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Sammanfattning 
 
Tankarna som ledde fram till det här arbetet uppkom efter att jag varit på bio och sett Bond 
filmen ”Tomorrow never dies” och fullkomligt baxnat över de många olika 
produktplaceringar som var insmugna här och var i filmen. Intresset växte sig starkare när vi 
under en föreläsning på en marknadsföringskurs jag läste vid Lunds Universitet tog upp just 
ämnet produktplaceringar och dess inflytande över konsumenterna. När det sedan blev dags 
att skriva C-uppsats valde jag att fördjupa mig i ämnet produktplaceringar och resultatet är det 
arbete som du håller i din hand.  
 
Jag vill med arbetet försöka skapa en förståelse hos läsaren för de möjligheter som 
produktplaceringar besitter som marknadsföringsverktyg. Jag har valt att undersöka 
fenomenet produktplaceringar utifrån ett konsumentperspektiv därför att jag tror att en 
förståelse för hur konsumenter uppmärksammar produkter är oerhört viktigt för de företag 
som använder sig av eller står i begrepp att använda produktplacering som 
kommunikationsverktyg. De flesta studier som gjorts tidigare har haft fokus på 
managementperspektivet och här vill jag försöka bidra med information som jag hoppas kan 
vara till hjälp för företagen.  
 
Jag anser att denna undersökning är intressant ur flera perspektiv. Dels för att den kan ha ett 
generellt samhällsvetenskapligt värde men även ur ett mer renodlat företagsekonomiskt 
perspektiv. Fokus i det material som redan gjorts ur konsumentens perspektiv ligger på 
konsumenters attityder till produktplacering som fenomen samt etiska aspekter. Min 
förhoppning är att kunna ge ett litet men kanske ändå viktigt bidrag till den ekonomiska 
vetenskapen genom att studera såväl konsumenters perceptuella förmåga som deras 
upplevelser av placeringen.  
 
Med min studie önskar jag alltså bidra till förståelsen för möjligheterna att med 
produktplacering kommunicera ett varumärkes identitet på ett positivt och gynnsamt sätt. Jag 
tror att arbetet kommer att vara av intresse för såväl företag som redan produktplacerar som 
företag som någon gång funderat på att använda sig av produktplacering. Vidare hoppas jag 
naturligtvis att arbetet skall kunna vara intressant för den som är intresserad av 
produktplacering generellt och att det ska vara en trevlig och informativ läsning! 
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1. INLEDNING 
 
Att James Bond är klädd i Armani-kostym, bär Omegaklocka, jagar skurkar i en BMW av 
värstingmodell eller styr sin bil med hjälp av en Ericsson telefon i filmen ”Tomorrow never 
dies” är naturligtvis ingen slump. Man kan nog med största sannolikhet säga att många fler 
märken var intresserade av att synas i filmen, men som alltid när det gäller affärer är det den 
som betalar bäst som går segrande ur striden. Nämnas kan till exempel att Ericsson betalade 
80 miljoner kronor för att James Bond skulle använda sig av deras telefon i filmen.1 I detta 
pris ingick dock även möjligheten att använda sig av Pierce Brosnan, som ju spelar James 
Bond, i en internationell annonskampanj. Det placerande företaget är naturligtvis väl medvetet 
om att projektet generar åtskilligt med gratis reklam via uppmärksamhet från journalister som 
skriver om produktplaceringen och ser det därför det hela som en god investering.2 Ett annat 
exempel är Statoil som betalade över en halv miljon kronor för att synas tre sekunder i den 
svenska filmen ”Hamilton” och som dessutom ansåg att det var ett bra pris eftersom man fick 
sina önskemål om placeringen uppfyllda till 100 %. I produktplaceringarnas värld existerar en 
helt egen uppsättning regler där marknadsförare och producenter ingår unika ”I`ll scratch your 
back if you scratch mine-avtal” där prislappen kan röra sig om fantasisummor om miljontals 
dollar. 3 
 

1.1 Vad är produktplaceringar? 
 
Vad är då produktplaceringar? Begreppet produktplacering härstammar från engelskans 
”product placement” och innebär i korta ordalag att företag exponerar sina produkter, sitt 
varumärke eller sitt företagsnamn i olika medier som film eller Television.4 Begreppet 
kommer från slutet av 1970-talet men har setts förekomma redan på 1920-talet i Amerika vid 
exponering av cigaretter. Enligt Gupta et al 5fick inte produktplaceringar sitt riktiga 
genombrott förrän när godiset Reese´s Pieces exponerades i filmen E T. i början av 1980-
talet. Exponeringen sägs ha lett till att försäljningen ökade med hela 66 procent. På den 
svenska marknaden har vi sett produktplaceringar i filmer och TV-program sedan mitten av 
90-talet.  
 
Bland teoretikerna verkar det råda viss oenighet om hur begreppet produktplacering skall 
definieras och vad som skall räknas in i begreppet. Detta beror antagligen på att det finns flera 
olika sätt på vilka en produkt kan exponeras i en film eller ett TV-program. Generellt kan man 
säga att det finns fyra olika typer av produktplacering6: 

1) Varans eller märkesinnehavarens namn både syns och nämns i dialogen, 
2) Varans eller märkesinnehavarens namn nämns men syns inte, 
3) Logotypen eller förpackningen syns men nämns inte,  
4) Varan eller märkesinnehavaren kan identifieras på grund av dess distinkta design, trots 

att varken namnet eller logotypen syns eller nämns.  
                                                 
1 Resumé. (1998) - Mr produkt Peter Carnello placerar dig rätt  
2 Resumé. (1998) - Bond i centrum. 
3 Brandweek. (1994) - Entertainment: Studios place, show and win: Product placement grows 
up. 
4 Gupta et al. (2000) - Viewers evaluation of product placement in Movies. 
5 Ibid  
6 Baker, M.J & Crawford, H. A. (1995) – Product Placement. 
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Konsumentverket uttrycker i en skrift från 1999 att det också finns tre olika sätt att 
produktplacera som jag tycker bör nämnas.7 Det första är att produkten kan vara synlig i en 
scen, det andra är att produkten kan användas av en skådespelare och det tredje är att den kan 
omnämnas i manuskriptet. Som jag nämnde tidigare finns det många olika definitioner på 
begreppet produktplacering och olika författare betonar också olika saker i sina definitioner. 
Jag ska nämna och kommentera några definitioner som jag tycker är väsentliga för arbetet: 
  

“In the context of movies, product placement has been defined as the inclusion of 
consumer products or services in motion pictures for promotional purposes” 

    (DÁstous och Chartier, 2001 sid 1) 
 
DÁstous och Chartiers definition innebär ungefär att ett företag exponerar sina produkter i 
filmer och TV-program vilket innebär att det är en väldigt bred definition. Den lämnar ute 
information om att exponeringen måste vara en medveten strategi från företagets sida eller att 
företaget måste ge någon form av kompensation tillbaka för att det ska räknas till kategorin 
produktplaceringar. En annan definition som jag tycker bör finnas med är: 
 

”Product placement, or more precisely, brand placement, is the inclusion of a brand 
name product, package, signage or other trademark merchandise within a motion 
picture, television show or music video” 

    (Babin och Carder, 1996 sid 140) 
 
Babin och Carder framhäver i sin definition varumärkets betydelse för en lyckad 
produktplacering, men även de utelämnar det faktum att produktplaceringen måste vara en 
medveten handling från marknadsförarens sida. Den sista definitionen som jag ska ta upp är 
Balasubramanians (1994): 
 

”Product placement is a paid product message aimed at influencing movie (or 
television) audiences via the planned and unobtrusive entry of a branded product into 
a movie (or television program). The typical product placement stems from a 
symbiotic relationship between a moviemaker and a product sponsor.” 

    (Balasubramanian, 1994 sid 30) 
 
I Balasubramanians definition poängteras däremot att produktplacering är en medveten 
strategi från företagets sida och att företaget måste betala för exponeringen av sin produkt, sitt 
varumärke eller sitt företagsnamn.  
 
Eftersom det bevisligen finns många definitioner av begreppet produktplacering som skiljer 
sig ifrån varandra på olika punkter kommer jag att ange de kriterier som jag anser måste vara 
uppfyllda för att exponeringen av en produkt skall kunna kallas för produktplacering. För att 
läsarna ska kunna se min ståndpunkt i frågan kommer jag också att ge min definition av 
fenomenet produktplacering.  
 
Det första kriteriet är att någon form av ekonomisk kompensation måste utgå från företaget 
vid exponeringen av dess produkt. Det andra kriteriet är att exponeringen måste vara en 
naturlig del av produktionen, vilket innebär att den måste vara integrerad i handlingen på ett 
eller annat sätt och får således inte visas separat före, efter eller på annat sätt utanför filmen. 

                                                 
7 Konsumentverket. (1999) – Trix och trender i reklamen 
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Det tredje kriteriet är att företaget som står bakom produkten måste på något sätt medverka till 
att produkten exponeras. Här menar jag att om en scen i en film exempelvis utspelar sig vid 
frukostbordet och det på bordet står en paket Kelloggs Corn Flakes är det endast 
produktplacering om företaget medvetet bidragit till att produkten exponeras.  
 
Utifrån de tre ovan nämnda definitionerna av Balasubramanian, Babin och Carder samt 
dÁstous och Chartier har jag kommit fram till följande definition som jag tycker fungerar för 
mig och som jag kommer att ha i tankarna vid det fortsatta arbetet med min undersökning: 
 

”Produktplacering är en av företaget medveten exponering av en produkt, varumärke 
eller ett företagsnamn i en film, musikvideo, serie eller annan TV-produktion. För att 
handlingen ska räknas som en produktplacering måste också ekonomisk kompensation 
utgå från företaget.” 

 

1.2 Studiens relevans 
 
Jag har valt att undersöka fenomenet produktplaceringar utifrån ett konsumentperspektiv. De 
flesta tidigare studier som gjorts har haft managementperspektivet i fokus och därmed också 
en stark fokusering på en individualistisk syn men de ignorerar ändå konsumentens tankar och 
reaktioner. Filmer och TV-program är sådana aktiviteter som ofta konsumeras i sällskap med 
andra i en social situation där interaktioner sker konsumenter emellan. Därför anser jag att när 
man ska undersöka produktplaceringars effekt måste hänsyn tas till det sammanhang där 
konsumtionen av produktplaceringen sker.  
 
Jag anser att denna undersökning är intressant ur flera perspektiv. Dels för att den kan ha ett 
generellt samhällsvetenskapligt värde men även ur ett mer renodlat företagsekonomiskt 
perspektiv. Fokus i det material som redan gjorts ur konsumentens perspektiv ligger på 
konsumenters attityder till produktplacering som fenomen samt etiska aspekter. Min 
förhoppning är att kunna ge ett litet men kanske ändå viktigt bidrag till den ekonomiska 
vetenskapen genom att studera såväl konsumenters perceptuella förmåga som deras 
upplevelser av placeringen.  
 
Jag tror att en förståelse för hur konsumenter uppmärksammar produkter i detta sammanhang 
är oerhört viktigt för de företag som använder sig av eller står i begrepp att använda 
produktplacering som kommunikationsverktyg. Förutom vetskap om att produkten eller 
märkesnamnet faktiskt uppmärksammas vill man ju ha vetskap om ifall placeringen också 
bidragit till en gynnsam uppfattning av objektet.  
 
Med min studie önskar jag alltså bidra till förståelsen för möjligheterna att med 
produktplacering kommunicera ett varumärkes identitet på ett positivt och gynnsamt sätt. Jag 
tror att arbetet kommer att vara av intresse för såväl företag som redan produktplacerar som 
företag som någon gång funderat på att använda sig av produktplacering. Vidare hoppas jag 
naturligtvis att arbetet skall kunna vara intressant för den som är intresserad av 
produktplacering generellt. 
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För att binda ihop mina tankegångar har jag satt upp tre konkreta frågeställningar som jag 
ämnar söka svar på med min studie. Dessa frågeställningar är: 
1) Vad är det som gör produktplacering till ett bra kommunikationsverktyg? 
2) I vilken utsträckning uppmärksammas produktplaceringar? 
3) Vad påverkar produktplaceringar sett utifrån konsumentens perspektiv? 

1.3 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse hos läsaren för produktplaceringens förmåga att 
kommunicera en produkts identitet. Jag är även intresserad av att undersöka vad som 
egentligen uppmärksammas vid filmkonsumtion sett utifrån mottagarens perspektiv, samt 
vilka tankar och associationer dessa perceptioner ger upphov till hos konsumenten. I syftet 
ingår också att studera hur konsumtion av film i grupp påverkar de perceptioner som görs hos 
individer angående produkter och märken.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Jag har valt att basera min studie på individers kognitiva processer och att avgränsa mig till att 
studera perceptionsprocesserna kring produktplaceringar endast utifrån ett 
mottagarperspektiv. Att jag väljer att ha mottagarens perspektiv i fokus är för att som jag 
nämnde tidigare finns det en brist på undersökningar gjorda med konsumenten i fokus och 
därför tycker jag att det synsättet känns mest intressant.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 
Här presenterar jag min teoretiska referensram som introducerar de för syftet relevanta 
teorierna som jag har funnit. Jag har i huvudsak byggt upp min referensram kring två 
huvudteman: kommunikationsteorier och teorier om konsumentbeteende. Jag har använt mig 
av ett antal olika källor såsom: kurslitteratur, tidsskrifter, Internet, personalen på 
högskolebiblioteket i Lund och vid HTU samt råd och tips från lärare för att hitta intressant 
forskning som berör mitt undersökningsområde. I vissa fall har jag känt mig tvungen att sålla 
bland materialet och även att försöka få en ny vinkling på det så att det passar bättre ihop 
med mina studier, men det har varit en intressant och lärorik resa som har gett mig mycket 
kött på benen. 
 
Fastän produktplacering inte är ett helt nytt fenomen utan har använts ett tag som 
marknadsföringsverktyg har det gjorts begränsat med forskning kring ämnet. Det flesta 
studier som gjorts är dessutom gjorda utifrån samma perspektiv; nämligen ett 
managementperspektiv där produktplaceringar ses som ett effektivt verktyg ur både 
marknadsförings- och kostnadssynpunkt.8 Mycket energi läggs av marknadsförare på att hitta 
den rätta filmen och att ha de rätta kontakterna men lite energi har lagts på att undersöka 
vilken effekt produktplaceringar i själva verket har hos konsumenterna när de upplever dem.9 
Managementperspektivet, som till största delen har sin utgångspunkt i USA, identifierar 
produktplaceringar som ett fenomen som inträffar i och med marknadsförarens val av källa att 
placera produkten i. I mitt arbete vill jag dock kasta tärningen och vända på frågan och 
undersöka om det inte istället kan vara så att produktplaceringar bör ses som en aktivitet som 
uppstår i samband med att konsumenterna tar del av källan där produktplaceringen skett. 
Managementperspektivet fokuserar starkt på en individualistisk syn men ignorerar ändå 
konsumentens tankar och reaktioner inför produktplaceringen. Filmer och TV-program är 
sådana aktiviteter som ofta konsumeras i sällskap med andra i någon form av social situation 
där interaktioner sker konsumenter emellan. Därför anser jag att när man ska undersöka 
produktplaceringars effekt så måste man också ta hänsyn till det sammanhang där 
konsumtionen av produktplaceringen sker.  
 
Dagens konsumenter ställs inför allt fler valmöjligheter eftersom utbudet av varor och tjänster 
ständigt ökar och konsumenterna har även en stor mängd information till sitt förfogande för 
att göra sina val. Den stora tillgången till information kan göra det lättare för konsumenterna 
att jämföra likvärdiga produkter från olika leverantörer i avseenden som pris och kvalitet. 
Utifrån informationen som kommer fram kan kunderna sedan fatta det beslut som de själva 
finner mest tillfredsställande. Ett faktum som följer med det ökade produktutbudet är att det 
blir allt viktigare för företagen att differentiera sig. Om ett företag inte lyckas särskilja sin 
produkt från konkurrenternas kan det bli svårt för konsumenterna att se fördelarna med just 
det företagets produkt och försäkra dem om att det är just den produkten de behöver. Genom 
att skapa sig en stark varumärkesidentitet10 kan dock chanserna öka att konsumenter som är 
ute efter en specifik egenskap som produkten besitter också kommer att köpa produkten.  
                                                 
8 Society for the Advancement of Education, (1999) 
9 DÁstous, A och Séguin, N. (1998) - Consumer reactions to Product Placement Strategies in 
Television Sponsorship. 
10 Med varumärkesidentitet menas “de associationer som företaget bakom varumärket 
aspirerar på att skapa och upprätthålla på marknaden” – Uggla. (2001, sid 83) – Organisation 
av varumärken – för kapitalisering och affärsutveckling. 
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Det räcker dock inte med att enbart ha en stark varumärkesidentitet. Företagen måste även ha 
förmågan att kommunicera sitt varumärkes identiteten på ett sätt så att de konsumenter man 
riktar sig mot uppmärksammar meddelandet. Det finns idag ett stort antal sätt för företag att 
kommunicera sitt budskap på och ett lika stort antal kanaler att göra det igenom. Kotler 
nämner i sin kommunikationsmix fyra olika kommunikationsverktyg: reklam, 
försäljningskampanjer, PR och publicitet samt personlig försäljning.11 I dagens samhälle 
tävlar dock marknadsförare ständigt om att hitta nya utrymmen att utnyttja för att locka till 
konsumtion. Kombinationen av en allt kraftigare konkurrens och Internets framväxt har fått 
marknadsförarna att få upp ögonen för så kallade ”non traditional locations” för att få ut sina 
meddelanden till allmänheten.12 Ett bra exempel på sådan reklam är produktplacering. Andra 
exempel på ”non traditional locations” är de annonser vi ser på bussar, bensinpumpar och 
baksidan av kvittot vi får i mataffären. Denna alltmer påtagliga tävlan om att hitta utrymme 
för annonsering gör att produktplacering ser ut att ha en ljus framtid och man kan nog med 
säkerhet säga att det har blivit ett tillägg i promotionsmixen som marknadsförare måste lära 
sig hantera. Vissa inom branschen går till och med så långt som att säga att 
produktplaceringar i film och tv-program håller på att konkurrera ut den traditionella ”30-
sekundersreklamen” i TV eller annonsens plats som dominerande marknadsföringsverktyg.13 
 
Om man tittar på produktplaceringar utifrån ett företags synvinkel innebär det ett sätt skapa en 
image åt en produkt eller ett märke utan att använda de mer traditionella medierna som tryckta 
bilder eller reklamfilm. Företagen kan sedan använda sig av tekniken att koppla den produkt 
de vill visa till en händelse eller roll i en film eller ett tv-program och låta objektet visas i en 
”naturlig” miljö. Till skillnad från reklamfilmer där konsumenten har möjlighet att ”zappa” 
eller annonser som kunden bläddrar förbi, har företag större tilltro att konsumenten exponeras 
för produktplaceringar. Detta måste ses som en oerhörd styrka i en värld med ett ständigt 
ökande mediebrus och problem som kanalzapping. Idag har de flesta hushåll också video 
vilket gör att ”zipping”, dvs. att man spelar in ett program för att titta på i efterhand och spolar 
förbi reklaminslagen, kan vara ett problem.14 Enligt en undersökning utförd av A C Nielsen är 
det så många som två tredjedelar av alla videoägare som vanligtvis spolar förbi 
reklaminslagen på inspelade program. Man kan även se en tendens till en framtida ökning av 
zipping då den är vanligare bland yngre tittare och merparten av videotittarna hör till denna 
kategori.15  
 
Produktplaceringar kan vara lösningen på dessa problem om man får tro marknadsförarna. 
Denna typ av ”smygreklam” är inte lika lätt för konsumenter att undkomma som annonser och 
TV-reklam. Det är till exempel inte många biobesökare som betalar ett dyrt pris för sin biljett 
för att sitta och blunda för att undvika att se placerade produkter. Enligt Gupta et al.16 ser 
företag produktplaceringen som ett bra verktyg att använda sig av för att nå ut till en mycket 
bred publik. Budskapet som levereras blir också av den mer bestående formen med en 

                                                 
11 Kotler et al. (1999) – Principles of marketing 
12 New Orleans city business. (2000) - Placement of promos raises questions: Is no place safe 
from advertising? 
13 New Zealand Marketing Magazines. (2001) - Product Placement: Now starring at a cinema 
near you. 
14 Gilmore, R. F & Segunda, E. (1993) - Zipped TV commercials boost prior learning. 
15 Ibid 
16 Gupta et al. (2000) – Viewers evaluation of Product Placement in Movies. 
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långvarig effekt eftersom filmen inte bara ses under den period som den går på biografer runt 
om i världen, utan även åtskilliga år efteråt då den visas på TV eller hyrs på video och DVD.  
 
