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Sammanfattning 

Uppsatsens titel  Företags incitament till produktplacering i film och 

tv-serie – En fallstudie om Toyota Lexus och Volvo 

 

Författare    Christoffer Stenström och Niklas Darefelt 

 

Handledare    Christine Tidåsen 

 

Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka de motiv 

företag inom bilbranschen har för att välja 

produktplacering som marknadsföringskanal. 

Undersökningen har som avsikt att öka förståelsen 

kring produktplaceringars förväntade effekt. 

 

Metod  Studien är kvalitativ och har ett deduktivt 

angreppsätt. I studien intervjuades två stycken 

bilföretag vilka frekvent produktplacerar samt en 

expert.   

 

Teori   Teorikapitlet behandlar exponering, 

varumärkeskännedom, återkallande av varumärket, 

varumärkesigenkänning samt kommunikation. Vid 

kapitlets avslut behandlas nackdelar och risker med 

produktplacering. 

Empiri   Empirisk data insamlades genom personliga 

intervjuer med produktplaceringsansvariga för 

Toyota Lexus och Volvo. Det genomfördes även en 

telefonintervju med en expert från Inbetween 

enterteinment. 

 

Slutsats   De slutsatser som presenteras i uppsatsen är att 

företag främst använder produktplacering som en 

varumärkesstärkande åtgärd. Aspekter som att öka ett 

varumärkes exponeringstid samt öka försäljningen 

ligger även i fokus. Studien har även kommit till 

insikt att produktplacering kräver ett utarbetat 

strategiskt arbete från företagens sida.  Detta främst 

då de nackdelar som förknippas med 

produktplacering snabbt kan ge negativa 

konsekvenser gentemot företagets varumärke.  

 

Nyckelord    Produktplacering, varumärke och exponering.  
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Abstract 

Title  Companies incentives to product place in film and 

tv-series. A case-study on Toyota Lexus and Volvo 

 

Authors    Christoffer Stenström and Niklas Darefelt 

 

Superviser   Christine Tidåsen 

 

Purpose The purpose with this thesis is to examine the 

motives companies in the automotive sector have to 

select product placement as a marketing channel. The 

survey is intended to improve the understanding of 

the expected impact of product placement.  

 

Method  The study is qualitative and has a deductive 

approach. This study interviewed two car companies 

which frequently use product placements and an 

expert.  

 

Theory  The theory chapter deals with exposure, brand 

awareness, brand recall and communicaton. At the 

chapters closure the disadvantages and risks with 

product placements are discussed. 

Empirical study  Empirical data was collected through personal 

interviews with people responsible for product 

placements for Toyota Lexus and Volvo. A 

telephone interview was also conducted with an 

expert from Inbetween entertainment.  

 

Conclusion   The conclusions presented in the essey are that 

companies mostly uses product placements as an 

brand enhancement arrangement. Aspects such as to 

increase a brand´s exposure and increase sales are 

also in focus. The study has also come to realize that 

product placements requires an elaboreted strategic 

effort by companies. This is primarly due to the 

disadvantages associated  with product placements 

quickly can have adverse consequenses against the 

company´s brand.  

 

Keywords    Product placement, brand and exposure.   
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1. Inledning 
I inledningskapitlet presenteras relevant bakgrund till fenomenet produktplacering. Vidare 

diskuteras problemet i vad som slutligen mynnar ut i vårt syfte. I kapitlet tydliggörs även vilka 

områden vi valt att avgränsa oss till, en förklaring till sponsring kontra produktplacering och 

samt uppsatsens definition på produktplacering. 

1.1 Problembakgrund 

För att kommunikation skall äga rum måste två parter vara involverade, sändaren och 

mottagaren. Om inte mottagaren fångar upp budskapet har inte någon kommunikation ägt rum 

och ansträngningarna har därmed varit förgäves. (Doyle & Stern, 2006). Bortkastad 

kommunikation är ett stort problem inom marknadsföring. Kommunikationsprocessen 

förklarar hur kommunikationen går till. Företaget skickar ett budskap med en sändare som 

kommunicerar ett meddelande till en publik (mottagaren). Meddelandet kommuniceras i form 

av ord, bilder eller symboler genom valt kommunikationskanal, vilket kan vara exempelvis 

annonsering. Mottagaren avkodar meddelandet samt ger respons och feedback till sändaren.. 

Under processen kan meddelandet komma att förvrängas genom störningarna. Utöver de tre 

faktorerna utformning, budskap och medieval beror även en reklams genomslagskraft på 

huruvida varumärket är känt eller inte samt attityden konsumenterna har till det (Franzén, 

1995). Vilken kommunikationskanal som ska användas menar Weatherill (1997) bestäms 

utifrån en analys av företagets kommunikation. De vanligaste formerna av kanaler (PR, 

annonsering, kampanjer, utställningar, återförsäljare samt egen personal) brukar kallas de 

traditionella kanalerna (Weatherill, 1997). Jedbratt och Lindgren (1999) menar att det på 

senare tid tillkommit vad som kallas alternativa kanaler (direktmarknadsföring, 

eventmarknadsföring, sponsring, produktplacering samt gerillamarknadsföring). Miller (1993) 

hävdar att marknadsföringsmöjligheter som går bortom de traditionella kanalerna bara 

begränsas av kreativiteten hos marknadsförarna. Doyle och Stern (2006) urskiljer flera 

förändringar i utvecklingen av marknadskanaler. Bland annat utvecklingen av kanaler med 

låga kostnader samt utveckling med flerkanalsanvändning, det vill säga utnyttjandet av flera 

kanaler samtidigt. Danaher och Rossiter (2011) menar att marknadsförare idag står inför ett 

brett och mångsidigt val av nya mediekanaler. Detta har resulterat i att de traditionella 

kanalerna förväntas sjunka och enligt La Monica (2006) är detta redan ett faktum i USA. 

 

En metod att differentiera sig från sina konkurrenter kan vara att använda sig utav dessa 

alternativa marknadsföringskanaler. Att använda sig utav kanaler där konkurrenterna inte är 

närvarande kan kraftfullt differentiera ett företag från sina rivaler samt ge företaget en fördel i 

framtida priskrig (Coughlan, El-Ansary & Stern, 1996). Produktplacering är som sagt just en 

sådan kanal.   

 

Ursprungligen användes inte produktplacering som ett sätt att tjäna pengar, utan istället som 

en form av PR-arrangemang (Chang, Newell &  Salmon, 2006). Företag lånade ut sina 

produkter som rekvisita i utbyte mot att de exponerades i diverse föreställningar (Chang et al., 

2006). Balasubramanian (1994) menar att det var först i början av 80-talet som 
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produktplacering verkligen tog fart. Reed (i Balasubramanian, 1994) ger ett bra exempel på 

detta genom filmen E.T. från 1982, där produktplaceringen av Reese’s pieces candy bidrog 

till en försäljningsökning på hela 65 procent. Med dessa uppenbara bevis på att 

produktplacering genererade en ökad försäljning började företag bli mer intresserade av att 

produktplacera i filmer (Galician, 2004). 

 

Uttrycket produktplacering eller märkesplacering är enligt Lehu (2007) platsen/läget eller mer 

precist integrationen av en produkt eller ett varumärke i en film eller dramaserie. Det första 

steget är att produkten antingen syns i bakgrunden eller, vilket mer önskvärt, att den faktiskt 

används (Lehu, 2007). Det andra steget är att företagets logotyp, varumärke eller andra 

kännetecken syns. För det tredje kan eventuellt en reklam, exempelvis en billboard eller tv-

reklam placeras i bakgrunden av en scen (Lehu, 2007). Direkta verbala intentioner av 

produkten eller varumärket kan även nämnas i en scen utan att tydliggöra vilket varumärke 

det faktiskt gäller, exempelvis äpplet som presenteras i filmen Forrest Gump, vilket syftar till 

varumärket Apple (Galician, 2004).  

1.2 Problemdiskussion 

Produktplacering i filmer förknippas ofta med James Bond. Producenterna för dessa filmer 

kritiseras ofta på grund av det höga antal produktplaceringar, vilka är framträdande i filmerna. 

Det är ingen tillfällighet att James har en Rolex klocka, väljer att köra en Aston Martin 

Vanquish eller dricker vodka med märken som Smirnoff eller Finlandia (Lehu, 2007). Även 

om James Bond är unik menar Lehu (2007) att dessa varumärken behövs för att skapa en länk 

till verkligheten. I svenska sammanhang är förmodligen Solsidan den serie som mest 

förknippas med produktplacering. I serien, som visades på TV4, följer vi tre familjer från 

Saltsjöbaden. De tre familjerna som skildras är; den stereotypiska överklassfamiljen, 

medelklassfamiljen samt den snålare familjen. En mängd varumärken har placerats under de 

två säsonger som visats, närmare bestämt 42 stycken. Det är alltså ett faktum att vi dagligen 

blir utsatta för produktplacering från olika företag. Berghammer (2008) menar att 

användandet av produktplacering länge varit missförstått då antagandet främst varit att det är 

för dyrt. Detta kan stämma på vissa marknader, men generellt sett tar produktplacerare oftast 

ut rimliga arvoden (Berghammer, 2008). Enligt La Ferle och Edwards (2006) är 

produktplacering här för att stanna, en marknadsföringsform vilken vi endast har skrapat på 

ytan. Efterhand som teknologin utvecklas och masspenetration blir mer och mer vanligt 

kommer produktplacering allt mer gynnas och växa menar dem.  

 

De flesta produktplaceringar är visuella och involverar någon slags demonstration av 

produkten (Hernandez, Page, Petrosky & Williams, 2011). Balasubramanian, Karrh och 

Patwardhan (2006) menar att en kombination av de båda ger störst effekt, följt av verbal 

exponering och slutligen visuell exponering. Samtidigt ska produktinformation behandlas 

med respekt, då Balasubramanian et al. (2006) antyder att produktplacering med inbakad 

produktinformation irriterar publiken och ger en minskad effekt. Enligt Balasubramanian et 

al. (2006) är skepsis en försvarsmekanism som utlöses när ett meddelande presenteras med 

information, vilket hämmar samt upphäver trovärdigheten i meddelandet. Skepsis gentemot 

reklam tenderar att öka när respondenten får en ökad kunskap om annonsörernas taktik samt 
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uppsåt med reklamen (Balusbramanian et al., 2006). Gupta, Balasubramanian och Klassen 

(2000) menar att det finns ett starkt samband mellan attityd gentemot reklam kontra 

produktplacering. Deras studier visar att individer med en positiv inställning till reklam också 

tenderar att ha en positiv inställning till produktplacering. Vidare menar de att om individen 

har en negativ inställning till reklam tenderar denna individ att ha en negativ inställning till 

produktplacering (Gupta et al., 2000). 

 

Hernandez et al. (2011) beskriver deras syn på produktplaceringars syfte. De redogör i sin 

studie åtta punkter. Dessa punkter genomsyrar vidare hela arbetet och är grunden till studiens 

analys.  

 

1. Uppnå en framträdande publikexponering, uppmärksamhet och intresse.  

Exponering som sker genom produktplacering kan inte undvikas i samma utsträckning 

som vid traditionell tv-reklam.  

 

2. Öka varumärkeskännedomen. 

Dålig publicitet kan resultera i att varumärket smutskastas, vilket är något av det sista 

ett företag vill åt (Dalström, 2012; Franzén, 1995; Bjerstaf, 2012). Detta kan 

förhindras med hjälp av ökad varumärkeskännedom, vilket också är ett mål med 

produktplacering. Varumärkeskännedomen kan, genom produktplacering, i vissa fall 

öka med hela 20 % (Cebrzynski, 2006).  

 

3. Öka konsumenternas minne och återkallande av varumärket eller produkten.  

Varumärkets återkallande ökas genom framträdande produktplaceringar (Hernandez et 

al., 2011). Romaniuk (2009) påpekar att återkallandet förbättras genom kombinationer 

av visuella och verbala placeringar. Precis som med all information i minnet är det 

lättare att känna igen ett varumärke än att återkalla det ur minnet (Keller, 1998).  

 

4. Skapa en omedelbar igenkänning av produkten eller varumärket vid 

köptillfället. 

Framträdande produktplaceringar tenderar att öka igenkänningen (Smit, van 

Reijmersdal & Neijens, 2009). Genom att erbjuda ett upplevt överlägset värde kan ett 

varumärke bli framgångsrikt (Doyle & Stern, 2006). Detta upplevda värde menar 

Pearson (1996) är de associationer som kunden skapar med produkten. För att hela 

processen ska fungera krävs en otvivelaktig kommunikation. 

 

5. Generera önskvärd förändring i konsumenternas attityder. 

Tittare refererar ofta till kända skådespelare när de handlar kläder (Argan, Velioglu & 

Argan, 2007). Westberg (2012) påpekar att hypen blev stor efter att karaktären 

”Mickan” burit en kappa i ett av avsnitten i Solsidan.  
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6. Generera en förändring i konsumenternas köpbeteende eller avsikter.  

Alla individer har ett antal attityder till exempelvis produktplacering vilka anses vara 

inlärda, det vill säga kommer ursprungligen från egen erfarenhet eller rykte 

(Schiffman & Kanuk, 2000). Hernandez et al. (2011) menar att subtila placeringar kan 

hjälpa företagen att uppnå en förändring i konsumenternas köpbeteende.  

 

7. Skapa en gynnsammare syn för utövare inom produktplacering. 

Marknadsförare som arbetar med produktplacering är i allmänhet positiva då 

produktplaceringar hela tiden ökar (Hernandez et al., 2011; Westberg, 2012). En av de 

främsta anledningarna är för att kompensera för det ökade mediebrus som idag finns.  

 

8. Främja konsumenters attityder mot utövande av produktplacering 

Hernandez et al. (2011) menar att attityden gentemot produktplaceringar generellt är 

positiv så länge de genererar realism i scener. Produktplaceringar föredras också i de 

flesta fall framför fiktiva produkter då de är mer neutrala (Pokrywczynski, 2005).  

 

Vidare finns det ett flertal nackdelar med produktplacering. Cowley och Barron (2008) målar 

upp några: Brist på kontroll, mediaprogrammet kanske inte blir lyckat, möjlighet till negativa 

karaktärsassociationer, svårigheten att prissätta produktplacering och produktplaceringens 

etiska sidor.  

 

En nackdel med produktplacering är brist på kontroll. Marknadsförare saknar ofta kontrollen 

över hur produkterna blir porträtterade i en scen (Daugherty & Gangadharbatla, 2005). 

Resultatet kan leda till att produkterna blir felanvända, ignorerade, kritiserade, använda 

oetiskt eller bli associerade med ifrågasatta värden (Hernandez et al., 2011). Detta fenomen 

har visat sig vanligast inom reality-shows. Vidare sker de flesta placeringar visuellt eller 

verbalt, men sällan i kombination. Dessutom skildras de oftast neutralt och i mindre än fem 

sekunder, vilket gör att annonsörerna måste skaffa sig en större inblick för att försäkra sig om 

att placeringen ger en korrekt bild (La Ferle & Edwards, 2006). En annan nackdel är att 

marknadsförarna knappast har något inflytande på hur framgångsrikt programmet eller filmen 

blir. Det är svårt att förutsäga var produktplaceringarna ska äga rum för att maximera den 

positiva exponeringen och ge störst slagkraft (Cowley & Barron, 2008). Hernandez et al. 

(2011) menar att för många placeringar kan leda till att konsumenten känner att de fått nog 

vilket resulterar i en negativ effekt. Tiden för exponeringen spelar också in. Argan, Velioglu 

och Argan (2007) hävdar att en för lång exponering besvärar publiken och ger negativa 

effekter. En tredje nackdel är möjligheten till negativa karaktärsassociationer. Om produkten 

är associerad med en karaktär som plötsligt gör något olämpligt kan även produkten eller 

varumärket fläckas ned (Hernandez et al., 2011). Vidare är ytterligare en nackdel prissättning. 

