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Förord 

 

Under vårterminen 2013 författades denna studie som har bidragit till att vi har fått en stor 

kunskap och insyn i produktplacering som författare.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår intervjurespondent Pernilla Westberg samt respondenterna i 

våra fokusgrupper som ställde upp med tid, energi och kunskap som hjälpte oss i författandet 

av denna studie. Vi är tacksamma att dessa personer ställde upp och gav oss idéer och tankar 

för att skapa en relevant studie. Vidare vill vi passa på att rikta ett stort tack till vår handledare 

Klaus Solberg Søilen som har varit ett stort stöd och bollplank under skrivandeprocessen.  

 

Avslutningsvis är det vår förhoppning att ni som läser uppskattar vår studie och att den bidrar 

till nya tankar och idéer avseende hur svenska konsumenter kan påverkas av produktplacering 

i svensk film. 
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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel          Konsumenters påverkan av produktplacering i film- En fallstudie 

om Hamilton- I nationens intresse  

 

Författare              Emma Berggren, William Fri och Niklas Lindström 

 

Handledare              Klaus Solberg Søilen 

 

 

Problemformulering Finns det tendenser på att produktplacering i svensk film påverkar 

svenska konsumenter? 

 

 

Syfte                  Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för   

produktplacering i svensk film och dess påverkan på svenska  

konsumenter. Syftet är också att gå på djupet med få enheter för att 

få en tydligare bild av fenomenet produktplacering. 

 

Metod                 Studien är kvalitativ och har en abduktiv metodansats. I studien  

intervjuades tre stycken fokusgrupper med olika sammansättningar 

kring ämnet produktplacering samt en intervju med ett företaget 

som arbetar med produktplacering i svensk film. 

 

Teori                Teorikapitlet behandlar tidigare studier kring varumärken och  

varumärkeskännedom, olika typer av produktplaceringar samt  

konsumenters syn på produktplacering och köpbeteenden.   

 

Empiri              Empirisk data samlades in med hjälp av genomomförandet av  

intervjuerna med fokusgrupperna. Det gjordes även en  

telefonintervju med en anställd på företaget InBetween 

Entertainment AB.  

 

Slutsats   I slutsatsen i denna studie belyser vi om det finns tendenser på att  

svenska konsumenter påverkas av produktplacering i svenska  

filmer. Vidare diskuteras dess innebörd i form av 

varumärkeskännedom, inställning, acceptans och köpbeteende.  

 

Nyckelord  Produktplacering, varumärkesplacering, konsumenter, attityder 

och film.  

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

Title                 Consumers impact of product placement in film- A Case Study of  

Hamilton- In the interest of the nation 

 

Authors              Emma Berggren, William Fri and Niklas Lindström 

 

Supervisor              Klaus Solberg Søilen 

 

Question Is there any evidence that Swedish consumers are affected by 

product placement in Swedish movies?  

 

Purpose              The purpose with this thesis is to create a greater understanding of  

product placement in Swedish movies and its impact on Swedish  

consumers. The aim is also to go in depth with few units to 

improve the understanding of the phenomenon product placement. 

 

Method              The study is qualitative with an abductive approach. The study is 

based on interviews with three focus groups of different 

compositions about the subject product placement and a company 

that works with product placement in Swedish movies. 

 

Theory              The theory chapter deals with previous studies of brands and brand  

awareness, various types of product placements along with 

consumers views on product placement and purchasing behavior. 

 

Empirical study          Empirical data was collected through interviews with the focus 

groups. A telephone interview was also conducted with the 

company In Between Entertainment AB. 

 

Conclusion              The conclusions presented in this essay examines if there are any  

evidence that Swedish consumers are influenced by product  

placement in Swedish movies. Further we discuss its meaning in 

terms of brand awareness, attitude, acceptance and purchasing 

behavior 

                 

Keywords              Product placement, brand placement, consumers, attitudes and 

movies. 
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1. Inledning 

Vi kommer i inledningskapitlet att presentera en bakgrund till vårt huvudämne, nämligen 

produktplacering. Bakgrunden kommer att mynna ut i en diskussion kring ämnet som sedan 

resulterar i uppsatsens frågeställning och syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Marknadsföring är ett relativt nytt ämnesområde, och det har sin förklaring. Under den första 

delen av 1900-talet var konkurrensen begränsad och utbudet litet inom de allra flesta 

områden. Det fanns därmed i de flesta fall en högre efterfrågan än vad marknaden kunde 

erbjuda vilket resulterade i att det nästan alltid gick att sälja sin produkt. Numera är företag 

ofta hårt konkurrenssatta och kunden, patienten eller eleven har ett val. Ska de välja deras 

företag eller något annat som finns på marknaden? Det gäller därför för företagen att ha en bra 

konkurrensstrategi så att individerna väljer just deras företag. Konkurrensstrategier kan handla 

om att ha ett bra bemötande i butik eller att få så många som möjligt att lägga märkte till deras 

varumärke (Parment, 2008). 

Beroende på den ökande konkurrensen på konsumentmarknaden och det behov av 

marknadsföring som följer, har marknadsföring kommit att bli en betydelsefull del av 

företagsekonomin (Parment & Söderlund, 2010). 

Inom marknadsföringen brukar begreppet marknadsföringsmixen ofta nämnas vilket 

representerar de huvudaktiviteter som de ansvariga marknadsförarna på ett företag arbetar 

med. Syftet är att skapa långsiktiga relationer med såväl nya som befintliga kunder (Nakchian, 

Boorani & Gorji, 2012). Konceptet marknadsföringsmixen introducerades av Neil Borden för 

första gången 1950 och blev känt som de fyra p:na (Grönroos, 2008). Det är de fyra p:na som 

utgör grunden till marknadsföringsmixen i form av produkt, pris, plats och påverkan. I 

Påverkan inkluderas alla de kommunikationsverktyg som används för att kommunicera utåt 

med kunder och består av reklam, säljfrämjande åtgärder (promotion), PR, säljkår och direkt 

marknadsföring (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005). 

Enligt Nakchian et al. (2012) är reklam ett av de starkaste verktygen för att utmärka en 

produkt samt förmedla företagets marknadsföring genom att kommunicera med marknaden. 

Reklam beskrivs som den kommunikation ett företag använder för att nå ut till kunder via 

olika typer av medier och betalar för det. Det finns olika typer av reklam, en av dessa kan 

benämnas som påminnande reklam och den går ut på att hela tiden påminna kunder om att en 

produkt kan komma att behövas införskaffas inom en snar framtid. 

Det blir dock allt svårare för företag att höras i detta enorma mediedån som vuxit fram på 

senare tid (Franzén, 2007). Som ett resultat av detta måste marknadsförare hitta alternativa 

vägar att på ett effektivt sätt kunna kommunicera och nå ut till konsumenterna. Detta sker 

genom en bra marknadskommunikation, som är de medel företagen använder för att försöka 

informera, övertyga och påminna konsumenterna direkt eller indirekt om produkter och 

varumärken som säljs. Genom att skapa en känsla representeras marknadskommunikationen 

som en röst för företaget och dess varumärke och kan på så vis etablera en dialog och bygga 

relationer till konsumenterna (Keller, 2009). 

 

Idag finns det en mängd olika mediekanaler som företag kan använda vid kommunikationen 

med sina konsumenter (Danaher & Rossiter, 2011). Lala (2011) menar att det krävs ett 

övertygande budskap som observeras av rätt målgrupp för att man skall lyckas nå ut på ett 
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effektivt sätt. De medier som en vanlig dag har störst andel konsumenter är tv, 

morgontidningar samt radio. Detta behöver dock inte betyda att dessa kanaler är bäst på att 

föra ut budskapet till olika målgrupper (Jansson, 2002). Det har uppskattats att en vanlig 

konsument exponeras för minst 2000 reklambudskap i olika medier varje dag (Evans, Foxall 

& Jamal, 2008). Detta har resulterat i ett större intresse för icke-traditionella former av 

marknadsföringskommunikation. Ett exempel på en sådan form är produktplacering (Galician 

& Bourdeau, 2004). 

 

”Allt fler väljer bort tv-reklampauserna. Annonsörerna måste därför hitta nya vägar för att 

nå ut till konsumenterna. I slaget om kunderna har produktplacering blivit ett viktigt vapen”. 

(Kvarntorp, 2011, 21 juni) 

 

Produktplaceringens ursprung kan enligt Mckechnie och Thou (2003) spåras till 1930-talet då 

amerikanska tobaksföretag betalade filmstjärnor och kända idrottsmän för att förstärka deras 

varumärken. Från 1930 till 1970-talet bestod avtalen av en typ av byteshandel där varor 

levererades i utbyte mot att de skulle visas i filmerna. Mckechnie och Thou (2003) hävdar att 

dessa avtal ändrades i mitten av 1980-talet då företag, specialiserade på produktplacering 

förhandlade avtal mellan leverantörer och filmmakare. Avtalen gick ut på att företagen skulle 

dra nytta av varumärkesexponering medan filmmakaren ofta erhöll finansiellt stöd och fick 

ökad autenticitet. Sedan dess har produktplacering i film blivit en viktig del av 

marknadsföring till konsumenter. 

Produktplaceringen har ökat markant under de senaste decennierna. Ett tidigt exempel som för 

många ses som starten av produktplacering, är användandet av godiset ”Reese´s Pieces” i 

storfilmen E.T. från början av 80-talet. Hersheys försäljning av produkten ökade med 65 % 

efter denna placering (Newell, Salmon & Chang, 2006). 

 

Företagen betalar stora summor pengar för att deras varumärke, logotyp och förpackning skall 

synas i tv-rutan. År 2010 uppskattades kostnaderna för produktplacering att nå 14 miljarder 

amerikanska dollar. Produktplacering kan inte längre betraktas som en ny 

marknadsföringsmetod utan den har snarare fått en form av "kändisstatus", en medieform som 

annonsörerna själva söker för att påverka konsumenternas attityder i dagens övermättade 

reklam/marknadsförings miljö (Homer, 2009) 

 

Produktplacering som annonsform är idag väldigt eftertraktad av annonsörerna, detta eftersom 

det för med sig väldigt många fördelar, särskilt för en annonsör som har få resurser i 

förhållande till sina konkurrenter. Kommunikationstekniken produktplacering är inte endast 

reserverad för världens ledande varumärken utan även mindre aktörer samt utmanare kan få 

goda resultat med en produktplacering (Lehu, 2007). 

Produktplacering förekommer nu i så stort sett i alla svenska långfilms- och tv-produktioner. I 

en långfilm förekommer det vanligtvis mellan 7–10 annonsörer som tillsammans finansierar 

ungefär 25 procent utav produktionen. Beroende på variant, omfattning och i vilken film en 

placering skall vara med så ligger kostnaden för att produktplacera på mellan 300 000 och 1,5 

miljoner kronor. I Sverige finns det ungefär 100 företag som arbetar med produktplacering 

(Kvarntorp, 2011, 21 juni). 
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1.2 Problemdiskussion 

Russell (1998) hävdar att en framgångsrik produktplacering är en placering som förvandlar 

ens upplevelse av att använda eller konsumera produkten och på samma gång får den att passa 

in i filmen som visas på tv. Denna ”nya” upplevelse för konsumenten hade inte inträffat utan 

en produktplacering. 

 

Produktplaceringsstrategin är en bra källa för att skapa varumärkeskännedom. Den kan inte 

självmant lansera ett varumärke, men produktplacering är ett utmärkt komplement till 

marknadsföringsmixen och har potential att generera enorma mängder intryck om den 

används på rätt sätt (Lehu, 2007). De flesta produktplaceringar i filmer sker av företag som 

har välkända produkter. Detta är inte bara för att de oftast har bäst finansiella möjligheter när 

det gäller annonsering, utan det är även så att mindre företag med mindre kända varumärken 

är ovilliga till att ta risken att inte bli sedda av publiken som kanske inte märker obekanta 

produkter när de är engagerade i filmen (Hong, Wang & Santos, 2008). 

 

En viktig del av en produktplacering är att integrera varumärken så att det faller sig naturligt i 

filmen. När en produktplacering är dåligt integrerad i en film tenderar de i regel att motarbetas 

av konsumenterna då de sänker kvalitén på deras underhållning (Hackley & Tiwsakul, 2006). 

Dåligt integrerad produktplacering riskerar att hamna i samma ”fack” hos konsumenterna som 

vanlig traditionell tv-reklam (Friestad & Wright, 1994). Lehu (2007) hävdar dock att 

produktplacering inte är konstruerat för att ge en undermedveten kommunikation. Tvärtom så 

är målet med denna strategi att se till att varumärket eller produkten ses så mycket och så 

tydligt som möjligt. I en studie som publicerats av det amerikanska företaget Simmons 

Market Research Bureau i augusti 2005 hävdade 46 procent av de tillfrågade att de inte bryr 

sig om att det finns produktplacering i filmer (Lehu, 2007). 

Hong et al. (2008) visar i sin studie att produktplacering upprätthåller varumärkets image, 

förutsatt att placeringen har ett lämpligt införande. 

Lehu (2007) menar att många studier visar att det finns en övergripande tolerans bland 

publiken när det gäller placeringen av produkter eller varumärken. 

 

Pearson (1996) hävdar att varumärken har en central roll i marknadsekonomin. Han menar 

dock att det krävs information för att konsumenterna ska kunna välja bland alla olika 

produkter på marknaden. Informationen kommuniceras genom varumärken. Kunden känner 

igen egenskaperna och vet vad som förväntas  

För att dra nytta av den positiva uppfattning som produktplacering har är det viktigt att 

respektera regeln om en acceptabel och motiverad produktnärvaro. Det är lättare att få en 

positiv respons gällande konsumenternas uppfattning av varumärkets image och 

varumärkeskännedom om det finns en naturlig logik mellan produkten och karaktären av 

filmen (McArthur & Robertson, 2005). Annonsörerna skall också vara medvetna om att den 

eventuella negativa bild som kan höra till kändisen eller karaktären kan överföras till 

varumärket (Hackley & Tiwsakul, 2005). År 2003 avslog Allied Domecq placeringen av dess 

Stolichnaya vodka, som skulle placeras i filmen ”Bad Santa”. Vodkan skulle användas av 

Billy Bob Thornton som spelar en alkoholist med en våldsam karaktär. Det fanns en rädsla 

över att placeringen skulle förändra varumärkets image (Lehu, 2007). 