Balasubramanian påpekar dock att det även kan finnas visa nackdelar med att grunda sin 
reklamkampanj på produktplaceringar.17 Bland annat hävdar han att exponeringen av 
produkten får en mindre direkt effekt än vid användandet av andra mer tydliga 
kommunikationsverktyg. Dessutom är det som med all marknadskommunikation svårt att 
mäta effekterna och lönsamheten av produktplaceringen. Att en produkt eller ett märke syns i 
bild behöver inte automatiskt betyda att konsumenter lägger märke till dem och lägger dem på 
minnet. Alltså väcker fenomenet produktplaceringar samma självklara fråga som alla 
reklamkampanjer gör och som även ligger till grund för detta arbete: vilken funktion fyller de 
och i vilken utsträckning uppmärksammar konsumenterna produkterna/märkesnamnet? 
Marknadsförare måste även ställa sig en annat viktig fråga; nämligen hur 
produktplaceringarna uppfattas och vilka tankar och associationer de ger upphov till hos 
konsumenterna. 
 

2.1 Kommunikationsprocessen 
 
Jag har använt mig av den klassiska kommunikationsprocessen i Kotlers tappning för att 
illustrera mina tankegångar.18 Kommunikation handlar i grund och botten enligt Kotler om en 
sändare som vill överföra någon form av budskap till en mottagare. Processen att förvandla 
det avsedda meddelandet till en symbolisk form såsom bild eller text kallas för kodning. 
Sändaren måste även ta ställning till vilken kanal han vill använda för att föra fram sitt 
budskap. I motsatt ända uppstår en process som har starka likheter med kodning därför att 
mottagaren måste ge de sända symbolerna en mening genom att avkoda dem. För att det ska 
existera en god kommunikation måste sändaren och mottagarens kodning och avkodning likna 
varandra i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Managementsynen fokuserar intresset på kodningen och meddelandet, det vill säga själva 
utformningen av produktplaceringen. Jag skulle istället vilja lyfta blicken och fokusera på 
avkodningen och mottagaren. Vad är det som händer hos konsumenten när 
produktplaceringen visas? ”Bruset” i modellen är de olika fysiska och mentala hinder som 
finns när mottagaren ska ta emot meddelandet och som stör kommunikationsprocessen på 
olika sätt. Bruset kan bestå av de attityder, värderingar, erfarenheter och beteenden som 
påverkar vårt sätt att uppfatta verkligheten och vår förmåga att kommunicera. Brus kan 
medföra att mottagaren får ett annat budskap än det som avsändaren avsåg eller att 
mottagaren kanske inte uppfattar budskapet alls.  
 
 
 

                                                 
17 Balasubramanian, S.K. (1994) – Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and 
Public Policy Issues.  
18 Kotler, P. et al. (1999). Andra upplagan - Principles of Marketing  
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Bild 1. Kommunikationsprocessen - Kotler, P et al (1999) Andra upplagan. Principles of 
marketing, sid 759 
 
Enligt Kotler är, som jag nämnde tidigare, en förutsättning för att meddelandet ska bli 
effektivt att sändarens kodning överensstämmer relativt väl med mottagarens avkodning. 
Kotler menar vidare att det finns tre orsaker till att avsändaren inte lyckas få igenom sitt 
meddelande till mottagaren19. Den första orsaken är att mottagarens uppmärksamhet är 
selektiv, detta kallar Kotler för selektiv uppmärksamhet. Vi utsätts dagligen för en stor mängd 
kommersiella budskap men vi uppmärksammar bara en liten del av dem. Därför är det av stor 
vikt för avsändaren att utforma sitt budskap så att det fångar mottagarens uppmärksamhet. 
Den andra orsaken är mottagaren har individuella attityder och föreställningar vilket medför 
en risk att han eller hon förvränger meddelandet så att de hör det de vill höra – selektiv 
förträngning. Avsändarens budskap måste för bästa resultat vara lättbegripligt, intressant samt 
upprepas ofta. Den tredje orsaken som Kotler anser ligga till grund för att budskapet inte når 
mottagaren på det sätt som sändaren avsett är selektiv erinran. Selektiv erinran innebär att 
endast ett fåtal av alla de meddelanden som når mottagaren kommer att stanna kvar i 
långtidsminnet. 
 
All kommunikation involverar en sändare, ett budskap, en kanal genom vilket budskapet 
kommuniceras och en mottagare. I min studie är sändaren ett företag som vill förmedla sitt 
budskap, kanalen är filmen ”Die another day” där produktplaceringen placeras och 
mottagarna är här konsumenterna som går på bio och ser filmen eller hyr den på DVD och 
video. Syftet med hela marknadskommunikationen är att skapa någon form av respons hos 
mottagaren av budskapet. Budskapet som tas emot av konsumenterna är dock inte alltid 
identiskt med det budskap som företaget avser att kommunicera. Det sätt som budskapet tas 
emot av konsumenterna är av stor vikt för företaget och därför anser jag att det är viktigt att 
lägga tyngdpunkten på mottagarperspektivet i min studie. 
 

                                                 
19 Kotler, P. et al. (1999). Andra upplagan - Principles of Marketing  
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2.2 Produktplaceringars karaktär 
 
Balasubramanian har studerat produktplacering och kommit fram till att denna typ av 
marknadskommunikation avviker från andra typer av reklam genom sin speciella karaktär på 
meddelandet.20 Han hävdar att produktplaceringar har egenskaper som skiljer sig från andra 
kommunikationsverktyg, och menar att det är ett så kallat hybridmeddelande. Med 
hybridmeddelande menas att meddelandet har en icke-kommersiell karaktär, budskapet är 
utformat på ett sätt så att det inte tydligt framgår att det handlar om reklam. Andra exempel på 
hybridmeddelanden är infomercials, länge reklamfilmer utformade som informationsfilmer.  
 
Vidare hävdar Balasubramanian att konsumenter ytterst sällan är medvetna om att de har 
utsatts för ett hybridmeddelande och därför bearbetar de den typen av 
marknadskommunikation annorlunda jämfört med t ex TV-reklam eller annonser. Mottagare 
av hybridmeddelande har lättare att erinra sig denna typ av budskap på grund av den så 
kallade von Restorff-effekten.21Von Restorff-effekten innebär att information som är ny eller 
oväntad bearbetas på ett mer genomgripande sätt vilket gör att mottagaren lättare minns det. 
Mottagare av ett budskap som en produktplacering är inte inställd på ett produktrelaterat 
budskap då de tittar på en film eller ett TV-program och då lyckas sändaren framkalla von 
Restorff-effekten. Balasubramanian menar att det är viktigt att en produktplacering integreras 
väl i filmens handling, inte för att sändaren skall dölja själva produktplaceringen utan för att 
dölja dess kommersiella budskap. Produktplaceringen bör vara utformad så att den syns väl 
samtidigt som den känns som en naturlig del av sammanhanget för att uppnå bästa effekt.  
 
Det finns några få studier som behandlar ämnet om konsumenters varumärkesmedvetenhet 
ökar avsevärt efter att ha sett en film som innehåller produktplaceringar.22 Undersökningarna 
menar att produktplacering kan vara effektiv då ett företag är ute efter att öka 
varumärkesmedvetenheten, men säger också att det är svårt att mäta eftersom konsumenter 
ofta tror sig ha sett produktplaceringar som inte funnits med i filmen. D Ástous och Chartier23 
gjorde en konsumentundersökning som visade att olika typer av produktplacering har olika 
effekt på konsumenters minne och deras uppfattning av placeringen. Konsumenters minne av 
produktplaceringen var bättre om huvudpersonen i filmen varit involverad medan minnet var 
sämre om produktplaceringen varit alltför integrerad i filmens handling och därför svårare att 
urskilja.  
 
Nebenzahl och Secunda24har även gjort undersökningar där syftet har varit att utvärdera 
konsumenters attityd gentemot produktplacering som fenomen. I en konsumentundersökning 
kom de fram till resultatet att merparten av konsumenterna hade en positiv attityd gentemot 
produktplacering med undantag för ett fåtal som ansåg att produktplacering var ett dåligt 
alternativ då den gick att jämställa med subliminalperceptionsmarknadsföring. Subliminal-

                                                 
20 Balasubramanian, S.K. (1994) – Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and 
Public Policy Issues.  
21 Ibid 
22 Babin och Cardier (1996) och Gupta och Lord (1998) 
23 d Ástous, A och Séguin, N.(2000) – A study of Factors Affecting consumer Evaluations and 
Memory of Product Placement in Movies: Journal of Current Issues and Research in 
Advertising, volume 22, No2. 
24 Nebenzahl, I.D & Secunda, E. (1993) – Consumers Attitudes Towards Brand Placement: 
International Journal och Advertising, January. 
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perceptionsmarknadsföring innebär att ett företag klipper in extremt korta kommersiella 
budskap i en film eller ett TV-program. Dessa budskap är så korta att de inte uppfattas annat 
än i tittarnas undermedvetna. T ex har Coca-cola använts sig av denna typ av marknadsföring 
vid en filmvisning på 50-talet och det sägs att försäljningen av drycken ökade betydligt i 
pausen. (Foxall et al, 1998)). Gupta och Gould 25 har gjort en liknande undersökning och även 
de kunde utläsa en viss negativ inställning till produktplacering hos några individer, men här 
berodde den negativa inställningen på vilken typ av produkt det gällde. Konsumenterna i 
undersökningen var mer negativt inställda till produktplacering av produkter som 
alkoholhaltiga drycker och cigaretter än när det gällde vanliga konsumentprodukter.  
 

2.3 Kognitiva processer 
 
Kognitiv psykologi kan definieras som den delen av psykologin som handlar om människans 
informationsprocesser. Med människans informationsprocesser menas vårt sätt att inhämta, 
bearbeta och använda information om världen. Vi kan dela upp informationsprocesserna i fyra 
olika delar: perceptionsprocesser, minnesprocesser, tankeprocesser och språkliga processer. 26  
 
Man kan även göra en uppdelning av människans informationsprocesser i kognitiva 
respektive icke-kognitiva processer. De icke-kognitiva processerna är processer som är 
emotionella eller motivationella. Emotionella processer är processer som involverar de 
känsloreaktioner ett visst kognitivt innehåll väcker. Ett kognitivt innehåll kan därmed variera 
från en typ av känsloreaktion till en annan beroende på till exempel vilka typer av 
associationer en viss situation kan ge upphov till hos olika individer. Kognition är också på ett 
liknande sätt kopplat till motivation. Detta syns bland annat genom att mänskligt beteende 
styrs av olika individers mål och de föreställningar de har om hur dessa mål ska kunna 
förverkligas. Målen kan vara medvetna eller omedvetna för individen själv, men de besitter 
alltid ett visst kognitivt innehåll. 27 
 
Som individ tar vi ständigt emot sinnesintryck som förser oss med information om vår 
omgivning. Att ta in sådan omvärldsinformation kalls för perception. All perception kan ses 
som en samverkan mellan stimulusinformation från omvärlden och de olika slags strukturer 
som finns hos den levande organismen som också möjliggör upptagandet av sådan 
information. Det är endast konstruktionen och komplexiteten hos våra sinnesorgan som sätter 
gränser för hur mycket av den tillgängliga informationen runt omkring oss som vi kan ta in. 
De inre, kognitiva strukturerna som avgör vart individer riktar sin uppmärksamhet och hur de 
tolkar den inkommande informationen ser inte likadana ut hos två individer. Detta får till följd 
att två individer som bevittnar samma situation kan få två helt olika upplevelser av 
situationen.28  

                                                 
25 Gupta, P.B & Gould, S.J (1997) – Consumers perception of the ethics and acceptability of 
product placements in movies: Product category and individual differences: Journal of current 
issues and research in advertising. 
26 Lundh, L. Montgomery, H & Waern, Y. (1992) – Kognitiv psykologi 
27 Ibid 
28 Lundh, L. Montgomery, H & Waern, Y. (1992) – Kognitiv psykologi 
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Smith har definierat perception på följande sätt29 
 

”Perception is an active, creative process in which raw sensory data are coded 
into the electrical language of the nervous system, organized and given 
meanings derived from our unique personal experiences” 
  (Smith, R.E (1993, sid 201)) 

 

2.3.1 Perceptionens individuella skillnader  
 
Våra personliga intressen styr i stor utsträckning vad det är vi uppmärksammar. Intern 
motivation och olika faktorer som rör personligheten fungerar som filter som hjälper oss att 
bestämma vilken information som vi väljer att ta till oss.30 Ett exempel är en botanist som går 
genom en park, han lägger säkert märke till vilka växter som finns i parken medan en 
landskapsarkitekt som tar samma promenad är mer trolig att fokusera på parkens uppläggning 
och layout. En tredje individ på parkvandring lägger kanske inte märke till något av detta utan 
uppmärksammar endast doften från den intilliggande restaurangen eftersom det är lunchtid 
och han börjar bli hungrig.  
 
Människor kan också ha olika så kallad kognitiv stil, det vill säga skillnader i 
uppmärksamhetsfunktionen.31 Olika människor kan vara mer eller mindre inriktade på 
antingen aktivt informationsinhämtande eller ett receptivt mottagande av sinnesintryck. Om vi 
tänker oss två ytterligheter har vi i det första fallet en person som är totalt inriktad på att 
inhämta information för olika praktiska ändamål som aldrig tar sig tid att uppleva själva 
sinneskvaliteterna. I det andra fallet kan vi tänka oss en person som är helt absorberad av 
själva sinnesupplevelsen och dess estetiska kvaliteter till en så hög grad att han glömmer bort 
att inhämta perceptuell information nödvändig för praktiska ändamål.  
 
Människor har också olika förprogrammerade scheman inom sig och det är dessa scheman 
som styr vad vi uppmärksammar och tar till oss i en viss situation. Ett schema är 
benägenheten för att inhämta viss information snarare än annan. Hur dessa scheman ser ut hos 
en viss person styrs av våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Vilken information vi 
uppmärksammar beror också delvis på vilka scheman som är aktiva just vid det aktuella 
tillfället. 32 
 
Som jag nämnde tidigare är det inte alltid som konsumenters perception av ett meddelande 
överensstämmer med det egentliga meddelande som företaget försöker föra fram med sin 
produktplacering. Drayton menar därför att det är viktigt att företagen genomför någon form 
av marknadsundersökning för att testa hur konsumenterna reagerar på produktplaceringen. 
Konsumenternas svar på meddelandet kan skilja sig väsentligt mot vad avsändaren föreställt 
sig.33Vissa köpare kanske inte alls förstår budskapet eller ännu värre, ger en negativ respons 
på budskapet. Budskapet påverkas av olika personliga, sociala och psykologiska faktorer. 
Eftersom individers förmåga att bearbeta information är begränsad hävdar Drayton att alla 
människor har ett perceptionsfilter som tillåter oss att välja från den mängd stimuli som vi 

                                                 
29 Smith, R.E (1993) – Psychology 
30 Ibid 
31 Lundh, L. Montgomery, H & Waern, Y. (1992) – Kognitiv psykologi 
32 Lundh, L. Montgomery, H & Waern, Y. (1992) – Kognitiv psykologi 
33 Foxall, G.R et al (1998) – Consumer psychology for marketing 
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ständigt utsätts för. Perceptionsfilter är ett av den mängd problem som marknadsförare ställs 
inför vid utförandet av sitt budskap. 34 

 

2.3.2 Perceptionens olika processer 
 

”As you read these words, 100 million sensory messages may be clamouring for 
your attention. Only a few of these messages register in awareness: the rest you 
may perceive either dimly or not at all. But you can shift your attention to one of 
those unregistered stimuli at any time” 

(Smith, R.E (1993) – 
Psychology, sid 202) 

 
Perception kan sägas bestå av två olika selektiva processer, nämligen att fokusera på viss 
stimuli samtidigt som man filtrerar bort annan inkommande information.35 Vi tar ständigt 
emot en ström av intryck med våra sinnen men det är bara en liten del av dessa som 
uppmärksammas och som vi därför kan sägas vara medvetna om. Vår medvetna 
uppmärksamhet har således en begränsad kapacitet och vi måste därför välja vilka stimuli vi 
ska ta del av, på ett medvetet eller omedvetet plan. Genom åren har många forskare undersökt 
effekten av att viss information hamnar i fokus för vår uppmärksamhet samt vad som händer 
med den ratade informationen.  
 