En någorlunda standardiserad skala finns som baseras på den förväntade publikstorleken. 

Hernandez et al. (2011) menar att denna metod antar att produktplaceringens exponering är 

lika stor över alla scener och jämbördig med den exponering som marknadsförare får från en 

30-sekunders reklam. Pokrywczynski (2005) anser dock att det finns belägg som stödjer 

antagandet att hur och när produkter förekommer i media är viktigt vid fastställandet av 

kostnaden. Företagen blir alltmer pressade att redovisa resultat kring sina aktiviteter inom 
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produktplacering. Som ett resultat av detta blir även marknadsförarna mer sofistikerade 

gällande mätningar av sina produktplaceringar. Ytterligare en nackdel som behandlas 

beträffande produktplacering är huruvida det är etiskt eller inte. Hernandez et al. (2011) 

menar att många konsumenter och forskare ser produktplacering som en överdriven 

kommersialisering och ett intrång i åskådarens liv. Den etiska delen kan diskuteras ur en 

mängd synvinklar vilket har gjort att vi inte valt att fördjupa oss i detta. Det beror främst på 

att konsumenternas syn på produktplacering inte behandlas i studien. 

 

Trots riskerna och de negativa sidorna har produktplacering haft en enorm ökning de senaste 

åren (Westberg, 2012) vilket innebär att företagen uppenbarligen ser produktplacering som en 

konkurrenskraftig marknadsföringskanal. Diskussionen har därför utmynnat i följande 

problemställning. 

1.3 Problemformulering 

Vad har företag inom bilbranschen för motiv till att produktplacera i film och tv-serie. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de motiv företag inom bilbranschen har för att 

välja produktplacering som marknadsföringskanal. Undersökningen har som avsikt att öka 

förståelsen kring produktplaceringars förväntade effekt. 

1.5 Sponsring kontra produktplacering 

Då gränsen mellan sponsring och produktplacering är väldigt subtil väljer vi att redogöra 

mellan de två begreppen. Den största skillnaden är att produktplacering främst syftar till att en 

produkt eller ett varumärke integreras i en medialt producerad handling. Sponsring däremot 

integreras inte i handlingen.   
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2. Metöd 
I metodkapitlet presenteras och motiveras den ansats som använts i undersökningen inom 

ämnet produktplacering. Vidare presenteras insamlingsmetoder samt respondenter, vilka är 

Inbetween Entertainment, Toyota Sweden AB och Volvo Personvagnar AB. Slutet av kapitlet 

ägnas åt en diskussion gällande analysmetoden.  

2.1 Metodansats 

Studiens syfte har varit att beskriva företags incitament till fenomenet produktplacering med 

utgångspunkt från ett antal teoretiska punkter. För att nå detta syfte har den kvalitativa 

ansatsen valts. Här menar Jacobsen (2002) att fokus ligger på ett fåtal individer med målet att 

få fram nyanserade data, vilket kallas intensivt upplägg. Fördelarna med detta 

tillvägagångssätt är att begränsningarna minimeras vilket resulterar i högre detaljrikedom 

(Jacobsen, 2002). Studien har på djupet studerat tre enheter som alla arbetar med 

produktplacering. Det intensiva upplägget gjorde det möjligt att få fram attityder och nyanser 

hos respondenterna, som senare skapade grund till analysen. Under processen har 

problemställningen ändrats otaliga gånger, vilket Backman (1998) menar är en av fördelarna 

med den kvalitativa ansatsen. Den anses vara mer flexibel, då svaren som erhålls kan göra att 

problemställningen kan komma att ändras efter hand. Studiens utgångspunkt har varit utifrån 

de befintliga teorierna som finns kring produktplaceringens roll som 

marknadsföringsfunktion. Då området ännu är relativt outforskat har öppenheten i den 

empiriska insamlingsfasen varit av stor relevans för studien. Wallén (1996) menar att ett 

kriterium för den kvalitativa ansatsen är att tolkningen ska kunna följas i olika steg, vilket 

innebär att redogörelsen av intervjuer blir central. Nackdelarna med den kvalitativa ansatsen 

är främst att den är tidskrävande samt att det blir svårare att generalisera svaren (Jacobsen, 

2002). Allwood (2004) förespråkar generalisering, men menar också att det ska beaktas med 

stor försiktighet vid kvalitativa studier. Studiens mål har inte varit att generalisera utan istället 

att öka förståelsen kring fenomenet produktplacering och dess effekter hos företag.  

 

Till studien valdes ett deduktiv angreppssätt, då den avser att jämföra teorin med den faktiska 

verkligheten. Jacobsen (2002) menar att detta kan resultera i att studien går miste om relevant 

information. För att motverka detta i så stor utsträckning som möjligt anskaffades empirin 

med stor öppenhet där respondenterna, inom vissa ramar, fick tala helt utan begränsningar. 

Den främsta anledningen till valet av det deduktiva angreppssättet var enligt författarna att 

diskussionerna med respondenterna kunde föras på en högre nivå, då de var pålästa redan 

innan intervjuerna.  
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2.2 Primär och sekundärdata 

Då studien har utgått från den deduktiva ansatsen banade teorierna väg för primärdatat, det 

vill säga intervjuerna. Den data som insamlats utifrån teorin har inriktats kring de åtta punkter 

som studien till största del utgår från. Utifrån dessa punkter har sedan fördjupningar 

utvecklats. Enligt Larsen (2007) skiljer vi på primärdata och sekundärdata. Primärdata är den 

nya data som forskaren själv samlar in med önskade metoder. Sekundärdata är redan insamlad 

data från undersökningar som andra har gjort. Jacobsen (2002) beskriver sekundärdata som 

information som samlats in av andra, för ett ändamål som skildrar en annan problemställning 

än den studien valt att undersökta.  

 

De sökord som i början av litteratursökningen användes var framförallt product placement 

och brand placement. Efter mycket läsning kunde ämnet smalnas av och förfinade sökord som 

exempelvis brand awareness, brand exposure, brand recognition, marketing communication, 

och brand recall användes. Då teorin inom området är begränsad identifierades de flesta av 

källorna genom artiklar. Artiklarna har hämtats från databaser som ProQuest, ABI Inform och 

Hulda. Den tryckta litteraturen som studien består av har hämtats från högskolan i Halmstads 

bibliotek samt Halmstads stadsbibliotek. Ejvegård (2003) menar att tillförlitligheten hos 

källorna som använts bör diskuteras av vetenskapsmännen. Framförallt ska källorna innehålla 

saklighetskrav, det vill säga att det som står bör vara rätt, samt objektivitet, det vill säga 

opartiskhet (Ejvegård, 2003). Enstaka källor har valts bort, främst då sakligheten ifrågasattes. 

I övrigt har ett kritiskt synsätt hållits till valet av källor.  

2.3 Insamlingsmetod och urval 

Jacobsen (2002) redogör för fyra insamlingsmetoder av kvalitativa data vilka är den 

individuella öppna intervjun, gruppintervjun, observation samt dokumentundersökning. 

Författarna valde att genomföra individuella öppna intervjuer i den utsträckning som gick, 

främst för att få chans att bolla tankar med respondenterna. Svenning (2003) menar att denna 

form av datainsamling är den främsta bland mjukdatametoderna. Alla intervjuer spelades in, 

efter godkännande av respondenterna, av den enkla anledningen att underlätta bearbetningen 

av den data som insamlades. Ejvegård (2003) hävdar att inspelningar i vissa fall kan vara 

hämmande, då de uttalar sig mer försiktigt. Eftersom produktplacering inte är ett laddat ämne 

upplevde författarna att fördelarna med inspelning vägde tyngre. Respondenterna fick också 

godkänna empirin före publicering, för att säkerställa att inga översteg gjorts. Ytterligare en 

fördel med inspelning ansåg författarna var att anteckningar inte behövde föras, vilket 

resulterade i att diskussionen i intervjun flöt på ett så naturligt sätt som möjligt. Vidare kan 

miljön där intervjuerna genomförs diskuteras. Bell (1995) menar att respondenterna själva bör 

få komma med önskemål, eller i vissa fall få avgöra, plats och tidpunkt för intervjun. Då 

samtliga intervjuer genomfördes på annan ort än Halmstad lät författarna respondenterna 

avgöra platsen.   

 

Vid urvalet av företag låg fokus främst på att hitta företag som arbetat med produktplacering 

länge och frekvent använder sig av detta. Författarnas egna bedömning låg till grund gällande 

företagens relevans till studien. Larsen (2007) menar att ett godtyckligt urval är lämpligt vid 
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kvalitativa studier. Svenning (2003) anser inte heller att det finns någon anledning till att göra 

ett slumpmässigt urval, då den kvalitativa ansatsen används i exemplifierande syfte snarare än 

generaliserande. De företag som studien grundats på är dels en mäklare som kopplar samman 

företag med produktionsbolag och dels två företag som frekvent produktplacerar. Urvalet 

grundades i att få relevant information från båda sidorna. Ejvegård (2003) menar att 

respondenterna noggrant ska väljas för att spara tid både i empiri- och bearbetningsfasen. 

Anledningen till att enbart välja en mäklare grundades i att uppsatsens syfte var att besvara 

företagens motiv till produktplacering, vilket författarna inte ansåg att mäklarna kunde 

besvara i lika stor utsträckning. Vidare valdes bilbranschen dels då företagen i stor 

utsträckning använder sig av produktplacering och dels då författarna ansåg det intressant att 

undersöka kapitalvaror så som bilar.  

 

Följande företag valdes: 

 

- Toyota Sweden Holding AB grundades 1985 av Jörgen Wedefelt och ingår i 

koncernen Toyota Motor Europe NVsa. Bolaget har 280 anställda och omsätter 

omkring fyra och en halv miljard kronor. Toyota Sweden AB är dotterbolag till 

Toyota Sweden Holding AB. Företaget importerar och driver handel samt 

serviceverksamhet med bilar. (Toyota Sweden, 2012). 

 

- Inbetween Entertainment grundades 2004 av Peter Carnello och är idag ett av 

Sveriges mest framstående företag inom produktplacering. Inbetween Entertainment 

länkar samman företag med nöjesindustrin. De erbjuder lösningar inom 

produktplacering, programmering, event, sponsring samt konsulttjänster inom film, 

musik och TV. Företaget har två anställda och en omsättning på dryga nio miljoner 

kronor. (Westberg, 2012). 

 

- Volvo Personvagnar AB är i dagsläget ett av bilindustrins starkaste varumärke. De 

har en lång och stolt historia av världsledande innovationer. Volvo Personvagnar AB 

grundades utav Gustaf Larson och Assar Gabrielsson år 1927 och den 14 april samma 

år lämnade den första bilen fabriken. Volvo Personbilar tar ansvar för samhället de 

verkar i samt sina anställda. De bidrar till en social utveckling genom att stödja 

utbildning och forskning. Volvo är även medlem i Global Compact samt stödjer FN:s 

initiativ till att främja mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden. (Volvo 

Personbilar Sverige AB, 2012). 

 

Intervjuerna med Volvo och Toyota genomfördes i konferensrum på respondenternas 

respektive arbetsplatser. Intervjun med Inbetween genomfördes över telefon av den enkla 

anledningen att respondenten inte hade tillräckligt med tid för att genomföra en personlig 

intervju. Svenning (2003) menar att telefonintervjuer ofta blir grunda och därför inte så 

användbara. Författarna enades om att företaget var av så stor vikt att de valde att genomföra 

intervjun, trots att den var över telefon och därför också resulterade i en mindre detaljerad 

empiri. Detta då Inbetween Entertainment anses vara den ledande produktplaceringsbyrån i 

Sverige och därmed anser författarna att en intervju med detta företag trots detta skulle vara 
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givande för uppsatsen. Fördelen med personliga intervjuer menar Jacobsen (2002) är att det 

finns möjlighet att känna av stämningen vilket gör att intervjuerna kan anpassas efter det. 

Inför samtliga intervjuer kontaktades företagen och en presentation av författarna och deras 

avsikt med studien gavs.  

2.4 Intervjuguider 

Till insamlingen av empirisk data skapades en intervjuguide. Guiden konstruerades med hjälp 

av den befintliga teori som insamlats och kategoriserades kring de åtta punkter som 

genomsyrade studien. Under dessa punkter formades frågor för att täcka det som behövde 

belysas. Larsen (2007) menar att en intervjuguide hjälper författarna under genomförandet 

genom att ge dem en grund att stå på. Frågorna som ställdes valdes utefter att besvara syftet i 

uppsatsen. Tanken med intervjuguiderna var att de skulle fungera som en slags försäkring för 

att säkerställa att all relevant information samlades in. De styrde inte på något sätt 

intervjuerna. Bell (1995) anser att de intervjuformer som finns till förfogande faller längs ett 

kontinuum där den ena extremen liknas vid en ytterst formell intervju där intervjuaren 

fungerar likt en maskin. På den andra extremen finns en totalt informell intervju som enbart 

styrs av respondentens svar (Bell, 1995). En öppen intervju är vanligtvis strukturerad till viss 

grad med ämnen som vägleder intervjun. En sådan struktur anser vissa ger en slags slutning 

av datainsamlingen. (Jacobsen, 2002). Argument som kan tala för en viss strukturering menar 

Jacobsen (2002) är att den insamlade data kan bli alltför komplex för analysering om vi går in 

helt utan begränsningar. Den helt slutna intervjun består istället av frågor med fasta 

svarsalternativ. Intervjuguiden följer som bilaga i slutet av studien. Kritik som kan ställas är 

att intervjuerna genomfördes relativt tidigt i processen, vilket författarna anser kan ha bidragit 

till att frågorna inte var helt genomarbetade.  

2.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Jacobsen (2002) menar att somliga anhängare av den kvalitativa metoden helt väljer bort 

validitet och reliabilitet då begreppen baseras på en kvantitativ logik, men att ett kritiskt 

synsätt till insamlad data ändå är nödvändigt. Svenning (2003) delar upp validiteten i inre och 

yttre validitet. Han menar att den inre validiteten handlar om studiens koppling mellan teori 

och empiri medan den yttre validiteten behandlar hela studiens förankring i en vidare ram. 

Validitetsbedömningen blir i detta fall en personlig bedömning om överensstämmelsen mellan 

teori och empiri. Vidare talar Svenning (2003) om innehållsvaliditet, det vill säga om alla 

aspekter av frågeställningen har täckts. Författarna menar att de mest förekommande 

aspekterna har täckts. Jacobsen (2002) hävdar att den interna validiteten behandlar resultatens 

giltighet och kan prövas genom att dels kontrollera undersökningen gentemot andras 

slutsatser och dels själv kritiskt granska sina resultat. Vidare behandlar den externa giltigheten 

i vilken grad upptäckter kan generaliseras (Jacobsen, 2002).  Kvalitativa studiers avsikt är 

dock sällan att generalisera från urvalet till hela populationen menar Jacobsen (2002), utan 

istället att generalisera från sin data till en djupare teoretisk nivå vilket som sagt också var 

författarnas syfte med studien. Begreppet reliabilitet åsyftar att resultaten ska vara tillförlitliga 

(Svenning, 2003). Detta är dock mer gällande för de kvantitativa studierna än de kvalitativa. 



 
  •      Sida 16 (50) 

Kritik som riktas till studien är antalet intervjuer, vilka är aningen få för att säkerställa en 

empirisk mättnad.  