 

Kändisar kan ge relevans och generera uppmärksamhet till ett varumärke (Simon, Pervan & 

Martin, 2002). Kändisarnas närvaro gör att betraktaren observerar marknadskommunikationen 

mer än vanligt och på så vis stärks produktplaceringen som visas i tv (Balasubramanian, 

1994). Produktplaceringens effektivitet beror på ett samband mellan produkt/varumärkets 
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egenskaper och på hur de visas upp av kändisen (Hackley & Tiwsakul, 2005). Detta påstås 

bero på att produktkännedomen har en signifikant påverkan på reklamens effektivititet, ju 

högre kännedom desto högre minnesfrekvens (Ming-tiem Tsai, Wen-ko Liang & Mei-Ling 

Liu, 2007). En produktplacering kan resultera i en antingen mycket hög eller mycket låg 

ihågkommande/varumärkeskännedom (Cholinski, 2012). 

Under de senaste 20 åren har många undersökningar och studier redan fokuserat på 

produktplacering i filmer (Balasubramanian, Karrh & Patwardhan, 2006). De har bidragit till 

att bättre förstå tekniken och för att identifiera vilka ledtrådar och villkor som krävs för att få 

effektivitet (Karrh, McKee & Pardun, 2003). Men det finns fortfarande mycket kvar som 

återstår att upptäcka, förtydligas och kontrolleras, särskilt när det gäller produktplaceringens 

effektivitet (Redondo, 2012). 

 

 I sin mest effektiva form, så är produktplaceringen så pass integrerat i handlingen att dess 

närvaro verkar logisk och t.o.m. nödvändig (Lehu, 2007). I och för sig är begreppet 

effektivitet ett mångfacetterat begrepp och behöver inte endast betyda avkastning på 

investerat kapital (Lenskhold, 2003). Lehu (2007) menar att produktplacering i det specifika 

fallet är effektivt redan när varumärket har fastnat i betraktarens minne efter att denne sett 

filmen. Avery & Ferraro (2000) menar i sin studie att tittare kan blir djupt involverad i en 

story och utveckla en intensiv och ihållande lojalitet till programmet och dess karaktärer 

vilket kan leda till att en produktplacering får en större effekt. 

 

Några av de empiriska studier som gjorts angående produktplacering har undersökt skillnader 

mellan hur olika kulturer och kön ser på produktplaceringar. Karrh, Frith och Callison (2001) 

har undersökt skillnaderna mellan en amerikansk och australiensisk publik och kommit fram 

till att kulturerna har olika uppfattningar om produktplacering. Gould, Gupta och Grabner-

Krauter (2000) menar i sin undersökning att etiskt laddade produkter försämrar publikens 

inställning till produktplacering. 

Även om annonsören givetvis strävar efter att se en ökning av försäljningen efter en 

produktplacering av hans varumärke i en film är ändå huvudmålet först och främst att få 

publiken att lägga märke till varumärket och bli medvetna om att de ”mår bra” och att de finns 

på marknaden. Med tanke på den hårda konkurrens som finns i de flesta kategorier på 

marknaden så är produktplaceringen ett bra sätt att visa konsumenten att ”vi är störst”. Går det 

att få konsumenten att känna denna känsla så har produktplaceringen redan där varit effektfull 

(Pereira, Veríssimo & Neijens, 2008). 

Hernandez, Page, Petrosky och Williams (2011) hävdar att det finns begränsad forskning 

kring produktplaceringens inflytande på attityder, känslor och preferenser till en produkt. 

 

1.3 Problemformulering 

Finns det tendenser på att produktplacering i svensk film påverkar svenska konsumenter?  

 

1.4 Syfte 

Skapa en ökad förståelse för produktplacering i svensk films påverkan på svenska 

konsumenter. Syftet är också att gå på djupet med få enheter för att få en tydligare bild av 

fenomenet produktplacering. 
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1.5 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till svenska konsumenter och till produktplacering i film, mer 

specifikt för filmen Hamilton - I nationens intresse. Geografiska avgränsningar har även 

gjorts, respondenterna har uteslutande varit från Malmö, Båstad och Göteborg. Vidare har det 

gjorts en avgränsning för ålder och denna har varit 15 år och uppåt på grund av filmens 

åldersgräns.  
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2. Metod 

I Följande kapitel redogörs metodval, arbetssätt samt informationsinsamling av primär och 

sekundär data. Vidare diskuteras val av respondenter samt reliabilitet av vald metod för att 

slutligen tillkännage metodval av analysen. 

 

2.1 Metodansats 

Begreppet metod enligt Allwood (2004) syftar på tillvägagångsättet att skapa något i relation 

till något som ska uppnås. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod förklaras enklast 

genom att kvantitativa metoder är insamling av siffermässig data med matematiska/statistiska 

beräkningar som bearbetningsmetod. Kvalitativ metod utgår istället motsvarande med 

insamling av data som representerar en kvalitet i ett sammanhang, vanligtvis i form av 

språkliga enheter som exempelvis intervjuer. Båda metoder är nödvändiga för att nå framsteg 

inom forskningen (Backman, 2008). Fördelar med kvalitativ metod enligt Jacobsen (2002) är 

att den sätter få begränsningar på de svar en uppgiftslämnare kan ge vilket mynnar i en större 

öppenhet. Nackdelar med en kvalitativ metod är att den är resurskrävande eftersom ingående 

intervjuer ofta tar lång tid. Den kvalitativa forskningsprocessen är inte lika standardiserad som 

den traditionella då den innefattar större utrymme för variationer eftersom den omfattas av en 

högre dos flexibilitet och dynamik. 

 

Det finns blandade åsikter gällande hur mycket generaliseringar det går att göra utifrån 

kvalitativa studier. Det finns forskare som ser mycket positivt på generaliseringar medan 

andra antyder att generaliseringar bör beaktas med försiktighet (Allwood, 2004). Då 

kvalitativa metoder enbart når ett fåtal personer menar Jacobsen (2002) att det finns ett 

problem i representativiteten hos de tillfrågade. Därför har kvalitativa ansatser i regel 

generaliseringsproblem samt problem med den externa giltigheten. Allwood (2004) anser 

vidare att en kvalitativ metod är lämpligt när man vill förstå mänskligt beteende. Till vår 

studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom det är mest passande vid 

undersökandet av produktplaceringens påverkan på konsumenter samt för att få en djupare 

förståelse kring ämnet produktplacering. Insamlingsmetoden för att få fram underlag till 

uppsatsen ägde rum i form av intervjuer. Dels genom att använda oss av tre utvalda 

fokusgrupper men även genom kontakt med företaget InBetween Entertainment AB som är 

marknadsledande inom produktplacering i Sverige. 

 

När en uppsats ska skrivas ska även själva insamlingsmetoden av data väljas. Jacobsen (2002) 

menar på att en deduktiv ansats är uppbyggd genom att uppsatsen tar sin form från teori till 

empiri. Kritik som finns angående en sådan ansats av datainsamlingen grundar sig i en 

oundviklighet till att forskaren enbart letar efter information den finner relevant vilket i sin tur 

tenderar att ge stöd åt förväntningar. Enligt Bryman och Bell (2005) representerar en deduktiv 

teori den vanligaste uppfattningen mellan förhållandet teori och praktik till skillnad från 

induktiv teori som går från motsatt håll. Ett ytterligare alternativ är en kombination av både 

induktiv och deduktiv ansats som kallas för abduktiv ansats och beskrivs som den gyllene 

medelvägen av Patel och Davidson (2011). Vi har därför valt att använda oss av en abduktiv 

ansats i vår uppsats för att på ett adekvat sätt kunna besvara och gå till djupet med vår 

frågeställning och fenomenet produktplacering.  
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Figur 1. Den kvalitativa forskningsprocessen, Backman (2008), s.56. 

 

Enligt Jacobsen (2002) förklaras en fallstudie (case study) som en studie som understryker 

betydelsen av det enskilda fallet. Därmed rör det sig enbart om att ett eller några få fall görs 

till föremål för ingående studier. Vanligtvis är idealet att gå på djupet i ett fall samt lägga fram 

en helhetsanalys som står på egna ben. Vår undersökning är en fallstudie av filmen Hamilton-

I nationens intresse och berörs därmed av dess innebörd och komponenter i kombination av 

våra respondenters svar på de frågor som ställts och analyserats. 

  

2.2 Primär och sekundärdata 

En primärkälla definieras av Patel och Davidson (2011) som den första 

informationsinsamlingen genom exempelvis intervjuer. Jacobsen (2002) beskriver primärdata 

som de nya data forskarna själva samlar in genom att använda sig av utvalda metoder. Enligt 

honom är en primärkälla när vi informeras direkt av en grupp eller personer. Författaren 

antyder att frågeformulär, observationer och intervjuer är de främsta metoderna vid 

insamlandet av primärdata. Studien grundar sig på som tidigare nämnt på en abduktiv ansats. 

Teorierna har varvats med empirin där intervjuerna har varit den grundläggande insamlingen 

av primärdata. Jacobsen (2002) förklarar sekundärdata som de data som har samlats in genom 

tidigare forskning. I vårt fall består detta av teoridelen som därmed skiljer sig mer eller 

mindre från vår problemställning, till skillnad från primärdatan som har en direkt koppling. 

Sekundärdata kan exempelvis bestå av artiklar, böcker eller internetbaserade tidsskrifter. Då 

sekundärdata samlats in av en annan person kan vi inte säkert veta hur denna information 

anskaffats (Jacobsen, 2002). I vår studie har användandet av sekundära källor varit till stor 

nytta för att få ett stabilt underlag. Databaser som använts har bland annat varit Google 

Scholar, Högskolan i Halmstad (Hulda), Malmö högskola och Göteborgs Universitet. Sökord 

som används för att samla in relevant information till uppsatsen har i huvudsak varit: product-
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och brand placement. För att sedan fördjupas ännu mer har de även använts i kombinationer 

med: consumers, attitudes, movies, perceptions, ethics, gender och buying behavior. 

 

2.3 Insamlingsmetod och urval 

Avsikten med empiriska undersökningar enligt Jacobsen (2002) handlar i huvudsak om att 

skaffa fram kunskap. Det kan även vara att utveckla och förfina redan existerande kunskap. 

Vid den kvalitativa ansatsen väljs personer ut via annat än statistiska kriterier, eftersom syftet 

är att ge ökad förståelse och insikt. Den kvalitativa forskaren är ute efter att undersöka 

fenomenet i sin naturliga miljö, vilket därmed inte hindrar att en oberoende variabel inträffar 

spontant i den naturliga kontexten. Tillförlitlighet är på så vis viktigare än behandling och 

kontroll (Backman, 2008). 

Jacobsen (2002) antyder att den öppna gruppintervjun på senare tid har fått stort genomslag 

och är idag en av de vanligaste metoderna. Särskilt inom marknadsföring och i synnerhet vid 

produkttester genom att en grupp diskuterar för- och nackdelar kring en viss produkt. 

Fokusgrupper kan vara lämpliga när ny kunskap ska utvecklas samt när en konkretisering av 

en problemställning behöver göras. Andra tillfällen gruppintervju lämpar sig är när 

synpunkter på erfarenheter av något speciellt efterfrågas, när gruppsynpunkter väger tyngre än 

individuella synpunkter samt när man vill få reda på något kring enighet och oenighet i en 

grupp. Enligt Krueger och Casey (2009) är människan ofta van vid att diskutera i grupp och 

därför är detta ett naturligt tillvägagångssätt. De nämner dock två tillfällen då en 

gruppintervju kan gå snett och det är antingen om syftet är oklart eller när processen inte 

utvecklas på rätt sätt till följd av gruppledaren. Författarna menar vidare att fokusgrupper 

handlar om att lyssna och samla in information. På så vis är det exemplariskt för att förstå 

fokusgruppernas samlade åsikter om vad folk tycker och tänker kring en fråga, produkt eller 

service. 

 

                      
Figur 2.  Recommended Strategy for Product/Program Development, Krueger och Casey 

(2009), s.9.  

 

Modellen förklarar tre viktiga punkter då användandet av fokusgrupper kan vara gynnsamt 

vid en produkt- eller programutveckling. Först kan fokusgrupper användas för att förstå hur 

en grupp resonerar kring en fråga. Den andra punkten beskriver användandet av fokusgrupper 

som testpiloter när en ny prototyp ska tas fram. Den tredje punkten handlar om att 
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fokusgrupper kan vara lämpliga vid uppföljandet och utvärderingen av en produkt eller 

program för att se vad som fungerat bra och vad som varit mindre bra för att på så vis kunna 

ta till sig detta för att förbättra sitt resultat (Kreuger & Casey, 2009).      

 

Bryman och Bell (2005) diskuterar vidare kring en lämplig gruppstorlek när det gäller 

fokusgrupper utifrån olika teoretikers åsikter. Författarna anser att mindre grupper med 

omkring 4-6 personer är mest lämpliga. Detta eftersom de intervjuades personliga åsikter har 

större chans att få genomslag än vid allt för stora grupper då det finns risk att allt för många 

andra personers åsikter kan påverka. Jacobsen (2002) anser att en optimal gruppstorlek bör 

ligga på mellan 5-8 personer. Han antyder vidare att storleken är beroende på vad för slags 

medlemmar som ingår. Om gruppen är homogen går det att göra den större, om det råder 

olikhet mellan deltagarna bör vi sträva efter mindre grupper. I många fall är det bättre att 

använda sig av två eller flera grupper för att få en mer nyanserad bild. Om det finns olikartade 

grupper som exempelvis en med bara kvinnor eller män kan vi klarare få fram skillnaden 

mellan synen hos grupperna kring ett speciellt fenomen. 

 

Vi använder oss av fokusgrupper i vår studie eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka 

konsumenters attityder och beteende. Vi har valt att ha tre stycken fokusgrupper med sex 

respondenter i varje grupp. Anledning till detta är för att kunna jämföra resultat och se om det 

går att se samband och skillnader samt för att eventuellt kunna dra slutsatser utifrån flera 

oberoende källor. För att ytterligare kunna möjliggöra för olikheter består två av grupperna 

enbart av kvinnor alternativt män medan den tredje gruppen är mixad i lika delar. Jacobsen 

(2002) antyder att det kan vara bättre att arbeta med två eller fler fokusgrupper för att få en 

mer nyanserad bild. Dessutom leder det till att enklare kunna kontrollera datan genom att 

jämföra resultaten mellan grupperna, vilket i sin tur fungerar som en kritisk prövning på att 

informationen är tillförlitlig. 

 

Om undersökningen innefattas av försökspersoner anser Backman (2008) att de ska utgås vara 

relevanta för problemställningen. Enligt Bryman och Bell (2005) kan alla vid undersökandet 

av fokusgrupper utgöras som lämpliga deltagare så länge de finner temat relevant rent logiskt 

sett. I termer av stratifieringskriterier nämns att urvalet kan grundas på exempelvis ålder, kön, 

yrke, utbildning. Deltagarna i gruppen kan bestämmas slumpmässigt eller via snöbollsurval. 