Forskare har visat att ju oftare en individ utsätts för ett visst stimuli, desto mer tycker de om 
stimulit i fråga. Detta kallas även ”the mere exposure effect” och innebär enligt Hoyer & 
MacInnis att våra attityder gentemot nya saker oftast är negativa till en början men ju mer 
välkänt något blir desto mer lär vi oss uppskatta stimulit.36 Robert Zajonc vid universitetet i 
Michigan fattade intresse för att undersöka om ”the mere exposure effect” kunde 
åstadkommas på ett ”förmedvetet” stadium och om effekten i så fall var den samma. Vid ett 
försök att påvisa detta visade Zajonc stimuli för försökspersoner med en sådan hastighet att de 
endast uppfattade dem som ljusflaschar. Resultatet blev dock detsamma att de objekt som 
visats ett större antal gånger upplevdes som mer positivt även om försökspersonerna inte 
medvetet hade uppfattat stimulit. Resultatet påvisar även att tröskeln för en medveten 
upplevelse av perception är högre än tröskeln för perception i sig själv. 37 

 

2.3.3 Subliminala meddelandes påverkan på våra attityder och beteende 
 
Studier gjorda på ämnet huruvida annonser och övrig reklam kan påverka individers attityder 
utanför deras medvetna kontroll har visat att medan en individ fokuserar sin uppmärksamhet 
på en huvuduppgift kan information som inte är objekt för uppmärksamheten bearbetas. 
Huvuduppgiften kan t ex vara att läsa en artikel i en tidning och ändå samtidigt omedvetet 
processera en annons som är placerad bredvid artikeln. Fenomenet kallas ”incidental exposure 

                                                 
34 Foxall, G.R et al (1998) – Consumer psychology for marketing 
35 Smith, R.E (1993) – Psychology 
36 Hoyer, W.D & MacInnis, D. J (2000)– Consumer behaviour  
37 Smith, R.E (1993) – Psychology 
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– tillfällig exponering”, och kan omedvetet påverka individers attityder till annonsen eller 
märket i annonsen trots att individen inte visar något uttalat minne för att ha sett annonsen. 38 
 
Det råder dock delade meningar bland forskare om vilken nivå av analys som är möjlig på ett 
omedvetet plan vid den här typen av exponering. Vissa forskare menar att processandet är 
begränsat till en ”feature analysis”, dvs. att exponering enbart medför att information rörande 
det rent perceptuella utseendet, fysiska, är möjligt att lägga på minnet. En ”feature analysis” 
medför att exponeringen till stimuli ger upphov till ett minnesspår av stimulits utseende vilket 
gör att det lättare kan plockas fram från minnet vid nästkommande tillfälle. Detta innebär 
också att exponeringen av stimulit ökar sannolikheten att en individ ska inkludera produkten i 
en annons till sitt stimulusbaserade ”consideration set” dvs., i en situation där en bild på 
produkten finns närvarande i en annons. 39En persons ”consideration set” är de produkter som 
finns i en individs minne och som aktiveras i t ex en köpsituation där individen måste göra ett 
val mellan olika märken. Om vi t ex ska köpa en läsk står valet kanske bara mellan Cocacola 
eller Pepsi eftersom de andra läskmärkena inte tillhör just den individens ”consideration set” 
av läskmärken.40 
 
Andra forskare hävdar dock att en mer meningsfull ”semantic analysis” är möjlig, dvs. ett 
processande av stimulus på ett djupare, mer bestående plan. Vid en ”semantic analysis” kan 
kopplingar från stimulus göras till begrepp i individers minne som relaterar till stimulit, till 
exempel kan ordet Volvo i en annons leda till att ord som bil, säkerhet, Sverige mm aktiveras 
i en individs minne.41Sannolikheten för att en semantisk analys ska äga rum kan modereras 
genom huruvida så kallad kontextuell information visas tillsammans med produkten vid 
tillfället för exponeringen eller inte. Kontextuell information innebär här det kontext ett 
stimulus visas i. Studier har visat att ett stimulus som var inbäddad i ett naturligt, förutsägbart 
sammanhang identifierades lättare än stimulus som visades i ett mer oförutsägbart, onaturligt 
sammanhang. 42 
 
En teori som förklarar den tidigare nämnda sannolikheten för att en semantisk analys ska 
inträffa, även kallad ”the facilitation effect”, föreslår att kontextuell information aktiverar ett 
visst schema relevant för temat ifråga, redan innan objektet identifieras. Aktiveringen av ett 
sådant schema skapar i sin tur förväntningar på vilka objekt som sannolikt kan vara 
närvarande vilket även förenklar objektidentifieringen ytterligare. Att placera en produkt i en 
viss scen i en film eller ett TV-program kan alltså öka sannolikheten för en semantisk analys 
av produkten, vilket i sin tur förenklar aktiveringen av produktkonceptet från minnet. 43 
 

                                                 
38 Shapiro, S (1999) – When an ads influence is beyond our conscious control: Journal of 
consumer research 
39 Ibid 
40 Hoyer, W.D & MacInnis, D. J (2000)– Consumer behaviour 
41 Shapiro, S (1999) – When an ads influence is beyond our conscious control: Journal of 
consumer research 
42 Shapiro, S (1999) – When an ads influence is beyond our conscious control: Journal of 
consumer research 
43 Ibid 
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2.3.4 Perception och konsumentbeteende 
 
Foxall hävdar att mätningar visar att uppskattningsvis 90 procent av de stimuli som uppfattas 
av individer fångas upp av synen. Resterande 10 procent fångas till största delen upp av 
hörseln. Därför använder sig reklammakare i hög grad av visuella och audiella stimuli i sina 
budskap.44 Men höga ljud, starka färger och stora annonser är inte i sig själva någon garanti 
för att konsumenten kommer att uppmärksamma meddelandet som avsändaren försöker 
förmedla. Konsumenters motivation kan enligt Foxall spela en avgörande roll för vilken grad 
av uppmärksamhet konsumenten ägnar meddelandet. Om budskapet innehåller något som 
konsumenten har intresse för eller behov av kommer han eller hon med största sannolikhet att 
ägna mer tid åt meddelandet. Till exempel kommer en person som går i tankar att köpa nytt 
hus att lägga märke till annonser från mäklare i tidningen och ge dem sin odelade 
uppmärksamhet. Samma person kommer inte att ta samma hänsyn till t ex bilannonserna om 
inte han eller hon planerar att köpa en ny bil också.   
 
Företag och reklambyråer försöker ibland porträttera sina varumärken som en naturlig del av 
konsumentens verklighet eller som en förlängning av konsumentens jag. Dolich pekar på 
olika studier som sammantaget visar på att konsumenter föredrar märken som stämmer 
överens med deras egen självbild, sådan som konsumenten önskar att han eller hon 
vore.45Resultat som kan dras från dessa studier som gjorts är att konsumentens perception av 
produktegenskaper som går utöver produktens fysiska karaktäristika härrör från 
marknadsföring, t ex varumärkesimage eller varumärkesdifferentiering. För att kunna 
undersöka effekterna av konsumenters perception av en produkts märkesimage måste alla 
faktorer som påverkar företagets marknadsföringsmix granskas. Kotler säger att det enklaste 
sättet att ge ett märke en personlighet är att låta en känd person, verklig eller påhittad, 
använda eller bli ihopkopplad med produkten.46 Om det är attraktiva eller populära personer 
som förmedlar företagets budskap uppmärksammas det i större utsträckning och skapar även 
en känsla av igenkännande. Här kan man tycka att produktplaceringar skulle ha en god chans 
att lyckas eftersom skådespelare och rollkaraktärer ofta är kända för den publik som tittar på 
filmen eller TV-programmet.  
 

2.4 Återkallande av information 
 
I artiklar och studier skrivs det ofta att det antal människor som exponeras för ett 
reklammeddelande på film eller TV är samma som det antal människor som faktiskt 
uppmärksammar meddelandet. Soldow och Principe anser att detta är felaktigt och grundar 
sina åsikter på undersökningar som visar att en stor andel människor i själva verket endast har 
en sporadisk uppmärksamhet riktat mot det som visas på TV. De menar även att 
uppmärksamheten som riktas mot TV-programmet varierar med vilket program man tittar 
på.47 Det vanligaste sättet att mäta effektiviteten av reklammeddelanden kallas för ”recall 
tests”. Testet mäter det intryck som exempelvis en annons gjort på en individs minne för att 
på så vis få svar på om individer minns reklamen ifråga samt i så fall vad och hur mycket 
                                                 
44 Foxall, G.R et al (1998) – Consumer psychology for marketing 
45 Ibid 
46 Kotler, P. et al. (1999). Andra upplagan - Principles of Marketing 
47Gunter, B. Furnham, a & Beeson, C (1997) Recall of television advertisements as a function 
of evaluation - The journal of psychology 
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individen minns. Det finns ett antal variabler som sägs påverka individers så kallade recall för 
reklammeddelanden som visas inbäddade i TV-program och några av dem är: produkten i 
reklamen, det humör programmet inducerar hos tittaren, den känslomässiga eller 
nöjesmässiga tillfredsställelse programmet inducerar, vilken grad av spänning programmet 
ger upphov till, attityd till programmet samt hur involverad tittaren är i programmet.48 
 

”Free recall and cued recall were significantly higher for the cognitively 
involving commercial in the cognitively involving program context than in the 
affectively involving program context and for the affectively involving 
commercial in the affectively involving program context than in the cognitively 
involving program context” 

(Sharma, A. (2000) – Recall of television 
commercials as a function of viewing context: the 
journal of general psychology, sid 3) 

 
Park och Mittal menar att reklamens effektivitet ökar när det finns kongruens, det vill säga 
full överensstämmelse, mellan programmet och den reklam det innehåller. Detta kallas för 
”the congruency effect” och studier har visat att ”the congruency effect” ger högre recall hos 
tittarna om det kommersiella meddelandet är utformat på ett sätt så att det upplevs som att det 
hänger samman med programmets utformning. I sina studier har de även gjort åtskillnad på 
kognitivt respektive affektivt involverande program och även på affektivt eller kognitivt 
baserade reklammeddelanden.49 Vid kognitiv involvering i en film eller ett TV-program är 
tittaren motiverad att ta till sig kunskap, utvärdera sina egna perspektiv utifrån andras åsikter 
eller tillfredsställa sin intellektuella nyfikenhet. Vid affektiv involvering tittar man på ett 
program av estetiska skäl som baseras på en uppskattning av programmet för programmets 
egen skull, inte för att det fyller någon direkt ändamålsenlig funktion.  
 
De studier som Park och Mittal gjort har resulterat i viktiga slutsatser för marknadsförare. 
Bland annat har studierna ökat förståelsen för hur ett programs kontext påverkar 
meddelandets effektivitet och även att kontexten erbjuder ett sätt att öka effektiviteten för 
reklam som visas i samband med specifika program. Med denna information i åtanke kan 
marknadsförare således placera sina specifika meddelanden i visa program som visat sig mer 
effektiva och därigenom öka meddelandets effektivitet. Den kontextuella aspekten på reklam i 
film är också något som talar för produktplaceringars effektivitet som reklamverktyg. Vid 
produktplacering har marknadsföraren nämligen stora chanser att skapa kongruens mellan sin 
produkt och det sammanhang som produkten visas i filmen eller TV-programmet. Genom att 
med omtanke placera sina produkter i filmer eller TV-program med en handling och image 
som matchar produkten kan man på ett enkelt sätt höja effektiviteten ifråga.50 
 
En annan central variabel vid konsumtion av film och TV-program är tittarens involvering i 
det som visas. Ett flertal olika studier har samfällt visat att psykologisk involvering i en film 
eller ett TV-program också står i relation till minnet för medföljande reklam på ett sådant sätt 
att hög involvering motverkar så kallad recall. Forskare menar att ju mer involverande och 
uppmärksamhetskrävande ett program är, ju lägre chans är det för ”recall” för reklam 

                                                 
48 Ibid 
49 Sharma, A. (2000) – Recall of television commercials as a function of viewing context: the 
journal of general psychology 
50 Ibid 
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inbäddad i dessa program.51 En möjlig förklaring är att en hög involvering i programmet stör 
processandet av reklamen. En alltför hög involvering i ett program påverkar alltså recall 
negativt genom att stjäla tittarens uppmärksamhet ifrån reklamen. En annan förklaring är att 
tittaren hamnar i en situation av ”stimulus overload”, som orsakas av de större kraven på 
processering ett mer involverande program kräver av individen och styr uppmärksamheten 
bort från reklammeddelandet.  
 
Park och Mittal menar också att det finns olika nivåer som spelar en avgörande roll ifråga om 
reklamens effektivitet. Vid låg involvering i en film eller ett TV-program har individen endast 
en så kallad ”incidental learning”. Här rör det sig om passiv exponering för reklamen, och 
upprepning krävs för att uppnå en ”mere exposure effect” som innebär att vi föredrar de 
produkter vi redan känner till, till en kognitivt eller affektivt baserad reklam. När 
involveringen ökar från låg till medel ökar också ”the congruency effect” som nämndes 
tidigare och på detta stadium är skillnaderna i reklameffektivitet som störst mellan kognitiva 
och affektiva involveringssituationer. Vid ett ytterligare steg, hög involvering, söker tittaren ta 
till sig och bearbeta större mängder information och här når individer gränsen för 
informationsprocessandets kapacitet. Vid hög kognitiv involvering skapas ett kognitivt 
överflöde vilket resulterar i att tittaren utestänger reklam för att lätta på informationsflödet. 
Vid hög affektiv involvering är det istället den emotionella upphetsningen som skapas av 
programmet som skapar svårigheter för tittaren att involvera sig i reklamen.52  
 

2.5 Perceptionens interaktiva aspekter 
 
Sådana perceptuella processer som har beskrivits har ovanför ligger till grund för det som 
kallas för intrapersonell kommunikation.53 Intrapersonell kommunikation handlar om 
kommunikation inom jaget och definieras ofta just som jagets kommunikation med jaget. Med 
enkla ordalag kan man säga att intrapersonell kommunikation är det sätt som vi använder våra 
erfarenheter och de idéer, värderingar och begrepp som vi har gjort till en del av oss själva till 
att tolka omvärlden.  
 
Dimbleby och Burton betonar ytterligare en inre aktivitet rörande intrapersonell 
kommunikation; nämligen att vi är uppmärksamma och rättar oss efter andras reaktioner på 
vår kommunikation. De menar att såväl faktorer som rollrelationer, dominans och sociala 
värderingar påverkar våra perceptioner. Rollrelationerna påverkar av det uppenbara skälet att 
vissa av våra inbyggda så kallade scheman är förbundna med att vi passar in och uppför oss 
som en viss roll. Dominans beskriver de särskilda kännetecken hos den andra personen som 
kommer att inverka på det sätt vi samlar in information om honom eller henne samt på vårt 
sätt att göra bedömningar om personen i fråga. Vad olika personer anser vara dominerande 
hänger samman med vad vi har lärt oss att betrakta som ”normalt”, dvs. som ingår i det 
sociala samförståndet mellan människor, samt på varje enskild situation. Därmed 
framkommer också att ett konventionellt beteende automatiskt kommer att dominera vår 
perception. När det gäller våra sociala värderingar fungerar det på liknande sätt att vissa 
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52 Sharma, A. (2000) – Recall of television commercials as a function of viewing context: the 
journal of general psychology. 
53 Dimbleby, R. & Burton, G. (1997) Oss emellan 
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konventionella beteenden är att föredra framför andra för att falla in i mallen för normalt 
beteende.54 
 
Utöver vad som tidigare nämnts påverkas bevisligen våra perceptioner också av interaktiva 
faktorer. Dessa interaktiva faktorer kan delas upp i55: 

• Kontextuella faktorer =den fysiska och sociala miljön som vi lever i. Det sociala 
sammanhanget innebär att vi i olika situationer följer olika konventioner som finns för 
det sociala beteendet, och det fysiska innebär det rent påtagliga, utseendemässiga hos 
till exempel ett rum.  

• Fysiologiska faktorer = fysiska karakteristika hos de berörda personerna. Vi har en 
tendens att döma människor efter utseende och tillskriver dem eller fråntar dem utifrån 
detta vissa egenskaper. 

• Psykologiska faktorer =den mentala kompetensen och aktiviteten. 
 

2.5.1 Social interaktion 
 

”Interaktion kan på ett ungefär definieras som individernas ömsesidiga 
inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i 
varandras omedelbara fysiska närvaro. En interaktion kan definieras som all 
den interaktion som förekommer vid ett givet tillfälle när så eller så många 
individer befinner sig i varandras omedelbara närvaro. Man skulle lika gärna 
kunna använda sig av beteckningen ”möte”.” 

(Goffman, E. (1974) – Jaget och 
maskerna, sid 31) 

 
Det finns olika variabler som påverkar hur olika grupper beter sig i sitt samspel med andra 
människor och Davis beskriver tre klasser av sådana variabler. Han menar att dessa tre klasser 
av variabler bestämmer hur individerna utvecklas och hur samspelet inom gruppen fungerar. 
Den första är personliga variabler såsom begåvning, personlighetsdrag eller motiv. Den andra 
är miljövariabler som speglar effekterna av den större organisation, gemenskap eller sociala 
miljö i vilken gruppens handlande ägde rum. Den tredje klassen är variabler som är förbundna 
med den omedelbara uppgift eller det mål som gruppen söker fullgöra.56 
 
Andra forskare ser på den sociala interaktionen på andra sätt. Myers och Myers menar till 
exempel att en interaktion består av tre komponenter som samspelar med varandra: en 
interaktion består av två eller flera människor som ömsesidigt och samtidigt tar hänsyn till 
varandra, föreställer sig sina roller och utövar sin interaktion enligt en viss förutbestämd 
uppsättning regler.57 Många forskare har också ägnat sig åt att studera hur en enskild individs 
uppförande påverkas av det faktum att han eller hon befinner sig inom en grupp. Några har 
påstått att individer som arbetar inom en grupp åstadkommer mer och gör bättre prestationer i 
andras närvaro, att individer som arbetar gruppvis utför en uppgift på ett mer effektivt sätt än 
en individ som arbetar ensam. Den psykologiska term som används för att beskriva detta 
fenomen är ”social facilitering”.58 
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”The drive theory of social facilitation: other people as a source of arousal” är en teori som 
utvecklades i mitten av 60-talet utav Robert Zajonc.59 Teorin bygger på att närvaron av andra 
individer skapar en slags upphetsning (arousal). När en individs upphetsning (arousal) ökar så 
ökar också individens tendens att utge så kallad ”dominant responses”. Dominant responses är 
den typ av respons eller reaktion som en person är mest benägen att visa i en given situation 
och den kan vara korrekt eller inkorrekt i den respektive situationen. När dessa två faktorer 
kombineras med tanken att närvaron av andra ger upphov till upphetsning kan det ge upphov 
till två hypoteser: 

1) Närvaron av andra individer underlättar utförandet när en individs dominanta respons 
är korrekt för en speciell situation. 

