kunder i sin marknadsföring. Om konsumenterna 
upplever marknadsföringsmetoden som stötande kan kampanjen skapa mer negativt än 
positivt värde för företaget. 
 
Skadad tillit till företaget kan enligt de flesta av våra respondenter på kort sikt leda till att 
konsumenten bojkottar företaget och dess produkter. På lite längre sikt menade de att känslan 
av att vara kränkt och lurad förmodligen mattas av och att företaget genom att skapa intresse 
för en ny, spännande produkt kan locka tillbaka konsumenten. Ingen av våra respondenter 
antydde att en marknadsföringsmetod i det etiska gränslandet skulle kunna skada relationen 
mellan konsument och företag för all framtid, att den skulle vara omöjlig att reparera. Många 
av respondenterna var överens om att extrema marknadsföringsmetoder kan tvinga 
konsumenter att ständigt vara kritiska och på sin vakt och på så sätt skada samhällsklimatet.  
Men när det kommer till enskilda företag drar vi slutsatsen att tänjandet på gränsen för 
konsumentens personliga integritet inte får speciellt långtgående negativa effekter.  
 
I dagsläget saknas ett etiskt ramverk i den svenska företagsvärlden. Vi tror liksom WOMMA, 
att en definition av praxis och etablering av etiska regler kan hjälpa marknadsförare förstå var 
gränsen går för etisk Word-of-mouth och hur de ska utforma sina Word-of-mouth-kampanjer 
för att bibehålla konsumenternas förtroende. 
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8. Förslag till vidare forskning 
Ferrell (1995) menar att det inte finns någon universell syn på ”business ethics”. Detta kan 
således ses som en ansvarsfråga som ligger hos de personer som fattar beslut på företag. Det 
är alltså företagsledningen som har till uppgift att se till att företagets verksamhet är etisk 
korrekt. Vi efterlyser vidare forskning om företags etiska förhållningssätt. Gör 
marknadsförare några etiska överväganden när de fattar beslut om marknadsföring? På vilka 
grunder fattas i så fall de etiska besluten? Behöver företagsledare och marknadsförare etisk 
handledning i sitt arbete med nya marknadsföringsmetoder?   
 
Under de fokusgrupper som vi höll diskuterades frågan om konsumenter har ett val eller ej. 
Några menade att konsumenter i dagens samhälle inte längre har något val eftersom de 
ständigt utsätts för kommersiella budskap och att detta medför att konsumenter inte längre kan 
avgöra om behoven är deras egna eller skapade av någon annan. Andra respondenter menade 
att det är självklart att konsumenter har ett val och att ingen kan ta ifrån konsumenternas 
möjlighet och rättighet att säga nej. Agerar konsumenter rationellt? Hur definieras ett fritt val 
på en kommersiell marknad? Dessa frågor anser vi är relevanta och kan vara intressanta för 
den som väljer att följa upp vårt arbete. 
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Bilaga 1. 
Fokusgruppsintervjuer 
 

 Vad är kommersiell påverkan?  
 Hur ser ni på kommersiell påverkan i dagens samhälle?   
 Existerar det en relation mellan konsument och företag?  
 Hur ser relationen i så fall ut?  
 Vill konsumenten överhuvudtaget ha en relation?  

 
Scenario Yodla 
Yodla är en Svenskt Word-of-mouth-byrå som på uppdrag av företag arbetar med att initiera 
”snack”, prat eller Buzz om en produkt eller tjänst. Utgångspunkten är att människors 
relationer med varandra kan påverka på andra sätt än traditionell reklam eftersom förtroendet 
för privatpersoner är större än gentemot företag. Yodla försöker, som det står på deras 
hemsida, ”utnyttja dessa relationer kommersiellt” och använda människors naturliga 
relationer inom marknadsföring.   
 
Yodlas praktiska tillvägagångssätt är att de väljer ut ett antal personer som passar in på 
uppdragsgivarens beskrivning av den målgrupp som de vill nå. Dessa personer kallas för 
”Yodlare” och har frivilligt anmält sig på företaget Yodla’s hemsida. Produkten skickas ut till 
dessa Yodlare som på egen hand för utforska den och bilda sig en uppfattning om hur den 
fungerar, vilka för och nackdelar den har osv. Tanken är att detta ska medföra att Yodlarna i 
sin tur berättar om och eventuellt visar produkten för andra personer i sin bekantskapskrets 
och därigenom väcka intresse och snack kring den. Yodlarna har inga restriktioner att bara 
prata positivt om produkten och de får även berätta att de är Yodlare. Som kompensation får 
Yodlarna behålla produkten. 
 

• Hur ser ni på denna typ av marknadsförning?  
• Skulle ni kunna tänka er vara en yodlare?  
• Vad skulle ni tycka om att en kompis är yodlare?  
• Skulle relationen mellan er påverkas på något sätt?  
• Vad är kommersiell påverkan i detta sammanhang?  