Författarna diskuterar vidare kring lämpligheten att känna de personer som undersöks i 

gruppen. Vissa forskare föredrar att utesluta det faktum helt för att inte färga 

gruppdiskussionen medan vissa föredrar att välja naturliga grupper närhelst så är möjligt. 

Kritik mot detta är dock att välja personer som redan känner varandra väl eftersom de då kan 

utgå från en mängd antaganden som tas för givna och inte anse sig behöver beskriva utfallet 

mer explicit. Vid urval i kvalitativa sammanhang finns enligt Jacobsen (2002) inte ett enda 

utan flera kriterier kring urvalet av respondenter. Eftersom urvalet till dessa metoder styrs av 

avsikten med undersökningen anser författaren att ett medvetet urval av respondenter är lika 

viktig som vid den kvantitativa ansatsen även om det kan finnas en viss urvalsproblematik. 

 

I vår studie har respondenterna valts ut via snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden är ett icke-

slumpmässigt urval av respondenter då urvalet sker genom att redan valda respondenter väljer 

ut andra respondenter till urvalet (Bryman & Bell, 2005). Vi har dock valt att ha vissa kriterier 

och budskap för att få fram relevanta respondenter till studien. Kriterier har varit kvinna 

alternativt man för att få en lika stor fördelning på grupperna samt ålder har varit minst 15 år 

eftersom det är filmens åldersgräns. Vi inledde snöbollen med att ta kontakt med den yngsta 

respondenten i respektive fokusgrupp och framförde sedan önskemålet att denna person skulle 

rekommendera ytterligare en person som var äldre samt av det kön som den specifika 
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fokusgruppen skulle bestå av. Dessa budskap fördes sedan vidare i takt med att snöbollen tog 

form. Vi har sedan valt ut sex personer till varje grupp, en grupp med enbart män, en grupp 

med enbart kvinnor och en blandad i lika delar. Respondenterna har via snöbollsmetoden på 

något vis anknytning till någon av oss. 

Vi har även valt att göra en personlig intervju med Pernilla Westberg, projektledare på 

företaget InBetween eftersom de varit ansvariga utgivare för produktplaceringen i filmen 

Hamilton-i nationens intresse, samt besitter expertis för att få en djupare förståelse kring 

ämnet i svensk film.  

 

Jacobsen (2002) beskriver den öppna individuella intervjun genom att uppgiftslämnaren 

samtalar som i en vanlig dialog, via exempelvis telefon. Metoden anses olämplig om den 

innehåller ett allt för stort inslag av öppna frågor. Fördelar med telefonintervjuer är lägre 

transaktionskostnader i och med att vi slipper att förflytta oss samt att personer tycks ha 

lättare att besvara känsliga frågor via telefon. Å andra sidan kan detta få konsekvenser i och 

med att respondenten inte riktigt förmedlar all sanning uttryckligen utan kan ha lättare att 

komma undan känsliga frågor. En ytterligare positiv sak med telefonintervju enligt Jacobsen 

(2002) är undvikandet av intervjuareffekten, som uppstår då intervjuarens närvaro påverkar 

respondenten. I vårt fall hade vi endast möjlighet att genomföra en telefonintervju med 

InBetween på grund av företagets tidsbrist. Vi ville ändå förhålla oss till det företaget då det 

är de som har jobbat med produktplaceringen i Hamilton- i nationens intresse. Inspelning har 

gjorts både av intervjuerna med InBetween och fokusgrupperna, detta för att underlätta 

insamlingen av information. 

 

Urvalet är enligt Backman (2008) ett krävande moment då det finns ett problem kring 

forskningsöversikter om vilken information som ska tas med i uppsatsen och vilken som ska 

exkluderas. Det slutliga urvalet av primärstudier är även beroende av den valda 

frågeställningen. Efter genomförandet av intervjuerna var det vidare dags att gå igenom, 

granska och välja ut av den nya informationen som hade tillkommit. Detta för att sedan 

sammanställa relevant information.  

 

2.4 Intervjuguider 

Innan utförandet av intervjuerna utformade vi två stycken intervjuguider, en för 

fokusgrupperna samt en till företaget InBetween. Enligt Bryman och Bell (2005) kan termen 

intervjuguide beskrivas som den korta minneslista över vilka områden som ska täckas in i en 

ostrukturerad alternativt strukturerad intervju. Enligt författarna finns det en del 

grundläggande aspekter man bör tänka på vid utformandet av en intervjuguide vilka är att 

skapa ordning i de teman och aktuella frågor som ska besvaras, men samtidigt ändå kunna 

vara flexibel. Formulera intervjufrågor på ett sätt som underlättar för svar på undersökningens 

frågeställningar. Använd ett klart och tydligt språk. Ställ inte ledande frågor samt kom ihåg att 

notera om bakgrundsfakta kring intervjupersonens ålder, kön och namn och andra relevanta 

fakta då det är viktigt för att sedan kunna sätta hans eller hennes svar i ett sammanhang 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

Vid genomförandet av intervjuer är ett sätt att börja på genom att ställa öppna ingångsfrågor 

och sedan använda sig av relativt öppna uppföljande frågor (Backman, 2008). Den som leder 

fokusgruppen kallas ofta moderator och han eller hon sköter intervjun utan att vara allt för 

styrande. Gruppledaren behöver inta två förhållningssätt, dels låta diskussionen flyta på fritt 

och dels gripa in för att lyfta fram speciellt viktiga teman. En viktig anledning med 
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fokusgrupper är att det går att studera hur mening skapas kollektivt. Detta i sin tur är mer 

komplicerat än vid vanliga intervjuer samt tidsödande att skriva ut gruppintervjuer, eftersom 

det kräver uppsikt på både vad som sägs och vem som pratar (Bryman & Bell 2005). För att 

underlätta kring insamlandet av information valde vi att spela in samtliga intervjuer. 

 

Tillfällen då en öppen individuell intervju används med fördel enligt Jacobsen (2002) är när 

relativt få enheter ska undersökas eller när vi är intresserade av att undersöka den enskilda 

individens intresse. I det här fallet i form av Pernilla Westberg anställd på InBetween 

Entertainment AB.  

 

Själva undersökningen av fokusgrupperna gick till så att vi först förklarade upplägget för 

respondenterna. Det nämndes dock aldrig något om produktplacering, då vi ville att 

respondenterna inte skulle bli färgade och fokusera på det under själva filmvisningen. 

Därefter visades ett filmklipp från filmen Hamilton-i nationens intresse, innefattande 

produktplaceringar. Sedan ägde intervjuerna rum genom att respondenterna i gruppen öppet 

fick diskutera kring sin syn på produktplacering utifrån den intervjuguide vi tidigare 

utvecklat. Eftersom den kvalitativa forskningen syfte hela tiden strävar efter att undersöka i en 

så naturlig kontext som möjligt valde vi att hålla intervjuerna med fokusgrupperna hemma hos 

respektive författare. Jacobsen (2002) uttrycker vikten av ett en undersökning hålls i en lugn 

och naturlig miljö. Mat kan enligt Krueger och Casey (2009) vara till stor nytta vid 

undersökning av fokusgrupper. Vidare menar författarna att en lunch eller fika kan avnjutas 

före eller i början av diskussionen så att deltagarna får möjlighet att lära känna varandra bättre 

och på så vis skapas en mer avslappnad stämning och miljö. Vi valde därför att efter 

filmklippet visats bjuda respondenterna på en enklare fika innan diskussionen tog vid. Vi 

valde att visa det aktuella filmklippet om ca 30 minuter (kapitel 11-14) i Hamilton-filmen 

eftersom det innehöll majoriteten av de varumärken som har produktplacerats i filmen. Det 

ansågs även enligt oss utgöra ett representativt urval i filmen då handlingen var integrerad 

med placeringarna. Enligt Jacobsen (2002) bör en fokusgruppsintervju vara mellan en till en 

och en halv timme för att inte trötta ut respondenterna. Detta medförde att det aldrig var 

aktuellt för oss att visa hela filmen, eftersom det senare skulle finnas tid för diskussion kring 

ämnet produktplacering. 

 

Upplägg intervjuer:  

 

 Fokusgrupperna: introduktion, visning av filmklipp (ca 30 min), fika, diskussion (ca 

60 min), varav ett 15-tal frågor besvarades. (Inspelning) 

 

 InBetween: telefonintervju (ca 30 min), varav ett 15-tal frågor besvarades. 

(Inspelning) 

 

2.5 Tillförlitlighet och giltlighet 

Evaluering i metoddelen innebär enligt Backman (2008) en värdering av det empiriska 

förhållandet genom att exempelvis synpunkter anges på den valda metodiken, men även på 

dess korrespondens med problemställningen samt soliditet inför slutsatser och egna 

tolkningar. Det som ska undersökas närmre i dokumentet är förutsättningar och antaganden, 

giltighet, konsistens, implikationer samt betydelse av vilken information som ska anses vara 

relevant. Tillförlitlighet enligt Patel och Davidsson (2011) handlar om hur väl instrumentet 

motstått inflytande olika slag av slump, så kallade slumpmässiga variationer. Giltighet enligt 
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Jacobsen (2002) betecknar huruvida vi mäter det vi vill mäta. Vidare menar författaren att 

kritiskt bedöma tillförlitlighet och giltighet handlar om att förhålla oss kritiskt till kvaliteten i 

den data som vi har samlat in. Validiteten anser Bryman och Bell (2005) vara ett av de 

viktigaste kriterierna i forskning. Författarna anser att validiteten är ett mått på hur 

slutsatserna som dragits under en undersökning hänger ihop. Jacobsen (2002) menar på att 

den interna validiteten behandlar resultatens giltighet vilket kan prövas genom att dels 

kontrollera undersökningen gentemot andras slutsatser och dels själv kritiskt granska sitt 

resultat. Vidare behandlar den externa giltigheten i vilken grad upptäckter kan generaliseras. 

Enligt Jacobsen (2002) är kvalitativa studiers avsikt knappast att dra generaliseringar från 

urvalet till hela populationen utan istället snarare generalisera från sin data till en djupare 

teoretisk höjd. Det som kan kritiseras i den här studien är val av representativa respondenter 

samt antalet intervjuer som kunnat vara fler. Dock har huvudsyftet med studien aldrig varit att 

generalisera utan att skapa en djupare förståelse för fenomenet produktplacering. 

2.6 Analysmetod 

Enligt Bryman och Bell (2005) brukar kvalitativ data som kommer från exempelvis intervjuer 

utgöra ett omfattande och ostrukturerat textmaterial. Detta i sin tur utgör de största 

svårigheterna med kvalitativa studier. Enligt Jacobsen (2002) är det vi vill försöka 

åstadkomma med en kvalitativ metod att inte utelämna information som kan vara relevant. 

Det förhindras genom att hela tiden sträva efter att hålla analysen så öppen som möjligt till en 

början för att sedan gradvis snäva in informationen. Genom att försöka hålla en så öppen 

tolkning som möjligt har de primära källorna analyserats genom att vi först försökt sålla bort 

irrelevant data och utifrån analysen besvarat frågeställningen. Backman (2008) antyder att 

momentet analys är beroende av översiktens problem- eller frågeställning vilket sin tur 

bestämmer vad som ska analyseras. Jacobsen (2002) berättar även att analysmetod bör skilja 

sig åt vid om analysen ska vara individ eller ämnesrelaterad. Han menar dock att dessa inte 

behöver konkurrera med varandra utan kan tillsammans bidra till att ge en större helhet i 

förståelsen av materialet. I vårt fall görs analysen på primärdatan insamlad av fokusgrupperna 

och jämförs med den sekundära datan för att vidare besvara vår frågeställning och på så vis 

följa den abduktiva ansatsen.   
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för vår studie. 

Kapitlet beskriver och förklarar bland annat tidigare forskning kring produktplacering, 

varumärkeskännedom samt konsumenters syn och attityder, vilka varit relevanta för vår 

undersökning.   

 
 

I denna studie används följande definition av produktplacering: 
 

"A form of promotion in which advertisers insert branded products into programming in 

exchange for fees or other considerations". 

(Hardy, 2010), s. 233 

3.1 Varumärken 

Nu för tiden har varumärken en definierad och integrerad roll för innehållet i olika medier. 

Författare, regissörer, scenografer och andra kreatörer använder sig ofta av varumärken som 

ett verktyg för att kommunicera en specifik betydelse för publiken. I film och TV-serier 

används varumärken för att förtydliga omgivningen i en film eller serie. Vidare används 

varumärken för att förtydliga tidsperioden eller för att förmedla karaktärernas 

personlighetsdrag (Balasubramanian et al., 2006). Vidare hävdar Nelson, Keum & Yaros 

(2004) att konsumenter visar en viss uppskattning då varumärken bidrar till att upplevelsen 

blir mer äkta framförallt när varumärkena är en del av historien. 

Vanligare är dock att varumärkena framträder på grund av avsiktliga PR insatser förstärkta av 

formella avtal mellan marknadsförare och skaparna/cheferna för det redaktionella innehållet. 

Detta fall illustreras av en produkt eller varumärkesplacering (Balasubramanian et al., 2006). 
 

3.2 Varumärkeskännedom 

Keller (2009) anser att ett av dagens mest potentiella och viktigaste marknadsföringsämne 

handlar om begreppet varumärkeskapital och det immateriella värde som varumärken kan 

tillföra i form av varumärkeskännedom. Idag är det oerhört viktigt att kunna differentiera sitt 

varumärke från konkurrenterna. Det finns många olika sätt för att skapa detta värde för ett 

varumärke och öka dess varumärkeskapital. 

Varumärken kan ses som en kombination av olika egenskaper, värden samt fördelar (Pearson, 

1996). Marknadsföring förstärker värdet av en produkt, detta leder till en differentiering från 

andra produkter. Vidare menar Pearson (1996) att varumärken har en central roll i 

marknadsekonomin. För att konsumenterna ska kunna välja effektivt bland alla olika 

produkter på marknaden så krävs information. Denna information kommuniceras genom 

varumärken. Fördelarna, egenskaperna och värdena som presenteras känner kunderna igen 

vilket leder till att kunderna vet vad som kan förväntas. Detta medför att varumärken hjälper 

till vid kundernas beslutsfattande och att ekonomin blir effektivare (Pearson, 1996). Vidare 

menar Tsai et al. (2007) att konsumenterna bör ha en viss nivå av varumärkeskännedom innan 

produktplacering i film kan vara en effektiv form av reklam. Detta påstås bero på att 

produktkännedomen har en signifikant påverkan på reklamens effektivititet, ju högre 

kännedom desto högre minnesfrekvens. Hong et al. (2008) menar att det även kan vara så att 

företag med mindre kända varumärken är ovilliga att produktplacera då risken finns att inte 

bli sedda av publiken som kanske inte märker obekanta produkter. 
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Garretson och Niedrich (2004) hävdar dock att konsumenter som inte känner till ett visst 

varumärke blir mer positivt inställda till varumärket om det används av någon som de anser 

vara trovärdig. 