2) Närvaron av andra försämrar utförandet när en persons dominanta respons är inkorrekt 
i en given situation.  

Zajon menar också att närvaron av andra förbättrar en individs förmåga i en situation där 
individen har kunskap om den uppgift som situationen gäller vilket innebär att den dominanta 
responsen är korrekt. På samma sätt försämras närvaron av andra individers prestationer när 
det gäller uppgifter som individen inte är kunnig på, till exempel när individen håller på att 
lära sig något nytt. Då blir automatiskt den dominanta responsen också inkorrekt som följd.60 
 
Cottrell ger en annan förklaring till kopplingen mellan närvaron av andra människor och 
upphetsning (arousal) nämligen att en ökad upphetsning uppstår till följd av en inlärd respons 
på närvaron av andra, inte en medfödd.61Till exempel menar han att individer tenderar att 
reagera med upphetsning på publik som en invand reaktion på att närvaron av andra 
associeras med en utvärdering av sin egna personliga prestation. Detta kallas också för 
”evaluation apprehension” och definieras som att individer vid närvaro av andra drivs att 
prestera bättre på grund av dels oro över att bli bedömda av andra, dels de tankar de har kring 
sin egen prestation.62 
 

2.5.2 Conformity; social influence och informational social influence 
 

”One important reason why we conform, therefore, is simple: we have learned 
that doing so can yield the approval and acceptance of others that we crave. 
This source of social influence – and especially of conformity – is known as 
normative social influence, since it involves altering our behaviour to meet 
others expectations of us” 

(Baron, R.A. & Burne, D. (1997) – 
Social psychology, sid 326) 

 
Baron och Burne nämner i sin bok två olika typer av ”conformity” som de kallar för 
grundprinciper. Den ena är normative social influence som speglar individers vilja att bli 
omtyckta av andra människor. Den andra är informational social influence som visar på vår 
önskan att vara ”rätt” i umgänget med andra - the desire to be right. Begreppet conformity i 
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60 Ibid 
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sin helhet syftar på den typ av social influens som kan få individer att ändra sitt beteende och 
sina attityder för att följa de sociala normer som existerar i en given grupp.63  
 
Även Solomon Asch har studerat hur individer underkastar sig påverkan ifrån andra individer. 
Han har bland annat i en studie lyckats identifiera tre faktorer som påverkar hur benägen en 
individ är att falla för grupptrycket. De tre faktorerna är ”cohesiveness”, det vill säga grad av 
attraktion gentemot den grupp som utövar påverkan, gruppstorlek samt gruppens rådande 
sociala normer. Hur villig en individ är att underkasta sig grupptrycket har att göra med vilka 
individer som ingår i den enskilda gruppen, till exempel är vi mer lättpåverkade om det är 
individer som vi känner och respekterar. Gruppens storlek utövar också inflytande på oss, ju 
större grupp desto större risk för påverkan. Dock gäller detta bara upp till en storlek av 3-4 
individer, därefter verkar effekten som gruppstorlek har avta.64  
 
Det finns stora skillnader mellan individer i avseende på de kognitiva konsekvenser ett beslut 
att påverkas av omgivningen får. Vissa individer låter en grupp utöva inflytande på dem utan 
att tänka närmare på dem, de accepterar helt enkelt att gruppens åsikt är den rätta, medan 
andra ser det som ett komplext problem att underkasta sig gruppens vilja. De personer som 
känner det så anser ofta att deras personliga bedömning är den riktiga men vill samtidigt inte 
sticka ut hakan och riskera att uppfattas som annorlunda. Detta får dem i slutändan att bete sig 
på ett sätt som är inkonsekvent med sina egna tankar. Ofta försöker de också alterera sina 
perceptioner av situationen så att ”conformity” eller anpassning rättfärdigas.65 
 
Om jag slutligen ska sammanfatta min referensram vill jag understryka att jag har i huvudsak 
byggt upp ramen kring två huvudteman: kommunikationsteorier och teorier om 
konsumentbeteende som jag anser är starkt sammanlänkade. Produktplaceringar kan i många 
fall vara ett utomordentligt verktyg att använda sig av om man lär sig se dess för- och 
nackdelar och vilken påverkan de har på konsumenters beteende. För att nå framgång med 
produktplacering som kommunikationsverktyg är det också viktigt att man ser hur måna olika 
sätt konsumenters beteende kan uttrycka sig på och inriktar sig på rätt del av 
kommunikationsprocessen. 

                                                 
63 Baron, R.A. & Burne, D. (1997) – Social psychology 
64 Ibid 
65 Ibid 



Produktplaceringar – kommunikationsverktyg eller smygreklam sid 24

3 METOD 
 
Jag inleder mitt metodkapitel med att berätta för läsarna hur jag ser på kunskap och 
vetenskap, detta för att öka läsarens förståelse för mitt val av metod. Därefter redogör jag för 
mitt vetenskapliga synsätt och mitt val av undersökningsansats. Sedan följer ett avsnitt som 
behandlar kvaliteten på undersökningen vilket är en viktig faktor för, bland mycket annat, 
undersökningens trovärdighet och framtida användbarhet. Jag avslutar kapitlet med en 
diskussion kring min metod och eventuell kritik som kan tänkas finnas mot det sätt jag valt att 
arbeta.  
 

3.1 Hur jag ser på kunskap och vetenskap 
 
Genom att här återge hur jag ser på begreppen kunskap och vetenskap vill jag försöka 
underlätta för läsaren att förstå varför jag har valt att arbeta på det sättet som jag gjort och hur 
mitt synsätt har påverkat studien och de resultat som jag kommit fram till. Alla människor har 
sitt personliga bagage att bära på med olika erfarenheter och upplevelser som gör att vi ser 
saker och ting på olika sätt. Därför tycker jag det känns viktigt att försöka förtydliga vad mitt 
synsätt står för.  
 
Jag anser att all typ av forskning måste bygga på någon form av grundkunskap för att kunna 
bedrivas inom en vetenskaplig verksamhet. Avsikten med merparten av undersökningar eller 
studier som görs i forskningens namn är ju också att de skall leda till just ny kunskap eller en 
fördjupning av den kunskap man redan besitter. Det finns en växelverkan mellan kunskap och 
erfarenhet då kunskap oftast är sprungen ur erfarenheter samtidigt som erfarenheter leder till 
kunskap. Det är till exempel svårt att besitta kunskap om verkligheten utan att själv ha upplevt 
den samtidigt som man kan vända på det och säga att kunskapen på olika sätt präglar det sätt 
på hur vi uppfattar våra upplevelser.  
 
Om vi går vidare och ser närmre på ordet vetenskap finns det många olika uppfattningar om 
vad det egentligen innebär och ofta benämns vetenskap helt enkelt som kunskap med högre 
trovärdighet. En viktig faktor vad gäller vetenskap är hur stor roll forskaren spelar för studiens 
resultat. Detta visar sig extra tydligt om undersökningsområdet är en studie som syftar till att 
skapa förståelse för ett fenomen, då de forskare som genomför dylika studier med största 
sannolikhet inte kommer att läsa ut exakt samma mönster och sammanhang. Forskarens 
neutralitet, eller i alla fall forskarens försök att förhålla sig neutral till sin undersökning, 
återspeglar sig på om resultatet av undersökningen får lov att benämnas vetenskap.  
 
Själv har jag aldrig direkt reflekterat över vad begreppet vetenskap egentligen innehåller men 
innerst inne har vi nog alla en uppfattning om vad vi lägger i begreppet. Om jag ska försöka 
sätta ord på mina tankar kom jag fram till att det redan gjorts på ett alldeles utomordentligt 
sätt av Patel och Tebelius.  
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De beskriver fyra krav på metoder för vetenskapligt arbete som tillsammans passar bra in på 
min benämning av vetenskap66:  

1. kontroll över hur våra egna erfarenheter och värderingar påverkar kunskapsbildningen 
2. rätt sorts och tillräcklig mängd av information om de fenomen som vi vill ha kunskap 

om 
3. god kvalitet på informationen 
4. se sammanhang i informationen, sammanställa och uttrycka dem i ett förståligt 

mönster, komma till insikt. 
 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt samt angreppssätt 
 
Jag önskar med en del av min studie skapa förståelse för produktplaceringens förmåga att 
kommunicera en produkts identitet. Med den andra delen av min studie vill jag skapa 
förståelse för vad som uppmärksammas vid filmkonsumtion sett utifrån mottagarens 
perspektiv, samt vilka tankar och associationer dessa perceptioner sätter igång hos 
konsumenten. Jag kommer också att studera hur konsumtion av film i grupp påverkar de 
perceptioner som görs. För att kunna skapa förståelse är det väsentligt att se till kontexten, att 
sätta sig in i de förhållanden som råder i det specifika fallet. Som exempel kan man säga att en 
lösryckt mening ur en bok eller en fras ur ett samtal inte går att förstå på det viset då de endast 
är delar av en helhet. De får också olika innebörd då de sätts in i olika sammanhang och ur 
detta kan vi utläsa att sociala fenomen är bundna till en helhet och att förståelse följaktligen 
handlar om att förstå en helhet.67  
 
Att språket är en viktig del av varje individs vardag är väl de flesta överens om. Det är tack 
vare språket som vi kan skaffa oss kunskap som används för att tolka vår omgivning och dess 
olika fenomen eller företeelser. Men det är inte enbart det muntliga språket bestående av 
tecken som vi kan tolka och tyda. Vi använder våra kroppar för att kommunicera med 
omgivningen och förmedlar på det sättet våra tankar, känslor och sinnesstämningar. Som 
forskare är detta något som måste tas under beaktning när man genomför en studie. Eftersom 
min studie till stor del består av personliga intervjuer la jag stor vikt vid att beakta 
intervjupersonernas samt mitt eget kroppsspråk.  
 
Mitt angreppssätt är att med hjälp av empiriskt insamlad data dra slutsatser om den företeelse 
jag valt att studera nämligen produktplaceringar. Jag började med att studera teorier i ämnet 
men min avsikt var inte att försöka verifiera eller falsifiera någon uppställd hypotes utan 
enbart att skapa förståelse för den studerade företeelsen. Med detta som grund har jag gripit 
mig an min studie med ett induktivt angreppssätt. Ett induktivt angreppssätt är enligt Patel och 
Tebelius när forskaren utifrån empiriska iakttagelser försöker finna mönster eller 
gemensamma drag för att så småningom forma en teori.68 Utmärkande för en induktiv slutsats 
är också att den inte måste vara sann även om förutsättningarna är korrekta. Detta därför att 
det vid induktion inte är möjligt att ha fullständig kännedom om förutsättningarna för att 
dessa skall kunna fastställa resultatet till hundra procent.  
 
Min undersökning bygger till stor del på en filmvisning med därpå följande individuella 
intervjuer och diskussioner i grupp. Jag valde att använda mig av en filmvisning för att jag 

                                                 
66 Patel, R. & Tebelius, U. (1987) – Grundbok i forskningsmetodik 
67 Andersson, S. (1979) – Positivism kontra hermeneutik 
68 Patel, R. & Tebelius, U. (1987) – Grundbok i forskningsmetodik 
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helt enkelt anser att det är det enklaste sättet för att undersöka produktplaceringar i TV-
program och filmer. Då mitt syfte delvis är att studera människors konsumtion av film finns 
det ett visst sociologiskt inslag i metodologin. Sociologiskt tänkande kan enligt Zygmunt 
Bauman beskrivas som ett sätt att överskrida vardagstänkandets begränsningar, som ett sätt att 
se människors handlingar som aspekter av större helheter, att skaffa sig ökad förståelse för 
andra människor och andra levnadsformer samt som ett hjälpmedel att leva sitt liv på ett 
medvetet sätt.69 Ur en sociologisk synvinkel blir mitt studieobjekt hur människor konsumerar 
film samt hur produktplaceringar konsumeras. Konsumtionen av produktplaceringar 
undersöks utifrån ett perceptionsperspektiv men även utifrån konsumenternas upplevelser av 
fenomenet produktplaceringar.  
 

3.3 Kvalitativ metod 
 
För att uppnå förståelse bör forskaren enligt Alvesson och Sköldberg använda en kvalitativ 
metod och då jag vill skapa förståelse för produktplaceringens förmåga att kommunicera en 
produkts identitet har jag använt mig av denna metod.70 De menar vidare att en kvalitativ 
metod är lämplig då man ämnar samla in, analysera och tolka data som inte kan kvantifieras 
på ett meningsfullt sätt. Eftersom min ambition är att uppnå en djupare förståelse som till stor 
del grundar sig på mina intervjuer anser jag att det mer standardiserade 
informationsinsamlande som en kvantitativ metod innebär inte lämpar sig för mitt arbete.  
 

3.4 Undersökningens kvalitet 
 
Som forskare ställs man inför en rad ställningstaganden i sitt arbete och ett av de största är att 
utifrån undersökningens problemställning välja teknik för hur man ska samla in data. Vid 
detta val måste hänsyn tas till de problem och olägenheter som de respektive tillgängliga 
teknikerna innebär. I dessa sammanhang nämns ofta begreppen validitet och reliabilitet. 
Validitet och reliabilitet används ofta för att redogöra för den vetenskapliga problematik som 
berör dessa olägenheter. De två begreppen har sitt ursprung i forskning där bearbetning och 
analys av data är kvantitativ, dvs. de har sin förankring i mättekniska problem. Som ett 
resultat av detta går meningarna isär huruvida begreppen är lämpliga att använda även vid 
kvalitativa studier.  
 
Patel och Tebelius har löst denna diskussion med att istället använda sig av fyra begrepp som 
de menar är giltiga oavsett om undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ. De fyra 
begreppen benämns tillämplighet, pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet.71  

                                                 
69 Bauman, Z. (1990) – Att tänka sociologiskt 
70 Alveson, M. & Sköldberg, K. (1994) – Tolkning och reflektion 
71 Patel, R. & Tebelius, U. (1987) – Grundbok i forskningsmetodik 
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Bild 2 Sammanfattande begreppsöversikt (bearbetad efter Patel och Tebelius, 1987 s. 82) 

 

3.4.1 Datainsamling 
 
Man kan säga att det huvudsakligen finns två tillvägagångssätt som en forskare kan använda 
sig av när han ska samla in data till sin undersökning. Det ena sättet benämns 
primärdatainsamling, dvs. när forskaren själv samlar in data genom t ex enkäter eller 
intervjuer. Det andra sättet är att använda sig av redan insamlat material och det benämns 
sekundärdata.72 Att samla in primärdata är oftast ett både svårare och mer kostsamt sätt än att 
använda sig av data som någon annan redan tagit reda på. Eriksson och Wiedersheim-Paul 
menar därför att man bör i första hand använda sig av sekundärdata och komplettera med 
primärdata på de områden där det inte gjorts någon forskning. Vid sökandet av passande 
sekundärdata är Internet en viktig källa då informationen där i de flesta fall är lättåtkomlig och 
informationsmängden oändlig.  
 
Vad gäller datainsamlingen för min specifika studie ansåg jag att jag inte på att 
tillfredsställande sätt skulle kunna utföra den med hjälp av enbart sekundärdata. Dels på grund 
av att jag inte trodde att jag skulle kunna finna tillräckligt med information i redan insamlat 
material för att få svar på mina frågor då produktplaceringar är ett tämligen nytt fenomen. 
Dels på grund av att jag ansåg att trovärdigheten i min studie skulle öka avsevärt om delar av 
materialet kom direkt från källorna istället för att t ex ha hämtats från någon webbsida på 
nätet där tillförlitligheten på informationen kan vara svår att bedöma. Mycket av det 
insamlade materialet kommer dock från böcker eller artiklar inom eller närbesläktat med 
undersökningsområdet vilka gav mig en överblick över användbar tidigare forskning.  
 
Eftersom syftet med min studie är att skapa fördjupad förståelse hos läsaren för 
produktplaceringens förmåga att kommunicera en produkts identitet valde jag att använda mig 
av intervjuer för insamlandet av primärdata. Att använda mig av personliga intervjuer kändes 

                                                 
72 Eriksson, L & Wiedersheim-Paul, F. (1997) – Att forska, utreda och rapportera 
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som ett naturligt val då jag var intresserad av att ta del av respondenternas kunskap om och 
erfarenheter av fenomenet produktplacering. Patel och Tebelius menar att för att resultatet av 
en undersökning ska vara tillämplig måste intervjupersonerna vara relevanta för studien på det 
sätt att de kan bidra till förståelse med sin kunskap och/eller erfarenhet inom det studerade 
området.73 Stor vikt kommer då också att ligga vid att de utvalda respondenterna uppfattar 
objektet för undersökningen som betydelsefullt för att engagera sig i att ge sina personliga 
synpunkter. De respondenter som jag valde ut hade alla erfarenhet av produktplacering i 
filmer eller TV-program och har varit till stor hjälp vad gäller att öka förståelsen för 
fenomenet genom att delge mig sina tankar kring ämnet.  
 
Det bästa sättet att undersöka produktplaceringar i TV program och filmer ansåg jag vara att 
helt enkelt titta närmre på en specifik film. Att valet föll på just ”Die another day” kan jag nog 
skylla mycket på massmedia då filmen debatterats mycket i media just på grund av sitt 
enorma utbud av produktplaceringar från olika företag. Media gick till och med så långt att 
filmen skämtsamt döptes om till ”Buy another day”. Efter att jag låtit mina respondenter tittat 
på filmen tillsammans i sällskap har jag sedan gjort mina intervjuer. 
 
Kort sagt kan man säga att jag ser två centrala områden som min undersökning berör. Det 
första området är individers perceptuella förmåga samt deras uppfattningar av 
produktplaceringar i film och TV-program. För att införskaffa mig kunskap om detta område 
intervjuade jag varje respondent enskilt direkt efter filmvisningen. Härigenom fick jag en 
uppfattning om hur mycket varje individ spontant mindes ifrån filmen samt en uppfattning om 
individens generella åsikter om filmkonsumtion och produktplaceringar. Som ett komplement 
till denna första del visades produkter eller bilder på produkter och märken. Visningen 
innefattade även produkter och märken som inte funnits med i filmen. Individernas uppgift 
var här att peka ut de märken eller produkter som de ansåg sig ha sett i filmen. Med den 
inledande intervjun var mitt syfte att ta reda på vilka produkter eller märken som individerna 
helt spontant mindes från filmen, s.k. unaided recall. Visningen av produkter och märken 
syftade sedan till att se om individerna genom att få märkena och produkterna presenterade 
för sig kunde minnas mer än de från början gjorde, s.k. aided recall.74 Visningen fungerade 
även som en slags kontroll av säkerheten i individernas tidigare spontana uttalanden.  
 