2.6 Analysmetod 

Vid den kvalitativa analysen ska studien rensas från irrelevant data, sett till 

problemställningen. Larsen (2007) menar att den data som insamlats ska komprimeras och 

systematiseras för att underlätta för analysen. Detta är tidskrävande och Jacobsen (2002) 

menar att detta är en av de största nackdelarna med den kvalitativa metoden. Empirin som 

insamlades skrevs obearbetat ner för att sedan sållas från irrelevanta delar. Redan vid detta 

stadie kunde klara mönster urskiljas, vilket Svenning (2003) menar att den kvalitativa 

analysen går ut på. Jacobsen (2002) anser att en fördel med den kvalitativa studien är att det 

blir en föränderlig process, det vill säga att ny kunskap som tillkommer kan tillföra nya 

vinklar och öka flexibiliteten. Då studien utgick från den deduktiva ansatsen, det vill säga 

teorin, skapades kategorier redan innan empirin insamlades. Detta kan vara farligt i avseendet 

att relevant information kan förbises (Jacobsen, 2002), men för att motverka detta 

genomfördes intervjuerna med stor öppenhet där respondenterna fick tillägga det som de 

tyckte var av betydelse. Kategorierna genomsyrade hela studien och analysarbetet 

underlättades avsevärt genom dem och resulterade i att studien fick ett mer överskådligt 

utseende. Svenning (2003) urskiljer framförallt två typer av fel som kan uppkomma vid 

analysfasen, dels analystekniska fel och dels teoretiska felslut. De analystekniska felen 

uppkommer genom att materialet feltolkas. De teoretiska felsluten uppkommer genom 

felaktiga återkopplingar till teorin. Författarna är enade om att dessa fel inte uppkommit i 

studien.  
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3. Teöri 
Teorikapitlet behandlar inledande en tredimensionell modell av produktplacering. Vidare 

redogörs för de produktplaceringsmotiv vilka genomsyrar studien. Slutligen skildras de 

negativa aspekterna med avseende på produktplacering.  

3.1 En tredimensionell modell av produktplacering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Russel (1998) finns tre olika dimensioner av produktplacering, där varje dimension har 

en typ av produktplacering. De tre typerna han presenterar är visuella placeringar (visual 

appearance), verbala placeringar (auditory presence) samt placeringar med anknytning till 

handlingen (degree of connection to the plot). De tre dimensionerna som Russel (1998) 

redogör för är placering på filmduken (screen placement), placering i manus (script 

placement) samt anknytning till manus (plot placement).  

 

Russel (1998) menar att de två vanligaste typerna är visuell och verbal placering. En 

produktplacering som enbart är visuell kan göras på två sätt. Det första sättet kallar Russel 

(1998) för kreativ placering, vilket ska ge en antydan till varumärket exempelvis genom 

billboards i en scen. Det andra sättet benämner Russel (1998) för on-set placering vilket 

betyder att produkten positioneras där den hör hemma, exempelvis matvarumärken i en 

köksscen. Verbala placeringar syftar helt enkelt till att varumärket nämns i en dialog. Det 

tredje sättet, placeringar med anknytning till handlingen, menar Russel (1998) är betydligt 

ovanligare. Det betyder att produkten blir en del av handlingen och tar upp en stor del av den. 

Det kan också bygga en karaktärs personlighet. Lehu (2007) menar, som tidigare nämnts, att 

även om James Bond är unik behövs dessa varumärken för att skapa en länk till verkligheten. 

Figur 1. En tredimensionell modell av produktplacering. Källa: Russel (1998) s. 359. 
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Balasubramanian et al. (2006) menar att en kombination av visuell och verbal 

produktplacering ger störst effekt, följt av verbal exponering och slutligen visuell exponering. 

3.2 Motiv till att produktplacera 

Enligt Marshall och Ayers (1998) finns det tre primära skäl till produktplacering: räckvidd, 

möjligheter och kostnadseffektivitet. En film som går på bio säljs senare som film och 

exponeras på så sätt för en stor mängd människor världen över (Balasubramanian, 1994). 

Vidare kan möjligheter skapas genom att exempelvis engagera återförsäljare och integrera 

dessa i marknadsföringingen. Marshall och Ayers (1998) menar också att kostnaden för att 

produktplacera är extremt liten i förhållande till den exponering som erhålls. Detta 

sammankopplas med räckvidd, då de menar att en film som Forrest Gump kommer ses av 

ytterligare generationer långt framöver.    

 

Hernandez et al. (2011) beskriver deras syn på produktplaceringars syfte. I sin studie redogör 

de åtta punkter.  

1. Uppnå en framträdande publikexponering, uppmärksamhet och intresse.  

Panda (2004) menar att produktplaceringar kan ha en betydande inverkan på mottagligheten 

av meddelanden. d’Astous och Seguin (1999) hävdar att företag som produktplacerar 

sannolikt erhåller goodwill genom att associeras med en populär serie eller film som riktas till 

en specifik målgrupp. Tittare som uppskattar filmen eller serien ägnar större uppmärksamhet 

till produktplaceringarna (Argan, Velioglu & Argan, 2007). Produktplacering hävdas utav 

Barron och Cowley (2008) besitta en mängd fördelar gentemot traditionell tv-reklam. En av 

de viktigaste fördelarna anses vara faktorn att de som exponeras för produktplacering inte kan 

undvika exponeringen på samma vis likt vid en tv-reklam. Exponering är den nivå vilken folk 

noterar en stimulering, vilket är inom räckhåll för deras sensorreceptorer. Konsumenter 

koncentrerar sig på en särskild stimulering och är därmed omedvetna om andra. Erfarenhet, 

vilket är resultatet av att mottaga en stimulering, är en faktor som avgör hur mycket 

exponering en individ är villig att acceptera. Perceptuella filter som är baserade på 

konsumenters tidigare erfarenheter influerar vad konsumenten väljer att processerna. 

Konsumenter är även mer mottagliga för stimulering som relaterar till deras befintliga behov. 

(Solomon, Bamossy, Akegaard och Hogg, 2006). 

2. Öka varumärkeskännedomen. 

Ett varumärke kan ses som en kombination av egenskaper, fördelar och värden (Pearson, 

1996). Det skapas genom att marknadsföring adderar värde till en produkt, vilket 

differentierar den från andra produkter. Pearson (1996) menar att varumärken spelar en vital 

roll i marknadsekonomin. För att välja effektivt bland alla produkter som finns på marknaden 

krävs information. Företagen kommunicerar denna information genom sina varumärken. 

Egenskaperna, fördelarna och värdena som erbjuds igenkänns vilket resulterar i att kunderna 

vet vad de kan förvänta sig (Pearson, 1996). Påföljden blir att varumärkena förenklar 

kundernas beslutsfattande och gör ekonomin effektivare. För att kunderna ska uppnå positiva 

känslor kring varumärket krävs kontinuerlig marknadsföring och varierande men enhetliga 

budskap (Franzén, 1995). Ett bra varumärke är värt mycket och Franzén (1995) urskiljer tre 
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faktorer som lyckade varumärken har gemensamt: kontinuitet, USP (unique selling 

proposition) och ESP (emotional selling proposition). O´Neal (2008) anser dock att ju mer 

information konsumenterna får, desto mindre användbart blir varumärket. Utvecklat menar 

han att ju mer en köpare förstår en produktkategori, desto mindre beroende blir han/hon av ett 

varumärke. Vidare är hans uppfattning att människor vill bli associerade med produkter och 

att detta i sin tur genererar lojalitet, som exempelvis Apple. (O´Neal (2008). Ett varumärkes 

värde ska handskas varsamt. Franzén (1995) menar att dålig publicitet kan snabbt ge 

katastrofala följder för varumärket och resultera i att positiva attityder omvandlas till negativa 

känslor. För att förhindra detta i så stor utsträckning som möjligt krävs varumärkeskännedom. 

Keller (1998) hävdar att varumärkeskännedom är relaterat till styrkan av de spår varumärket 

lämnar i minnet, vilket reflekteras i konsumenternas förmåga att identifiera varumärket.  

Cebrzynski (2006) menar att varumärkeskännedomen kan öka med 20 % genom 

produktplacering. Tsai, Liang och Liu (2007) hävdar att högre kännedom resulterar i en större 

återkallelsehastighet, positivare attityder och starkare köpintentioner. Hernandez et al. (2011) 

påpekar också att när nivån av varumärkeskännedomen är hög påverkas attityden till 

produktplacering positivt. Motsatt effekt erhålls när kännedomen inte är tillräckligt hög. Då 

tenderar konsumenter att glömma namnen på produkterna. (Hernandez et al., 2011). 

 

Det har argumenterats för att varumärkeskännedomen har effekter på hur konsumenten 

kommer att välja i sina köp, genom att påverka vilka varumärken en kund tar med i sitt 

övervägande. Detta påverkar i sin tur vilket varumärke kunden kommer välja efter ha 

övervägt alternativen (Macdonald and Sharp, 1996). Vidare argumenterar Dahlén och Lange 

(2009) att varumärkeskännedomen gör att målgruppen dels uppmärksammar, men också 

kommer ihåg varumärket och med detta kan relatera all kommunikation till det. Särskilt 

viktigt med varumärkeskännedom är vid uppbyggnaden av varumärket för helt nya produkter. 

I dessa fall har konsumenter liten kunskap om vad produkten kan göra för dem och saknar 

även användarerfarenhet. Detta leder till att marknadskommunikationen bör vara uppbyggd 

kring vad produkten är och gör (Dahlén & Lange, 2009).  

3. Öka konsumenternas minne och återkallande av varumärket eller produkten. 

Enligt Pokrywczynski (2005) kan tittare känna igen och minnas placerade varumärken i 

filmer genom understödda minnesåtgärder. Hernandez et al. (2011) hävdar också att 

framträdande produktplaceringar ökar varumärkets återkallande. Romaniuk (2009) menar 

också att kombinationer av visuella och verbala placeringar hjälper tittaren att minnas bättre 

än om bara en form används. Barron och Cowley (2008) anser också att effekterna av 

produktplacering positivt påverkar minnet. En produktplacering kan även många gånger ge en 

positiv effekt eller neutral påverkan gentemot attityden till varumärket (Barron & Cowley, 

2008). Att individer som blir utsatta för produktplacering lättare minns varumärket är inte 

svårt att förstå. Det finns dock, enligt Barron och Cowley (2008), potential till ett negativt 

skift i varumärkesattityden gentemot ett varumärke efter påtvingad information om 

varumärket.  
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4. Skapa en omedelbar igenkänning av produkten eller varumärket vid köptillfället. 

Smit et al. (2009) menar att medan produktplaceringar som är framträdande tenderar att öka 

igenkännandet, så får de inte bli för framträdande eller långa då detta istället kan resultera i 

negativa känslor. Ett företags varumärke genererar värde genom fyra olika sätt. (1) Starka 

varumärken erhåller vanligtvis högre pris från antingen konsumenter eller återförsäljare. (2) 

Starka varumärken erhåller högre marknadsandelar. (3) Tack vare kundlojaliteten genererar 

lyckade varumärken mer stabila kassaflöden. (4) Lyckade varumärken öppnar vägar för 

fortsatt tillväxt (Doyle & Stern, 2006). Ett varumärke är enligt Doyle och Stern (2006) 

framgångsrikt när kunden upplever att det erbjuder överlägset värde. För att nå dit måste 

företag lyckas kommunicera sitt värde på ett sätt så kunden förstår.  Värdet menar Pearson 

(1996) är de associationer kunden skapar med produkten, det vill säga en slags förbindelse 

med individens egna preferenser. Varumärkesprocessen associerar varumärket med en 

specifik produkt eller ett specifikt företag och en kund väljer detta specifika varumärke 

eftersom de kan relatera till dess värden. Dessa värden blir en källa till konkurrensfördelar 

(Pearson, 1996). För att kunden ska uppfatta dessa värden krävs en bra kommunikation 

mellan företaget och kunden. En bra kommunikation ska inte kunna missuppfattas eller leda 

kunden till fel värderingar. Det argumenteras vidare för att vi väljer varumärken vi känner till 

sen tidigare samt även för att kvaliteten i ett varumärke kan kopplas till igenkänning enligt 

principen ”jag känner igen detta varumärke därför måste det vara bra” (Macdonald & Sharp, 

2000). Ur en kunds perspektiv fyller ett varumärke en rad olika funktioner enligt Keller och 

Lehmann (2006). Det kan underlätta det val kunden står för, lova en viss kvalité, reducera 

risker samt bygga ett förtroende för kunderna. 

5. Generera önskvärd förändring i konsumenternas attityder. 

Hernandez et al. (2011) menar att produktplaceringars påverkan på attityder och känslor ännu 

inte har forskats på. Argan, Velioglu och Argan (2007) hävdar att tittare ofta refererar till 

kända skådespelare när de handlar kläder och liknande, det vill säga accepterar 

produktplacering. Smit et al. (2009) menar att allt eftersom konsumenter tittar på fler episoder 

av en serie blir produktplaceringarna en slags överensstämmelse med programmets image. 

Hernandez et al. (2011) anser att detta styrker att lärande och det mänskliga 

associationsminnet är viktigt inom produktplacering. När vi talar om kommunikation menar 

Solomon et al. (2006) att majoriteten av mottagare inte föredrar att sändare kommunicerar på 

det intensiva vis vi upplever i dagens samhälle. Det finns dock vissa psykologiska principer 

vilka kan ändra en mottagares attityd gentemot sändarna. Den första psykologiska principen 

är ömsesidighet. Sändare är mer mottagliga för ett budskap om de får något för det. Den andra 

psykologiska aspekten är att mottagare tenderar att gilla och hålla med om budskap som 

levereras av en sändare som mottagaren tycker om. (Solomon et al., 2006).  

6. Generera en förändring i konsumenternas köpbeteende eller avsikter. 

Panda (2004) hävdar att produktplaceringar förknippas med ökad köpintention, speciellt i tv-

serier. Schiffman och Kanuk (2000) menar att alla individer har ett antal attityder till 

exempelvis produktplacering eller reklam. Dessa attityder anses vara inlärda, det vill säga har 

ursprungligen formats från egen erfarenhet eller ryktesspridning, så kallad word-of-mouth. 

Resultatet blir att konsumenter ofta köper nya produkter som på ett eller annat sätt associeras 
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med ett favoriserat varumärke. (Schiffman & Kanuk, 2000). Genom att subtilt placera 

produkter i filmer och serier kan företagen uppnå en förändring konsumenternas köpbeteende 

(Hernandez et al., 2011). För att detta ska vara möjligt krävs dock att företaget har en 

märkesidentitet som känns konsistent över tiden. Det viktigaste är att företaget på ett 

framgångsrikt sätt förmedlar en attraktiv bild av produkten. (Melin, 1997). En av de mest 

fundamentala premisserna angående konsumentbeteende är att folk ofta köper produkter på 

grund av vad de står för, inte för vad produkten egentligen gör. Denna premiss antyder inte på 

att en produkts primära funktion är oviktig, utan menar att de roller en produkt spelar och den 

mening en produkt får i en konsuments liv går långt framför en produkts primära funktion. 

Desto djupare mening en produkt får för konsumenten desto mer kommer denna produkt 

skilja sig från likartade produkter, vilket i sin tur medför att konsumenten väljer produkten 

som har en djupare mening för honom/henne. (Solomon et al., 2006).  

7. Skapa en gynnsammare syn för utövare inom produktplacering. 

Hernandez et al. (2011) menar att marknadsförare som arbetar med produktplacering i 

allmänhet är positiva till funktionen då produktplaceringarna hela tiden ökar. Vidare anser de 

att så länge försäljningen och varumärkesimagen ökar kommer produktplaceringarna fortsätta. 

En anledning är bland annat för att kompensera för det ökade mediebrus som uppkommit. 