Resultatet av hur publiken minns ett visst varumärke eller produktplacering i en film kan 

variera från några enstaka procent till maximala 100 % (Cholinski, 2012). Law och Braun 

(2000) menar att resultatet av hur en effektiv produktplacering är/har varit beror helt och 

hållet på vilket sätt man mäter den, explicita minnestester avslöjar t.ex. ofta olika resultat i 

jämförelse mot vad det undermedvetna beteendet visar. I vissa fall har det visat sig att en 

produktplacering är som mest effektiv när människor inte är medvetna om att de har blivit 

påverkade av placeringen. Law och Braun (2000) menar vidare att detta fynd tyder på att 

diskreta placeringar, såsom vissa produktplaceringar, kan visa sig vara positiva sett ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Det kan dock vara en farlig trend sett från en offentlig politisk 

synpunkt att sudda ut skillnaden mellan traditionell reklam och ”programmerad” reklam. 

Vissa grupper kan vara mer lättpåverkade för placeringar och detta kan därför leda till att det 

måste sättas regler för hur produkter/varumärken visas upp i tv. 

 

3.3 Exponering 

3.3.1 Russells dimensioner av produktplacering 

 

 

Figur 3. En tredimensionell modell av produktplacering, Russel (1998) s. 359. 

 

Russell (1998) delar upp produktplacering i tre olika dimensioner. Till de olika dimensionerna 

hör det olika typerna av produktplacering. Dessa olika placeringar är dels den visuella (visual 

appearance), den verbala (auditory presence) samt placeringar med kopplingar till handlingen 

(degree of connection to the plot). Vidare hävdar Russell (1998) att de vanligaste 

dimensionerna av produktplacering är visuella samt verbala placeringar. Vid rent visuella 

placeringar så placeras varumärket i bakgrunden på två olika sätt, antingen på ett kreativt sätt, 

till exempel med reklam utomhus vid scener som utspelar sig på gatorna. Det andra sättet är 

när produkterna placeras på själva inspelningsplatsen, till exempel livsmedelsföretag som är 

placerade i scener som utspelar sig i ett kök (Russell, 1998). Den andra dimensionen är den 

verbala. Denna typ av produktplacering hänvisar till fall när varumärken blir nämnda i 
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dialogen. Den tredje dimension är de fall där en produkt eller ett varumärke blir en del av 

handlingen och spelar en stor roll antingen i en karaktärs personlighet eller i själva 

handlingen. Denna typ av placering kan bestå enbart av, eller olika kombinationer av visuell 

och verbal placering. Exempel på en karaktär som är tydligt identifierad med en produkt är 

James Bond med sina olika bilar. (Russell, 1998). McArthur och Robertson (2005) nämner 

också att det är lättare att få en positiv respons avseende konsumenternas uppfattning av 

varumärkets image och varumärkeskännedom om det finns en naturlig koppling mellan 

produkten och karaktären av filmen. Det finns dock också risk att försämra imagen, bland 

annat ville inte Allied Domecq att deras Stolichnaya vodka skulle synas i filmen “Bad Santa” 

då den skulle användas av en alkoholist som var våldsam, detta av oro för att varumärkets 

image skulle förändras av detta (Lehu, 2007). 

 

3.3.2 D’Astous och Séguins uppdelning av produktplacering 

En annan uppdelning av produktplacering görs av D’Astous och Séguin (1999) den består av 

tre olika huvuddelar. Den första är den underförstådda (implicit PPL). Med underförstådd 

produktplacering åsyftas en placering där varumärket, produkten eller företaget finns i 

programmet utan att det är formellt uttryckt. Den spelar enbart en passiv roll till kontexten. 

Detta kan exempelvis vara i ett frågesportsprogram där deltagarna och programledaren har en 

specifik sponsors logga. Ett annat exempel är att en scen från en serie utspelar sig i en specifik 

butik. Således, i en underförstådd produktplacering visas varumärket, logotypen eller namnet 

på ett företag utan att produktens fördelar demonstreras på ett tydligt sätt. Den andra kategorin 

är den uttryckligt integrerade produktplaceringen (Intregrated explicit). Produktplacering är 

uttryckligt integrerad när varumärket eller företaget är formellt uttryckt i programmet och 

spelar en aktiv roll i det. Detta exemplifieras i en frågesport där frågorna som är ställda berör 

sponsorens produkter. Ett annat exempel är när en pizza från Pizza Hut levereras i en scen där 

alla är hungriga. Attributen och fördelarna med produkterna beskrivs tydligt i denna typ av 

produktplacering. Den tredje kategorin som presenteras är den uttryckligt icke-integrerade 

produktplaceringen (Non-integrated explicit PPL). Denna kategori består av produktplacering 

där varumärken eller företag är formellt uttryckta men inte integrerade i innehållet. 

Exempelvis kan sponsorens namn presenteras i början, under eller i slutet av programmet, 

alternativt kan det vara en del av programmets titel (D’Astous & Séguin, 1999).  

 

3.3.3 Gupta och Lords uppdelning av produktplacering 

Vidare delar Gupta och Lord (1998) upp produktplaceringen i tre delar som består av enbart 

visuella placeringar, som bara syns. Den andra delen är verbala placeringar som sker muntligt 

och den tredje är den audiovisuella som är en kombination av dessa två. Den vanligaste 

formen av en produktplacering är den visuella placeringen, där budskapet enbart visas i bild. 

Det finns dock en risk att denna typ av produktplacering inte uppmärksammas av tittarna. 

Samma gäller för en muntlig placering. En form av placering som både visas och nämns är en 

så kallad audiovisuell placering. Denna typ av placering av ett varumärke, har en större chans 

att uppmärksammas av åskådaren (Gupta & Lord, 1998). 
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3.3.4 Lehus fyra former av produktplacering 

 

Produktplacering kan enligt Lehu (2007) delas in i fyra olika former; klassisk placering, 

varumärkesplacering, tankeväckande placering och diskret placering. 

 

Den klassiska placeringen är ganska enkel att implementera till en relativt låg kostnad för 

annonsören. Det finns en möjlig nackdel när det gäller denna typ av placering, nämligen att 

placeringen lätt kan passera obemärkt, särskilt om det finns ett stort antal klassiska 

placeringar i samma film. En klassisk placering visas oftast som en integrerad produkt i 

filmen (Lehu, 2007). 

 

Varumärkesplacering prioriterar placeringen på att visa varumärket och inte en specifik 

produkt. Denna typ av placering är något riskabel om varumärket är relativt okänt för 

konsumenterna, placeringen kan då smälta in filmen och aldrig observeras av publiken. Detta 

är ett vanligt öde för tjänsteföretag som vill visa upp sitt varumärke genom produktplacering. 

I motsats till en klassisk placering som i de flesta fall gynnar en specifik produkt, kan inte en 

varumärkesplacering integreras i handlingen på samma sätt som vad en produkt kan. Å andra 

sidan, är det ofta enklare att föra in en varumärkesplacering som exempelvis en logotyp i en 

film. Placeringen kan läggas in i det skedet av filmen som annonsören önskar. Dessutom kan 

en varumärkesplacering ge fördelar för alla produkter och tjänster som företaget erbjuder och 

inte endast på en enskild produkt. Slutligen så har denna typ av placering också en fördel om 

att vara mer hållbar än en klassisk placering. Medan en produkts livslängd snabbt kan dö ut så 

har förhoppningsvis ett varumärke en betydligt längre karriär (Lehu, 2007). 

 

I fallet med en tankeväckande placering, är placeringen mer diskret, i den meningen att 

varumärket inte syns och inte visas tydligt på skärmen. Sådana placeringar kräver i regel att 

varumärket sedan tidigare är välkänt bland konsumenterna. Detta möjliggör för adekvata 

placeringar med stora möjligheter till en bra integration i handlingen. Det är viktigt att vid 

denna typ av placering ha en produkt som är original och som har tillräcklig 

särskiljningsförmåga att synas utan att dess varumärke visas. Ett exempel på en sådan produkt 

kan vara en Segway som har ett unikt koncept med en unik design (Lehu, 2007). 

 

Som namnet antyder är diskret placering en typ av placering som är mycket diskret och nästan 

omöjlig att upptäcka. Ofta är denna placering väl integrerad i scenen och dess närvaro blir en 

naturlig del av filmen. På detta vis undviker placeraren att få negativ kritik för dess placering. 

En diskret placering kan också generera en mer kraftfull effekt när den väl identifieras. En 

diskret placering omnämns ofta i eftertexterna för att få en så bra effekt som möjligt (Lehu, 

2007). 
 

3.4 Uppmärksamhet 

Effekten av marknadsföringsåtgärder är svåra att undersöka då många faktorer spelar in 

(Wiles & Danielova, 2009). Författarna fann dock i sin studie ett samband mellan 

produktplacering i de filmer som omsatte mest år 2002 och utdelningen i företagen som var 

placerade i filmerna. Utdelningen var onormalt stor hos de företagen vars produkter syntes i 

de mest framgångsrika filmerna. Konsumenternas tankar om filmerna kan medföra stark 

lojalitet till företagen som är representerade och kan medföra så kallade “switching costs” 

(Wiles & Danielova, 2009). Produktplacering kan även förväntas förstora företagets kundbas 
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och medföra försäljningsökningar. Till exempel försäljningsökningen av ölen Red Stripe efter 

filmen The Firm och den ökade försäljningen av bilen Mini Cooper efter filmen The Italian 

Job är argument för produktplacering i filmers potential till att attrahera nya konsumenter till 

varumärken (Wiles & Danielova, 2009). Det antas ofta att företag betalar mycket pengar för 

produktplacering i tv och film men detta menar Wenner (2004) snarare är ett undantag än en 

regel. Betalningen sker oftast i form av ett utbyte där företag ger varor som används antingen 

framför eller bakom kameran i utbyte mot att produkten/varumärket visas på skärmen 

(Wenner, 2004). 

 

Mer frekventa tittare samt tittare som tycker om den specifika filmen är mer uppmärksamma 

till produktplaceringar i filmer (Argan, Meltem & Mehpare, 2007). Detta påpekas även av 

Cowley och Barron (2008) som skriver att en tittare som är mer involverad i programmet har 

större chans att upptäcka produktplaceringen. Argan et al. (2007) menar att produktplacering 

är mer framgångsrik om varumärkena visas tillräckligt länge för att dra åt sig 

uppmärksamheten men inte så länge att den stör publiken. Det hävdas även att 

produktplacering blir mer effektiv andra gången filmen eller Dvd:n ses av konsumenten 

(Lehu, 2007). Kändisarnas närvaro kan också bidra till att betraktaren observerar 

marknadskommunikationen mer än vanligt och på så vis stärks produktplaceringen som visas 

i tv (Balasubramanian, 1994). Gould et al. (2000) fann att produktplacering ökar 

köpintentionen, detta genom impulsköp. Tsai et al. (2007) menar att en mer positiv attityd 

medför större köpintentioner hos konsumenterna. Vidare hävdar Russell (1998) att 

produktplacering är mest effektivt för att uppmuntra till konsumtion av nya produkttyper då 

produktplacering kan leda till nya konsumtionsnormer. 

 

Produktplacering används för att få en önskad effekt på konsumenters attityd eller att förändra 

konsumenternas inställning till varumärket. Russell (2002) menar i sin studie att förhållandet 

mellan minne och attityd till ett varumärke som produktplaceras är komplicerat. Resultatet i 

Russells (2002) studie tyder på att förhållandet mellan minne och förändring av attityden till 

det aktuella varumärket som visas genom produktplacering inte alltid går hand i hand. Bara 

för att en person kommer ihåg ett varumärke som denne sett eller hört i en show, betyder inte 

det att hans eller hennes inställning till varumärket kommer att förändras (Russell, 2002). 

Cowley och Barron (2008) hävdar att tittare som är mer uppmärksamma kommer i större 

utsträckning ihåg produktplaceringar. Författarna belyser även att en ökad uppmärksamhet 

kan medföra en insikt om att ett varumärke har placeras i programmet. Detta kan frigöra 

tittaren från “verkligheten” som skapats av programmet. I kontrast till detta så menar 

författarna att en lägre nivå av uppmärksamhet ej sannolikt leder till uppfattningen att en 

placering är påträngande. Vidare medför en lägre uppmärksamhetsnivå att tittarna som är 

mindre uppmärksamma också har en lägre minnesfrekvens av själva produktplaceringen 

(Cowley & Barron, 2008).  

 

3.5 Konsumenternas åsikt kring produktplacering 

När det gäller den allmänna acceptansen av produktplacering så är den i regel god, men vissa 

konsumenter anser att denna form av undermedvetna budskap bör begränsas eller förbjudas 

helt och hållet (Homer, 2009). 
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En viktig del av produktplacering är att få en så naturlig integration av placeringen som 

möjligt. Vid en dålig integrerad placering tenderar publiken i regel att motarbeta budskapet 

eftersom det sänker kvalitén på deras underhållning (Hackley & Tiwsakul, 2006). 

 

Införandet av produktinformation med starkt etiskt innehåll, produkter som väcker moraliska 

frågor, har visat sig vara mindre accepterat utav konsumenter i jämförelse med t.ex. bilar, 

solglasögon eller tandkräm (Gupta & Gould, 1997). Detta beror på att de etiskt laddade 

produkterna såsom cigaretter, sprit och vapen tenderar att generera en negativ känsla hos 

många utav konsumenterna (Eisend, 2009). Det finns särskilda aspekter som kan påverka 

konsumenternas attityd gentemot en produktplacering. Vilken typ av produkt som ingår i 

filmen, konsumentens kön och hur ofta konsumenten tittar på film är några utav de aspekter 

som nämns (Gregorio & Sung, 2010). Gupta och Gould (1997) bekräftar i sin studie att 

personer som ofta tittar på filmer är mer mottagliga till att uppskatta en produktplacering. 

Studien visar också att kön påverkar godkännandet av etiskt laddade produkter.  

 

En studie av Hong et al. (2008) har visat att en demonstrativ produktplacering höjer 

varumärkets anseende då demonstrationen inte förstör handlingen. Studien visar också att en 

produktplacering som visas i ett negativt skede av filmen, uppfattas som mer framträdande 

och stannar kvar längre i publikens sinne (Hong et al., 2008). 