Det andra området som jag anser vara av intresse för min studie är filmkonsumtionens 
interaktiva aspekt. Film eller TV-tittande kan många gånger ses som en social aktivitet som 
par, vänner eller familjer gör tillsammans och jag tycker det är intressant att ta den sociala 
interaktionen under beaktande. Med detta som fokus avslutade jag min undersökning med en 
gruppdiskussion där alla respondenter var närvarande. Detta gav mig möjlighet att dels följa 
upp de individuella upplevelserna som respondenterna uttryckt, dels studera hur 
gruppdynamiken och social interaktion kan påverka individers uppfattning av vad de faktiskt 
har sett.  
  

                                                 
73 Patel, R. & Tebelius, U. (1987) – Grundbok i forskningsmetodik 
74 Bauman, Z. (1990) – Att tänka sociologiskt 
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3.4.2 Genomförandet av intervjuerna 
 
Det finns olika former av intervjuer där graden av strukturering varierar. Den minst 
strukturerade formen kallas för en öppen intervju där intervjuaren helt enkelt ställer en öppen 
fråga som respondenten fritt får utveckla sina tankar och funderingar kring. I motpolen till en 
öppen intervju finns den strukturerade intervjun där intervjuaren ställer sina frågor i en 
förutbestämd ordning och där frågorna innehåller fasta svarsalternativ för respondenten att ta 
ställning till. Den öppna intervjun och den strukturerade intervjun är skalans två extremfall 
och däremellan hittar vi den riktat öppna intervjun och den halvstrukturerade intervjun som är 
blandformer av de båda.75 
 
Den typ av intervjuer som jag har genomfört i min undersökning klassificeras som riktat 
öppna intervjuer. Lantz menar att i den riktat öppna intervjun får respondenterna möjlighet att 
återge sin personliga bild av verkligheten och intervjun resulterar därför i data som ger ökad 
förståelse för människors subjektiva erfarenheter. Upplägget på en öppen intervju, och så 
även på mina intervjuer, är ofta att en ganska vid fråga belyses med hjälp av olika 
frågeområden där intervjuaren sedan kan följa upp de områden som känns som de kan vara 
givande för undersökningen.76  
 
När jag utformade min intervjuguide hade jag i åtanke att min avsikt var att enbart använda 
guiden som stöd under mina intervjuer. Jag hade inte som tanke att ställa frågorna precis i den 
ordning de är uppställda utan mer låta intervjun ta sin egen form kring vissa utvalda frågor.  

 

3.4.3 Undersökningens pålitlighet 
 
En viktig faktor vid genomförandet av en undersökning är dess pålitlighet. Pålitlighet, menar 
Patel och Tebelius, är i vilken utsträckning som forskaren lyckats överstiga de hinder som 
finns vid en studie och som kan hindra att studien ger ett bra informationsutbyte. Dessa hinder 
består oftast av missförstånd till följd av för krångligt ställda frågor eller en intervjumiljö som 
upplevs som bullrig och störande av respondenterna.77 
 
Tanken med mina intervjuer var att jag skulle få en så verklighetstrogen uppfattning av 
fenomenet produktplaceringar som möjligt. Därför talade jag inte om syftet med min 
undersökning när jag bjöd in mina respondenter att se filmen tillsammans med mig. Jag ansåg 
att om respondenterna visste att de efter filmen skulle bli tillfrågade att svara på frågor om 
produktplaceringar som visats i filmen skulle de vara mera på sin vakt och resultatet skulle 
inte bli lika spontant. Intervjuerna genomfördes i en tyst och avslappnande miljö utan avbrott 
som telefonsamtal eller liknande och alla respondenterna kändes också avslappnade och 
lugna.  
 
Både vid datainsamlingen och vid bearbetningen av materialet är det av största vikt att 
forskaren kan argumentera för graden av pålitlighet i den inhämtade informationen. Med 
andra ord måste forskaren kunna visa att tolkningarna inte bygger på förutfattade meningar 

                                                 
75 Lantz, A. (1993) - Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun 
76 Ibid 
77 Patel, R. & Tebelius, U. (1987) – Grundbok i forskningsmetodik 



Produktplaceringar – kommunikationsverktyg eller smygreklam sid 30

eller slentrianmässiga uppfattningar. Vid en kvalitativ undersökning uttrycks den pålitligheten 
i form av trovärdighet. Trovärdighet uppnås enligt Mårtensson och Nilstun när läsaren anges 
goda skäl för att tro på det som står skrivet, dvs. att forskningsrapporten måste vara 
underbyggd med argument vars hållbarhet och relevans är klara för målgrupperna.78  
 
En grundläggande förutsättning för att materialet ska anses vara tolkat på ett trovärdigt sätt är 
att respondenterna lämnat sanningsenliga uppgifter. Därför är det väldigt viktigt att de 
intervjupersoner som valts ut tycker att ämnet som ska behandlas är tillräckligt relevant för att 
de skall vilja lämna utförliga och ärliga svar. Då respondenterna till min studie ägnar en stor 
del av sin tid åt att titta på TV eller gå på bio så torde deras intresse och engagemang vara 
stort. Det var också intrycket som jag fick vid samtliga av mina intervjuer. Jag ansåg att 
respondenterna hade en positiv inställning till att svara på mina frågor angående 
produktplacering och att de till och med verkade tycka att det var ett roligt ämne att diskutera. 
Jag kan inte heller finna någon anledning till varför respondenterna inte skulle svara så 
sanningsenligt som möjligt då de frågor jag ställde inte rörde några känsliga eller privata 
områden utan endast handlade om respondenternas erfarenheter och kunskap om fenomenet 
produktplacering.  
 

3.4.4 Reflektioner över valet av metod 
 
Oavsett vilken form av studie du ska utföra, om den är kvalitativ eller kvantitativ finns det 
alltid en risk att fel kan komma att dyka upp. För att i så stor utsträckning som möjligt minska 
felmarginalerna är det viktigt att man som forskare är medveten om de risker som man kan 
komma att ställas inför. Det finns ett antal orsaker till att fel kan uppstå. Fel som uppstår tidigt 
i studien beror vanligtvis på att syftet är felformulerat.79 Hela studien byggs ju upp med syftet 
som grundsten vilket gör det väldigt viktigt för det slutgiltiga resultatet. Jag försökte så gott 
jag kunde formulera mitt syfte på ett sätt så att det med tillräcklig bred och tillräckligt djup 
skulle spegla det jag ville belysa med min undersökning. Nästa problemmoment är 
datainsamlingen. När man använder sig av en öppen riktad intervju som jag har valt att göra 
finns det risk för att resultaten från intervjuerna kan bli olika vilket gör resultatet svårt att 
jämföra med andra likartade studier. Jag ställdes också inför en del oklarheter i materialet men 
genom att återkomma till respondenterna via telefonsamtal och e-mail kunde jag lösa 
problemen.  
 
Den miljö där intervjun genomförs kan också bidra till fel. Om det till exempel är en stökig 
miljö kan respondenterna känna sig stressade och inte kunna koppla av. Jag genomförde mina 
intervjuer i en miljö som jag tyckte hade en lugnande effekt på deltagarna. Inga särskilda 
störningsmoment uppkom heller under intervjuerna såsom telefoner som ringer eller folk som 
kommer in och stör vilket bidrog till att vi fick gott om tid på oss till mina frågor och till 
diskussionerna med gruppen.  
 
Intervjuarens egen person kan också vara en faktor som bidrar till att fel uppstår. Den så 
kallade intervjuareffekten innebär att intervjuaren bara genom sitt utseende, sitt beteende, 
eller kön och ålder kan påverka respondenterna på ett omedvetet plan att svara på ett visst 
sätt.80 Detta kan vara ett svårlöst problem då faktorer som ålder, kön och utseende ju inte 

                                                 
78 Mårtensson, B. & Nilstun, T. (1988) – Praktisk vetenskapsteori 
79 Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1993) – ”Information för marknadsföringsbeslut” 
80 Ibid 
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oftast går att ändra på vilket gör att möjligheten att påverka uppkomsten av intervjuareffekten 
är begränsad. Jag kan inte själv uttala mig om jag genom min person på något sätt har 
påverkat deltagarnas svar utan hoppas att det inte har haft någon avgörande betydelse för min 
undersökning.  
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4 Genomförande av undersökningen 
 
I detta kapital kommer jag inledningsvis att förklara mitt val av film men även ge läsaren en 
kort presentation av de personer som ingick i min undersökning. Sedan följer en redovisning 
för hur jag gick tillväga när jag genomförde min studie. 
 
En stor del av min studie bygger på filmvisning med tillhörande intervjuer. Att jag valde 
James Bond filmen Die Another Day berodde mycket på den stora uppmärksamhet som 
filmen fått i media just på grund av sina produktplaceringar. Rekordmånga företag, nämligen 
20 st, tecknade sponsringskontrakt för Die Another Day, och det förekommer 
produktplaceringar för allt från mobiltelefoner till smink och alkohol i filmen. Den 
sammanlagda summan för alla dessa kontrakt uppgick enligt uppgifter i brittisk press till hela 
45 miljoner dollar!81 
 

4.1 Filmen: Die Another Day 
 
Die Another Day, som är den tjugonde filmen i raden om James Bond är från 2001. Bond 
tillfångatas i Nordkorea och överges av sina uppdragsgivare. Han torteras och tillbringar hela 
14 månader i fångenskap innan han utväxlas. Då han kommer därifrån, betraktas han som 
osäker av MI6 och han blir tvungen att ta saken i egna händer för att hämnas på mannen 
bakom hans tillfångatagande samt hitta den som förrådde honom. Under resans gång stöter 
han på Jinx (Oscarbelönade Halle Berry) och Miranda Frost (Rosamund Pike) som båda 
spelar en viktig roll för händelsernas utveckling. Filmen innehåller pga. filmseriens 40-
årsjubileum även många referenser och hänsyftningar till tidigare filmer. En av de första 
nyheterna som blev kända om filmen gladde en hel Bondvärld, 007 bytte tillbaka till Aston 
Martin, efter att ha kört BMW i tre filmer. 
 
I min undersökning tog jag med både produkter som på något sätt var produktplacerade i 
filmen och produkter som kunde vara tänkbara produktplaceringar. Detta för att få svar på hur 
mycket individer egentligen uppmärksammar rent perceptuellt. Vissa produkter har dock 
ägnats speciell uppmärksamhet och de produkterna valde jag på grund av att jag ansåg att de 
var de mest uppenbara produktplaceringarna. De flesta av dessa företag nämns också i filmens 
eftertexter. Det genomgående draget i filmen är att produkterna och placeringarna av dem är 
tämligen subtila men att objekten används på ett sätt så att de blir en del av handlingen.  
 

• Bara tre minuter in i filmen syns en väldigt tydlig exponering av en Omegaklocka. 
Omegaklockor används sedan under hela filmen som ett verktyg av James Bond för att 
fjärrstyra bland annat sin bil.  

• Genomgående i hela filmen dyker Sony/Ericsson telefoner upp samt även annan 
teknisk utrustning som bär namnet Sony/Ericsson. 

• I en scen som innehåller en biljakt kör James Bond en bil av märket Aston Martin 
medan hans fiende rattar en Jaguar. Båda bilmärkena exponeras tydligt med logga och 
text.  

• När James Bond är ute och flyger tornar British Airways upp sig med stora bokstäver 
över hela skärmen. 

                                                 
81 www.z.lanbib.se/~thomas/dad.htm 
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4.2 Fakta om respondenterna 
 
När jag valde ut mina respondenter försökte jag lägga stor vikt vid att få en så jämn fördelning 
över faktorerna kön, ålder och sysselsättning som möjligt. Min undersökningsgrupp kom 
därför att bestå av fyra kvinnor och fyra män med varierande yrken och med ett åldersspann 
på 19 – 59 år. Jag hittade mina respondenter genom att leta i vänskaps-, släkt och 
arbetsumgänge. Inga av mina försökspersoner hade heller träffats tidigare vilket jag ansåg 
viktigt för att ingen tidigare strukturerad gruppdynamik skulle kunna påverka slutresultatet. 
Jag ville t ex inte riskera att gruppen skulle fastna i tidigare utstakade roller om vem som t ex 
skulle komma att prata mest, vem som hade dominerande åsikter etc.  
 
En risk med en sådan uppdelning där gruppen träffas för första gången kan dock vara att 
deltagarna inte interagerar på samma sätt som de gjort om de känt varandra sedan tidigare, 
men jag ansåg att den risken fick jag ta. Problemet med att en sådan typ av interaktion kanske 
uteblir kan ha betydelse för den delen av min studie där jag vill undersöka hur konsumtion av 
film i grupp påverkar de perceptioner som görs hos individer angående produkter och märken. 
Grupper av individer som känner varandra sedan tidigare kanske har lättare för att prata och 
diskutera än individer som aldrig träffats tidigare. Ingen av deltagarna visste heller om syftet 
med att vi samlades för att titta på film. Det enda de visste och hade accepterat var att efter 
filmen skulle jag ställa några frågor och sedan skulle vi i grupp diskutera vissa ämnen, men de 
visste inte vad syftet med undersökningen var.  
 
Jag har valt att beteckna mina respondenter med bokstäverna A till H för att lättare kunna 
analysera deras svar och åsikter.  
 
Personliga fakta om deltagarna i undersökningen:  
  A 
Kön: kvinna 
Ålder: 19 
Civilstånd: singel 
Sysselsättning: studerar sista året på gymnasiet 
Intressen: Umgås med vänner, shoppa, träna. 

A 
   

 B 
Kön: kvinna 
Ålder: 44 
Civilstånd: gift, tre barn 
Sysselsättning: frisör 
Intressen: familj, har två hästar, träna aerobics, träffa 

vänner. 

B 
    

  C 
Kön: man 
Ålder: 33 
Civilstånd: sambo 
Sysselsättning: civilekonom 
Intressen: umgås med sambo och vänner, spela golf, 

går gärna på bio. 

C 
    

  D 
Kön: man 
Ålder: 26 
Civilstånd: gift, 1 barn 
Sysselsättning: Snickare 
Intressen: familjen, bergsklättring, fallskärmshoppning. 

D 
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  E 
Kön: man 
Ålder: 49 
Civilstånd: gift, 2 barn 
Sysselsättning: egen företagare inom verkstadsindustrin 
Intressen: gå på bio och teater, fiska, umgås med 

familj och vänner, sportintresserad 

E 
    

  F 
Kön: kvinna 
Ålder: 59 
Civilstånd: skild, 3 vuxna barn, 2 barnbarn 
Sysselsättning: sjuksköterska 
Intressen: umgås med barnbarnen, trädgård, 

matlagning, läsa, teater och film. 

F 
    

  G 
Kön: man 
Ålder: 30 
Civilstånd: singel 
Sysselsättning: studerar till lärare 
Intressen: gå ut med vänner, tränar fotboll, spelar golf, 

ser mycket på film. 

G 
    

  H 
Kön: kvinna 
Ålder: 31 
Civilstånd: sambo 
Sysselsättning: jobbar i klädaffär 
Intressen: modeintresserad, träna på Friskis, vänner 

och familj. 

H 
 

4.3 Filmvisningen 
 
Efter mycket pusslande med allas fullbokade scheman kom vi överens om en 
söndagseftermiddag när alla hade möjlighet att komma ifrån. Själva visningen skedde hemma 
hos mig och när alla hade kommit och popcornen var poppade så bänkade vi oss i sofforna 
och drog igång DVD´n.  
 
Stämningen i gruppen var god om dock något dämpad i början men det antog jag berodde på 
att mina respondenter nyss träffats för första gången. En lustig reflektion var att 
respondenterna satt sig i två grupper uppdelade i män och kvinnor. Koncentrationen på filmen 
var närmast fullständig, inte mycket yttrades som inte hade med filmens handling att göra. 
Filmen är ju av det mer spännande slaget och jag var inte överraskad att se att respondenterna 
blev uppslukade av handlingen. Två av deltagarna hade sett filmen vid ett tidigare tillfälle, 
men det verkade dock inte störa dem utan de såg lika uppslukade ut som de övriga i gruppen.  
 
Filmen varade i 1 timme och 48 minuter och när filmen var slut gick jag in och satte mig i ett 
enskilt rum där respondenterna fick komma in en i taget för en enskild intervju. Jag bad även 
de övriga respondenterna att inte diskutera filmen med varandra. Jag hade även i ett annat rum 
bredvid gjort iordning ett bord där olika produkter, bilder och märkeslogotyper låg 
utplacerade. Jag började med inledande frågor samt frågor angående vilka produkter som 
respondenterna känt igen helt spontant i filmen. Efter det gick vi in i ”visningsrummet” och 
respondenterna fick titta på de olika produkterna, bilderna och märkesloggorna och svara på 
några frågor omkring dem. Varje enskild intervju tog ungefär 10 minuter, tiden varierade lite 
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mellan de olika deltagarna, men efter ca 1 och en halv timme var vi alla samlade i rummet där 
TV´n stod för gruppdiskussionen.  
 
Det hade skett en stor förändring bland deltagarna upplevde jag. Deltagarna var mer 
upprymda och avslappnade efter att alla gjort sina enskilda intervjuer och stämningen var hög. 
Jag upplevde det som att plötsligt kände alla att nu hade de något gemensamt att konversera 
om och alla verkade villiga att delge varandra sina upplevelser. Samtliga verkade dessutom 
tycka att ämnet var intressant och roligt och deltagarna utbytte erfarenheter från intervjuerna 
och produktvisningarna. Jag dukade fram kaffe och kanelbullar och så började vi 
gruppdiskussionen.  
 
Gruppdiskussionen inleddes med att jag ställde några allmänna frågor angående hur de 
upplevt filmen samt intervjuerna och produktvisningarna som följde. Dessa frågor öppnade 
upp för en öppen diskussion där jag upplevde det som att alla tyckte det var intressant att dela 
med sig av sina åsikter till de andra deltagarna. Jag hade på förhand tagit fram några områden 
som jag hade tänkt att diskussionen skulle beröra för att uppnå syftet med min studie, men jag 
behövde aldrig ingripa då diskussionen frodades runt dessa ämnen helt på egen hand. Jag 
försökte dock då och då styra den spontana diskussionen i rätt riktning genom att slänga in en 
kommentar eller ett påstående, deltagarnas engagemang för ämnet gjorde att de gärna spårade 
iväg i nya banor. Detta var dock positivt i den mening att jag fick möjlighet att hitta aspekter 
kring ämnet som jag inte tidigare tänkt på, men samtidigt blev det svårt för mig att få några 
direkta svar på mina frågor. 
 