(Hernandez et al., 2011). Bruset kan förklaras med hjälp av kommunikationsprocessen, vilken  

definieras som överförandet och mottagandet av ett budskap. För att kommunikation skall äga 

rum måste två parter vara involverade, sändaren och mottagaren. Om inte mottagaren fångar 

upp budskapet har inte någon kommunikation ägt rum och ansträngningarna har därmed varit 

förgäves. (Doyle & Stern, 2006). Bortkastad kommunikation är ett stort problem inom 

marknadsföring. Kommunikationsprocessen och de problem som kan uppstå inom 

kommunikation förklaras i figuren nedan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kommunikationsmodellen. Källa: Doyle och Stern (2006). s. 250. 
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Som synes startar ett budskap med en sändare som kommunicerar ett meddelande till en 

publik (mottagaren). Meddelandet kommuniceras i form av ord, bilder eller symboler genom 

valt media, vilket kan vara exempelvis tv. Mottagaren avkodar meddelandet samt ger respons 

och feedback till sändaren. Målet med kommunikation är alltså att skapa en önskvärd effekt 

hos den specifika målgruppen (Doyle & Stern, 2006; Dahlqvist & Linde, 2009). Denna effekt 

utgörs av kommunikationsarbetet, det vill säga medievalet, reklamutformningen samt 

kommunikationsstrategin. Dessa byggstenar måste sedan anpassas till varje målgrupp för att 

uppnå effektivitet (Dahlqvist & Linde, 2009). Detta kommunikationsarbete kan ibland utgöras 

av en mellanhand, en så kallad mäklare, som parar ihop företaget vars produkt ska 

marknadsföras samt produktionsbolaget (Balasubramanian, 1994). För att genomföra 

produktplaceringen bör två villkor uppfyllas. Dels ska företaget känna att de genom 

exponeringen kan erbjuda ett värde och dels måste produktionsbolaget känna motivation från 

de ekonomiska incitament som erbjuds. Att kombinera flera medier ger förstärkning. 

(Hernandez et al. 2011). Franzén (1995) menar att flera budskap med samma meddelande gör 

att vi minns det bättre, en så kallad synergieffekt. Utöver de tre faktorerna utformning, 

budskap och medieval beror även en reklams genomslagskraft på huruvida varumärket är känt 

eller inte samt attityden konsumenterna har till det (Franzén, 1995).  

 

Under processen kan meddelandet komma att förvrängas genom störningarna. Doyle och 

Stern (2006) anser att de två största problemen i kommunikationsprocessen är få 

uppmärksamhet samt uppnå en korrekt tolkning utav budskapet. Det tidigare perspektivet på 

feedback var att titta på beteendet hos mottagarna, gick mottagarna ut och köpte produkten 

efter sänt budskap av sändarna? Det har dock visat sig att det finns andra typer av feedback än 

just det ovan nämnda vilka kan vara att bygga en varumärkesmedvetenhet samt skapa ett 

långsiktigt förhållande till mottagarna.  Detta resulterar i att det finns två olika typer av 

feedback från mottagarna, first-order response samt second-order response. First-order 

response innebär en feedback vilken innefattar att mottagaren väljer att inhandla produkten 

efter att budskapet har sänts från sändaren. Second-order response innebär en feedback som 

inte resulterar i ett direkt köp av varan. Det innebär helt enkelt att en sändare sänder ett 

budskap med intentionen att i första hand inte sälja sina varor. Målet är helt enkelt att enbart 

kommunicera med mottagarna och därmed skapa ett långsiktigt förhållande samt öka 

varumärkesmedvetenheten. (Solomon et al., 2006).  

8. Främja konsumenters attityder mot utövande av produktplacering. 

Attityden gentemot produktplacering är positiv genom alla typer av media generellt. Tittare 

tenderar att uppskatta produktplacering så länge de adderar realism i en scen. (Hernandez et 

al., 2011). Pokrywczynski (2005) hävdar också att produktplacering föredras framför fiktiva 

varumärken och ibland även nödvändigt i skapandet av filmer och serier i form av extra 

kapital.  
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3.3 Nackdelar och risker med produktplacering 

Balasubramanian (1994) belyser fyra nackdelar som produktplacering kan resultera i.  

 

- Effektiviteten är ett diffust mått som är mycket svårt att mäta. 

 

- Även om produktplaceringens effektivitet främst hänger på finansiärens kontroll är 

inte detta ett bevis på att meddelandet kontrolleras. Produkten kan exempelvis bli 

bortklippt och om en hype redan börjat byggas kring produkten kan detta resultera i 

negativ påverkan av varumärket. 

 

- Produktplaceringar har en begränsad användbarhet. Även om ett produktionsbolag kan 

erbjuda många tillfällen för placering kanske bara ett fåtal är användbara för den 

specifika produkten. 

 

- Produktplaceringar kan vara osäkra investeringar beroende på genomslagskraften för 

den aktuella filmen eller serien. Blir det en flopp går de spenderade pengarna upp i 

rök. 

 

Chang, Newell och Salmon (2009) menar att produktplaceringar kan vara fulla av osäkerhet. 

Varumärket kan exempelvis exponeras på ett sätt som inte var tänkt från början, filmen kan 

bli försenad eller så kanske inte filmens publik uppfyller förväntningar som producenterna 

hade, det vill säga att filmen blir en flopp. Cowley och Barron (2008) målar upp ytterligare 

nackdelar. De belyser brist på kontroll som en stor nackdel. Daugherty och Gangadharbatla 

(2005) menar att marknadsförare ofta saknar kontroll över hur deras produkter exponeras i 

filmer och serier. Hernandez et al. (2011) hävdar att detta kan resultera i produkterna blir 

felanvända, ignorerade, kritiserade eller bli associerade med ifrågasatta värden. Vidare 

exponeras de flesta produktplaceringar visuellt eller verbalt, dock sällan i kombination. 

Utöver det skildras de oftast neutralt och i mindre än fem sekunder, vilket resulterar i ett 

marknadsförarna måste ha en stor medverkan för att försäkra sig om att produktplaceringarna 

ger en korrekt bild. (La Ferle & Edwards, 2006).  

 

Ytterligare nackdelar är att marknadsförarna aldrig har något inflytande på vilken 

genomslagskraft filmen eller serien kommer att bli. Det är därför svårt att förutsäga var en 

produktplacering ska äga rum för att den positiva exponeringen ska maximeras och ge störst 

slagkraft. (Cowley & Barron, 2008). Hernandez et al. (2011) hävdar också att för många 

placeringar kan resultera i negativa effekter då tittarna upplever irritation. En för lång 

exponering hämmar också de positiva känslorna och ger en negativ effekt (Argan, Velioglu & 

Argan, 2007). Vidare redogör Cowley och Barron (2008) för möjligheten till negativa 

karaktärsassociationer. En produkt som är kraftigt associerad med en karaktär, och som 

plötsligt gör något olämpligt, kan fläcka ned produkten eller varumärket i sig (Hernandez et 

al., 2011).  
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras undersökningens insamlade empiri, som inhämtats från 

Inbetween Entertainment, Toyota Sweden AB samt Volvo Personvagnar AB. Kapitlet 

presenterar en kort presentation av respondenterna samt en sammanställning av de intervjuer 

som genomförts. 

 

4.1 Presentation av Pernilla Westberg, project manager på Inbetween 

Entertainment.  

Inbetween Entertainment är en mellanhand mellan företag och filmbolag och hjälper främst 

företag med produktplaceringar. Pernilla har en lång erfarenhet inom mediabranschen och har 

under de senaste åren arbetet på Inbetween Entertainment. Vi fann företaget intressant då det 

är ett av få som sysslar med produktplacering i Sverige. Intervjun fördes över telefon och 

inom breda ramar. Vi styrde endast respondenten i de fall vi ansåg svaren otillräckliga.  

4.2 Intervju med Pernilla Westberg, Inbetween Entertainment 

Målet med produktplacering menar Westberg främst är igenkänning. Företagen använder 

samarbetet för att skapa ett behov i respondenternas värld. En produktplacering ska vara rolig 

och väl inbakad i filmen för att ge största effekt. Som exempel tar hon upp Forrest Gump, där 

han investerar i ett fruktbolag vilket såklart ska förknippas med Apple. En placering ska för 

bästa effekt registreras men gå märkbart förbi som ett naturligt inslag. Det får heller inte bli 

för mycket varor och tjänster i en produktion, då det resulterar i irritation hos publiken. Börjar 

varumärket exponeras för mycket byter tittarna kanal eller minskar sitt fokus på filmen. 

Risken är då att produktplaceringen helt kan missas. Att skapa associationer med kända 

karaktärer kan också resultera i en stor hype, vilket gynnar företaget. Som exempel tar 

Westberg upp Solsidan, där många ville ha samma kappa som karaktären ’Mickan’. NK blev 

fullkomligt nedringda av människor som ville veta var denna såldes och svaret blev, lite 

oväntat, myrorna. Genom att välja rätt film/serie att placera i nås också den målgruppen som 

är tänkt – mediet väljs alltså efter den målgrupp företaget vill exponera sin produkt eller sitt 

varumärke till. Westberg anser att de flesta produktplaceringarna Inbetween Entertainment 

gör är visuella, men att de försöker få med verbala i den mån det går. I kombination blir 

placeringarna tydligare, men också mer genomskinliga. Exemplet hon tar upp är ut filmen 

Jägarna, där en av jägarna vid ett tillfälle kliver ur sin Toyota och börjar räkna upp 

specifikationer som vilken motor och utrustning den har samt vad den kostar.   

 

”Produktplacering är på väg uppåt” 

 

Trenden pekar enligt henne på att produktplacering är på väg uppåt, då USA redan ligger 

långt före. För tre år sedan tog det verklig fart i Sverige också. Fler och fler företag 

kontaktade Inbetween Entertainment i jakt på nya kanaler, då många äldre nu försvinner i 

mediebruset. En anledning kan, enligt Westberg ha varit att finanskrisen blev som en 

väckarklocka för företagen som insåg att de var tvungna att hitta nya marknadsföringskanaler. 
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En bidragande effekt är förmodligen också att det nu går att spola förbi reklamen, vilket gör 

att företagen istället i större utsträckning väljer att försöka integrera produkterna. Detta för att 

det är lättare och mer säkert. Vidare menar Westberg att det idag, jämfört med för några år 

sedan, är lättare att produktplacera och genomföra. Detta beror främst på att producenter, 

regissörer och manusförfattare idag samarbetar mer och närmre med 

produktplaceringsbyråerna. Produktplaceringarna är i vissa fall är ett måste för att finansiera 

filmen/serien. Att fler företag dyker upp inom branschen ser Westberg bara positivt på. Hon 

menar att konkurrensen ger en bra effekt och att allt i slutändan ändå bara handlar om 

kontakter och bra kommunikation.  

 

”Det är en balansgång mellan konst och kommers” 

 

Proceduren går till så att produktplaceringsbolagen läser manus under så kallade redaktionella 

möten. Där får de reda på att exempelvis huvudkaraktären i filmen ska köra en bil. De har då 

till uppgift att hitta ett företag vars varumärke ska passa in i filmens atmosfär. Något som är 

lite ovanligare är vad som kallas rena produktplaceringar. Det innebär att bolaget får använda 

sin egen kreativitet och ge tips på produkter som skulle kunna tänkas passa in i filmen. De är 

alltså inte med i manus från början. Priset på en produktplacering är väldigt olika, men 

hamnar oftast i spannet 300 000 – 1 500 000 svenska kronor. Westberg uppskattar 

produktplaceringens omsättning till omkring 500 000 000 svenska kronor per år i Sverige 

idag, en siffra som mångdubblats jämfört med bara för några år sedan. Sedan lagändringen 

infördes 2010 anser Westberg att det bara har blivit enklare att placera, främst då det blivit 

tydligare. 

4.3 Presentation av Bengt Dalström, informationschef på Toyota Sweden AB 

Vår andra intervju genomfördes med Bengt Dalström, informationschef på Toyota Sweden 

AB. Anledningen till detta är då Lexus, ett varumärke ägt av Toyota, medverkar i många 

produktplaceringar, bland annat i Solsidan. Bengt har arbetat på företaget i flera decennier 

och började arbeta med produktplaceringar i mitten av 80-talet. Enligt hans egen utsago ligger 

de långt fram i utvecklingen. Intervjun genomfördes i ett mötesrum hos Toyota Sweden AB i 

Sundbyberg. Liksom i föregående intervju styrdes inte respondenten mer än nödvändigt. Vi 

förde en öppen konversation inom ämnet. 

4.4 Intervju med Bengt Dalström, Toyota Sweden AB 

Dalström hävdar att företaget använt sig av produktplacering sedan i början av 80-talet. Deras 

första medvetna produktplacering genomfördes 1984. Anledningen var främst för att vidga 

marknadsföringskanalerna och på så vis ytterligare förstärka varumärket. Han menar att 

företaget måste förändras i takt med omvärldens förändringar. Idag har företaget, förutom 

Bengt själv, en uppdragsgivare som externt jobbar för dem. De kontaktar aldrig företag, utan 

tvärtom, företag kontaktar dem för att placera. Antingen genom uppdragsgivaren eller direkt 

till Toyota. Detta menar Dalström är främst då de varit med i branschen så länge.  
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Vidare anser han att produktplacering inte är en form av marknadsföring som helt kommer ta 

överhand. Istället tror han att varje målgrupp, budskap och tidsepok har sina egna strategier 

som alltid kompletterar varandra. Den dagen vi hittar ett universellt 

marknadsföringsinstrument kommer vi kunna spara massor av pengar och göra hela processen 

enklare. Dock går utvecklingen åt andra hållet och det blir istället mer och mer komplicerat. 

Innan räckte det med en annons i en tidning eller på bio, men nu måste vi vara med överallt 

för att synas menar han. Dalström hävdar också att konkurrensen hårdnar för varje dag. Det 

hela mynnar ut i behovet av bra relationer och hur företaget uppfattas som leverantör. Strävan 

går alltid mot att vara en så bra leverantör och partner som möjligt. Eftersom det är så mycket 

pengar involverat får inget gå fel.  

 

”Vi tackar nej till 98 % av alla förfrågningar vi får angående produktplacering” 

 

Toyota Sweden AB använder sig inte enbart av en metod när de produktplacerar. Dalström 

tror inte en generalisering av metoder är möjlig. Istället uppkommer olika möjligheter i 

varierade format vid olika tillfällen och då gäller det att ta vara på dessa. Vi har inte ens 

funderat på att låsa in oss i ett fack utan är öppna för det mesta, dock tackar vi nej till 98 

procent av alla erbjudanden vi får. Anledningarna kan vara många. Fel tillfälle eller för 

långsamma produktionerna är bara två exempel. Toyota Sweden AB har en långsamt 

förflyttande produktgrupp. När vi väl har arbetat klart med en produktion har den premiär 

mellan 1,5 till 2 år efter. Då kanske tiden inte alls är densamma vad gäller produkterna och 

därför krävs det hela tiden ett långsiktigt tänk. Den traditionella tv-reklamen kan göras klar 

och vara ute på en vecka. Så går det inte till i produktplacering, utan då gäller det att ha 

väldigt lång framförhållning. Det är två skilda saker som kompletterar varandra på ett bra sätt. 

Sedan ska det tas i omtanke att om vi exempelvis tittar på gamla beckfilmer så går de 

fortfarande på tv trots att de är tolv år gamla och då får inte produktplaceringen kännas för 

gammal menar Dalström.  