Det har gjorts ett flertal studier gällande konsumenters åsikt om produktplacering och 

resultaten har varierat i studierna (Mckechnie & Thou, 2003). Bland annat belyses studien av 

Ong och Meri (1994) där de hävdar att filmtittare i deras studie har en generellt positiv attityd 

gentemot produktplacering. Efter en undersökning bland amerikanska konsumenter, 

observerade företaget MindShare att 80 procent av de tillfrågade tyckte om denna nya form av 

reklam (Lehu, 2007). I en studie som publicerats av det amerikanska företaget Simmons 

Market Research Bureau i augusti 2005 hävdade 46 procent av de tillfrågade att de inte bryr 

sig om att det finns produktplacering i filmer (Lehu, 2007). 

 

Gould et al. (2000) jämförde konsumenter i USA, Frankrike samt Österrike och hävdar att 

land, produkt och individuella skillnader har en påverkan på acceptansen till produktplacering 

och det potentiella köpbeteendet. Kritik till produktplacering består bland annat av att 

publiken blir påtvingad reklam. I reklamavbrott i filmer kan tittarna enkelt undvika reklamen 

genom att byta kanal och i denna typ av reklam är sponsoren tydligt identifierad. Eftersom det 

enligt lag bara krävs att filmmakarna nämner att det finns sponsorer och inte behöver nämna 

specifikt vilka dessa är så finns risken att tittarna inte inser att det är produktplacering som 

förekommer (Gupta & Balasubramanian, 2000). Detta medför att tittarna kan få se dolda men 

betalda meddelanden och detta väcker enligt Gupta och Balasubramanian (2000) etiska 

frågor. Vidare menar Wenner (2004) att produktplacering i grunden är vilseledande och oärlig 

då målet är att produkten skall uppfattas som en del av filmen och inte vara uppenbart 

placerad i filmen. Det har också förekommit kritik gentemot produkter såsom cigaretter och 

alkohol. Detta eftersom filmer ofta visas på TV och detta ses som ett sett att kringgå befintlig 

lag som inte tillåter reklam av cigaretter och alkohol i TV. 

 

När marknadsförare ska segmentera konsumenterna är det vanligtvis sociala variabler som 

brukar användas i form av demografiska egenskaper så som ålder, kön, inkomst, etnicitet och 

utbildningsnivå (Gregorio & Sung, 2010). När det kommer till könsskillnader har det gjorts en 

del undersökningar i att försöka se om det finns skillnader i attityder kring produktplacering 

mellan kvinnor och män. En studie som gjordes av Gould et al. (2000) menar på att män 

tenderar att uppfatta placeringar av etiskt laddade produkter som mer accepterade än kvinnor. 

När det gäller allmänna undersökningar kring kön och inställning till reklam finns det studier 
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som visat på att kvinnliga konsumenter tenderar till att vara något mer negativt inställda. 

Särskilt när det handlar om produktplacering av reglerade produkter eftersom kvinnor överlag 

är mer positivt inställda till statliga regleringar av reklam än vad män är (Gregorio & Sung, 

2010). En annan studie som gjordes av Guido, Peluso, Tedeschi, Nicole, Lauretti och Caciula 

(2010) kunde visa på att de två etiskt laddade produkterna alkohol och vapen i filmer ansågs 

vara mer accepterade av män än kvinnor. Cigaretter däremot hade mindre skillnader mellan 

könen även om det där var främst männen som tyckte det var godtagbart. När det däremot 

gällde hälsosamma produkter var dessa mer accepterade av kvinnor. 

 

En studie av Gregorio och Sung (2010) visade att män rapporterades bli exponerade för fler 

produktplaceringar än kvinnor. Ytterligare en studie som gjorts i syfte att undersöka närmre 

kring kontexten att män och kvinnor vanligtvis har olika preferenser när det gäller filmval och 

medier gjordes av Kureshi och Sood (2012). Den påvisade att preferenser kring vad män och 

kvinnor föredrog att se i olika typer av produktplaceringar i filmer skiljde sig markant. Det 

skiljde sig dock inte lika mycket när det gällde vad för slags genre av film som de föredrog att 

se produktplaceringar i. Däremot indikerade män till att ha en högre preferens för placeringar 

av hållbara produktkategorier jämfört med kvinnor. Män visade även på en högre preferens av 

integration med filmen samt större engagemang i huvudaktören jämfört med kvinnor. Dock 

påvisades inga direkta skillnader av preferenser mellan könen när det kom till verbal, visuell 

eller användningsläge för placeringen. En annan studie som gjordes av Argan et al. (2007) 

syftar dock mer på att skillnaden mellan könen har mindre betydelse utan det som istället är 

avgörande kring attityden gentemot produktplacering handlar snarare om hur engagerad en 

tittare är samt att en tittare som tycker om filmen tenderar vara mer positivt inställd till 

produktplacering. 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Materialet är baserat på 

intervjuerna med företaget InBetween och fokusgrupperna som har genomförts. Det relevanta 

materialet har sammanfattats genom citat och sammanskrivningar för att ge en tydligare 

överblick på respondenternas uttalanden och åsikter i studien. 

 

4.1 InBetween Entertainment AB 

Vi tog kontakt med Pernilla Westberg, projektledare på InBetween Entertainment AB, ett 

företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster, däribland produktplacering. De arbetar 

bland annat med att förmedla produktplaceringar mellan företag och filmmakare. I vissa fall 

tar företagen kontakt direkt med InBetween när de är intresserade av att produktplacera, men 

InBetween tar även kontakt med lämpliga företag när det föreligger ett intresse av 

produktplacering i en film. På så vis är de förmedlare mellan filmregisören, producenter och 

de företag vars produkter som placeras. Kontakter är en viktig del av företagets arbete och de 

har även behov av att få läsa filmmanus för att på förhand kunna finna ut lämpliga 

produktplaceringar till kommande filmer. Det är inte heller alltid ett konfliktfritt arbete, då det 

är många olika viljor inblandade. Det krävs också planering under lång tid vid lanserandet av 

produkter i filmer, därmed är tajming alltid en viktig aspekt att beakta när en produkt ska 

placeras i en film och det är därmed viktigt att hela tiden tänka långsiktigt. “Målet är att 

kunna visa upp produktens egenskaper och funktioner men samtidigt också nå ut med 

varumärkets budskap och vad de står för” (Westberg, personlig kommunikation, 1 mars, 

2013). 

Företaget kan se en ökad efterfrågan av produktplacering under de senaste åren efter 

finanskrisen och Westberg (personlig kommunikation, 1 mars, 2013) menar på att denna trend 

kommer hålla i sig även framöver. Anledning är delvis på grund av att det idag går att ta sig 

förbi den vanliga reklamen relativt enkelt och annonsörerna måste därmed hitta andra sätt och 

det finns inte allt för många alternativ. Det går enligt Westberg (personlig kommunikation, 1 

mars, 2013) också att se en ökad acceptans av produktplacering bland den yngre 

generationens filmskapare. I Sverige har det varit väldigt vanligt med produktplaceringar i 

sportsammanhang under en längre tid. Det är dock USA som är i framkant när det gäller 

produktplaceringar och där är det betydligt vanligare att produktplacera i fler sammanhang än 

de vi kan se i Sverige. Kostnaden för att produktplacera i Svensk film ligger på mellan 300 

000- 1 500 000 kr och produktplacering omsätter omkring 500 000 000 kr per år. Priset 

påverkas också av om annonsören vill använda filmen eller tv-programmet i sin externa 

kommunikation, som exempelvis i kombination med en butikskampanj.  

 

När det gäller konsumenters åsikter gällande placeringen av produkten eller varumärket 

berättar Westberg (personlig kommunikation, 1 mars, 2013) att det kan upplevas negativt om 

produktplaceringen visas alltför tydligt. Det är istället att föredra när produkten eller tjänsten 

används naturligt, men ändå bidrar till något positivt i filmen. Enligt Westberg (personlig 

kommunikation, 1 mars, 2013) finns det vissa produkter och tjänster som är mer lämpliga 

eller enklare att placera än andra så som bilar, flygbolag och hotell. De flesta 

produktplaceringar InBetween gör är visuella, men de försöker även kombinera det med 

verbala placeringar när det kan vara lämpligt. Fördelen med verbala placeringar enligt 

Westberg (personlig kommunikation, 1 mars, 2013) är att de blir tydligare, risken är dock att 

det kan bli uppenbart att produkten är placerad. Ett exempel på en bra verbal placering med 
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inslag av humor skildrar Westberg (personlig kommunikation, 1 mars, 2013) från Filmen “Ett 

Öga rött” så som: ”Farsan du är ju drygare än Yes”. 

Ytterliggare en aspekt och erfarenhet att ta in enligt Westberg (personlig kommunikation, 1 

mars, 2013) är att det inte bör vara allt för många produktplaceringar i en film, eftersom det 

då finns en risk att hela produktionen känns rörig. 

 

InBetween Entertainment AB är också det företag som var ansvariga för produktplaceringarna 

i filmen Hamilton - I Nationens intresse. I kontakt med Westberg (personlig kommunikation, 

1 mars, 2013) fann vi att Microsoft, Adecco, Lexus, Toyota, Mr Green, Försvarsmakten, 

Yamaha, Anytec, Nespresso, Samsung samt Taxi Stockholm var huvudsponsorer och 

medverkande i filmen. Dessa företag hade i någon form betalt för att finnas med i 

produktionen. Majoriteten av dessa varumärken; Microsoft, Adecco, Yamaha, Lexus, Anytec, 

Samsung och Nespresso är varumärken som visades i det filmklipp som användes vid 

undersökningen av fokusgrupperna. 

 

Varumärken Visuell Verbal 

Microsoft 2  

Adecco 2  

Yamaha 1  

Lexus 1 1 

Anytec 1  

Samsung 3  

Nespresso 2  

 

 

Ovanstående tabell visar antalet gånger varumärkena exponerades filmklippet som visades för 

respondenterna. Vidare görs en uppdelning om placeringarna var visuella eller verbala. 
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4.2 Fokusgrupperna 

Vi hade tre stycken fokusgrupper med sex respondenter i varje grupp. En bestod av sex män, 

en av sex kvinnor och den sista fokusgruppen bestod av tre män och tre kvinnor. Hädanefter 

kommer gruppen bestående enbart av män att benämnas som grupp A, gruppen med bara 

kvinnor grupp B och den blandade gruppen grupp C. Några av våra respondenter önskade att 

vara anonyma vilket medförde att vi lät samtliga respondenter vara anonyma. Åldersspannet 

på respondenterna var 18-65.  

 

Fokusgrupp Kön Ålder 

A Endast män 18,25,32,40,50,56 

B Endast kvinnor 22,24,28,37,41,65 

C Tre män & tre kvinnor Män: 22,43,59 Kvinnor: 19, 27,55 

 

 

4.3 Konsumenternas åsikter om filmklippet 

Fokusgrupp A:  

De två äldre respondenterna i grupp A (50,56) hade sett hela filmen tidigare, ingen av de 

andra respondenterna i gruppen hade sett filmen innan. Åsikterna om filmklippet gick isär, i 

fokusgruppen A så tyckte två av respondenterna att filmklippet var sådär, nämligen 50-

åringen och 25-åringen som exemplifierade detta med att säga: “Detta var antagligen en film 

som inte föll mig i smaken. Inte för att jag inte tycker om en actionrulle men det kändes som 

att den saknade de riktigt sköna effekterna man förväntar sig av en sådan film.” Resten var 

positiva och tyckte att klippet var bra. Ena respondenten (18) kommenterade dock att han 

hade föredragit att se hela filmen.  

 

Fokusgrupp B:  

Två av respondenterna hade sett filmen tidigare (24, 28). De andra hade inte sett filmen men 

hört talas om den. Uteslutande tyckte alla deltagarna i fokusgruppen att filmklippet var 

spännande. 65-åringen tillade att hon tyckte att det var otäckt. 22-åringen hade gärna sett hela 

filmen för att förstå sammanhanget eftersom det nu kändes lite rörigt. 

 

Fokusgrupp C:  

Den 27-åriga kvinnan, den enda kvinnan som tyckte filmklippet var bra, hade sett filmen 

innan. De övriga två kvinnorna (19, 55) hade inte sett filmen tidigare. Av männen så hade 22-

åringen och 43-åringen sett filmen tidigare. För 59-åringen var detta filmklipp det första han 

sett utav filmen. Gruppen var oeniga gällande huruvida filmklippet var bra eller dåligt. Den 

yngsta och den äldsta kvinnan i gruppen tyckte klippet var tråkigt och gillar inte actionfilmer 

som denna, medan den 27-åriga kvinnan var positiv till vad hon hade sett. Männen var eniga 

om att filmen var ”helt ok” för att vara en svensk film. Den 43-åriga mannen avslutar med att 

säga: ”Jag värdesätter att det är en svenskproduktion som faktiskt levererar bra action.” 
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4.4 Varumärken som uppfattades av fokusgrupperna 

 

Fokusgrupp Varumärken som uppfattades 

A Lexus, Adecco, Anytec, Yamaha, Samsung och Volvo 

B Lexus, Volvo, Samsung, Ramlösa och Sony-Ericsson  

C Lexus, Adecco, Nespresso, Samsung och Volvo  

 

4.4.1 Varmärkeskännedom 

Fokusgrupp A: 

Det två äldsta respondenterna, 50-åringen och 56-åringen kände inte till vad företaget Adecco 

är för företag men de kände igen loggan. 32-åringen och 25-åringen visste vad Adecco är för 

företag men ingen av de andra respondenterna. 18-åringen hade varken sett loggan eller hört 

talas om företaget tidigare. Anytec var det ingen som kände till, men 56-åringen nämnde att: 

"Man fattar att de gör båtar då det stod Anytec över hela båten." Vidare berättar 25-åringen 

att produktplaceringarna i filmklippet omfattas av bilföretag, bemanningsföretag och 

elektronikföretag. 

 

Fokusgrupp B: 

Här lade fem av sex respondenter märke till Lexus bilen. 41-åringen sade: “Bilen märktes 

tydligt eftersom de sade märket- blå Lexus, vilket gjorde det hela ännu mer uppenbart.” Det 

var endast 22-åringen som inte tänkte på Lexusbilen, men var istället ensam om att lägga 

märke till en Ramlösa flaska. Andra märken som nämndes var Samsung, Volvo och Sony-

Ericsson. I övrigt var det inte så många varumärken som nämndes i grupp B. I efterhand 

diskuterades dock om de kände till Adecco vilket alla gjorde utom 65-åringen likaså med 

Nespresso. Däremot kände ingen till Anytec, medan 4 av 6 kände till Yamaha. Alla deltagare 

kände till Windows även om det inte uppmärksammades av någon under filmvisningen.  