Diskussionen var mycket aktiv och berörde allt ifrån deltagarnas egna erfarenheter från 
intervjuerna till produktplaceringar i film och TV, marknadsföring och reklam, generell 
produktplacering, produktlanseringar, Bondfilmer, bilar, medvetenhet hos kunder, bra 
respektive dålig produktexponering, mindre lyckade produktplaceringar samt fel och 
orimligheter i filmer och TV-program. Under diskussionen tyckte jag mig tydligt kunna se 
uttryck för deltagarnas respektive personligheter komma fram. Två av deltagarna var mer 
tystlåtna än de övriga, men jag tyckte ändå att det verkade som om alla deltagarna kände att 
de fritt kunde ge uttryck för sina åsikter. Det fanns även stora skillnader i sättet som 
deltagarna uttryckte sig på samt i hur de argumenterade och underbyggde sina argument. 
Vissa var väldigt säkra i sina uttalanden och vek inte en millimeter från sin åsikt medan några 
andra lätt verkade vända kappan efter vinden om någon uttryckte en motsägande åsikt. 
Intressant att se här var hur den kollektiva påverkan fick några av deltagarna att överge sina 
personliga åsikter för att istället acceptera den dominerande åsikten som rådde i gruppen. De 
flesta gånger var dock deltagarna rörande överens vilket också var intressant.  
 
Gruppen diskuterade i ca 1 timme och även om ämnet var långt ifrån uttömt vid uppbrottet så 
kände jag att jag fått ut mycket av diskussionen och framförallt att jag fått svar på mina 
frågor. Tiden hade verkligen sprungit iväg och de flesta verkade trötta och sugna på att 
komma hem så därför kände jag att det var bäst att avsluta och tacka deltagarna så mycket för 
deras visade intresse.  
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4.4 Dokumentation av deltagarnas svar 
 
Jag valde att inte använda mig av bandspelare vid intervjuerna för att jag anser att det skapar 
en situation som gör deltagarna onödigt spända och osäkra. Jag tycker även att det ger mycket 
merjobb för mig som undersökare att sitta och lyssna igenom materialet fram och tillbaka när 
jag ska jobba med materialet. Istället använde jag mig bara av papper och penna och 
antecknade deltagarnas svar. Det var inga problem vid de individuella samtalen men vid 
gruppdiskussionen upplevde jag ibland att jag kände mig stressad över att både försöka 
anteckna deltagarnas svar, stämningar och kroppsspråk och även försöka styra diskussionen åt 
det hållet som jag tänkt mig. På det stora hela tror jag ändå att jag fick med allt som var 
väsentligt och jag ångrar inte att jag valde bort bandspelare som instrument.  
 
Efter deltagarna gått hem satte jag mig sedan och skrev in alla svaren på datorn medan jag 
fortfarande hade dem färska i minnet och kom ihåg vem som hade sagt och gjort vad. Jag 
sorterade även upp svaren från de individuella samtalen och produktvisningen till vad som 
hörde till respektive fråga så att jag kunde bearbeta frågorna var för sig. Materialet från 
gruppdiskussionen försökte jag så gott jag kunde härröra till olika ämnesområden och frågor 
för att få en grund att stå på när jag senare skulle analysera materialet. Materialet från 
gruppdiskussionen var stort och omfattande och det tog mig lång tid att strukturera upp det på 
ett smidigt sätt.  
 
När jag sedan skulle bearbeta informationen jag samlat in gick jag systematiskt tillväga och 
tog fråga för fråga, eller ämne för ämne vid informationen från gruppdiskussionen, och 
tittade, jämförde och försökte hitta svar som var jämförbara för att kunna gruppera dem. 
Sedan försökte jag genom att använda mig av tabeller för informationen som jag fick in från 
de individuella samtalen och produktvisningen få en större överblick över resultaten. 
Tabellerna hjälpte mig att lättare kunna jämföra svaren på de olika frågorna och på ett enklare 
sätt kunna sammanställa informationen. Den information som framkom vid 
gruppdiskussionen tyckte jag inte mig hitta någon bra form för att framställa i en tabell för att 
göra den mer överskådlig så därför försökte jag bara punkta upp den och strukturera den på 
det viset istället. 
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5 Analys av deltagarnas perceptuella förmåga 
 
I kapitlet som följer ämnar jag utifrån mina empiriska studier och med hjälp av de teorier 
som jag presenterat i referensramen söka svar på de frågor som jag ställde upp i uppsatsens 
inledning.  
 
Som jag nämnt tidigare inledde jag min undersökning av deltagarnas perceptuella förmåga 
med att låta deltagarna ge uttryck för de produkter och märken som de mindes spontant från 
filmen, så kallad unaided recall. Frågan i intervjun inleddes med texten …”många produkter 
placeras i filmer av rent marknadsföringsmässiga skäl”…vilket till viss del röjde syftet med 
frågan och undersökningen i stort. Jag betonade dock att jag var intresserad av alla produkter 
och märken som deltagarna kunde dra sig till minnes och inte endast de som de trodde 
placerats där utifrån ett marknadssynsätt.  
 
Efter att deltagarna inledningsvis fått tala om vilka produkter och märken som de mindes 
spontant gick jag in på frågor av mer djupgående karaktär. Denna del tillsammans med den 
avslutande visningsdelen av produkter och märken härrörde sig mer till aided recall än den 
första delen. Här ställde jag även frågor om produkter som inte förekommit i filmen för att 
dels göra det lite svårare för deltagarna men också för att ge mig större säkerhet i att kunna 
urskilja de rätta svaren på frågorna. Jag upptäckte att det fanns stora skillnader i vad de olika 
personerna mindes. Vissa av intervjupersonerna kunde själv spontant uppge flera 
produktplaceringar medan andra behövde lång betänketid för att överhuvudtaget kunna dra sig 
till minnes någon produkt eller märke från filmen.  
 
Som jag trodde redan från början gav de olika delarna på testet skilda resultat. Den första 
delen som byggde på deltagarnas spontana minnesbilder gav ett relativt begränsat resultat 
men med stora individuella skillnader. Den andra delen där jag ställde ledande frågor 
angående vilka märken och produkter som deltagarna ansåg sig minnas gav i samtliga fall en 
högre svarsfrekvens. Särskilt intressant var det även att se hur den del där deltagarna fick se 
bilder på produkter och märkeslogotyper hade för effekt. Alla deltagarna kunde vid visningen 
dra sig till minnes en eller flera produkter eller märken som de inte nämnt vid de tidigare 
delarna av testet. Här kunde jag dra slutsatsen att individer kan skapa sig minnesbilder genom 
att bli påminda om en produkt, minnesbilder som inte framkallades spontant hos personerna. 
Denna slutsats är ju av yttersta vikt vid marknadsföringen av en produkt och visar även hur 
viktigt det är att påminna om produkters perceptuella attribut för att skapa bättre recall. För 
produktplaceringar innebär det här att det oftast ger bättre resultat om produktplaceringen 
används i kombination med andra reklamkampanjer och inte som ensam 
marknadsföringsåtgärd.  
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Resultat – samtliga produkter 
 
 Spontant Hjälpt: Ledande frågor Hjälpt: Visning av 

produkter och märken 
A Bilar 

Motorcyklar 
Skoter 
Klänning,  
 

Jaguar 
Ericsson mobiltelefoner 
Martini 
 

Klocka Omega 
Ferrari 

B Champagne 
Mobiltelefon, Ericsson 
Flygbiljetter 

Klocka Citizen 
Flygbolag 

Klocka Omega 
Flygbolag British Airways 

C Ericsson Mobiltelefoner 
Aston Martin 
Jaguar 

Champagne - Bollinger 
Volvo 

Klocka Omega 
Coca-cola 
Ford 

D Klocka Omega 
Klädmärke 
Sprit 
Bensinmack 

Armani 
Volvo 
Saab 

Philips  
British Airways 
Pepsicola 

E Pepsi 
Flygbolag 
Bilar  
Mobiltelefoner 

-  Ericsson – mobiltelefoner 
Volvo 
Saab 

F Volvo 
Jaguar 
Aston Martin 

Mobiltelefoner – Ericsson 
Saab 
Volvo 
 

Omega klocka 
Sprit Martini 

G Flygbolag 
Bilar 
Mobiltelefoner – Ericsson 
 

Citizen klocka 
Coca-cola  
Vin? 
Kläder 

Aston Martin 
Volvo 
Pepsi 
British Airways 
Omega Klocka 

H Bilar 
Polisbilar 
Mobiltelefoner - Ericsson 

Volvo 
Pepsi 
Kläder 
 

Armani 
Jaguar 
Coca-cola 
British Airways 
Omega klocka 

 
 

5.1 Sammanfattning av resultaten 
 
I min studie hade jag totalt med 10 produkter som faktiskt var synliga i filmen och 10 
produkter som jag själv hittat på och som inte visades i filmen. Produkterna finns även att se 
under bilaga 2, Intervjuguide.  
 
Jag tänkte sammanfatta resultaten lite kortfattat produkt för produkt. Ericsson mobiltelefoner 
var det 4 deltagare som kände igen spontant, (1 som bara sa sig känna igen mobiltelefon men 
ej märket), 2 som kände igen märket efter ledande frågor och 1 som kände igen efter 
produktvisningen. Jaguar var det 2 av deltagarna som mindes spontant, ingen som mindes mer 
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efter ledande frågor och 1 som mindes efter produktvisningen. Däremot var det 4 stycken som 
nämnde att de mindes bilar men som inte kunde specificera märket. Aston Martin var det 
samma sak, 4 stycken som bara sa sig kunna minnas bilar vid spontana tanken och 2 som även 
kom på märket, ingen som mindes mer vid ledande frågor och 1 som kom på vid 
produktvisningen. Omega klockor var det 1 deltagare som mindes spontant, ingen vid ledande 
frågor men 4 som kände igen märket vid produktvisningen. 2 deltagare trodde sig däremot ha 
sett Citizen klockor visas i filmen. British Airways var det inga deltagare som mindes varken 
spontant eller efter ledande frågor men 4 som kände igen efter produktvisningen. 2 deltagare 
sa dock spontant att de mindes något stort flygbolag men kom inte på namnet. Armani var det 
ingen deltagare som mindes spontant, 1 som kom på vid de ledande frågorna och ytterligare 1 
vid produktvisningen. 3 deltagare sa sig dock spontant ha lagt märke till kläder men kunde 
inte dra sig till minne vilket märke. Volvo hade som jag nämnt tidigare 4 deltagare som 
spontant sa sig ha lagt märke till bilar men inte vilka märke. 1 mindes märket spontant, 4 
deltagare efter ledande frågor och ytterligare 2 efter produktvisningen. Philips var det bara 1 
deltagare som mindes och det var inte förrän vid produktvisningen. Pepsi hade lite bättre 
uppslutning, 1 deltagare mindes märket spontant, 1 deltagare efter de ledande frågorna och 
ytterligare 2 mindes efter produktvisningen. Bollinger champagne var det också bara 1 
deltagare som mindes och det var efter de ledande frågorna. 1 deltagare sa sig dock spontant 
kunna minnas att han lagt märke till champagne men inte vilket märke.  
 
Av de produkter som inte visades i filmen men som fanns med vid produktvisningen blev 
uppslutningen som följer. Ingen av deltagarna sa sig minnas Nokia mobiltelefoner. Ingen sa 
sig heller minnas Absolut Vodka. En deltagare sa sig dock spontant minnas sprit men ej vilket 
märke, någon tyckte sig ha sett vin och en annan mindes sprit Martini vid produktvisningen. 
Det var inte heller någon som kände igen Statoil ifrån filmen men en deltagare mindes 
spontant en bensinmack men inte vilket företag. Mercedes var det inte heller någon som 
mindes men 3 deltagare trodde sig ha sett Saab i filmen och 1 deltagare mindes Ferrari som 
också mycket riktigt glimtade till på något ställe i filmen. Varken Boss, Sony eller American 
Airlines fick några röster vid produktvisningen men Coca-cola var det 1 deltagare som trodde 
sig minnas vid de ledande frågorna och 2 som mindes vid produktvisningen. Inte heller Vogue 
var det någon som kände igen vid produktvisningen.  
 
Jag vet inte om det går att dra några direkta slutsatser härifrån men klart är ju att Ericsson var 
det märke som flest hade känt igen och mindes ifrån filmen. Kanske inte helt oväntat eftersom 
Ericsson är ett av de märken som syntes tydligast och som också debatterats mest i medierna 
just för sina produktplaceringar. Kanske var deltagarna inställda på att en Ericsson produkt 
skulle dyka upp och därför mer på sin vakt vad det gäller just det märket. Att det var många 
av de manliga deltagarna som mindes olika bilmärken var inte heller någon överraskning då 
män kanske är bättre än kvinnor på bilmärken och därmed också har lättare för att känna igen 
dem. Att många av deltagarna kände igen och mindes märken och företag som visats i filmen 
vid produktvisningen tyckte jag dock var en intressant iakttagelse som jag tror även kan vara 
viktig för företag som har tänkt använda sig av det instrumentet. Om man kan få folk att bara 
genom att se en logotyp eller ett företags namn minnas produkter på det viset så har man 
vunnit mycket vad gäller gratisreklam. Om man bara genom att glimma förbi en Sony 
Ericsson logotyp i en film omedvetet kan styra människor till att välja en Sony Ericsson 
telefon nästa gång de är på jakt efter en mobiltelefon så har företag uppnått ett av sina större 
mål.  Nämligen att omedvetet nästla sig in i folks medvetande och därifrån styra deras 
handlingar vad gäller köpvanor.  
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5.2 Individernas selektiva perceptionsförmåga 
 
Skillnader i deltagarnas sätt att tänka gjorde sig gällande redan vid den första frågan om vilka 
produkter eller märken som de kunde minnas ifrån filmen. Några av deltagarna var märkbart 
fokuserade på ämnet produktplaceringar medan andra inte alls funderade i de tankebanorna. 
Jag har tidigare diskuterat hur intern motivation och personlighetsfaktorer kan fungera som 
filter som hjälper individer bestämma vilken information som ska uppmärksammas. Jag har 
även diskuterat att olika människor kan ha olika kognitiv stil samt att alla människor beroende 
på sitt tidigare medburna bagage av erfarenheter har olika slags scheman inom oss. Skillnader 
i kognitiv stil och scheman leder till skillnader i uppmärksamhetsfunktionen dels vad det 
gäller vad individer väljer att uppmärksamma men även vilken mening som läggs i en 
perception. Under mina intervjuer tyckte jag mig kunna finna många indikationer på att 
faktorer som individers intresse, motiv och tidigare erfarenhet till stor del styrde vad 
individerna uppmärksammade och de tankar och associationer som individerna hade kring 
olika fenomen. 
 
Jag märkte även skillnader i hur individerna svarade på produktplaceringsfrågan. Några gav 
klara, distinkta svar men de flesta verkade börja fundera på produkter i största allmänhet och 
vilka associationer de givit. Utifrån hur frågan ställdes var ingen av typerna av svar ”fel”, men 
skillnaderna i hur individerna svarade kan vara tecken på skillnader i medvetenhet hos 
individerna angående ämnet produktplaceringar. Med medvetenhet menar jag tecken på om 
individerna funderat över ämnet tidigare och om tänkandet infann sig naturligt. Skillnader 
härom kan dels på bero på tidigare erfarenheter och då även scheman inför fenomenet, dels på 
olikheter i kognitiv stil och sätt att bearbeta given information. Tre av deltagarna visade en 
något mindre fokusering på sökandet efter produktplaceringar och de visade även i större 
utsträckning tecken på att i sitt tänkande utgå ifrån tidigare erfarenheter. Framförallt var det 
de kvinnliga deltagarna som genomgående i större utsträckning visade att handlingen styrde 
tankebanorna. Fyra av deltagarna höll sig strikt och koncentrerat till ämnet produktplaceringar 
och tycktes efter att ha uppgett de produktplaceringar som de mindes vara nöjda med sina 
svar. Alla de deltagarna var män.  
 
Deltagarnas individuella scheman gav också upphov till individuella förväntningar hos de 
olika personerna vilket visade sig i vilka produkter de fokuserade på. Men etablerade scheman 
kan också vara en hjälp vad det gäller att identifiera produkter, vilket visade sig i några fall 
där deltagarna med hjälp av sitt schema av en Ericsson telefon kunde identifiera märket enbart 
därav. Bara baserat på ett det var en liten, fyrkantig telefon med en nerfällbar lucka så kunde 
personerna identifiera telefonen som en telefon av märket Ericsson. Detta ger sken av att 
tidigare erfarenheter av en produkt underlättar identifieringen av den på grund av ett schema 
för produkten har byggts upp. Men individernas egna personliga förväntningar visade sig 
också vara styrande vid identifieringen av produkter. Exempelvis tyckte sig några av 
deltagarna kunna känna igen ovan nämnda mobiltelefon som en Ericsson telefon men blev 
tveksamma om de kunde ha rätt för vad skulle en svensk produkt ha att göra i en James Bond 
film?  
 
Individer är kapabla att ta till sig en stor mängd sinnesintryck och dessa intryck styrs till stor 
del av personens intresse, tidigare erfarenheter och förväntningar på intrycket. Dessa faktorer 
styr både vilken information som personen väljer att uppmärksamma, hur informationen 
tolkas samt de associationer och tankar som intrycket leder till. Även om James Bond i filmen 
ska föreställa stereotypen av den manligaste man som tänkas kan innehåller filmen även en 
del kärleksscener och relationer. De kvinnliga deltagarna i undersökningen gav ett mycket 
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större uttryck för de känslomässiga delarna av filmen än vad de manliga deltagarna gjorde. 
Kvinnorna gav inte bara uttryck för en större sentimentalitet utan verkade även ha lättare för 
att leva sig in i de känslomässiga relationerna. Till exempel var det några av kvinnorna som 
under de enskilda intervjuerna talade nedsättande om den känslokalla Miss Frost och betydligt 
mer positivt om den mer varma Jinx. En kvinna noterade till och med att Jinx var den enda 
som var iklädd endast en väldigt urringad klänning vid en scen i ett ispalats då alla andra bar 
ytterkläder. Allt för att underbygga hennes sexighet som kvinnan uttryckte sig. Man ska vara 
väldigt försiktig med att dra paralleller mellan skillnader som framkommit mellan de båda 
könens sätt att uttrycka sig, men här menar jag att det finns tydliga tecken på perceptionens 
emotionella processer och de varierande känslouttrycker som följer med dem.82 
 
Att betrakta de skillnader som tycker mig kunna se som representativa är ett för stort steg att 
ta så därför får jag nöja mig med att säga att resultaten visar på personlighetsmässiga 
skillnader hos män och kvinnor.  Männen och kvinnorna fick bevisligen mycket olika 
associationer från de perceptioner som uppkom genom filmen. De kvinnliga deltagarna 
pratade efteråt mycket om känslor, relationer och sexrelaterade scener medan männen mer 
hade uppmärksammat tekniska detaljer såsom bilar, mobiltelefoner och datorer.  Några av 
kvinnorna hade dock också registrerat många tekniska prylar och kunde i efterhand nämna 
flera märken som visats i filmen medan ingen av männen nämnde något om de relationer eller 
känslor som funnits med. Som resultat av detta kan man säga att det inte bara finns skillnader 
mellan hur könen tänker samt i de scheman de bär med sig sedan tidigare. De respektive 
individernas intressen och motiv spelade en avgörande roll för vad de uppmärksammade i 
filmen och hur saker och ting uppmärksammades. Var och en av individerna kunde i de 
enskilda intervjuerna minnas detaljer som var relaterade till deras personliga intresseområden 
vilka starkt skilde sig åt. Några mindes märke på bilar, telefoner eller datorer medan andra 
mindes vilket flygbolag eller typ av flygplan som visats och ytterligare några hade 
uppmärksammat kläder, frisyrer eller möbler och inredning.  
 