 

Toyota Sweden AB är nästan aldrig med i TV, med undantag för Solsidan. Anledningen 

menar Dalström är att de jobbat med Felix Herngren tidigare och vet vilken kompetens hans 

besitter. De blev övertygade direkt efter att manuset var läst, främst genom sättet karaktärerna 

överdrivs och det träffsäkra vis som karaktärerna målas upp. Resultatet blev att många blev 

berörda, antingen genom att man känner sig träffad eller helt enkelt får avsmak för den typen 

av människor. Dalström tror heller inte att påverkan är lika stor i en tv-serie jämfört med film, 

då vi människor inte hinner associera med rollkaraktärerna på samma sätt vi gör i filmer. Bio 

är något vi betalar för och då är det naturliga att vi vill få ut maximalt av upplevelsen. Sitter vi 

istället hemma och tittar på tv kan vi plötsligt bli störda av exempelvis ett telefonsamtal och 

då är chansen större att vi missar produktplaceringen, som i vissa fall enbart fortlöper några 

sekunder. Vidare absorberar vi inte film eller tv hemma på samma vis, då det finns många 

störningsmoment som påverkar uppmärksamheten.    
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”Det handlar inte om att synas mest utan det handlar om att göra en bra produktion” 

 

Vidare berättar Dalström att många erbjudanden om produktplacering målar upp en fantastisk 

bild av resultatet. Dock är det som med alla försäljare, de måste veta vilka som går att lita på 

och vilka som är ute efter en bra produktion. Det handlar inte om att synas mest utan att göra 

en bra produktion. Dalström menar att eftersom målgruppen väljs efter filmen/serien är det 

lättare att arbeta med filmer och där förknippa karaktärer med budskapet. Produkten som 

placeras väljs genom ett ömsesidigt samarbete, eftersom alla parter vill få en bra produktion. 

Dalström påvisar detta med ett exempel ur Hamilton. Han menar att trovärdigheten sjunker 

ifall Carl Hamilton hade kört en Toyota Yaris (vilket är en av Toyotas småbilar). Även om 

bilen i sig är bra så matchar den inte karaktären på ett önskvärt sätt. Detta relaterar han med 

James Bond och om hade kört runt i en Smart. Karaktären stämmer helt enkelt inte överrens 

med biltypen.  

 

Övergripande är målet med produktplacering i slutändan att förstärka varumärket. Dalström 

anser att en bra produktplacering når en målgrupp som annars är svår att nå och på så sätt är 

varumärkesbyggande. Motsatt når en dålig produktplacering lika många, fast påverkar istället 

varumärket negativt vilket han menar han ska vara väldigt försiktig med. En bra 

produktplacering är något du inte märker, men ändå blir berörd av. En dålig är istället tramsig 

och resultatet blir då inte trovärdigt, exempelvis något som  kläms in när det egentligen inte 

passar överhuvudtaget. Detta sker enligt Dalström när samarbetet sker med en dålig 

produktionsledning och produktplacerare som inte uppfattar den negativa effekten mot 

varumärket. Han menar att varumärket är det viktigaste de har. Att bygga sitt varumärke och 

sen schakta bort det med en dålig annons eller produktplacering är vanskligt och i stil med att 

behandla en kund otrevligt. Eftersom det tar otroligt lång tid att bygga upp varumärket menar 

han att det viktigaste är att välja noga. Effekterna av marknadsföring är vidare något som 

marknadsförare alltid vill mäta anser Dalström, och ställer motfrågan: köper vi fler bilar från 

Volvo för att de sponsrar Ocean Race? Frågan är omöjlig att svara på menar han. Möjligheten 

finns, men det kan också vara så att stoltheten stärks hos de som åker Volvo, vilket kan räcka 

i många fall. Det viktigaste är ändå varumärket stärks på ett eller annat sätt, vilket Dalström 

genomgående återkommer till.  

 

”Svårigheten ligger i att välja bort fel funktioner och inte i att välja de rätta” 

 

Att försöka täcka hela marknaden tror dock Dalström är ett farligt tankesätt. Han menar att det 

inte finns någon marknadsförare som har så mycket pengar så att de kan vara överallt med 

positiv respons. Då blir resultatet halvdant, vilket inte är rätt väg att gå. Svårigheten anser 

Dalström främst är att välja bort fel funktioner och inte att välja de rätta. Han menar att de 

väljer bort många kanaler och försöker istället göra avtryck på delar av marknaden. Detta 

avtryck byggs upp av små pusselbitar som erhålls från de kanaler där företaget medverkar. 

Det som väljs bort ena dagen kan vara något som är värt att satsa på dagen efter beroende på 

målet och syftet. Dalström berättar att det har hänt att människor kommit in och frågat efter 

en specifik modell de sett i en film.  
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Vidare är prisfrågan diskutabel. Dalström exemplifierar genom två förslag. Dels om de sätter 

upp en banderoll på en tennismatch med kända aktörer eller också om de sätter in en helsida i 

Dagens Nyheter. Om priset för de båda är lika mycket, vad ska då väljas? Det vill säga, vad 

ger bäst resultat? Det är svårt att rangordna. Samtidigt som företaget ska ställa olika 

möjligheter mot varandra både ekonomiskt och resultatmässigt så tror Dalström också att det 

är svårt att jämföra på det viset. Det låter motsägelsefullt, men ibland måste känslan att ”det 

här är det bra att vara med på” infinna sig. Det handlar mycket om fingertoppskänsla, men 

naturligtvis även en bakomvarande analys. Produktplacering blir ett annorlunda sätt. Blir man 

irriterad på det traditionella sättet kan produktplacering vara mer lättsmält. Om vi är inne i en 

film så är kanske inte det första vi tänker på om någon i filmen/serien står och borstar 

tänderna med exempelvis Colgate. Men det sätter sig ändå där  även om det inte är filmens 

nörd, idiot eller skurk som visas. Han menar vidare att varför går vi annars och köper ett 

speciellt klädesplagg? Oftast har vi ett hum om att vi sett plagget någonstans och då har vi 

många gånger fått bekräftat att detta är på gång. Vi köper inte någonting och riskerar att 

någon senare ska säga, vänta ett tag har du köpt en sån där? Det var för tre år sedan den var 

modern, det måste vara på extrapris du har köpt den på? Vi vill ofta inte ta den risken. Vi 

skaffar oss referenser någonstans. Dessa referenser finns runt omkring oss hela tiden och 

ibland är vi mottagliga. Håller vi på att bli föräldrar är vi mottagliga för  specifika saker. Är vi 

inne på att skaffa en ny bil är vi mottagliga för andra etc. Ska vi åka på semester tycker vi 

kanske att ”Phuketfilmen” är hur läcker som helst och då blir vi mottagliga för det. Det 

handlar helt enkelt om vad vi är öppna för vid det specifika tillfället. Det andra ser vi inte, 

eller lägger mindre uppmärksamhet på. Vi väljer sällan av ren slump, det är en 

undermedveten tanke bakom det mesta.  

 

”Vi har varit med länge och chansar inte” 

 

Avslutningsvis menar Dalström att det inte handlar om kvantitet utan att kvalitet är det 

viktiga. Hela organisationen måste arbeta utifrån synsättet att skapa stolthet. Om kollegorna är 

dedikerade och motiverade erhålls ett kundomhändertagande som är helt annorlunda. 

Eftersom företaget arbetar med kapitalvaror är det viktigt att bygga ett förtroende från start för 

att kunna förmedla värdet. Det är då vi kan använda produktplacering och all annan 

marknadsföring. Dalström tycker själv de ligger i framkant gällande produktplacering, men 

belyser samtidigt hur viktigt det är att de har en ödmjuk syn på saken. De har varit med länge 

och chansar inte, utan analyserar istället och gör medvetna val. De strävar hela tiden mot att 

bli en bättre företag oavsett om det gäller att leverera en bil eller vara partner i en 

filmproduktion. 

 

Sedan lagändringen ägde rum 2010 ser Dalström förändringar främst genom att fler 

amatöraktörer dykt upp på marknaden som vill göra sig ett namn inom produktplacering. Han 

menar att alla helt plötsligt tyckte det blev enkelt och som i alla branscher resulterade det i att 

alla ville följa med på tåget för att inte missa en chans till framgång. 
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4.5 Presentation av Annika Bjerstaf, projektledare på Volvo Personvagnar 
AB 
Vår tredje intervju genomfördes med Annika Bjerstaf, PR-kommunikatör och projektledare 

på Volvo Personvagnar AB. Annika har två års utbildning inom turismmarknadsföring på 

Högskolan i Östersund, samt två år på journalisthögskolan i Göteborg i bagaget. Hon har 

tidigare arbetat inom resebranschen, som reporter på lokaltidningar samt redigerare. Sedan 17 

år tillbaka har Annika arbetat på Volvo med bland annat kommunikation och PR-arbete. Hon 

har bland annat varit chefredaktör på kundtidningen Volvo Life, redaktionell projektledare på 

Min Volvo Magazine samt arbetet med mediaevent för livsstilsmedia och produktplaceringar. 

4.6 Intervju med Volvo Personvagnar AB 
Bjerstaf menar att tanken när man gör en produktplacering är att folk ska få upp ögonen för 

varumärket. Men även vara i ett sammanhang som ger något tillbaka till varumärket. Man vill 

helt enkelt förmedla något med sin produktplacering menar. Om man är ett varumärke som 

inte är så känt så kan det vara väldigt bra om man är med i en film vilket medför att många ser 

det och springer till affären för att handla produkten. Men i Sverige finns det inte många 

svenskar som inte vet vad Volvo är. Bjerstaf menar därmed att det inte är synligheten i säg 

som är det viktiga för utan att Volvo syns i rätt sammanhang. Att associeras med en positiv 

känsla och naturligtvis ge en impuls om att detta är en snygg bil vilket medför att man kanske 

börjar fundera över om man skall köpa en sådan bil. I första hand är det inte en säljåtgärd 

menar Bjerstaf utan man försöker höja värdet på varumärket. Bjerstaf menar att Volvo jobbar 

väldigt hårt idag med att förändra deras varumärke och lyfta det. Produktplacering kan vara 

en åtgärd för att lyckas med just detta.   

 

Volvo jobbar både med tv-program och film. Volvo jobbar väldigt reaktivt med detta i och 

med att de får enormt mycket förfrågningar angående produktplacering. Bjerstaf menar att 

Volvo tackar nej till cirka 98 % av alla förfrågningar de får angående produktplaceringar. En 

anledning kan vara att Volvo inte har resurser till det. En filmproduktion eller inspelning utav 

en tv-serie kan ju vara under en väldigt lång tid och då ska Volvo avvara bilar i kanske flera 

månader.  

 

”Ibland får vi tacka nej på grund av att det inte är rätt för vårt varumärke” 

 

Bjerstaf menar att det är intressant med en film för att den just åldras vilket innebär att bilen 

skall vara tidstypisk för filmen, bilen kan ju inte kännas annorlunda i form och utstrålning mot 

vad själva filmen har. Volvo har fått en förfrågan från ett tv-program som skall visa på 

spännande intressant svensk arkitektur. Serien har väldigt kända människor med som skall 

bedöma husen. Tidigare har de haft vår absoluta designikon Volvo P1800 med anledning att 

de vill få fram det här med ikondesign. För att den bilen är just en designikon inom hela 

Volvo men även utåt sätt. Dom använder sig helt enkelt utav en Volvo P1800 för att de vill få 

fram en viss känsla menar Bjerstaf. Volvo fick även en förfrågan om en film vilken handlade 

Monica Zetterlund där de ville ha tidstypiska bilar för själva filmen och sen ville de även ha 

produktionsbilar. Volvo var dock tvungna att tacka nej för de kände att det inte var riktigt rätt 

för deras varumärke.  
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Bjerstaf understryker att en bil är en tidsspegel precis som kläder och hus. 

 

För Volvo är varumärket det viktigaste och inte själva igenkänningen med anledning till att de 

flesta svenskar redan vet vilka Volvo är. Bjerstaf menar vidare att även rätt produktplacering 

skall ske i rätt sammanhang för att inte ge varumärket fel inramning.  

 

”Volvos princip är att aldrig betala för en produktplacering” 

 

Volvos princip är att de aldrig betalar för en produktplacering. Bjerstaf vet om att det är 

väldigt många andra som gör det men Volvos princip är att de aldrig gör det. Sen kan man 

alltid ta små avsteg från en princip men huvudprincipen är att Volvo aldrig betalar för det 

berättar Bjerstaf. Hon berättar att när man gör en film behövs det många bilar för att frakta 

runt skådespelare, material och personal. I filmen En gång i Phuket vilken Volvo var med i 

behövdes ungefär 10 stycken så kallade produktionsbilar. Alltså bilar som kör runt med folk 

och så vidare. Mot detta fick Volvo ha med bilarna C30 Electric och V60.  

 

Hos Volvo ligger en väldigt stor del av produktplacering på PR-avdelningen men även en del 

på marknadskommunikationsavdelningen.  

Volvo har varit med i Twilight filmerna vilket har varit jättebra för dem menar Bjerstaf. Från 

början var detta inte ens en produktplacering. De böcker som filmerna baseras på har 

författaren redan skrivit med i boken att Edward kör en S60R. Detta innebar att filmbolaget 

vände sig till Volvo. Bjerstaf berättar att Volvo började med att produktplacera en C30 och 

fortsatte med bilen XC60. De senaste filmerna kör Edward en S60RDesign vilket innebär att 

han är på rätt spår nu och kör den bil som var tänkt i boken. Bilarna som användes i filmerna 

var något som bestämdes tillsammans mellan Volvo och produktionsbolaget. Bjerstaf menar 

att bilen C30 kan ses som en ungdomsbil vilket bidrog till att produktplaceringen blev lyckad 

i USA och gav en stor uppmärksamhet bland ungdomar. Det bidrog även till en stor 

uppmärksamhet i Sverige bland ungdomar. Bjerstaf menar att detta är ett skolexempel på hur 

man kan använda sig utav produktplacering. Volvo har haft globala tävlingar i anslutning till 

produkplaceringen i Twilightfilmerna och här i Sverige har Volvo gjort sin egna Twilightbil 

där de hade en tävling i vilken man kunde vinna bilen i en vecka. Volvo har även lottat ut 

biobiljetter i anslutning till Twilight så Bjerstaf menar att detta var väldigt lätt och bra att 

jobba med.  

 

”Vår mest klassiska produktplacering var med Volvo P1800” 

 

Volvo i USA har gjort mätningar på sin produktplacering och kunde till och med konstatera 

att med sin produktplacering i Twilight att försäljningen hade ökat markant.  

Den mest klassiska produktplaceringen Volvo har gjort kom redan på 60-talet i serien 

Helgonet där Roger Moore körde en Volvo P1800. Detta är en utav anledningarna till att 

denna bil har blivit en sådan ikon den är idag. Folk vet om att P1800 är Helgonet bilen. Det 

har även gjorts en uppföljare på Helgonet någon gång på 90-talet där de använde sig utav en 

av Volvos bilar. Den filmen var dock inget vidare, menare Bjerstaf. Det var alltså inte bra 

gjort och det är väldigt viktigt att man gör det snyggt och inte för konstlat. Det är ingen 
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reklamfilm vi gör när vi produktplacerar vilket vi bara hade förlorat på som varumärke menar 

Bjerstaf.   

 

Bjerstaf berättar att det är ett mjukare sätt att marknadsföra sig på om man jämför med 

reklamfilmer. Det är mer subtilt. Angående om det är mer accepterat med en produktplacering 

kan vara både och menar Bjerstaf. Viktigt är att det är snyggt gjort. Ett väldigt bra exempel på 

när det är snyggt gjort är de engelska Wallander filmerna.  

 

När det gäller exponering och hur mycket Volvo har att säga till om detta handlar det om ett 

ömsesidigt förtroende berättar Bjerstaf. Vi kan ju inte gå in och styra allt. Men har man ett bra 

samarbete med produktionsbolaget brukar det bli bra berättar Bjerstaf.  