 
Scenario Hump 
Tänk dig att du är ute en fredagskväll med kompisarna. Ni hänger i baren på ett trendigt 
uteställe, dricker öl eller drinkar och småpratar om veckans händelser. I ögonvrån ser du hur 
ett skönt gäng killar och tjejer i 25-35 årsåldern intar stället. Du lägger märke till att flera av 
personerna i gänget verkar charmigt självsäkra, attraktiva, flörtiga och kontaktsökande. Allt 
eftersom kvällen lider fylls baren med folk och det blir mindre och mindre utrymme att stå på. 
Du får ögonkontakt med en attraktiv person i motsatta könet från gänget du såg tidigare under 
kvällen och han/hon sätter kurs mot dig. Följande tio minuter tillbringar ni småpratandes om 
allt mellan himmel och jord. Under samtalet återkommer han/hon ständigt till en drink som 
han/hon har i handen. Det är en ny, fräsch och fruktig drink som kallas Hump. Du har hört 
samma drink nämnas av andra personer tidigare under kvällen. I toalettkön snappade du upp 
en konversation av två fräscha tjejer som berömde just den drinkens fruktiga karaktär. Nästa 
gång du gör en beställning i baren så minns du samtalet och bestämmer dig för att pröva 
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denna omtalade Hump, fast du egentligen inte ser dig själv som en drink- person. Drinken 
smakar helt riktigt fruktigt, melon med inslag av lime. Dock är den lite söt och slaskig för din 
smak och du svär tyst för dig själv när du tänker på att du precis slängt 100 spänn i sjön. 
 
Det du inte vet är att personen som du nyss pratade med baren, de två tjejerna i toalettkön, 
liksom hela det sköna gänget du såg förut är anlitade av ett företag som brand pushers. Deras 
uppgift är att så många gånger och så fördelaktigt som möjligt nämna drinken Hump i 
konversationer med varandra och andra personer i lokalen utan att för den skull röja sin 
identitet. 
 

 
 Vilka är era spontana reaktioner 
 Tycker ni att Stealth Marketing är ett intressant, roligt och innovativt sätt att 

marknadsföra produkter?  
 Kan den här marknadsföringsmetoden rent av underlätta konsumentens 

beslutsprocess?  
  

 
Scenario SonyEriksson  
I USA har fler företag börjat använda sig av Stealth Marketing för att skapa medvetenhet 
kring sina produkter/varumärken. Till exempel genomförde Sony SonyEricsson en 
smygkampanj i USA där de ville skapa Word-of-mouth kring sin nya mobiltelefon T68i, som 
är utrustad med digitalkamera. Deras tillvägagångssätt var att anlita skådespelare som spelade 
turister på Seattles gator, utrustade med den nya mobiltelefonen. Dessa ”låssasturister” hade 
som uppgift att fråga andra ovetande turister om de kunde hjälpa till att ta en bild med den 
nya kamerautrustade mobiltelefonen. Detta skulle skapa möjlighet för den ovetande turisten 
att på plats utforska telefonen på egen hand. Sony SonyEricssons syfte var att förmedla ett 
marknadsföringsbudskap till en ovetande person och därigenom skapa intresse för den nya 
produkten, vilket i sig skulle skapa positivt Word-of-mouth kring denna. Genom att inte 
avslöja att Sony SonyEricsson låg bakom mötet ville de skapa en autentisk relation mellan två 
jämlika och därigenom förstärka trovärdigheten i budskapet. 
 

 Har ni någon gång känt att ni av någon anledning aldrig mer vill köpa ett företags 
produkter? 

  Har ni någon gång bojkottat ett företags produkter för att ni ansåg företagets 
agerande oetiskt? 

  Vad är manipulation?  
 Behövs det en frizon för kommersiell påverkan?  
 I vilka situationer är det oacceptabelt med kommersiell påverkan? 

 
 Vilken betydelse har företagets sociala ansvar?  
 Finns det någon skillnad mellan företag och företag när det gäller etiskt agerande? 

Kommer vissa undan lättare? Jämförelse mellan Philip Morris (Malboro Man) och 
Coop.  

 
 Är effekterna bestående eller snabbt övergående?  
 Var går gränsen för kommersiell påverkan?  
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 Var ligger konsumenternas värderingar? I produkten och/eller varumärket? Kan det 
vara så att det inte spelar någon roll om företaget använder sig av etiska 
marknadsföringsmetoder eller inte.  
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Bilaga 2. 
 
Fokusgrupp I 
Deltagare:  
Sofia (S), student företagsekonomi, 25 år. 
Robert (R), student företagsekonomi, 24 år. 
Lina (L), student personalvetenskap, 24 år. 
Niklas (N), student internationella relationer och företagsekonomi, 28 år. 
Peter (P), student företagsekonomi, 26 år.  
Erik (E), student företagsekonomi , 27 år. 
Johannes (J), student juridik, 24 år.  
 
Fokusgrupp II 
Deltagare: 
Andrea (A), jurist arbetsgivarverket, 28 år. 
Farshad (F), student systemvetenskap och företagsekonomi, 26 år. 
Gustav (G), student media och kommunikationsvetenskap, 27 år. 
Peter (P), student industriell ekonomi KTH, 23 år. 
Johan (J), student logistik och ekonomi, 26 år. 
Selma (S), revisionsekonom, 25 år. 
Malin (M), jurist skatteverket, 28 år. 
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