5.3 Begränsningar hos kognitionen 
 
Som jag nämnde tidigare väljer individer vad de vill rikta sin uppmärksamhet på utifrån 
intresse, tidigare erfarenheter, motiv eller förväntningar. Vår medvetna uppmärksamhet blir 
därmed mycket begränsad och detta bör man naturligtvis ha i åtanke när man tänker på den 
involvering som en film innebär. Det faktum att individers medvetna uppmärksamhet har 
starka kognitiva begräsningar i sin kapacitet märktes också tydligt i deltagarnas fokusering på 
handlingen i filmen. Flera av deltagarna menade att de sjunkit alltför djupt in i handlingen i 
filmen för att komma ihåg detaljer och ursäktade sig efteråt. Parks och Mittals anser sig ha 
kommit fram till efter gjorda undersökningar att en ökad involvering i ett program eller en 
film motverkar det vi kallar för ”recall”.83 Handlingens övertag påverkade många av 
deltagarna så tydligt att de hade svårt att svara på frågor efteråt under de enskilda 
intervjuerna. Filmens handling hade fortfarande ett så starkt grepp om deltagarnas tankar att 
det var svårt att få klara svar på frågorna i vissa fall, svaren leddes omedvetet in på samma 
område om och om igen. Ibland glömde deltagarna helt enkelt bort den ursprungliga frågan 
för att deras tankar glidit över i ett annat spår.  
 

                                                 
82 Lundh, L., Montgomery, H & Waern, Y. (1992) – Kognitiv psykologi 
83 Sharma, A. (2000) – Recall of television commercials as a function of viewing context 



Produktplaceringar – kommunikationsverktyg eller smygreklam sid 42

Handlingens starka grepp visar på att både filmens handling i sig själv och de känslomässiga 
reaktioner de kan ge upphov till hos individer kan ställa stora krav på deras uppmärksamhet. 
Utifrån deltagarnas reaktioner och svar kan jag genomgående säga att det krävdes något 
speciellt eller utöver det vanliga för att fånga deras uppmärksamhet och få dem att lägga 
märke till detaljer som produkter eller händelser som var utanför den egentliga handlingen. 
För att den medvetna uppmärksamheten hos individerna skulle riktas utanför handlingen 
krävdes någonting som stack ut mot det övriga.  
 
En förklaring till att individerna vid konsumtionen av filmen var kognitivt upptagna av 
filmens handling kan helt enkelt beskrivas som ”stimulus overload”. Hjärnan klarar inte av att 
ta till sig och processa all informationen vilket gör att individerna tvingas sålla bort viss 
mindre viktig information. Vid konsumtion av en film är handlingen den primära aktivitet 
som drar uppmärksamheten till sig och samtidigt filtreras objekt i omgivningen bort. Men 
dessa begränsningar hos hjärnan och kognitionen kan också leda till felaktiga perceptioner, 
man tror sig se saker som man i själva verket inte alls har sett. Till exempel var några av 
deltagarna väldigt säkra på att de hade sett en dator av märket Dell när datorns märke i själva 
verket var en Philips. Någon ansåg också att Bond hade kört en grön bil när bilen faktiskt 
hade varit av silvermetallik färg. Kanske kan det vara så att eftersom hon själv hade en grön 
bil så ville hon se en grön bil. 
 
Vad händer då med den information som individerna inte medvetet klarade av att fokusera? 
Shapiro har utfört studier som tyder på att den informationen kan processas både på ett rent 
perceptuellt plan och på ett djupare plan, trots bristen på medveten uppmärksamhet84.  Jag har 
inte på något sätt med min studie ämnat fokusera på dessa processer, men jag anser att det är 
ett relevant område sett ur det stora sammanhanget. Till exempel kunde de flesta deltagarna 
efter att ha fått hjälp bestående av ledande frågor eller visningar av produkter och märken dra 
sig till minnes mer än vad de spontant sa sig kunna.  Dessa resultat av undersökningen av 
individernas ”recall” kan möjligen ses som en effekt av att individerna under filmen endast 
genom så kallad ”incidental exposure” uppmärksammat en produkt eller ett märke. Det 
sammanhang som ett reklammeddelande placeras i spelar stor roll för vilken uppmärksamhet 
och effektivitet det kommer att få. Samtliga produkter eller märken i filmen visas inbäddade i 
handlingen, vilket talar för att de lättare smälter in och får mer uppmärksamhet än vad ett 
reklammeddelande som visas under ett reklamavbrott får. Enligt Park och Mittal medför the 
congruency effect att ett kommersiellt meddelande får högre ”recall” om meddelandets 
utformning hänger samman med programmets utformning.85 Det faktum att den kontext som 
ett reklammeddelande placeras i spelar en stor roll för dess effektivitet är av stort intresse för 
företags användning av produktplacering i film och TV-program.  
 

                                                 
84 Shapiro, S. (1999) – When an ads influence is beyond our conscious control 
85 Sharma, A. (2000) – Recall of television commercials as a function of viewing context 
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6 Verkligheten bakom kulisserna 
 
I detta kapitel försöker jag lotsa läsarna igenom några scener i filmen som deltagarna hade 
kommentarer omkring och som väckte frågor hos mig angående filmens verklighet och den 
verklighet som vi lever i till vardags.  
 
När vi ser en film eller ett TV-program är vi alla medvetna om att hjältarna och skurkarna vi 
ser på duken i själva verket spelas av skådespelare. Vi accepterar också detta faktum på 
samma sätt som vi accepterar att miljöerna de vistas i ofta är uppbyggda studios och de i 
filmen angränsande rummen i realitet kan ligga i två olika världsdelar. Numera är det till och 
med väldigt populärt med ”bakomkulisserna” reportage för att öka populariteten och 
marknadsföringen kring en ny film eller ett nytt TV-program. Bakom kulisserna får vi bland 
annat se intervjuer där skådespelare och regissörer berättar roliga anekdoter som skett under 
inspelningen, vi får se hur specialeffekter skapats och vi får möta skådespelarna på ett mer 
privat plan.  
 
En film skapar sin egen verklighet genom att bygga upp en egen liten värld som är mer eller 
mindre lik den värld som vi kallar vår egen verklighet. När vi ser på en film vill vi leva oss in 
i filmens verklighet för några timmar, vi vill tro på den framställning som filmen skapar för 
oss och detta vill vi göra så ostört som möjligt.  Därför reagerar vi när vi tycker att någonting 
inte passar in i filmens verklighet för att vi känner att dessa störningar i vår tro blir 
påträngande och får oss att tappa koncentrationen. Om det sen handlar om ifall den 
konstruerade verkligheten är befolkad av apor eller zombies verkar kvitta bara det passar in i 
den filmiska kontexten och vi tror tillräckligt starkt på det vi ser. Att vi reagerar på detta sätt 
är ett faktum som filmmakare utnyttjat under en lång tid för att få fram poänger till publiken. 
Mest förekommande är det i komedier eller i smalare icke-kommersiella filmer som riktar sig 
till en mindre skara människor. Ett exempel på detta fenomen är när skådespelarna i filmen 
plötsligt går utanför scenen eller börjar prata med någon i publiken eller kameran. Många 
filmmakare, t ex Goddard och Truffaut86 i ”Den nya franska vågen”, använde sig av denna typ 
av störningar för att göra publiken medveten om att man inte kan tro på allt man ser, att det 
som spelades upp framför dem inte var verklighet.  
 

6.1 Verkligheternas skrämmande likheter 
 
Filmens verklighet kan ibland komma för nära det som vi anser vara vår verklighet. Efter den 
11 september och terrordåden mot World Trade Center i New York var det många filmer som 
fick antingen läggas i malpåse ett tag eller ändras i sin handling på grund av likheter med 
terrordåden. Till exempel fick Arnold Schwarzeneggers nya kassasuccé ”Collateral Damage” 
flyttas fram några månader och likadant var det för ”Spindelmannen”. Här fick man ändra en 
scen och ta bort de inte längre existerande skyskraporna som spindeln svingar sig i vid en 
scen. Även svenska filmer har råkat ut för samma fenomen. I filmen ”Hämndens Pris” finns 
synbara likheter med polismorden i Malexander som skakade Sverige för några år sedan. 
Filmens ena producent; Lars Blomgren, hävdar dock att filmen redan var inspelad när morden 
skedde och att filmen på inget sätt har varit inspirerad av händelsen utan kommit till på helt 

                                                 
86 La Nouvelle Vague – refererar till arbetet av en grupp Franska filmskapare mellan åren 
1958-1964 
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egen hand.87 Trots producentens försäkran skapade filmen stora rubriker när den kom på bio 
på grund av sina slående likheter med Malexander morden. Filmen ansågs ligga för nära 
verkligheten och att nära anhöriga till de mördade poliserna kunde ta illa vid sig.  
 
I min undersökning är det framförallt några delar av filmen där man tydligt kan se kopplingen 
mellan filmens verklighet och vår egen verklighet. Dessa situationer framkom vid 
diskussionerna med deltagarna och de flesta av deltagarna i min fokusgrupp verkade vara 
överens om att dessa scener stack ut jämfört med resten av filmen. Den ena scenen var när 
Jinx (Halle Berry) står uppe på ett tak och slänger sig bakåt rakt ut i luften för att landa i 
vattnet åtskilliga meter längre ner. Innan svanhoppet har Jinx jagats upp på taket av skurkar 
och tätt i hälarna på dem är James Bond. När det ser ut som det inte finns någon återvändo för 
Jinx, hon har blivit jagad längst ut på kanten och bakom henne finns bara ett stup, kastar hon 
sig i ett snyggt hopp utöver kanten. De flesta deltagarna var överens om hur overkligt det var 
att någon skulle komma på tanken att göra ett sådant hopp och ännu mindre att det skulle gå 
att överleva från den höjden. Innan hoppet tar Jinx av sig alla kläderna och är endast iklädd en 
korallfärgad bikini där de silikonpumpade brösten framhävs tydligt och detta hade de 
kvinnliga deltagarna av gruppen hängt upp sig på. En av kvinnorna menade att det var väl 
typiskt att det var tvunget att anspela på sex även i en sådan situation där spänningen 
verkligen var på topp och man höll andan för att se vad som skulle hända. En annan kvinna 
tyckte att det var häftigt att det först anspelades på sex när Jinx visar upp sig i bikini och i 
nästa sekund slänger hon sig bakåt ut i luften som den värsta våghalsen, totalt okvinnligt. 
Männen i gruppen hade inte alls funderat speciellt mycket över just denna situation utan 
tyckte mest att det var en snygg kvinna.  
 
Den andra situationen var när James Bond för att undgå sina förföljare surfar på gigantiska 
vågor med en pytteliten surfingbräda. Scenen är inte speciellt bra gjord och det syns väldigt 
tydligt att den är datoranimerad. Här verkade deltagarna ha blivit störda i sitt tittande just på 
grund av tydligheten i hur overklig scenen var. I kontrast mot den tidigare situationen var det 
mest de manliga deltagarna i gruppen som reagerade starkt mot hur orealistisk scenen var. De 
kvinnliga deltagarna verkade mera kunna acceptera att en sådan scen inte gick att göra på 
något annat sätt än genom att ta datorn till hjälp. En man uttryckte sig som att hela tjusningen 
med James Bond är att han gör tricks som går utöver det vanliga, men om man inte kan få 
dem att se verkligare ut än så här så var det inte lönt att ha dem med.  
 
En viktig observation här är att man inte behöver bryta filmens kontext för att få 
uppmärksamhet, det kan räcka med att bryta mot människors förutfattade meningar för att få 
dem att reagera. Bilden vi har av hur saker ska se ut på film kommer från andra filmer eller 
TV-serier, och deltagarna har blandat ihop filmens verklighet med den som vi själva lever i. 
Enligt Kant88 kan vi ju dock aldrig säga något om verkligheten, vi kan endast uttala oss om 
våra förnimmelser av verkligheten. Detta innebär dock inte att det är fruktlöst att försöka 
förstå dessa förnimmelser av verkligheten ty ”om man alltid hade blåa glasögon kunde man 
vara säker på att allt skulle te sig blått”.89 Ovan nämnda situationer visar på att olika individer 
har olika åsikter om vad som känns verkligt för just dem. Vi kan se att det bland deltagarna 
finns minst två parallella verkligheter som inte nödvändigtvis kan eller måste samordnas. I det 
ena fallet ser man ett svanhopp som skiljer sig från tidigare flyktsätt man har sett i tidigare 
filmer, eller en scen med vågor stora som skyskrapor där ingen människa rimligtvis hade 

                                                 
87 Intervju med Lars Blomgren i Dagens Nyheter 020521 
88 Russel, B. (1997) – Västerlandets filosofi 
89 Ibid, sid 601 



Produktplaceringar – kommunikationsverktyg eller smygreklam sid 45

kunnat surfa och då betraktas det som overkligt. För några av deltagarna var det dock inget 
problem, de upplevde det snarast som om filmens verklighet förstärktes genom detta lån från 
den andra verkligheten. Men för vissa blev det mer som ett uttryck för en kollision mellan de 
båda ”verkligheterna” vilket ledde till en negativ upplevelse. Att undersöka dessa olika 
reaktioner av fenomen i filmer är av intresse då det naturligtvis kan få konsekvenser på 
produktplaceringar i filmer. Noterbart är att förekomsten av ”verkliga” produkter som 
Ericsson telefoner eller Jaguarbilar inte gav upphov till denna typ av verklighetskollisioner. 
Vi kan därmed konstatera att verklighetsuppfattningen inte är enbart en konsekvent mekanism 
utan ett mycket svårtolkat fenomen.  
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7 Skillnader i individernas sociala interaktion 
 
Här vill jag analysera och belysa viktiga aspekter som kom upp vid intervjuer med deltagarna 
samt vid diskussionerna i fokusgruppen.  
 
Förutom att skapa förståelse för produktplaceringens förmåga att kommunicera en produkts 
identitet var jag även med min undersökning intresserad av att se hur konsumtion av film i 
grupp påverkar de perceptioner som görs hos individerna och de upplevelser som följer med 
perceptionerna. En av anledningarna till att undersökningen inleddes med individuella 
intervjuer och avslutades med diskussionsgruppen var just att försöka komma åt detta område. 
Mitt syfte här var just att försöka komma åt de effekter som en social interaktion ger upphov 
till hos en individ samt även att undersöka hur de respektive deltagarna tog sig an uppgiften. 
Vid mina jämförelser och tolkningar mellan de individuella intervjuerna och det som kom 
fram vid samtalen i diskussionsgruppen kunde jag observera många intressanta tendenser där 
tyngdpunkterna låg på två fenomen; nämligen dels förändringar hos individen i sig och dels 
förändringar i form av utvidgning av ämnesområdet.  
 
Vid diskussionerna i gruppen kunde jag urskilja att individernas respektive ursprungliga 
beteenden till viss del ändrades och ersattes med en annan form av beteende i och med att 
interaktionen dem emellan startade. Jag kunde observera att deltagarna inte riktigt visade upp 
samma sida av sig själva under samtalen i diskussionsgruppen som under de individuella 
intervjuerna. Förklaringen till detta ombyte av personlighet består nog i det som Myers och 
Myers framhäver som viktigt vid en interaktion; nämligen att man kan se det som tre eller fler 
människor som tar hänsyn till varandra, föreställer sig sina roller och utövar sin interaktion 
enligt en tidigare fastställd uppsättning regler.90 
 
Jag kunde inte bara se förändringar hos deltagarna angående deras sätt att uttrycka sig utan 
även i vad de faktiskt uttryckte med sina ord och handlingar. Under samtalen i gruppen 
märkte jag till exempel en tendens till att deltagarna gärna pratade om de produkter och 
märken som de uppmärksammat medan de inte var lika talföra angående de märken och 
produkter som inte uppmärksammats. Cotrell m fl har diskuterat ”the evaluation 
apprehension” och ”looking good in front of others”91, dvs. en ängslighet över att bli bedömda 
av andra samt att man gärna vill framträda som bättre än vad man kanske i själva verket är. 
Ett typexempel på detta fenomen är just det som jag nämnde ovan; deltagarnas vilja att inför 
gruppen visa på en hög prestationsnivå vad gäller sin prestationsförmåga.  Intressant var 
också att se att under de individuella intervjuerna kände deltagarna inte alls samma press att 
prestera bra. Här pratade de istället om hur svårt de tyckte att uppgiften hade varit och några 
erkände till och med att de till en början inte hade känt igen några produkter alls men efter 
viss hjälp kunnat minnas några. Denna osäkerhet eller svårighet var inget som nämndes i 
diskussionerna med övriga gruppdeltagare. Här kan vi även dra paralleller med Asch och den 
studie som han genomförde med syfte att visa på i vilken utsträckning individer underkastar 
sig påverkan ifrån andra92. Resultatet av undersökningen visade att merparten av deltagarna 
följde majoriteten och svarade som de även om majoritetens svar var felaktigt. Ingen av 
deltagarna ville vara bättre eller sämre än de andra och underkastade sig därför gruppens 
åsikt. Resultaten visar på den rädsla som fanns hos deltagarna för att sticka ut samt hur starkt 
                                                 
90 Dimbley, R. & Burton, G. (1997) – Oss emellan 
91 Baron, R. A. & Burne, D. (1997) - Social Psychology,  
92 Ibid 
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grupptrycket inom en grupp kan vara. . ”This source of social influence – and especially of 
conformity – is known as normative social influence, since it involves altering our behavior to 
meet the expectations of others”93 Den typen av beteende menar Baron kan även tolkas i 
enlighet med den diskussion som jag fört i tidigare kapitel om normativ social påverkan. 
 