 

Fokusgrupp C:  

I gruppen lade respondenterna, som tidigare nämnts, märke till Samsung, Volvo, Lexus, 

Nespresso och Adecco. Den 42-åriga mannen var den enda i gruppen som lade märke till 

Adecco, detta trots att han inte kände till företagets sysselsättning. Den 59-åriga mannen 

visste dock var det var för företag och förklarade detta för gruppen. 

4.4.2 Varumärkeskännedom efter en produktplacering 

Fokusgrupp A:  

I gruppen diskuterades om produktplacering kan leda till en ökad varumärkeskännedom. 50-

åringen konstaterade: “Ja det gör det absolut, Anytec kände jag inte till sen tidigare.” De 

andra respondenterna i grupp A instämde kring Anytec. 
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Fokusgrupp B:  

37 och 22-åringen menade på att det inte direkt ökade deras kännedom om varumärket. 

Vidare diskuterades i gruppen att om individen ändå inte känner till varumärket från början så 

är det inte så stor chans att individen lägger märke till det. Som tidigare nämnt var det inte 

någon som kände till Anytec, men det var inte heller någon som lade märkte till den 

produktplaceringen.  

 

Fokusgrupp C:  

Den 55-åriga mannen förklarade sitt sätt att se på det: “Jag tror inte att placeringen av 

varumärket ökar min kännedom kring det, däremot känner jag kanske mer att den har stärkts. 

Det behåller liksom sin plats hos mig.” Den 27-åriga kvinnan menade att det helt och hållet 

beror på vad det är för varumärke. Här fick hon medhåll från flera av de andra i gruppen. Den 

43-åriga mannen menade att kännedomen av produkten/varumärken till viss del kommer att 

öka undermedvetet. 

 

4.4.3 Inställning till varumärkena 

Fokusgrupp A:  

56 åringen sade att han inte trodde sig bli påverkad av de aktuella produktplaceringarna i 

filmen. Vidare nämnde 25-åringen att: "Spontant ändras nog inte min inställning till dem 

såhär direkt efter. Det känns som att jag måste bli exponerad för varumärkena igen och igen i 

någon speciell kontext för att min inställning till dem skulle ändras. Dock har jag noterat att 

de var med i klippet och det i sig är säkert en seger för företagen som placerat i filmen." De 

övriga respondenterna i gruppen menade att deras inställning inte ändrades till varumärkena 

efter att de visats i filmklippet. 

 

Fokusgrupp B:  

37-åringen menade på att produktplaceringen inte direkt förknippas med en positiv bild i 

filmen, men påpekar samtidigt att all reklam kanske är bra reklam. Överlag var gruppen 

överens om att de inte medvetet ändrar inställningen efter det visade filmklippet men kanske 

undermedvetet. 28-årinen hävdar att vissa saker kan kännas bättre efteråt när man är i butiken: 

“Fast det egentligen kanske är samma vara, tar man hellre det man sett innan och känner 

igen eftersom det på något vis inger trygghet.” 24-åringen uttryckte att vissa produkter också 

är förknippade med en känsla ett exempel på detta är Coca-cola som inger en sådan bra 

känsla. 

 

Fokusgrupp C:  

I denna grupp var respondenterna i stort sett eniga om att inställningen till varumärket inte 

förändrades efter att de sett produktplaceringarna i filmklippet. Den 19-åriga kvinnan menade 

att de varumärken som hon såg i filmklippet, nämligen Volvo och Lexus, var varumärken som 

hon redan hade en bestämd uppfattning om. Vidare sade hon att: ”Jag har sedan tidigare en 

uppfattning om att detta är stora och starka varumärken och det är ungefär den känslan jag 

får efter att se dem placeras i filmer.” Den 27-åriga kvinnan höll med och menade att 

konsumenten nästan förväntar sig att en stark aktör som exempelvis Volvo skall finnas med i 

en såhär stor svensk produktion. Den 22-åriga mannen tycker dock att varumärket ökar sin 

status genom att produktplacera. Den 42-åriga mannen nämnde sen att det kanske är svårt att 

veta om inställningen till varumärket förändras i sinnet, vilket samtliga i gruppen höll med 

om.  
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4.5 Konsumenternas inställning till produktplacering i film 

Fokusgrupp A:  

Gruppen hade överlag en positiv inställning till produktplacering i film, så länge det är viss 

finess som exempelvis placeringarna i James Bond filmerna, sade 56-åringen. Vidare nämner 

respondenten att han anser att Adecco är för okända för att göra produktplacering. 32-åringen 

sade: "Jag kan själv känna att så länge produktplaceringen inte gör intrång i filmen på det 

sätt att det känns övertydligt som en reklam gör det mig absolut ingenting. Jag kan snarare 

tycka att det är välkommet om det känns naturligt vilket ger en lite starkare 

verklighetsanknytning till filmen eller serien som jag tittar på. Vi lever ju i en värld där man 

exponeras för väldigt mycket olika varumärken så om jag gör det när jag tittar på en film 

eller serie också så gör det mig ingenting. ”De andra fyra respondenterna instämde med 

tidigare kommentarer och menade att så länge produktplaceringen är naturlig så är det 

positivt. 

 

Fokusgrupp B:  

37-åringen antydde att eftersom filmindustrin är en dyr och utsatt bransch, förstår hon att det 

är nödvändigt med produktplacering och så länge man knappt märker av det så är det helt ok: 

“När man tänker på produktplacering tänker man i första hand på James Bond.” 41-åringen 

tyckte att det inte var för mycket produktplaceringar i det här klippet, däremot i exempelvis 

Solsidan kan det bli lite väl mycket och då kännas påklistrat. 24-åringen tyckte att det ibland 

kan bli övertydligt och överdrivet. 65-åringen ansåg att det kan vara opassande när det inte är 

tydligt uttalad reklam och att konsumenterna blir påtvingade reklamen. 28-åringen instämde 

och sade: “På tv kan man välja bort att stänga av reklamen, här kan man ju inte göra det 

utan man blir ju påverkad utan att välja det.” 

 

Fokusgrupp C:  

Gruppen hade överlag en positiv inställning till produktplacering i film. Den 27-åriga kvinnan 

berättade att hon har en positiv uppfattning av denna typ av annonsering. 43-åriga mannen: 

”Om produktplacering kan hjälpa till att göra grymma filmer så tycker jag bara att det är 

positivt att denna annonsform finns. ” Den 22-åriga mannen tyckte att produktplacering är ett 

bra sätt för företagen att visa upp sitt varumärke. Respondenten berättade vidare att han tycker 

det är intressant att se och upptäcka vilka varumärken som syns i vilka filmer och att han 

ibland, på väg hem från en bio, varit med och diskuterat vem som såg vad. Den enda i 

gruppen som inte höll med de andra respondenterna gällande inställningen till 

produktplacering var den 55-åriga mannen som berättade följande: ”Jag gillar egentligen inte 

produktplaceringar i filmer. Jag tycker liksom att när man köper en film eller går på bio så 

ska man inte behöva titta på reklam. Inte för att det kanske egentligen stör själva 

underhållningen utan det är nog mest själva grejen som irriterar mig- en principsak”. 
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4.5.1 Respondenternas åsikter avseende de olika typerna av produktplacering 

Fokusgrupp A:  

Gällande de olika typerna av produktplacering så var respondenterna överens om att 

produktplacering som var kopplad till handlingen var mest effektiv. 32-åringen sade: “Jag 

föredrar när det känns naturligt i sitt sammanhang och inte övertydligt att det är reklam.” 25-

åringen nämnde att: “Gränsen är hårfin när det kommer till att göra för mycket eller för lite. 

Jag vill liksom inte sitta och titta på en film som känns som en lång reklampaus.” 

 

Fokusgrupp B:  

Här var de flesta i gruppen överens om att placeringen helst ska vara kopplad till handlingen. 

41-åringen poängterade kännedomen av att producenter ibland skriver in produktplaceringar i 

manuset. 28 och 24-åringen berättade att om de hört något samtidigt som de ser det så blir det 

mer effektivt genom att fler sinnen används. 22-åringen tyckte att verbal placering upplevs 

som väldigt diskret och att hon ansåg att det skall framgå tydligt vilka företag som betalar för 

att deras produkter visas. Den 41-årigen menade på att: ”Motsvarigheten till samma typ av 

placering som endast är synlig är ju att skådespelaren t.ex. har på sig en tröja med 

varumärkets namn, vilket jag inte tycker slår lika högt. Skådespelaren kan ta på sig t-shirten 

utan att egentligen veta vad som står på den.” Samtidigt var majoriteten av gruppen eniga om 

att det inte går att undvika att det används produkter i en film eftersom det alltid kommer att 

behövas diverse kläder, bilar och elektronikprodukter med mera. 

 

Fokusgrupp C:  

Gruppen var överens om att placeringar som kopplas ihop med handlingen är mest effektiva. 

Den 22-åriga mannen förklarade det såhär: ”De placeringarna som kopplas ihop med 

handlingen är svårare att upptäcka eftersom de smälter in i filmen på ett bra sätt.  Det blir 

därför svårt att irritera sig på en sådan placering.” Den 27-åriga kvinnan fortsatte: ”Jag 

tycker att det ger en extra krydda till själva placeringen om man lyckas få in den i 

handlingen. Jag tror att jag blir imponerad av den fyndighet och den tid som man lagt ner för 

att placeringen skall bli så bra som möjligt. Jag tror att min inställning till varumärket höjs i 

dessa lägen. Att däremot ha med en placering som nästan är störande för filmen tycker jag 

mer är negativt för varumärket”. När det gällde visuella eller verbala placeringar så spretade 

åsikterna något. Den 19-åriga kvinnan berättade vad hon föredrog: ” Jag tycker att en verbal 

placering kan vara grym. Att en känd aktör nämner ett varumärke tycker jag slår absolut 

mest”. Den 59-åriga mannen trodde dock att det är lättare att missa de verbala placeringarna: 

”Jag tycker att visuella placeringar är bättre än verbala. Jag tror att det är lättare att missa 

de verbala. Speciellt om det är ett varumärke eller ett namn som man inte känner igen sedan 

tidigare. Jag tycker att det är bättre när produktplaceringen är integrerad i handlingen, på så 

vis märker man den inte så mycket”. 
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4.5.2 Produktplacering kontra traditionell reklam 

Fokusgrupp A:  

50-åringen ansåg att båda typerna av reklam var varumärkesbyggande men pekade på att det 

var viktigt vem som till exempel kör bilen som produktplaceringen avser. Vidare pekade 18-

åringen på att han ansåg att reklamen inte skulle vara övertydlig. 40-åringen menade att om 

produktplaceringen görs på rätt sätt alltså känns naturlig både för hur man exponeras för den, 

men även för i vilket sammanhang, med exempelvis vilken karaktär som använder sig av 

produkten föredrar han produktplacering framför en vanlig reklamfilm. Även 40-åringen 

belyste dock att det måste vara “rätt” personer som använder produkten för att det skall ge en 

positiv effekt för honom. 

 

Fokusgrupp B: 

24-åringen menade på att hon inte gillar traditionell reklam, men där kan individen själv välja 

att stänga av om den inte vill kolla till skillnad från produktplacering. 41-åringen tycker inte 

att det får vara för överdrivet för då blir det bara irriterande, samt att det känns lite 

skrämmande att produktplaceringar i vissa fall är så genomtänkta. 22-åringen sade att hon 

föredrar traditionell reklam eftersom att det då känns som att det inte är något “fuffens”, om 

det är känt att filmen innehåller mycket produktplacering så ser man inte den på samma sett. 

37 åringen: ”Helt ok om det används på ett schysst sätt.” 28-åringen sade: “Jag slipper hellre 

gärna vanlig reklam och då kan jag stå ut med tanken med det. Jag brukar inte heller störas 

av det eller direkt tänka på att filmer produktplaceras.” 

 

Fokusgrupp C:  

”För mig är produktplacering i film ett nytt och positivt sätt att göra reklam på. Jag tycker 

inte att man störs alls lika mycket utav av det som man t.ex. gör av traditionell reklam, såsom 

reklampauser.” sade den 55-åriga kvinnan, och de andra i gruppen höll med. Den 22-åriga 

mannen fortsatte: “Produktplacering är ett smart sätt att göra reklam på, jag tror nämligen 

att man påverkas utav budskapet utan att egentligen veta om det.” 

 

4.5.3 Produkter och varumärken som inte bör placeras 

Fokusgrupp A:  

När det diskuterades kring vilka produkter som respondenterna ansåg inte bör produktplaceras 

i film så var samtliga överens om att cigaretter inte skulle produktplaceras i film. Det var 

endast detta som respondenterna nämde sig vara negativt inställda till.  

 

Fokusgrupp B:  

Här var alla överens om att produkter som inte borde produktplaceras i film var vapen, knark, 

läkemedel, tobak, cigaretter, allt som är osunt, att lura folk, alkohol och mat som utrotar. 24-

åringen tyckte själv att hon kunde känna exempelvis ett sug av att röka om hon såg någon 

annan göra det på film eftersom det kan uppfattas som coolt även om hon absolut inte är en 

person som annars röker. 28-åringen antydde att det finns vissa saker man inte vill bli 

påverkad av och i och med att de produktplaceras blir det svårt att styra det. 22-åringen tyckte 

att allt för stora företag inte borde produktplacera eftersom att det då kan bli för uppenbart. 

 

Fokusgrupp C:  

Här var samtliga i gruppen överens om att det finns produkter/varumärken som inte bör 

produktplaceras i filmer. Den 55-åriga kvinnan förklarade: ”Jag tror att det kan vara farligt 

att skicka ut budskap gällande cigaretter och vapen. Speciellt då det ofta kanske är välkända 
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skådespelare som många ser upp till som använder produkterna. Speciellt unga människor är 

nog mer lättpåverkade när det gäller sådant.” Just vapen och tobak var något som alla 

respondenterna nämnde. Den 22-åriga mannen menade att relativt okända varumärken inte 

borde lägga pengar på produktplacering då denne ansåg att budskapet var svårt att upptäcka. 

 

4.6 Produktplaceringens påverkan på konsumenter 

Fokusgrupp A:  

Här var det lite blandade åsikter kring om respondenterna ansåg sig påverkas av 

produktplacering. De fyra yngre respondenterna i grupp A trodde att de påverkades av 

produktplacering och de två äldre trodde inte att det gjorde någon skillnad på deras åsikter. 