 

”Det skall inte vara onaturligt” 

 

Ett annat exempel när det blev väldigt bra är i filmen En gång i Phuket. Bjerstaf tycker att 

målet är att det skall bli en bra produktion. Det skall se snyggt och bra ut, bilen skall synas 

men det skall inte vara onaturligt. Om man ser till biofilmer kontra serier så är Volvo nog med 

ungefär lika mycket i båda. Om man ser till serier har vi varit väldigt stora i serierna Bygglov 

och Skärgårdsdröm. Bjerstaf berättar att Volvo jobbar mycket med en distributör som heter 

Nordisk film. Om man bygger upp en kontakt med någon på det viset skapas ett förtroende 

och då är det lättare när de kommer med en ny förfrågan angående produktplaceringar.  

 

Volvo tänker mycket på vilka karaktärer som skall visas ihop med bilen för varumärkets 

skull. Ett exempel kan ses i filmen En gång i Phuket där Peter Magnusson är en jobbcoach, 

vilket kan ses som ett coolt yrke. Detta medförde att Bjerstaf föreslog att han skulle köra en 

V60 som är en Businessbil. Samma sak med exemplet i Twilight där det till och med var 

författaren som tyckte att karaktären passade bäst i en Volvo. Bilen man kör säger ju något 

om mig som person menar Bjerstaf.   

 

Bjerstaf berättar att när det kommer till verbal produktplacering skall det kännas naturligt i 

sammanhanget så det inte känns märkligt för tittarna. Bjerstaf berättar att Peter Magnusson 

nämner Volvo vid ett skede i filmen En gång i Phuket.   

 

”Folk blir svenskstolta” 

 

Bjerstaf skulle vilja säga att konsumenterna ger Volvo positiv uppmärksamhet angående deras 

produktplacering. Folk noterar att det förekommer en Volvobil i produktioner. Man kan tänka 

att folk blir lite svenskstolta när man ser en Volvo i en internationell produktion. I En svensk 

produktion så hoppas Volvo att man noterar att det är en Volvo med i produktionen och känna 

att detta kanske vore något att köpa. Det är lättare att produktplacera Volvo i globala 

produktioner för det syns mer. Vi svenskar är ju så vana vid att det rullar Volvobilar på 

gatorna berättar Bjerstaf.  
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Svårigheter med produktplaceringar kan vara att produktionen blir en flopp menar Bjerstaf. 

Detta medför att det inte är kul att de kör runt i Volvobilar om detta skulle ske. Bjerstaf 

berättar att Volvo självklart utvärderar hur det kan tänkas bli innan själva produktionen men 

betonar att detta inte är en garanti för att produktionen skall bli en succé. 

 

Volvo är med i 3-4 produktioner per år i Sverige. Men sen är det även så att många 

produktionsbolag hyr bilar. Detta medför att Volvos bilar kan förekomma i vissa produktioner 

som de inte kan styra över. Detta är dilemmat med att Volvo är en så pass vanlig bil menar 

Bjerstaf.  

 

Processen med produktplacering kan ta ungefär från några månader till ett år beroende på om 

det är film eller serier. Serier kommer väldigt mycket fortare ut än en film beroende på att en 

filminspelning är så mycket mer omständlig berättar Bjerstaf. 

 

”Volvo lyckades höja varumärkesmedvetenheten” 

 

Bjerstaf menar att i exemplet med Twilight så ökade Volvo varumärkesmedvetenheten hos 

konsumenter. Men här i Sverige är det mycket svårare. I vanlig reklam gör man väldigt 

mycket mätningar och så vidare men Volvo har aldrig gjort så i Sverige efter en 

produktplacering, det är alltså väldigt svårt att mäta menar Bjerstaf.  

 

Målgruppen Volvo satsar på befinner sig inom det så kallade köpfönstret för bilar berättar 

Bjerstaf. Där kan man även tänka annorlunda, exempelvis när det kommer till barnfilm så är 

det bra om barnen får Volvo på näthinnan redan tidigt i åldrarna. Men Bjerstaf skulle säga 

uteslutande att Volvo väljer sådana produktioner där de vet att Volvo har potentiella kunder 

eller befintliga kunder.  

 

Bjerstaf menar avslutningsvis att man säljer både bil och lyfter varumärket när man använder 

sig utav produktplacering. Man ökar kännedomen av varumärket och höjer samtidigt imagen 

parallellt med att man säljer produkten. 
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5. Analys 
I följande kapitel kommer den, via intervjuer, insamlade empirin att analyseras mot befintlig 

teori. Funna paralleller gällande produktplacering presenteras och djupare insikter 

framställs.    

5.1 En tredimensionell modell av produktplacering 
Russel (1998) menar att produktplaceringarna delas in i tre dimensioner, där varje dimension 

har en egen typ av placering. De tre typerna är visuell placering, verbal placering samt 

placering med anknytning till handlingen. De absolut vanligaste typerna är visuell och verbal 

placering (Hernandez et al., 2011; Russel, 1998). Empirin tyder på att visuella placeringar 

tenderar att vara det mest frekventa sättet att placera på. En verbal placering måste kännas 

naturlig för att inte irritera tittarna (Bjerstaf, 2012), vilket kan tolkas som en betydligt mer 

svåranvänd typ. En kombination av de båda menar Westberg (2012) genererar en tydligare, 

men också mer genomskinlig placering. Balasubramanian et al. (2006) hävdar att den största 

effekten erhålls genom kombinationen verbal och visuell, följt av verbal och slutligen visuell. 

Detta kan tolkas som en försiktighetsåtgärd från företagens sida, då Balasubramanian et al. 

(2006) vidare antyder att produktplacering med inbakad produktinformation irriterar publiken 

och ger en minskad effekt. Placeringar med anknytning till handlingen, vilket Russel (1998) 

hävdar är betydligt ovanligare, tycks också stämma i verkligheten. Dalström (2012) menar att 

filmens trovärdighet hade sjunkit ifall exempelvis Carl Hamilton hade kört runt i en småbil 

istället för en lyxig och stor Lexus. Bilen matchar helt enkelt inte karaktären på ett sätt som 

önskas. Samtidigt bygger de inte upp filmen kring just detta fenomen, vilket är tanken med 

placeringar som har anknytning till handlingen. Det kan också tyda på att det är ett ovanligare 

och mer krävande sätt att arbeta på. Bjerstaf (2012) är också inne på Dalströms (2012) spår 

om att matcha karaktären. Hon berättar om ett tv-program som ska visa på spännande svensk 

arkitektur, där kända arkitekter ska bedöma hus. I serien används Volvo P1800, som av 

många klassas som en klassisk designikon.  

5.2 Motiv till att produktplacera 

1. Uppnå en framträdande publikexponering, uppmärksamhet och intresse.  

Produktplaceringar kan ha en betydande inverkan på mottagligheten av meddelanden enligt 

Panda (2004). Genom att associeras med en populär serie eller film som riktas till en specifik 

målgrupp kommer sannolikt en goodwill erhållas till de företag som produktplacerar 

(d’Astous och Seguin, 1999). Tittare kommer ägna mer uppmärksamhet till 

produktplaceringarna om de uppskattar filmen eller serien (Argan, Velioglu & Argan, 2007).  

Dalström (2012) berättar att de valt att vara med i serien Solsidan på grund av att det 

träffsäkra vis karaktärerna överdrivs på, men även det träffsäkra vis som karaktärerna målas 

upp. Dalström (2012) menar vidare att många tittare blev berörda, antingen av att man känner 

sig träffad eller för att man känner en avsmak för den typen av människor serien Solsidan 

innehåller. Detta kan tolkas som att det är av stor vikt att produktplacera i rätt sammanhang 

och därmed erhålla den goodwill som uppstår av att associeras med en populär serie eller 

film.   
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Barron och Cowley (2008) menar att produktplacering besitter en mängd fördelar gentemot 

traditionell tv-reklam. Faktorn att de som exponeras för produktplacering inte kan undvika 

exponering på samma vis likt vid en tv-reklam anses vara en av de viktigaste fördelarna. Även 

Dalström (2012) menar att det är svårare att undvika en produktplacering än att undvika 

vanlig tv-reklam. Han talar vidare om att påverkan från en produktplacering är mycket högre 

när det kommer till en biofilm kontra tv-serie. Han menar att bio är något konsumenten 

betalar för och därmed önskar att få ut maximalt av upplevelsen. När det kommer till en tv-

serie, vilken vi tittar på i exempelvis hemmet menar Dalström (2012) att tittarna kan bli störda 

av telefonsamtal eller liknande. Detta medför att chansen för att missa produktplaceringen 

ökar markant och kan tyda på att företag använder sig utav produktplacering för att öka 

exponeringstiden gentemot konsumenterna. Westberg (2012) talar för att produktplacering är 

positivt när det kommer till att öka exponeringstiden till konsumenten. Detta på grund av 

möjligheten tittarna har att spola förbi reklamen som visas på tv, vilket enligt Westberg 

(2012) medför att företag försöker integrera produkten på ett annat vis än tidigare. Vidare 

förklarar Westberg (2012) att ett varumärke inte får exponeras för mycket på grund av att det 

kan skapa en viss irritation hos tittarna. Det kan leda till att tittarna byter kanal eller minskar 

sitt fokus på filmen vilket i sin tur kan innebära att produktplaceringen helt missas. Det kan 

tänkas att exponeringstiden företagen erhåller i en tv-serie eller film alltså inte får missbrukas 

utan produktplaceringen skall kännas naturlig. Bjerstaf (2012) talar också om att en 

produktplacering skall se snygg och bra ut men även inte kännas onaturlig.  

 

Den nivå vilken folk noterar en stimulering är exponeringen, vilken är inom räckhåll för deras 

sensorreceptorer. En konsument kan koncentrera sig på en särskild stimulering och därmed 

blir omedveten om andra. Resultatet av att mottaga en stimulering är erfarenhet, vilken är en 

faktor som avgör hur mycket exponering en individ är villig att acceptera. Konsumenters 

tidigare erfarenheter vilka är baserade på perceptuella filter influerar vad konsumenten väljer 

att processerna. Konsumenter är även mer mottagliga för stimulering som relaterar till deras 

befintliga behov. (Solomon et al., 2006). Detta är något Dalström (2012) även talar för då han 

hävdar att individer är mottagliga för olika saker vid olika tidpunkter. Dalström (2012) 

exemplifierar detta genom att säga att ett par som skall bli föräldrar är mottagliga för vissa 

specifika saker och någon som skall åka på semester är mottaglig för något annat. Detta kan 

ses som att välja rätt målgrupp för en produktplacering är av stort intresse för att företagen ska 

erhålla önskad effekt. Att produktplacera för ett segment, vilket inte är mottaglig för just den 

produkten kan tänkas vara direkt onödigt ur ett företags synsätt. Även Bjerstaf (2012) 

instämmer och berättar att det är mycket tankar involverade när det bestäms vilken bil som 

väljs ut för en produktplacering beträffande vilket segment som nås i tv-serien/filmen.  

2. Öka varumärkeskännedomen. 

Kombinationen av egenskaper, fördelar och värden kallas för varumärket. Genom 

marknadsföring skapas varumärket genom att addera värde till en produkt med målet att 

differentiera den från andra produkter. Vidare menas det att varumärken spelar en vital roll i 

marknadsekonomin. För att så effektivt som möjligt kunna välja bland alla produkter som 

finns på marknaden krävs information. Denna information kommunicerar företag genom sina 
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varumärken vilket resulterar i att egenskaperna, fördelarna och värdena som erbjuds 

igenkänns vilket vidare resulterar i att kunderna vet vad de kan förvänta sig. (Pearson, 1996).  

Dalström (2012) menar vidare att varumärket är det viktigaste ett företag har. Att bygga upp 

sitt varumärke för att sedan smutskasta det med en dålig produktplacering är vanskligt i stil 

med att behandla en kund otrevligt. Detta menar Dalström (2012) beror på att det tar oerhört 

lång tid att bygga sitt varumärke och hur viktigt det därför är att välja noga beträffande vad 

man kommunicerar ut. Det här kan vidare tolkas som att företag med stor försiktighet bör 

genomföra grundläggande arbeten beträffande vad som kommuniceras ut till konsumenter. I 

och med ett varumärkes möjliga positiva effekter kan det tänkas att varumärkesbyggande 

åtgärder är av stor vikt. Dalström (2012) menar vidare att det övergripande målet med 

produktplacering i slutändan är att förstärka varumärket. Han berättar att en bra 

produktplacering når en målgrupp som annars är svår att nå och genom detta blir en 

varumärkesbyggande åtgärd. Bjerstaf (2012) flikar in och menar att en effekt av 

produktplaceringar kan vara att företaget får något tillbaka till sitt varumärke, alltså en 

påbyggnad.  

 

Vidare menar Pearson (1996) att varumärken förenklar kundernas beslutsfattande och gör 

ekonomin effektivare vilket vidare styrker Dalströms (2012) argument för varumärkets stora 

vikt. Dalström (2012) förklarar att Toyota jobbar med kapitalvaror och därmed är det extra 

viktigt att bygga upp ett förtroende hos konsumenter men även att från start kunna förmedla 

värdet. Detta kan tolkas som att ett varumärke måste kunna förmedla ut det önskade värdet på 

ett effektivt vis för att företaget skall kunna differentiera sig gentemot sina konkurrenter på ett 

önskvärt vis.  

 

Franzén (1995) argumenterar sedermera för att det krävs en kontinuerlig marknadsföring och 

varierande med enhetliga budskap för att kunderna skall uppnå positiva känslor. Dalström 

(2012) menar att hela organisationen måste arbeta utifrån samma synsätt för att en hög 

kvalitet skall uppnås. Det är då som ett företag kan använda sig utav produktplacering och all 

annan marknadsföring Dalström (2012). Vidare menar han att det är av stor vikt att få 

kollegorna dedikerade att enhetligt jobba efter samma mål för att uppnå ett effektivt 

kundomhändertagande. Därmed kan det tänkas att det är av stor vikt att hela organisationen 

arbetar utifrån samma synsätt för att budskapen skall vara enhetliga och då också uppnå de 

önskvärda positiva känslorna från kunderna.   

 

Franzén (1995) menar att människor vill bli associerade med produkter och med detta 

medföljer lojalitet från kunderna. Detta skriver Dalström (2012) under på och menar att om 

man inte orkar skaffa rutor på magen som Carl Hamilton kanske man köper bilen för att bli 

associerad med produkten och därmed också med karaktären. Vidare menar Westberg (2012) 

att en liknande association inträffade i serien Solsidan då NK blev nerringda efter att 

karaktären ”Mickan” burit en viss kappa. Franzén (1995) hävdar även att dålig publicitet kan 

ge katastrofala följder för varumärket, vilket i sin tur kan medföra att positiva attityder 

omvandlas till negativa känslor. Detta kan förhindras genom just marknadskännedom anser 

han. Bjerstaf (2012) instämmer i detta påstående och menar att en svårighet med 

produktplacering kan vara att produktionen blir en flopp, vilket kan resultera i dålig publicitet 
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för företaget. Sammansatt kan detta innebära att det är viktigt för företag att skapa just 

associationer för kunderna gentemot produkterna. Med dessa starka associationer kan det 

medföras att positiva känslor förstärks ytterligare hos konsumenten vilket kan tänkas stärka 

varumärket ytterligare. Bjerstaf (2012) förtydligar ytterliga vikten av positiva känslor 

gentemot varumärket. Hon betonar vikten av att synas i rätt sammanhang för att detta skall 

uppnås och därmed ge impulser om ökade köpintentioner hos konsumenter.   