 

Fokusgrupp B:  

37-åringen sade: “Nej, eller kanske omedvetet”. 24-åringen menade på att hon säkerligen 

undermedvetet påverkas, även om hon inte direkt går och köper den varan dagen efter så finns 

det kvar i minnet. 65-åringen menade på att hon tyckte sig påverkas av allt varav även 

produktplacering. 28-åringen antydde att hon kände sig mer påverkad av miljöer, caféer och 

platser som hon ser på film och sedan skulle vilja besöka än just produktplaceringar.  

 

Fokusgrupp C:  

Både den 19-åriga kvinnan och den 22-åriga mannen menade att de oftast inte reflekterar över 

att det förekommer produktplaceringar i filmer, däremot tror de säkert att de blir påverkade i 

det undermedvetna vilket i sin tur kanske leder till att de konsumerar. Alla i gruppen var 

överens om att de på ett eller annat sätt blir påverkade utav produktplacering. Den 27-åriga 

kvinnan avslutade diskussionen med: ”Produktplacering kan ha en både positiv och negativ 

inverkan på mig, beroende på vilket sätt och i vilken film som produktplaceringen utspelar 

sig”. 

 

4.7 Köpbeslut 

Fokusgrupp A:  

Ingen av respondenterna kunde nämna att de köpt någon produkt enbart efter att ha sett den i 

en film utan de hade blivit exponerade av andra typer av reklam också innan ett köpbeslut 

hade tagits. 

 

Fokusgrupp B:  

65-åringen sade att hon handlat choklad och godis efter att ha sett det på film. 42-åringen 

tyckte inte sig medvetet ha gjort det och menade vidare på att det ofta handlar om lite 

exklusiva varumärken som syns på film som alla inte har råd att köpa. 22, 24 och 37-åringen 

menade alla på att de har blivit inspirerade av kläder, väskor och mode, men att det inte 

nödvändigtvis varit kopplat med ett varumärke utan mer för att det varit snyggt och därmed 

velat efterlikna. 24-åringen påstod sig dock en gång köpt en mobiltelefon delvis efter att ha 

sett den i några filmer i samband med att den släpptes eftersom hon kände ett begär av att ha 

en sådan. 

 

Fokusgrupp C:  

Den 43-åriga mannen nämnde att han hade köpt ett par James Bond skor efter att ha sett dem i 

en film. De övriga i gruppen kunde inte minnas att de köpt någon produkt efter att den hade 
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produktplacerats. Vidare kom gruppen fram till att produktplaceringar oftast är mer inriktade 

på att stärka ett varumärke och inte en specifik produkt. Ett starkare varumärke generar i 

slutändan konsumtion avslutade den 59-åriga mannen.  

 

4.7.1 Förändring i köpbeteende efter en produktplacering 

I fokusgrupp A vid diskussion gällande om det fanns en potentiell förändring kring 

köpbeteendet av varumärkena/produkterna efter att ha sett dem i filmklippet sade 40 åringen 

att: “Jag tror inte att jag personligen har blivit mer sugen på något av de varumärken jag såg 

i filmen spontant. Det kanske sitter i bakhuvudet på mig och jag plötsligt kanske blir sugen på 

att ha samma bil som Hamilton har, men det är inget jag vet just nu.” 56-åringen nämnde att: 

“Om George Clooney har en fräck klocka eller en fräck bil så blir den fräckare än om Håkan 

Juholt har samma klocka.” 18-åringen instämde med detta och tyckte även han att det var 

väldigt viktigt vem som bar eller använde sig av produkten. 

 

I fokusgrupp B svarade majoriteten att de inte skulle handla något direkt efter att ha sett det 

just i detta filmklipp. 22-åringen berättade dock att hon alltid haft en förkärlek till Lexus och 

skulle absolut kunna tänka sig köpa en sådan bil i framtiden.  

 

I fokusgrupp C ansåg majoriteten att chansen till konsumtion av de visade produkterna inte 

blev större efter att de observerat klippet. Den 59-åriga mannen menade att det ofta är den 

långvariga relationen mellan varumärket och kunden som gör att man till sist köper 

produkten. Den 19-åriga kvinnan gillade inte denna typ av film och hon trodde att detta 

kanske kunde vara avgörande för hur stor chans det är att man handlar en produkt som synts i 

filmen. En synpunkt som de övriga i gruppen höll med om. Den 27-åriga kvinnan var den 

enda i gruppen som trodde det var större chans till konsumtion efter en placering: ”Ja, jag 

tror att man kan bli påmind av produkten om man ser den i en butik. Vilket i sin tur kan leda 

till köp.” 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet mot den befintliga teorin. Respondenternas 

svar jämförs därmed med den teoretiska referensramen studien bygger på. Vidare presenteras 

belysta paralleller för att nå en djupare insikt. 

5.1 Varumärke 

Garretson och Niedrich (2004) hävdar att konsumenter som inte känner till ett visst varumärke 

är mer positivt inställda till varumärket om det används av någon som de anser vara trovärdig. 

Tsai et al. (2007) menar vidare att en mer positiv attityd medför större köpintentioner hos 

konsumenter. Detta lyftes även fram i fokusgrupperna kring vikten av att gilla det som ses på 

film, och att det i sin tur kan ha samband med om individen senare köper produkten. Pearson 

(1996) menar på att varumärken gör det lättare för konsumenterna att välja mer effektivt, 

genom att värden och egenskaper sätts i bruk vilket i sin tur enklare kan leda till ett köpbeslut. 

Även Gould et al. (2000) fann att produktplacering ökar köpintentionen främst genom 

impulsköp. Detta nämndes också i fokusgrupperna, att det kan finnas en större benägenhet att 

impulsköpa en vara efter att ha sett den i en film, som t.ex. choklad eller godis. Lehu (2007) 

menar att en varumärkesplacering har en fördel gentemot en klassisk produktplacering då den 

vid en observation kan ge fördelar till varumärkets alla produkter. 

5.2 Varumärkeskännedom 

Tsai et al. (2007) menar att konsumenterna bör besitta en viss varumärkeskännedom innan 

produktplaceringen i film kan vara en effektiv form av reklam. Detta hävdar författaren beror 

på att produktkännedomen har en signifikant påverkan på reklamens effektivitet, desto högre 

kännedom desto högre minnesfrekvens. I intervjuerna såg dock respondenterna i grupp A och 

C både Anytec och Adecco som var företag som inte alla kände till sedan tidigare. Dock 

förekom Anytecs produktplacering i dess naturliga miljö, nämligen på en av deras båtar. Detta 

medförde att respondenterna förstod vad det var för företag trots att de inte tidigare hade hört 

talas om det. Detta exemplifierades av 56-åringen i grupp A som nämnde att: "Man fattar att 

de gör båtar då det stod Anytec över hela båten". Gällande Adecco så kände drygt hälften av 

respondenterna till vad företaget gjorde och denna placering var enbart visuell på en banderoll 

med företagets namn och logga.  
 

När det gällde undersökandet om respondenternas varumärkeskännedom ökar på grund av 

produktplacering var svaren lite olika i grupperna. Några hävdade att det var självklart att 

kännedomen kring varumärken ökade i samband med produktplacering medan andra var 

mindre övertygade. Tsai et al. (2007) menar att konsumenterna bör ha en viss nivå av 

varumärkeskännedom innan produktplacering i film blir effektiv, eftersom en högre 

kännedom skapar en högre minnesfrekvens. Lehu (2007) menar att en placering som endast 

visar varumärket kan vara riskabel om varumärket är okänt för publiken. Mindre kända 

tjänsteföretag vars loggor och namn har en förmåga att smälta in i filmen och aldrig 

observeras av konsumenterna.  I grupp B nämndes detta eftersom några i gruppen ansåg att 

det var större chans att lägga märka till en produktplacering om det rör sig om ett större 

varumärke altenativt att det är ett varumärke som personen redan känner till. Däremot i grupp 

A belystes att de även ökade varukännedomen kring ett nytt varumärke, Anytec, eftersom det 

var tydligt kopplat till handlingen. 

5.3 Exponering 
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En placering som endast visar en produkt i en scen beskrivs som en klassisk placering av 

Lehu (2007). Vidare menar Lehu (2007) att en sådan placering lätt kan passera obemärkt då 

det brukar finnas många utav denna typ av placeringar i en film. En klassisk placering visas 

oftast genom att en produkt är integrerad i filmen. Gupta och Lord (1998) delar upp 

produktplaceringen i tre delar. Den första är den visuella placeringen, som enbart syns. Den 

andra delen är verbala placeringar som sker muntligt och den tredje är den audiovisuella som 

är en kombination av dessa två. Den 28-åriga kvinnan och den 24-åriga kvinnan i grupp B 

menade på att om de hör någonting samtidigt som det citeras eller syns blir det en betydligt 

effektivare placering. Denna typ av placering av ett varumärke, har en större chans att 

uppmärksammas av åskådaren (Gupta & Lord, 1998). Fördelen med en kombination av en 

visuell och verbal placering är enligt Westberg (personlig kommunikation, 1 mars, 2013) 

tydligheten. Risken är dock att det kan bli för uppenbart att produkten är placerad. 

 

Vidare menar Gupta och Lord (1998) att den visuella placeringen är den vanligaste och är en 

placering där enbart budskapet visas i rutan. Det finns dock en risk att denna typ av 

produktplacering inte uppmärksammas av tittarna. Den 22-åriga kvinnan i grupp B tyckte att 

en verbal placering upplevs som väldigt diskret och känslan fanns att en sådan placering var 

väldigt lätt att missa. Även den 59-åriga mannen i grupp C tyckte att en verbal placering 

kunde vara lätt att missa, speciellt om placeringen är ett namn på en produkt eller ett 

varumärke som tittarna inte känner igen. Lehu (2007) antyder att en diskret placering som är 

svår att upptäcka kan ge en kraftfull effekt om den väl identifieras. Då placeringen är gjord för 

att smälta in i filmen, på ett perfekt sätt, kommer varumärket eller produkten att undvika 

negativ kritik. Risken med en sådan placering är dock att den aldrig observeras. I samtliga 

fokusgrupper fanns det placeringar av produkter som aldrig upptäcktes. Motsatsvis fanns det 

exempel på andra varumärken som observerades i grupp B även om det inte var 

produktplaceringar, så som Ramlösa och Sony-Ericsson på grund av respondenternas tidigare 

kännedom.    

Balasubramanian (1994) menar att kändisars närvaro kan göra att betraktaren observerar 

produktplaceringen på ett annat vis. Den 19-åriga kvinnan i grupp C berättade att hon tycker 

att en placering där en kändis nämner en produkt/varumärke slår absolut mest. Detta var något 

som även den 43-åriga kvinnan i grupp C höll med om. Hon fortsatte: ”Motsvarigheten till 

samma typ av placering som endast är synlig är ju att skådespelaren t.ex. har på sig en tröja 

med varumärkets namn, vilket jag inte tycker slår lika högt. Skådespelaren kan ta på sig t-

shirten utan att egentligen veta vad som står på den”. 

 

Införandet av produkter med starkt etiskt innehåll, nämligen produkter som väcker moraliska 

frågor tenderar att ge en negativ känsla hos många konsumenter (Gupta & Gould, 1997). En 

studie som gjordes av Gould et al. (2000) menar på att män tenderar att uppfatta placeringar 

av etiskt laddade produkter som mer accepterade än kvinnor (Gould et al. (2000). Cigaretter, 

sprit och vapen är exempel på sådana produkter (Eisend, 2009). Samtliga fokusgrupper var 

enade om att dessa typer av produkter inte bör exponeras på detta viset. Den 55-åriga kvinnan 

i grupp C menade att: ”Jag tror att det kan vara farligt att skicka ut budskap gällande 

cigaretter och vapen. Speciellt då det ofta kanske är välkända skådespelare som många ser 

upp till som kanske använder produkterna. Speciellt unga människor är nog mer 

lättpåverkade när det gäller sådant”. 

5.4 Uppmärksamhet 

Tittare som tycker om filmen som visas och tittare som är mer frekventa är överlag mer 

uppmärksamma till produktplacering i filmen (Argan et al., 2007). Vidare hävdar Cowley och 
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Barron (2008) att tittare som är mer involverade i programmet i större utsträckning lägger 

märke till produktplaceringar. Författarna nämner även att tittare som tycker om programmet 

mer visar mer uppmärksamhet än tittarna som inte är lika förtjusta i det specifika programmet. 

Argan et al. (2007) hävdar att produktplaceringar är att betrakta som mer framgångsrika om 

varumärkena som tittarna exponeras för visas tillräckligt länge för att dra åt sig 

uppmärksamheten men inte så länge att den stör publiken. Lehu (2007) menar att 

produktplacering blir mer effektiv andra gången filmen visas eller ses av konsumenten. I 

fokusgrupperna så var det tre av nio kvinnor samt fyra av nio män som hade sett hela filmen. I 

studien pekade dock inget på att de som hade sett filmen tidigare lade märke till fler företag 

utan det var en relativt jämn fördelning mellan de som hade sett filmen tidigare och 

personerna som inte hade sett filmen innan. 

 

Gould et al. (2000) kom till slutsatsen att produktplacering ökar köpintentionen genom 

impulsköp. Tsai et al. (2007) pekar på att ju mer positiv attityd konsumenterna har till 

varumärket desto större köpintentioner har konsumenterna. Vidare hävdar Russell (1998) att 

produktplacering är som mest effektivt när det kommer till att uppmuntra till konsumtion av 

nya produkter detta eftersom författaren menar att produktplacering kan leda till nya 

konsumtionsnormer. Konsumenternas tankar om filmer kan bidra till en stark lojalitet till 

företagen som syns i filmerna och kan medföra “switching costs” (Wiles & Danielova, 2009). 

Respondenterna var överens om att produktplaceringen de blev exponerade för inte påverkade 

deras inställning till varumärkena, alla respondenterna lade dock märke till viss 

produktplacering och memorerade olika företag. Det var dock respondenter som påstod sig 

kunna bli påverkade undermedvetet av produktplaceringen. 

  

5.5 Konsumenternas åsikt kring produktplacering 

Det har gjorts ett antal olika studier, med varierande resultat, gällande konsumenternas åsikt 

kring fenomenet produktplacering i film. Homer (2009) menar att konsumenterna överlag har 

en positiv syn på produktplacering i film, men vissa anser att denna form av undermedvetna 

budskap bör begränsas eller förbjudas helt och hållet. Positiva resultat belyses av Lehu (2007) 

och i en studie av Ong och Meri (1994). Efter en undersökning av amerikanska konsumenter 

visade det sig att 80 procent av dessa uppskattade denna form av reklam (Lehu 2007). Det 

visade sig också att många av respondenterna i samtliga fokusgrupper hade en positiv 

inställning till produktplacering i film. När det gäller konsumenters åsikter kring placering av 

produkten eller varumärket berättar Westberg (personlig kommunikation, 1 mars, 2013) att 

det kan upplevas som negativt om produktplaceringen visas alltför tydligt. Vidare menar hon 

att en naturlig visning av produkten eller varumärket är att föredra. 

 

Hackley och Tiwsakul (2006) nämner vikten av att integrera produktplaceringen i filmen, 

vidare berättar författarna att en allt för tydlig placering tenderar att motarbetas av 

konsumenterna. 32-åringen i grupp A trycker på betydelsen om att produktplaceringen inte 

skall göra intrång i filmen. Detta är även något som 37-åringen i grupp B tar upp: ”Så länge 

man knappt märker placeringen så är det helt ok”. Även om många är positiva till 

produktplacering så finns det även viss kritik som är riktad mot denna typ av annonsering. 

Gould et al. (2000) menar i sin studie, att eftersom lagen endast kräver att produktionen 

nämner att det finns sponsorer i filmen och att en specifikation av vilka varumärken som är 

faktiska produktplaceringar inte behövs, så finns risken att tittarna inte inser att de beskådar 

en produktplacering. Gould et al. (2000) menar vidare att konsumenten blir påtvingad 

budskapet som placeras i filmen, och exponerad för något som denne kanske inte vill. Den 65-
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åriga kvinnan i grupp B uppgav att denne tyckte att det kändes opassande att de lurar 

konsumenten på detta vis. Wenner (2004) nämner även detta och menar att produktplacering i 

grunden är vilseledande och oärlig då målet är att produkten skall uppfattas som en del av 

filmen och inte som ett budskap till konsumenten, som det verkliga målet ändå är. 28-åringen 

i grupp B beskriver det såhär: “På tv kan man välja bort och stänga av reklamen, här kan 

man ju inte göra det utan man blir påverkad utan att välja det”. 

 

Gällande produktplaceringens påverkan på konsumenten så hade fokusgrupperna en ganska 

varierad syn. Den 27-åriga kvinnliga respondenten i grupp C menar att: ”Produktplacering 

kan ha en både positiv och negativ inverkan på mig, beroende på vilket sätt och i vilken film 

som produktplaceringen utspelar sig”. I en studie som gjort av Argan et al. (2007) finns det 

slutsatser som tyder på att attityden gentemot produktplacering handlar om hur engagerad en 

tittare är samt hur mycket tittaren uppskattar filmen. Tsai et al. (2007) menar att en mer 

positiv attityd till filmen medför större köpintentioner hos konsumenterna. De allra flesta utav 

respondenterna trodde att de påverkades på ett eller annat vis. Den 19-åriga kvinnan och 22-

åriga mannen i grupp C berättade att de oftast inte reflekterar över produktplaceringar i filmer, 

däremot så trodde de sig säkert bli påverkade av det undermedvetet. Den 24-åriga kvinnan i 

grupp B menade vidare att själva placeringen kanske inte direkt leder till konsumtion men att 

det finns en möjlighet att detta kommer att ske vid ett senare tillfälle, då man blivit påverkad 

utan att veta om det. Gould et al. (2000) har i sin studie visat att produktplacering ökar 

köpintentionen, detta genom impulsköp. Vidare hävdar Russel (1998) att produktplacering är 

mest effektiv för att uppmuntra till konsumtion av nya produkttyper. Den 42-åriga kvinnan i 

grupp B menar att produkterna som visas på film oftast representeras av dyra produkter från 

exklusiva varumärken som få har råd att köpa. De allra flesta av våra respondenter kunde inte 

minnas att de köpt någon speciell produkt som de blivit exponerade av i form av en 

produktplacering.  

 

Enligt Homer (2009) är den allmänna acceptansen av produktplacering i regel god, men vissa 

konsumenter anser att denna form av undermedvetna budskap bör begränsas. När det gäller 

allmänna undersökningar kring kön och inställning till reklam finns det studier som visat på 

att kvinnliga konsumenter tenderat till att vara något mer negativt inställda. Särskilt när det 

handlar om produktplacering av reglerade produkter eftersom kvinnor överlag är mer positivt 

inställda till statliga regleringar av reklam än män (Gregorio & Sung, 2010). Gupta och Gould 

(1997) menar på att personer som ofta tittar på filmer också är mer mottagliga till att 

uppskatta en produktplacering. Det bekräftas även av Ong och Meri (1994) som hävdar att 

filmtittare i deras studie har en generellt positiv attityd till produktplacering. I samtliga 

fokusgrupper fanns det positiv respons till denna typ av reklam så länge den görs på ett 

“schysst” sätt.  I grupp C ansåg både den 55-åriga kvinnan och den 22-åriga mannen att 

produktplacering var ett smart sätt att göra reklam på. Dels för att tittarna inte blir lika störda 

av produktplacering som vid exempelvis reklampauser. 28-åringen i grupp C framhävde även 

fördelen med att slippa vanlig reklam och föredrog hellre i så fall produktplacering. I en 

studie som gjordes av det amerikanska företaget Simmons Market Research Bureau 2005 

hävdade 46 procent av de tillfrågade att de inte bryr sig om att det finns produktplacering i 

filmer (Lehu, 2007). I fokusgrupp B fanns det även någon som belyste att produktplacering 

inte är något som personen själv brukar störas av eller ens tänka på vid filmtittande.         

 

När det kom till inställningen utav produktplacering kontra traditionell reklam var grupperna 

övervägande positivt inriktade till produktplacering, så länge det inte blir allt för överdrivet 

eller uppenbart. Law och Braun (2000) bekräftar detta och menar på att diskreta placeringar, 

såsom produktplaceringar, kan visa sig vara positiva sett ur ett marknadsföringsperspektiv. 
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Problemet är dock att skillnaden mellan traditionell reklam och programmerad reklam suddas 

ut vilket kan göra vissa grupper mer lättpåverkade än andra. I grupp B diskuterades detta 

vidare i form av att 22-åringen ansåg att trovärdigheten för filmens innehåll dessutom kan 

sjunka, samt att 42-åringen påpekade att hela syftet med produktplacering kan skrämma på 

grund av att det är så genomtänkt. 24-åringen menade på att hon inte gillar reklam, men där 

kan visserligen individen själv välja att stänga av om den inte vill kolla till skillnad från vid 

produktplacering. Kritik som finns kring produktplacering består bland annat enligt Gupta och 

Balasubramanian (2000) av att vid reklamavbrott i filmer kan tittarna enklare undvika 

reklamen genom att byta kanal och i denna typ av reklam är sponsoren tydligt identifierad. 

Lagen är dessutom inte lika reglerad i film som i TV. 
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6. Slutsats 

I följande kapitel diskuteras de slutsatser som framkommit gällande vår studie kring om det 

finns tendenser till att produktplacering i svensk film påverkar svenska konsumenter. Vidare 

ges en översikt av respondenternas åsikter till produktplacering som avhandlats i analysen. 

Utifrån detta besvaras uppsatsens problemformulering och syfte. 

            

Analysen av vår empiriska data visar att det finns många olika aspekter som spelar in när det 

kommer till produktplaceringens effekt på individen. Effekten varierar med 

produktplaceringens karaktär och individens tidigare erfarenheter och preferenser. I studien 

fanns det ingen högre minnesfrekvens hos de respondenter som hade sett filmen tidigare än 

hos dem som såg en del av filmen för första gången. Det var en relativt jämn fördelning 

mellan de olika respondenterna och antalet varumärken som noterades.  

 

Respondenterna hade överlag en god acceptans till denna form av annonsering. 

Produktplacering bör dock användas på ett smart sätt för att det skall ge effekt. Det är viktigt 

för placeraren att tänka igenom sin produktplacering väldigt noga, hur och när den skall synas 

och till vem de vill nå ut till. Detta bör göras både för att attrahera potentiella kunder och även 

för att konsumenterna skall lägga märke till produktplaceringen överhuvudtaget. 

 

Respondenterna var överens om att produktplaceringarna de exponerades för i filmklippet inte 

direkt skulle påverka deras inställning till varumärkena. Samtliga respondenter lade dock 

märke till någon form av produktplacering. I studien fann vi att flera respondenter lade märke 

till företag trots att de hade begränsad eller ingen varumärkeskännedom. Både Anytec och 

Adecco var företag som respondenterna hade begränsad eller ingen varumärkeskännedom om 

men som ändå uppmärksammades i fokusgrupperna. Dock är det sannolikt att vissa av 

respondenterna förstod vad Anytec var för ett företag då namnet stod på en båt som visades i 

klippet och därmed kopplades till sammanhanget. Adecco däremot uppmärksammades av 

respondenter som inte hade någon varumärkeskännedom trots att det bara stod på en banner. 

  

I studien fann vi att inställningen överlag var positiv bland fokusgrupperna gällande 

produktplaceringar. Några hävdade att de föredrog produktplacering framför vanlig reklam, 

eftersom det inte omfattas av stördande avbrott. Det förekom dock negativ kritik mot att 

produkt placeringar ibland kunde vara påträngande. Några respondenter ansåg att när 

produktplaceringar blir för överdrivna eller uppenbara försvinner också en viss mån av 

trovärdighet för filmen. Det fanns även incitament kring att produktplacering kan påverka 

utan att individen har möjlighet att välja bort det till skillnad från traditionell reklam. 

Ytterligare konstaterades att filmens art och innehåll kan ha betydelse när det kommer till 

uppmärksamhet, acceptans och engagemang kring produktplacering.  

 

Studien visade att produktplaceringar som är integrerad i handlingen var de placeringar som 

var mest effektiva och som blev minst utsatta för negativ kritik. Ur studien går det också att 

utläsa de små marginaler som faktiskt finns huruvida en placering skall lyckas eller inte. 

Utmaningen för ett företag som avser att produktplacera är ett sätt att försöka synas så tydligt 

som möjligt utan att för den delen bli ett irriterande moment i filmen. Svaren från 

respondenterna visade också på en tro om att produktplacering har en undermedveten 

påverkan på dess publik.    

 

Samtliga grupper var emot produktplacering av cigaretter. Majoriteten av respondenterna 

hade även invändningar emot produktplacering av vapen och droger. Dessa typer av 
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placeringar hade en förmåga att väcka starka känslor hos respondenterna. I vår studie fann vi 

ut att detta gällde både för män som kvinnor. I gruppen som enbart bestod av män var det 

dock endast cigaretter som lyftes fram som olämpligt att produktplacera medan det i gruppen 

som enbart bestod av kvinnor togs upp även andra produkter. Detta kan styrka teorin om att 

kvinnor i högre grad tenderar att vara negativt inställda till reglerade produkter i större 

utsträckning än män.    

 

Med stöd från studien kan det konstateras att det finns tendenser till att produktplacering i 

svensk film påverkar svenska konsumenter, det kan dock inte konstateras i hur hög grad 

påverkan sker. Utifrån empirin kan det utläsas att konsumenter ändrar köpbeteende efter att ha 

blivit exponerade för produktplacering. Inställningen till fenomenet produktplacering varierar 

dock bland de svenska konsumenterna. Överlag är inställningen positiv till produktplacering 

och likaså acceptansen som visade sig vara god. I denna studie har vi på grund av tids- och 

resursbrist inte haft möjlighet att göra en större undersökning. Detta medför att resultatet inte 

kan generaliseras för hela den svenska befolkningen. Det råder även delade meningar 

huruvida generalisering är möjligt med fokusgrupper.  

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning:  

Ett förslag på fortsatt forskning är att göra en studie med flera fokusgrupper och flera 

respondenter för att med större säkerhet kunna konstatera produktplaceringens effekt. Vidare 

så är ett annat förslag på fortsatt forskning att använda filmer inom olika genrer för att se om 

effekten varierar mellan olika svenska filmer. En större studie som mer ingående analyserar 

skillnader mellan svenska män och kvinnors åsikter gällande produktplacering skulle även 

kunna göras. Ytterliggare ett förslag skulle kunna vara att göra en kvantitativ studie då den 

kan representera en större population och därmed ligga till underlag för att kunna göra 

generaliseringar.   
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjuguide fokusgrupper 

 

1. Vad tyckte ni om filmklippen? 

 

-Har ni sett hela filmen tidigare? 

 

2. Vilka varumärken såg ni i klippen? 

 

-Ändras er inställning till varumärkena efter att ni sett de i filmklippen? 

 

-Vet ni vad det är för företag? (Förutsatt att någon har sett minst ett företag) 

 

3. Hur är er inställning till produktplacering i film? 

 

-Påverkas ni av produktplacering? 

 

-Har ni handlat en vara efter att ha sett den i en film? 

 

-Finns det produkter, som ni inte anser bör produktplaceras i film? 

 

4. Det finns olika typer av produktplacering, nämligen antingen verbala placeringar, 

placeringar som enbart syns och placeringar som är kopplade till handlingen av filmen. Är 

någon av dessa bättre eller sämre enligt er? 

 

5. Tror ni att det är större chans att ni kommer att handla en vara från något av de 

varumärkena efter att ni har sett de i klippen? 

 

-Ökar produktplaceringen er kännedom om varumärket? 

 

-Var det något varumärke ni inte kände till sen tidigare? 

 

6. Vad tycker ni om produktplacering kontra traditionell reklam?  
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8.2 Intervjuguide Inbetween Entertainment AB 

 

1. Vad är din uppgift Pernilla på företaget Inbetween? 

 

2. Kan du berätta hur det går till rent praktiskt i en produktplaceringsprocess, (Er, företagen 

och filmproducenternas roll)? 

 

3. Hur marknadsför ni er tjänst? 

 

4. Hur ser efterfrågan ut från företag gällande produktplaceringar i film? 

 

5. Vad är företagens mål och förväntan vid en produktplacering? 

 

6. Vem väljer ut vilka produkter som skall placeras i en film? 

 

7. Vilka faktorer anser ni vara viktiga för att en produktplacering ska bli lyckad? När är den 

som mest effektiv? 

 

8. Finns det något mått på hur mycket det går att produktplacera i film för att den ska vara 

effektiv? 

 

9. Vilken typ av produktplacering är att föredra-verbal eller visuell alternativt i kombination? 

 

10. Tror ni att produktplacering är något som kan tänkas ta över den traditionella 

marknadsföringen? 

 

11. Hur ser produktplacering ut i Sverige vid en jämförelse med USA? 

 

12. Hur förutspår ni att framtiden för produktplacering kommer att se ut? 

 

13. Hur ser kostnaderna för produktplacering ut jämfört med traditionell reklam? 

 

14. Hur uppfattar ni attityderna kring produktplacering bland den svenska publiken?  

 

15. Vilka produkter har placerats av er i filmen Hamilton? 

 

 