Cebrzynski (2006) argumenterar för att varumärkeskännedomen kan öka med 20 % genom 

produktplacering. Vidare påstår Tsai, Liang och Liu (2007) att en högre kännedom resulterar i 

större återkallelsehastighet, positiva attityder samt starkare köpintentioner. Med detta i 

enlighet med Bjerstafs (2012) uttalande kan resultatet av en produktplacering alltså vara 

väldigt gynnsamt för ett företag som vill öka sin försäljning. När nivån av 

varumärkeskännedom är hög påpekar Hernandez et al. (2011) att attityden gentemot 

produktplacering tenderar att vara positiv. Dock anses det av samma författare att motsatt 

effekt erhålls när kännedomen är låg. Detta ska alltså medföra att konsumenter tenderar att 

glömma namnet på produkterna Hernandez et al. (2011). Bjerstaf (2012) motsäger sig dock 

denna teori och menar att det är positivt för ett varumärke att exponeras på detta vis även om 

det är okänt för att öka köpintentionen hos konsumenter. Detta kan tyda på att den 

fullständiga effekten utav produktplacering ännu ej är färdigställd och därmed eventuellt 

utelämnar aktörer att arbeta i tron på hur det kan vara och inte vet exakt hur produktplacering 

fungerar.  

3. Öka konsumenternas minne och återkallande av varumärket eller produkten.  

Pokrywczynski (2005) menar att tittare kan känna igen och minnas placerade varumärken i 

filmer genom understödda minnesåtgärder. Hernandez et al. (2011) argumenterar vidare för 

att framträdande produktplaceringar ökar återkallningen av varumärket. Dalström (2012) 

menar vidare att det första man tänker på i en film kanske inte är själva produktplaceringen. 

Han argumenterar vidare för att det ändå på något vis fastnar i individens undermedvetna. 

Detta exemplifierar han med att det finns en anledning till att vi köper ett speciellt 

klädesplagg eller liknande, detta på grund av att man sett det någonstans innan. Vidare 

diskuterar Hernandez et al. (2011) att en framträdande produktplacering ökar återkallandet av 

varumärket. Dock belyser Westberg (2012) att det finns en risk med att konsumenter tappar 

fokus på filmen om varumärket exponeras för mycket. Detta kan tyda på att balansgången för 

att uppnå en så effektiv återkallning som möjligt av varumärket är hårfin. Det kan tänkas att 

ett varumärke inte får exponeras för lite för att återkallandet av varumärket skall få effekt. 

Samtidigt kan det vara så att en överdriven exponering inte gynnar företaget alls då just 

fokusen hos konsumenten minskar. En kombination av visuella och verbala placeringar menar 

Romaniuk (2009) kan hjälpa tittaren att minnas bättre än om bara en form används. Westberg 

(2012) argumenterar för att en kombination mellan dessa gör placeringen tydligare men även 

mer genomskinlig. Vidare berättar Bjerstaf (2012) att när det kommer till verbal 

produktplacering måste det kännas naturligt i sitt sammanhang så det inte blir märkligt för 

tittarna. Detta kan tyda på att det är av yttersta vikt att en produktplacering ska kännas 

naturlig. Det kan vidare tänkas att om en produktplacering både är visuell och verbal och 

därmed enligt teorin mest effektiv för att tittarna skall minnas varumärket lika väl kan ge en 

negativ effekt istället för den önskvärt positiva.  
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Även Barron och Cowley (2008) menar att effekterna av produktplacering positivt påverkar 

minnet. Dock belyser de båda att ett potentiellt negativt skift i varumärkesattityden gentemot 

ett varumärke kan inträffa efter påtvingad information. Detta är enligt Westberg (2012) ett 

typexempel på en genomskinlig produktplacering där hon exemplifierar med en scen ur 

filmen Jägarna. En av karaktärerna kliver ur sin Toyota och börjar räkna upp specifikationer 

som vilken motor och utrustning den har samt vad bilen kostar. Detta kan återigen tyda på 

vikten av att en produktplacering skall kännas naturlig och inte ditklistrad. Detta argumenterar 

Dalström (2012) vidare för och säger att en dålig produktplacering kan vara en där den kläms 

in när det egentligen inte passar överhuvudtaget.  

4. Skapa en omedelbar igenkänning av produkten eller varumärket vid köptillfället. 

Framträdande produktplaceringar har som benägenhet att öka igenkännandet. Blir de för 

framträdande riskerar de dock att resultera negativa känslor (Smit et al., 2009). Westberg 

(2012) instämmer och menar att en produktplacering ska registreras, men gå märkbart förbi 

som ett naturlig inslag för bästa effekt. Hon menar vidare att överdrivet mycket 

produktplaceringar resulterar i irritation och kan i värsta fall helt gå förbi respondenten. 

Bjerstaf (2012) hävdar också att en okonstlad produktplacering är det företaget strävar mot. 

Detta pekar på att produktplaceringar bör kännas äkta för att nå bästa effekt. Dalström (2012) 

anser att en dålig produktplacering har tendensen att bli tramsig, då resultatet inte blir 

trovärdigt. Varumärket blir enligt Doyle och Stern (2006) framgångsrikt när kunden upplever 

ett överlägset och trovärdigt värde. Pearson (1996) menar att detta värde skapas av 

associationerna kunden får från produkten. Dalström (2012) hävdar att det krävs ett 

förtroende för att värdet ska kunna förmedlas, speciellt då det handlar om kapitalvaror. Det är 

då produktplacering blir användbart menar han. Bjerstaf (2012) är inne på samma spår. Att 

associeras med positiva känslor menar hon resulterar i en impuls om att detta är en snygg bil, 

vilket i sin tur höjer värdet. Tanken med produktplacering kan alltså tolkas som ett sätt att 

förmedla förtroende som i sin tur leder till ökat värde. Är kommunikationen lyckad ska den 

inte heller kunna missuppfattas eller leda kunden mot fel värderingar (Macdonald & Sharp, 

2000).  

5. Generera önskvärd förändring i konsumenternas attityder.  

Produktplaceringars påverkan på attityder och känslor har ännu ej forskats på enligt 

Hernandez et al. (2011). Dalström (2012) medger dock att om individer blir irriterade på 

traditionell reklam kan produktplacering vara mer lättsmält. Vidare säger Dalström (2012) att 

det har hänt att människor kommit in och frågat efter en specifik modell de sett i en film. 

Detta kan tolkas som att det ännu inte finns tillräckligt mycket substans för att veta en 

produktplacerings egentliga påverkan på attityder och känslor. Det kan tyckas att det faktum 

Dalström (2012) presenterar angående människor som kommit in och frågat efter en specifik 

modell efter en film kan kännas aningen svagt. Bjerstaf (2012) instämmer med Dalström 

(2012) och hävdar att det är ett mjukare sätt att marknadsföra sig på jämfört med traditionell 

reklam. Dock berättar hon vidare om att huruvida det är mer accepterat kan variera. Både 

Dalströms (2012) och Bjerstafs (2012) uttalanden om att produktplacering är ett mjukare sätt 

att nå ut med sin marknadsföring på kan peka mot att produktplacering är mer subtilt kontra 
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traditionell reklam. Detta argument stärker Bjerstaf (2012) och menar att produktplacering 

faktiskt är mer subtilt än traditionell reklam.  

 

Ofta refererar tittare till kända skådespelare när det handlar kläder och liknande, alltså att 

tittarna accepterar produktplaceringen enligt Argan, Velioglu och Argan (2007).  

Dalström (2012) instämmer i detta påstående och hävdar att individer hämtar sina referenser 

från exempelvis kända skådespelare. Han berättar vidare att individer oftast har ett hum om 

att exempelvis ett specifikt klädesplagg är på gång för att de har exponerats för det många 

gånger. En individ tar inte risken och chansar hävdar Dalström (2012) avslutningsvis, utan de 

skaffar sig referenser från något. Detta kan tyda på hur viktigt det är för en produktplacering 

att synas i rätt sammanhang och därmed skapa en trend hos konsumenter. Det kan tänkas att 

konsumenten litar på frontfigurer såsom kända skådespelare när det kommer till vad som 

anses vara på uppgång.  

 

Allt eftersom konsumenter tittar på fler episoder av en serie blir produktplaceringarna en slags 

överenstämmelse med programmets image menar Smit et al. (2009). Detta kan vidare tyda på 

att en produktplacering måste synas i rätt sammanhang för det specifika varumärket. Det kan 

tänkas att fel sammanhang för en produktplacering kan skada varumärket i och med 

överenstämmelsen med programmets image som skapas. Bjerstaf (2012) talar vidare om att 

en produktplacering ökar kännedomen av varumärket och samtidigt höjer imagen parallellt 

med att man säljer produkten. Detta kan vidare tyda på hur viktigt rätt sammanhang är för 

själva produktplaceringen i och med överenstämmelsen med programmets image som skapas. 

Bjerstaf (2012) talar också om hur viktigt det faktiskt är att synas i rätt sammanhang och 

därmed undvika att smutskasta varumärket. Hernandez et al. (2011) menar att just detta 

styrker tesen om att lärande och det mänskliga associationsminnet är viktigt inom 

produktplacering.  

 

Solomon et al. (2006)  menar att majoriteten av mottagare inte föredrar att sändare 

kommunicerar ut budskap på det intensiva vis vi upplever i dagens samhälle. Vidare förklarar 

författarna att det dock finns vissa psykologiska principer vilka kan ändra en mottagares 

attityd gentemot sändarna. Den första principen är ömsesidighet. Detta innebär att en 

mottagare är mer mottaglig för ett budskap om de får något för det. Bjerstaf (2012) berättar att 

Volvo har haft globala tävlingar i anslutning till deras produktplacering i Twilightfilmerna. I 

Sverige har även Volvo gjort sin egna Twilightbil vilken man kunde vinna för en vecka i en 

tävling. Volvo har utöver detta lottat ut biobiljetter i anslutning till Twilightfilmerna berättar 

Bjerstaf (2012). Detta kan tyda på vikten av att leverera ett mervärde till konsumenten utöver 

själva produktplaceringen är viktig. Eventuellt skapas en ömsesidighet vilket kan öka själva 

köpintentionen hos konsumenten. Bjerstaf (2012) berättar vidare att Volvo faktiskt lyckats 

dokumentera en ökad försäljning av bilar efter sin produktplacering i Twilightfilmerna. Det 

kan tänkas att denna delvis kan bero på ömsesidigheten Volvo försökt skapa gentemot sina 

konsumenter. Den andra psykologiska aspekten enligt Solomon et al. (2006) är aspekten att 

mottagaren tenderar att gilla och hålla med om budskapet om det levereras av någon 

mottagaren tycker om. Bjerstaf (2012) understryker att Volvo tänker mycket på vilka 

karaktärer som skall visas ihop med bilen för varumärkets skull. Vidare poängterar Dalström 
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(2012) vikten av att karaktären och produkten matchar varandra för att trovärdigheten inte 

skall sänkas. Detta kan tyda på att företag måste tänka djupare än att enbart synas i rätt 

sammanhang. Karaktärerna som skall synas ihop med produkten kan tänkas vara av stor vikt 

då de eventuellt skapar en trovärdighet i budskapet.  

6. Generera en förändring i konsumenternas köpbeteende eller avsikter.  

Produktplaceringar förknippas med ökad köpintention, då speciellt från tv-serier (Panda, 

2004). Schiffman och Kanuk (2000) hävdar att alla individer har attityder till 

produktplacering som anses vara inlärda, det vill säga har formats utifrån egen erfarenhet eller 

rykten. Som ett resultat av detta attityder köper konsumenter ofta produkter som på något sätt 

kan associeras med ett favoriserat varumärke. Westberg (2012) anser att associationer som 

skapas tillsammans med kända karaktärer kan resultera i en stor hype. Som exempel tar hon 

upp serien Solsidan där karaktären ’Mickan’ under ett avsnitt bar en kappa som skapade en 

enorm köpintention. Även Dalström (2012) menar att människor har kommit in och frågat 

efter en speciell bil de sett i en film. Detta kan tolkas som att associationer till film- eller 

seriekaraktärer faktiskt skapar köpintentioner. Människor vill förknippas med karaktärer som 

tilltalar dem. Melin (1997) menar att företagen måste ha en konsistent märkesidentitet som 

förmedlar en attraktiv produktbild för att detta ska vara möjligt. Dalström (2012) hävdar att 

eftersom bilbranschen är en långsamt förflyttande produktgrupp får inte produktplaceringarna 

kännas för gamla, som i exempelvis Beck där filmerna faktiskt är drygt tio år gamla. Bjerstaf 

(2012) vidhåller istället att bilen ska vara tidstypisk för filmen och menar att Volvo har 

fördelar då vi blir lite ”svenskstolta” när en svensk bil är med i en produktion. Detta kan peka 

på att företagen är mycket medvetna om vilken produkt de vill placera och var den ska 

placeras.   

 

Vidare köper människor ofta produkter på grund av vad de står för och inte vad de egentligen 

gör (Solomon et al., 2006). Dalström (2012) hävdar att detta stämmer väl. Människor vill ha 

bekräftelse och har exempelvis ett plagg visats i en film eller serie fungerar detta som en slags 

verifiering. Detta kan tolkas som att människor av naturen är reserverade och ofta vill ha 

bekräftelse innan köp. Produktplaceringar kan fungera som just denna bekräftelse och på så 

vis öka köpintentionen. En av de mest fundamentala premisserna angående 

konsumentbeteende är att folk ofta köper produkter på grund av vad de står för, inte för vad 

produkten egentligen gör (Solomon et al., 2006).  

7. Skapa en gynnsammare syn för utövare inom produktplacering. 

Produktplacering som marknadsföringsfunktion har haft en stadig ökning under de senaste 

åren (Hernandez et al., 2011). Westberg (2012) hävdar att trenden indikerar en fortsatt 

uppgång. Detta pekar på att fler företag söker nya vägar för att nå ut sin kommunikation. 

Westberg (2012) menar att en anledningen kan vara att ersätta det mediebrus som på senare år 

uppkommit, vilket Hernandez et al. (2011) även fastställer i deras studie. Vidare tror hon en 

bidragande effekt kan vara möjligheten att spola förbi reklamen. Dalström (2012) anser att 

företaget måste förändras i den takt omvärlden förändras och att produktplacering då är en 

kompletterande funktion. Sedan lagändringen 2010 har reglerna blivit tydligare, vilket 

medfört att det nu är enklare att placera (Westberg, 2012).  
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Målet med kommunikationen menar Doyle och Stern (2006) samt Dahlqvist och Linde (2009) 

är att genererera en önskvärd effekt hos den valda målgrupen. Effekten utgörs av medievalet, 

reklamutformningen samt kommunikationsstrategin. Westberg (2012) hävdar att igenkänning 

är det främsta målet med produktplacering medan Bjerstaf (2012) menar att målet är att 

människor ska få upp ögonen för varumärket. Detta kan tolkas som att företagen inte ser 

produktplacering som en direkt säljåtgärd, utan istället som ett sätt att öka sitt varumärkes 

exponering. För att uppnå den efterfrågade effektivitet måste medievalet, reklamutformningen 

och kommunikationsstrategin anpassas till den aktuella målgruppen (Dahlqvist & Linde, 

2009). Produktplaceringarnas målgrupper väljs efter filmen/serien (Dalström, 2012) – mediet 

väljs alltså efter den målgrupp företaget vill exponera sin produkt eller sitt varumärke till 

(Westberg, 2012). Dalström (2012) anser att en bra produktplacering når en målgrupp som 

annars är svår att nå och därför är varumärkesbyggande. Bjerstaf (2012) menar att Volvo 

satsar på målgrupper som befinner sig i det så kallade köpfönstret. Balasubramanian (1994) 

menar att detta kommunikationsarbete ibland också utgörs av en mellanhand, vilket är precis 

vad Westberg på Inbetween sysslar med. Ovanstående kan tyda på att produktplaceringar är 

mer genomtänkta än vad teorin förutsätter. Genom att produktplacera bilar som ligger inom 

filmen/seriens tänkta målgrupp kan potentiella kunder lockas.     

 

Från den målgruppen kan feedback hämtas i form av att bygga varumärkesmedvetenhet samt 

skapa långsiktiga förhållanden. First-order response innebär att mottagaren väljer att inhandla 

produkten efter budskapet mottagits. (Solomon et al., 2006). Dalström (2012) menar att det 

har hänt att människor kommit in och frågat efter en bil de sett i en film, men eftersom 

bilbranschen består av kapitalvaror kan det dock tänkas att målet inte är att direkt generera en 

försäljningsökning. Second-order response innebär istället feedback som inte direkt resulterar 

i köp utan intentionen är istället att skapa långsiktiga förhållanden samt öka 

varumärkesmedvetenheten (Solomon et al., 2006). Bjerstaf (2012) menar att företaget både 

säljer bil och lyfter varumärket, i form av ökad kännedom och höjd image, genom 

produktplacering. Westberg (2012) anser också att företagen vill skapa ett behov i 

respondentens värld. Detta kan tyda på att produktplaceringar främst har som uppgift att öka 

varumärkesmedvetenheten och skapa relationer, snarare än att direkt generera en ökad 

försäljning. Detta kan dock vara skiftande beroende på bransch och produktgrupp. 

8. Främja konsumenters attityder mot utövande av produktplacering 

Hernandez et al. (2011) hävdar att attityden gentemot produktplacering generellt är positiv så 

länge produkten adderar realism till en scen. Dalström (2012) menar att produkten väljs ut 

genom ett ömsesidigt samarbete. Han vidhåller att trovärdigheten sjunker ifall exempelvis 

James Bond kör en Smartbil och anser att bilen ska matcha karaktären på en önskvärt och 

realistiskt vis. Bjerstaf (2012) håller med om att det ska se snyggt och bra ut, bilen ska synas 

men inte på ett onaturligt sätt. Volvo lägger stor vikt på att karaktären ska visas ihop med rätt 

bil för att gynna varumärket. Bjerstaf (2012) exemplifierar med filmen ”En gång i Phuket” 

där en av huvudrollsinnehavarna är en jobbcoach som kör Volvo V60, en bil som Volvo 

klassificerar som businessbil. Ovanstående pekar på att företagen är mycket väl medvetna om 

hur produktplaceringarna ska göras för att uppnå bästa respons. Genomgående nämns ordet 

naturlig som en slags grundsten. Bjerstaf (2012) menar att det är ett subtilare sätt att förmedla 
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sitt varumärke på. Pokrywczynski (2005) anser vidare att produktplacering föredras framför 

fiktiva varumärken och ibland även nödvändigt i skapandet av filmer och serier i form av 

extra kapital. Westberg (2012) flikar in och hävdar även hon att produktplaceringar i vissa fall 

är tvungna för att finansiera produktionen. Här spretar dock empirin åt flera håll. Bjerstaf 

(2012) vidhåller att Volvos princip är att aldrig betala för en produktplacering utan istället 

lånar de ut bilar till produktionen. Detta kan tyda på att samarbetet mellan företag och 

produktionsbolagen är en viktigare faktor än själva kapitalet.     

5.3 Nackdelar och risker med produktplacering 
Produktplacering som marknadsföringskanal kan innehålla ett flertal nackdelar. 

Balasubramanian (1994) tar upp effektiviteten, som är ett diffust och mycket svårmätt mått. 

Dalström (2012) håller med om att effektiviteten är nästintill omöjlig mäta och påpekar 

istället att stoltheten kan stärkas hos de nuvarande ägarna, vilket i många fall kan vara 

tillräckligt. Bjerstaf (2012) hävdar också att effekterna är mycket svåra att mäta, med 

undantaget Twilight där Volvo i USA faktiskt kunde konstatera en markant 

försäljningsökning. Detta menar hon dock enbart var på grund av den enorma hype som 

Twilight fick. Trots att effekterna i de flesta fall är mer eller mindre omöjliga att mäta 

produktplacerar ändå företagen i allt större utsträckning, vilket kan peka på att 

produktplacering är en stark marknadsföringskanal.  

 

Daugherty och Gangadharbatla (2005) menar vidare att marknadsförare ofta saknar kontroll 

över hur deras produkter exponeras i filmer och serier. Balasubramanian (1994) målar upp 

problemet med att en produkt exempelvis kan bli bortklippt och om en hype då redan skapats 

kan varumärket påverkas negativt. Varumärket kan också exponeras på ett sätt som inte var 

tänkt från början (Chang, Newell & Salmon, 2009), vilket kan resultera i produkterna blir 

felanvända, ignorerade, kritiserade eller bli associerade med ifrågasatta värden (Hernandez et 

at., 2011). Utöver detta skildras produkterna oftast neutralt och i mindre än fem sekunder, 

vilket innebär att marknadsförarna måste vara starkt involverade för att försäkra sig om att 

produktplaceringarna ger en korrekt bild (La Ferle & Edwards, 2006). Empirin motsätter sig 

detta. Westberg (2012) hävdar att det idag är lättare att genomföra en produktplacering då 

producenter, regissörer och manusförfattare samarbetar närmre med mäklarna. Vidare menar 

hon att det i vissa fall är nödvändigt med produktplaceringar för att finansiera filmen, vilket 

kan tolkas som att det är av största vikt att placeringen blir lyckad. Dalström (2012) stämmer 

också in i Westbergs uttalande och menar att tillit är den viktigaste nyckeln. Produkterna som 

används väljs efter ett ömsesidigt samarbete, då alla involverade parter vill få en så bra 

produktion som möjligt. Även Bjerstaf (2012) anser att ett bra samarbete bygger på 

ömsesidigt förtroende, vilket pekar på att det närmre samarbetet kring produktplacering idag 

motverkar de negativa aspekterna på ett så gynnsamt vis som möjligt. Den tredje nackdelen 

Balasubramanian (1994) belyser är den begränsade användbarheten som produktplaceringar 

besitter. Trots att flera tillfällen dyker upp kanske bara ett fåtal är passande för den specifika 

produkten. Även här pekar empirin åt ett annat håll, då både Volvo och Toyota tackar nej till 

ungefär 98 procent av alla förfrågningar (Dalström, 2012; Bjerstaf, 2012). Detta tyder främst 

på att teorin är föråldrad och att verkligheten idag ser helt annorlunda ut.  
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Balasubramanian (1994) samt Cowley och Barron (2008) hävdar slutligen att 

produktplaceringar kan vara osäkra investeringar med tanke på genomslagskraften. Filmens 

publik kanske inte uppfyller förväntningar som producenterna hade, det vill säga att filmen 

blir en flopp (Chang, Newell & Salmon, 2009). Bjerstaf (2012) klargör att risken med att 

produktionen floppar finns, men att Volvo självklart utvärderar det tänkta utfallet innan 

produktion. Hon betonar dock samtidigt att detta aldrig är en garanti för en bra produktion. 

Med fallet Volvo är risken dock inte att förlora pengar, då de har som princip att aldrig betala 

för en produktplacering (Bjerstaf, 2012). Dalström (2012) anser att Toyota ligger i framkant 

gällande produktplacering, men belyser samtidigt hur viktigt det är att ha en ödmjuk syn. Som 

ett resultat av den mångåriga erfarenhet de besitter chansar de aldrig, utan analyserar och gör 

medvetna val. Trenden pekar alltså på att osäkerheten fortfarande vilar över 

produktplaceringars genomslagskraft, men att analysarbeten kontinuerligt utförs för att 

motverka denna osäkerhet i den mån det går. Cowley och Barron (2008) samt Hernandez et 

al. (2011) hävdar också att möjligheten till negativa karaktärsassociationer kan smutsa ned 

varumärket. Dalström anser att detta stämmer och exemplifierar en scen där en av 

karaktärerna får knäskålarna skjutna. Företaget valde att avstå produktplaceringen med 

anledningen att risken för nedsmutsning av varumärket var för stor. Detta tyder återigen på att 

analysarbetet för produktplaceringar idag är omfattande. Företagen erhåller tillräckligt många 

erbjudanden för att kunna välja de produktplaceringar som känns bäst.    
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6. Slutsats 
I följande kapital diskuteras de slutsatser som framkommit gällande vår studie angående 

företags motiv till produktplacering.   

 

6.1 Slutsatser och reflektioner 
Studien har haft som utgångspunkt att besvara vad företag inom bilbranschen har för motiv 

till att produktplacera i film och dramaserie. Syftet var att undersöka de motiv företagen har 

för att välja produktplacering som en marknadsföringskanal samt att öka förståelsen kring 

produktplaceringars förväntade effekt.  

Motiven till produktplacering lämnar i våra ögon mycket kvar att önska. Våra respondenter 

har varit eniga på många punkter med den huvudsakliga åsikten om att stärka varumärket 

ligger i fokus. Vidare är aspekter såsom att öka ett varumärkes exponeringstid och att öka 

försäljningen av en produkt anledningar till produktplacering. Produktplacering spelar mer på 

psykologiska aspekter jämfört med traditionell reklam där målet med en produktplacering är 

att konsumenten skall knyta ett mer känslomässigt band till produkten eller varumärket. Detta 

görs genom att exponera varumärket/produkten i det rätta sammanhanget med de rätta 

karaktärerna för den specifika målgruppen. Med dessa handlingar vill företagen att 

konsumenten skall skapa associationer till varumärket/produkten men även att konsumenten 

skall förstå vad som är på uppgång rent trendmässigt.  

 

Vidare anser vi att det krävs ett utförligt strategisk arbete från företagens sida för att erhålla 

den önskvärda effekten av en produktplacering. Arbetet som ligger bakom beträffande vem 

som levererar budskapet, vilket sammanhang en produktplacering hamnar i samt att en 

produktplacering skall kännas naturlig är viktigt för företaget. Anledningen till att detta 

grundläggande förarbete är viktigt beror på de negativa aspekter vilka kan uppstå om en 

produktplacering görs på ett felaktigt vis. Att synas i ett annat sammanhang än vad som är 

optimalt för ett visst varumärke eller produkt, att en person som inte bör förknippas med 

varumärket/produkten levererar budskapet eller att produktplaceringen inte känns naturlig i 

sitt sammanhang resulterar alla i en smutskastning av varumärket.  

 

Trots dessa klara anledningar och riktlinjer för huruvida en produktplacering skall/bör göras 

väljer vi att anse att de verkliga effekterna utav produktplacering i dagsläget ej är 

färdigställda. Vårt största argument till att de verkliga effekterna ännu ej är färdigställda beror 

på oförmågan att kunna mäta resultatet av en produktplacering. Med anledning till att företag 

använder sig utav åtskilliga marknadsföringskanaler anser vi att mätningen av den verkliga 

effekten försvåras markant. Trots detta är både respondenter och teoretiker på det klara om 

varför företag använder sig utav produktplacering. Det bör dock belysas att det i enstaka fall  

faktiskt har gått att mäta effekterna utav produktplacering, men detta är snarare ett undantag 

än en regel. Ovanstående lämnar oss frågvisa till den verkliga anledning företag har att 

använda sig utav produktplacering. Möjligtvis kan det vara på det vis att företag i dagsläget 
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ständigt letar efter nya och kreativa sätt att nå ut på, i tron om att det kommer ge någon slags 

önskvärd effekt.  

Vidare är det i dagsläget obelyst angående vilka etiska effekter en produktplacering kan 

tänkas ha, vilket för oss är en stor pusselbit som fortfarande saknas. I dagsläget när det 

existerar funktioner som att spola förbi reklam tvingas företag helt enkelt att hitta nya sätt att 

nå ut på till konsumenterna. Vi vill dock poängtera att produktplacering trots sitt uppsving i 

dagsläget inte får överdrivas. Med aspekter som onaturliga produktplaceringar och minskad 

trovärdighet bör företagen ta analysarbetet på största allvar. Vi vill anse att dessa aspekter är 

så pass allvarliga att ett företag aldrig får lämna en produktplacering åt slumpen med de 

konsekvenser vilka kan uppstå. De som arbetar med produktplacering bör i vår uppfattning 

besitta en fingertoppskänsla för vad som kommer att ge positiva effekter gentemot företaget 

och dess varumärke. Detta är inte enbart på grund av att de verkliga effekterna inte går att 

mäta, utan även på grund av vad som kan tänkas gå fel gentemot företaget och dess 

varumärke.  

 

Vi anser att teorierna är aningen förlegade men att de till viss del stämmer. Vår uppfattning är 

att företagen idag arbetar genomgående analytisk med produktplaceringar. Arbetet som ligger 

bakom är mycket mer tidskrävande än vad som kan tänkas vid första anblick. Genom närmre 

samarbeten och ömsesidiga förtroenden mellan företag och produktionsbolag nås målen med 

produktplacering idag på ett effektivare sätt.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsens gång har flera intressanta områden gällande produktplacering funnits. Våra 

förslag till vidare forskning är: 

 

- Hur ser konsumenternas syn på produktplacering ut? 

- Hur ser den etiska sidan ut för produktplacering? Är det ett accepterat 

marknadsföringsverktyg eller ses det som ett intrång i respondentens liv? 

- Faller produktplacering under kategoring PR? Vissa betalar, andra inte. Intressant 

fenomen.  
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8. Bilagör 
8.1 Lagar 

Den första augusti 2010 infördes en ny radio- och tv-lag som för första gången reglerar 

produktplacering.  

 

Lagen lyder enligt följande (Radio- och tv-lag (2010:696) 6 kap 1-4 §, 5 kap 5 §): 

 

5 kap 5 § Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det 

innebär att programmet inte får 

1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra 

säljfrämjande inslag, eller 

2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt. 

 

6 kap 1 § I Program i tv eller i program i beställ-tv får det inte förekomma produktplacering, 

om något annat inte följer av 2 §. 

 

6 kap 2 § Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§ sända filmer, 

tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer 

produktplacering. 

 

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år 

och inte heller program där det förekommer produktplacering av 

1. alkoholdrycker och tobaksvaror, 

2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror, eller 

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter 

ordination. 

 

6 kap 3 § Program där det förekommer produktplacering får sändas endast om programmet 

inte på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 §.  

6 kap 4 § När det förekommer produktplacering i ett program ska information lämnas om 

detta i början och i slutet av programmet och när programmet börjar igen efter ett avbrott för 

annonser. Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av 

produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet. 
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8.2 Intervjuguide 

1. Kan du berätta om hur det går till rent praktiskt i processen när ni produktplacerar? 

2. Vad var er tanke med att börja med produktplacering? 

3. Är produktplacering något som kan tänkas ta över den traditionella 

marknadsföringen? 

4. Hur ser konkurrensen ut inom produktplacering? 

5. Vilken typ av produktplacering använder ni er främst utav och varför? 

6. När ni tackar nej till att produktplacera, vad kan anledningarna vara? 

7. Väljer ni ut vilken produkt som skall placeras? 

8. Vad är era mål med produktplacering?  

9. Definiera en bra och dålig produktplacering. 

10. Hur ser ni på effekten av er produktplacering? 

11. Är det många kanaler ni väljer bort? 

12. Hur tror ni kundlojaliteten påverkas genom produktplacering? 

13. Hur ser kostnaderna ut jämfört med traditionell reklam? 

14. Kan det tänkas vara ett mjukare sätt att marknadsföra sig på jämfört med 

traditionell marknadsföring och varför? 

15. Tror du att kunder skapar sig associationer till produkterna genom 

produktplacering? 

16. Har ni sett någon skillnad sedan lagändringen ägde rum? 

17. Hur många gånger produktplacerar ni i per år? 

18. Hur ser tidsaspekten ut inom produktplacering gentemot vanlig tv-reklam? 

19. Är produktplacering svårare att kontrollera gentemot vanlig reklam och på vilket 

sätt? 

20. Hur agerar ni om varumärket inte speglas på ett fördelaktigt sätt? 

21. Har produktplacerings utveckling förändrats sedan ni började med det och hur? 
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