Vidare talar Asch också om att det finns en ökad sannolikhet för att någon eller några av 
medlemmarna i en grupp skulle underkasta sig gruppens åsikt om gruppen bestod av mindre 
än 3-4 personer94. Detta känns aktuellt i min undersökning där det var intressant att följa hur 
deltagarna uppförde sig när det uppstod situationer där deras åsikter gick vitt isär. I vissa fall 
accepterade alla att de hade olika åsikter om just den speciella frågan, medan andra gånger så 
ledde meningsskiljaktigheterna till vidare ibland riktigt heta diskussioner.  Här märkte jag inte 
alls av grupptrycket i den bemärkelsen att det fick någon av deltagarna att ändra sin åsikt. Jag 
vill dock påpeka att det fanns stora individuella skillnader hur deltagarna reagerade. Några av 
deltagarna verkade väldigt motiverade för att kämpa för sin åsikt och även försöka övervinna 
de andra till sin sida medan andra drog sig tillbaka från diskussionen med ett  -ja, kanske det 
var så….. Beslutet att underkasta sig gruppens åsikt är mer komplext för vissa än för andra 
och Zajonc argumenterar just för att det finns stora individuella skillnader på detta planet95. 
Likartade observationer kan också relateras till de individuella skillnader som jag tidigare 
pratat om i kapitlet som tog upp ”conformity” (se avsnitt 2.3.2).  
 
Ett annat fenomen som var intressant att fördjupa sig i var hur individerna uttryckte sig, och 
just att studera skillnaderna i hur olika individer uppträder i grupp kunde jag göra vid 
diskussionerna i gruppen. Det fanns stora skillnader i de sätt som individerna använde sig av 
för att ge uttryck för sina åsikter. Vissa verkade i sin framtoning mycket säkra på sina 
påståenden medan andra var betydligt mer tillbakadragna och ödmjuka vilket fick åsikterna 
att nästan låta som en fråga. Detta kan delvis ses som en följd av att individerna omedvetet 
inom gruppen iklädde sig olika roller, till exempel vem som talade mest och minst. De 
personer vars röst hördes mest var också samma personer som visade på mest styrka och 
självförtroende i sina påståenden. Allport menar att andras närvaro förbättrar vår prestation 
när vi utför en uppgift som vi känner oss säkra på och är bra på, medan det försämrar 
prestationen när vi känner oss osäkra på uppgiften.96  
 
Andra skillnader som gick att läsa ut från individernas beteenden var en viss förflyttning från 
skepticism och fokusering på uppgiften vid de individuella intervjuerna till ett större 
engagemang vid det interaktiva momentet. Till att börja med vid filmvisningen och den korta 
pausen mellan filmvisningen och de individuella intervjuerna var deltagarna tämligen 
tystlåtna och sa inte särskilt mycket. Under intervjuerna var de mycket fokuserade på den 
uppgift de hade att göra och väldigt inriktade på att försöka minnas så många produkter och 
märken som möjligt från filmen. Däremot kunde jag under diskussionerna i gruppen känna ett 
stort engagemang för att diskutera och ibland hade jag till och med svårt att kontrollera 
deltagarnas konversationer dit jag hade tänkt mig. Interaktionen visade sig fungera som 
bränsle som eldade upp både konversationen som deltagarnas intresse och engagemang i 
ämnet. Närvaron av fler deltagare fick debatten att ta nya vändningar och komma in på 
områden som inte berörts under de enskilda samtalen, till exempel kom man fram till nya 
produkter som varit synliga i filmen och som gav upphov till nya diskussioner. Jag kunde se 
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en tydlig effekt av att individer tillsammans i en grupp kan tillföra en uppgift mer än vad de 
kan som enskilda individer. Detta bevis på ”social facilitation effect” gjorde att 
diskussionsgruppen blev rikare ifråga om individernas perceptuella erfarenheter ifrån 
filmvisningen, när en person uttalade något om en viss perception var det plötsligt flera av de 
andra deltagarna i gruppen som också kom ihåg just den eller liknande sekvenser.  
 
De förändringar som jag tagit upp ovan kan ses som en följd på den inre aktivitet som 
Dimbley och Burton pratar om, nämligen att individer vid interaktion med andra individer 
följer andras reaktioner på deras egen kommunikation. Nm 97 Interaktionen påverkas alltså av 
både det sociala och fysiska sammanhanget, de fysiska karakteristiska hos deltagarna samt 
även av psykologiska faktorer såsom rollrelationer och vilket beteende som anses ”normalt” 
för just den givna situationen. Att individerna aldrig träffat varandra tidigare är naturligtvis en 
faktor som man måste ta under beaktning och som i stor grad säkerligen påverkar 
interaktionen. Enligt Asch skulle det faktum att deltagarna inte kände varandra exempelvis 
göra att individerna var mindre motiverade att bli accepterade av andra eller att dela deras 
åsikter98. Om de istället varit del av samma bekantskapskrets hade vikten av de andras 
godkännande eller acceptans säkerligen märkts tydligare.  
 
Jag anser mig inte utifrån min begränsade undersökning kunna dra några definitiva slutsatser 
om interaktionens påverkan vad gäller människors perceptioner eller upplevelser. Men jag 
anser mig kunna säga att genom att deltagarna vid diskussionerna i gruppen kom in på 
aspekter av ämnet som inte berörts under de enskilda intervjuerna fick jag ett rikare material 
än vad jag fått om jag enbart byggt min undersökning på enskilda intervjuer. Jag vill starkt 
betona vikten av att hänsyn till den interaktiva aspekten om man ska studera individers 
filmkonsumtion. Interaktionen tillåter inte bara individer att dela med sig av saker de 
uppmärksammat till andra som kan kanske inte har lagt märke till samma sak. Den tillåter 
också individerna möjligheten att ta del av de unika associationer som andras perceptioner har 
gett upphov till. Detta bör ses som ett fenomen av stor vikt vid produktplaceringar, då jag i 
min undersökning kan se tydliga resultat för att individer skiljer sig åt med dels vilka 
associationer en viss perception ger upphov till och dels vilka perceptioner som 
överhuvudtaget uppmärksammas.  
 

                                                 
97 Ibid 
98 Baron, R. A. & Burne, D. (1997) - Social Psychology 



Produktplaceringar – kommunikationsverktyg eller smygreklam sid 49

8 Slutdiskussion 
 
När jag påbörjade arbetet med den här uppsatsen visste jag inte mycket mer om fenomenet 
produktplaceringar än att jag tyckte det var ett intressant ämne som fascinerade mig. Under 
resans gång har jag samlat på mig en mängd kunskap om ämnet, både sådant som varit 
användbart i min studie och sådant som bara blivit intressant kunskap. 
 
Syftet med min undersökning var att utifrån konsumentens perspektiv se i vilken utsträckning 
produkter och olika märkes loggor som förekommer i film och TV-program egentligen 
uppmärksammas. Jag ville också studera hur produktplaceringarna uppmärksammas. 
Eftersom film- och TV-konsumtion ofta sker i sällskap med andra ville jag också undersöka 
hur interaktionen påverkar konsumenterna och deras upplevelser.  
 
En film eller ett TV-program kan ses som en mångfacetterad värld där fokus för 
uppmärksamheten varierar starkt bland dem som tittar. Under min studie har jag fått en 
djupare inblick i den mängd intryck som skapas hos publiken och jag har även kunnat se att 
den perceptuella förmågan hos en individ kan ta emot en stor mängd sinnesintryck samtidigt. 
Dessa sinnesintryck skapar unika tankar och associationer hos varje individ. Många av 
perceptionerna bearbetas medvetet men jag har också kunnat ana mig till att intryck kan 
uppstå utan att individen har varit fullt uppmärksam. Just individernas verklighetsbild kom att 
bli ett centralt tema för min studie. Deltagarnas åsikter i vissa frågor ledde mig in på att 
ifrågasätta hur verkligheten egentligen ser ut. Individerna hade i många frågor klart skilda 
åsikter om vad det var som gjorde filmens verklighet verklig eller inte och det blev tydligt för 
mig att det gick att skymta en tendens till att individerna upplevde verkligheten på olika sätt.  
 
Den socialt konstruerade verkligheten i filmer och TV-program skapar förväntningar som jag 
kunde urskilja att deltagarna i vissa situationer utgick ifrån som sin egen verklighet. Det gick 
även att skymta individuella verkligheter i den bemärkelse att individerna utifrån sina egna 
åsikter och tolkningar lever i olika världar och viss problematik uppstod också när deltagarna 
inte klarade av att hålla isär dess skilda verklighetsbilder. Vissa av deltagarna visade sig på 
olika sätt blanda ihop de olika verkligheterna så till den grad att de inte kunde reda ut vad som 
var vad. Detta var något som jag blev mycket förvånad över och osäker över hur jag ska tolka. 
Plötsligt fick min studie ett nytt centralt fenomen utöver de perceptuella processer som var 
dess utgångspunkt, nämligen vad som krävs av ett TV-program eller en film för att ge 
individerna en verklighetstrogen upplevelse. Jag har naturligtvis inget bra svar på den frågan 
men med resultatet av undersökningarna i hand anser jag att det är något som det i 
sammanhanget måste tas hänsyn till. Slutsatsen jag drar av detta är att produktplaceringar har 
en förmåga att få mottagaren känslomässigt engagerad om mottagaren är känslomässigt 
engagerad i filmen där produktplaceringen förekommer.  
 
Filmkonsumtion är i stora drag ett tillfälligt förflyttande till en annan värld, en värld där en 
annorlunda verklighet existerar. Om inte äkta så är det dock en verklighet som är fullt kapabel 
att skapa intryck hos individen och som fungerar som en slags scen för de produkter och 
märken som används i denna verklighet. Verkligheten tillåter på ett naturligt sätt en placering 
av produkter och märken att omärkt smälta in i sammanhanget. Kontexten och ”the 
congruency effect” är faktorer som ökar möjligheterna för att få önskat ”recall” hos de 
individer som konsumerar. Dessa faktorer ökar även sannolikheterna för att ett semantiskt 
analyserande ska ta sin början som i sin tur ökar chanserna för ett fördröjt ”recall”. Båda dessa 
faktorer talar alltså starkt för att produktplaceringar kan vara ett effektivt sätt att marknadsföra 
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sina produkter. Det är dock viktigt att produkterna placeras i ett sammanhang där de passar in 
för att effekten ska bli positiv.  
 
Deltagarnas åsikter visade på starka motsättningar angående attityder till om 
produktplaceringar ska smälta in i filmens eller TV-programmets handling så obemärkt som 
möjligt eller sticka ut från det mer normativa och därigenom dra till sig tittarnas 
uppmärksamhet. Vissa av deltagarna föredrog produktplaceringar som smälte in på grund av 
att en omotiverad exponering av ett märkesnamn kunde kännas irriterade eller bara onaturligt. 
Andra hävdade att placeringarna måste avvika från vad som kunde förväntas för att 
uppmärksammas. Om jag ser på deltagarnas svar visar det sig att deltagarnas uppgifter om 
vad de mindes samt diskussionen efteråt visar på att en mängd produkter och händelser som i 
första hand inte uppfattades som utstickande också blev föremål för diskussion. Min tolkning 
blir därmed att de lade märke till mer än det som de ansåg sticka ut från det mer normativa 
innehållet och alltså går stick i stäv med vad en del av deltagarna antydde. Trots det faktum 
att samtliga deltagare på ett eller annat sätt uppgav att de varit involverade i filmen och att 
detta gjort att de inte kunde minnas så många produkter eller märken kunde individerna med 
varierande resultat ändå minnas flera av de produkter och märken som visats i filmen. Detta 
anser jag är ännu ett exempel på att som intervjuare bör man ibland ställa sig kritisk till de 
uppgifter om sig själv och sin förmåga som deltagarna vill förmedla. Det sagda ordet behöver 
inte alltid utgöra sanningen även om det ter sig så för individerna själva.  
 
När jag tittade närmre på de produkter och märken som deltagarna uppgett sig minnas, 
antingen spontant eller efter att ha fått hjälp, så såg jag att deras svar vittnar om en mängd 
olika orsaker till att just de nämnda produkterna uppmärksammats samt att alla de 
associationer som följde på dessa perceptioner är oberäkneliga. Detta bygger naturligtvis på 
att de intryck som skapas hos varje individ är unika och mycket svåra för marknadsförare eller 
filmmakare att förutsäga, men detta gör dem på inget sätt mindre intressanta. Tvärtom är det 
positivt att den individuella aspekten av filmkonsumtion åter hamnar i centrum och jag anser 
att företag bör lägga stor vikt vid denna aspekt av produktplacering. Samtliga parter inom 
marknadsföringsyrket bör finna det intressant att djupare involvera sig i denna aspekt av 
produktplaceringar.  
 
Marknadsförare är naturligtvis mest intresserade av att se på individers involvering och 
engagemang samt vilka produkter och märken som uppmärksammas i en film eller ett TV-
program. Men i enlighet med vad som tidigare nämnts om kognitionens begränsningar så är 
det i sammanhanget även av intresse att fundera kring de fenomen som deltagarna inte ägnat 
någon medveten uppmärksamhet åt. Stark involvering i ett program eller en film kan enligt 
Park och Mittals studier stjäla uppmärksamheten från produktplaceringar och därmed minska 
chansen till ”recall” som kontexten bäddat för.99 Park och Mittal menar här de medvetna 
kognitionerna. Andra studier visar på att den information som man inte medvetet fokuserar 
kan bli föremål för omedveten prossecering och också skapa intryck hos individerna utan 
deras vetskap.  Vår mentala värld är alltför komplex för att kunna bedöma 
produktplaceringarnas styrka utifrån hur involverande ett TV-program eller en film är. Ett så 
kallat ”recalltest” där individerna spontant ska ge uttryck för vilka produkter de kan och inte 
kan minnas kan således inte fullt ut bestämma effektiviteten hos produktplaceringar på grund 
av att vissa psykologiska nivåer hos oss individer inte kan nås så enkelt.  
 

                                                 
99 Sharma, A. (2000) – Recall of television commercials as a function of viewing context 
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Fenomenet interaktion blev intressant i min studie av två anledningar; dels vad det gäller vad 
individerna uppmärksammade i filmen men även hur dessa perceptioner uppmärksammades. 
Den sociala interaktionen fungerar här mest som en källa för att kunna få ta del av andra 
individers unika associationer och upplevelser och att det pågår ett ständigt ömsesidigt 
utövande av inflytande hos oss människor gör bilden ännu mera komplicerad. Man kan säga 
att genom interaktionen med andra människor får vi hjälp att definiera den sociala 
verkligheten. I mitt fall breddade och fördjupade interaktionen diskussionen deltagarna 
emellan och beredde mig med mer information men gjorde det samtidigt svårt att dra några 
konkreta slutsatser av det jag observerat. Den enda slutsats jag egentligen kan dra är att 
sociala interaktioner påverkar individuella perceptioner på olika sätt; antingen genom att 
utveckla dem, förstärka dem eller förändra dem i varierande utsträckning.  
 
Som produktplacerare i en film eller ett TV-program bör man först noggrant klargöra syftet 
med sin placering samt kontrollera att den målgrupp man ämnar rikta sig till är den rätta för 
budskapet och kanalen. Om syftet med placeringen enbart är att synas bör man kanske 
fundera på tänkbara reaktioner som kan uppkomma vid en alltför tydlig märkesexponering. 
Om syftet däremot också är att förmedla en viss image bör man noga undersöka de reaktioner 
som placeringen ger upphov till hos konsumenterna. Om man lägger samman den mängd 
faktorer som påverkar individers perceptioner och de individuella skillnader som jag försökt 
påvisa med min studie förstår man att det som produktplacerare inte är någon lätt uppgift att 
försöka greppa den individuella upplevelsen hos konsumenterna. Det är naturligtvis en 
omöjlighet att försöka tillfredställa alla konsumenter och det bör inte heller vara 
produktplacerarens mål men man bör vara medveten om hur mångfacetterad verkligheten är.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. Realms of understanding - Fill, C (1999) Marketing Communications – Context, 
Contents and Strategies, sid 46. 
 
Jag har i min studie fokuserat på konsumenternas syn på produktplaceringar. Som jag har 
visat tidigare är det en mycket komplicerad och komplex process som leder fram till 
slutprodukten som är konsumenternas ”realms of understanding”. Om jag bygger vidare på 
modellen ovan ter sig kommunikationen mellan sändare och mottagare som en process som är 
relativt enkel och lätt att överskåda. Men om inte sändaren visar något intresse eller förståelse 
för mottagaren bildas det snart ett gap dem emellan som bara växer. Om man sedan även 
lägger till det brus som ofta stör mottagarna när de ska ta till sig meddelandet som i detta fall 
handlar om produktplaceringar framstår det som om okunskap och ointresse leder till direkt 
misslyckande i marknadsföringen. Eftersom produktplaceringar är en kostsam form av reklam 
för att föra fram ett företags budskap och image borde man från företagens sida vara mer 
intresserad av förebygga misslyckanden. Jag tycker mig ha kunnat se olika former av mönster 

sändare kryptering meddelande dekryptering mottagare 

        ”Brus” 
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för hur olika produkter uppfattas av individerna som ytterligare komplicerar individernas 
föreställningar av verkligheten och sedan även hur dessa föreställningar ställs mot varandra. 
Om kommunikationen mellan sändare och mottagare påverkas av graden av samstämmighet 
mellan parternas olika ”realms of understanding” får det till följd att oavsett marknadsförarens 
syfte med produktplaceringen kommer eventuell framgång sannolikt att bero på hur stor 
kunskap de har om mottagarna.  
 
Tidigare forskning som gjorts på fenomenet produktplacering har utifrån min synpunkt varit 
bristfällig då den till stor del består av olika undersökningar på vilka effekter 
produktplaceringen fått. Undersökningarna har antingen mätt ”recall” från produktplaceringar 
i TV-program eller mätt produktplaceringarnas effektivitet i termer av ökade 
försäljningssiffror för en viss produkt eller tjänst. De flesta av studierna studerar de ovan 
nämnda processerna separat var för sig och inte någonstans har jag hittat någon undersökning 
som fokuserar på individernas upplevelser av produktplaceringar. Min undersökning har till 
stor del baserat sig på resultat från tidigare teorier inom områdena kognitiv psykologi och 
socialpsykologi. Jag kan således inte säga att den generar några nya teorier till eftervärlden 
utan snarare att jag genom att dra nytta av nämnda redan existerande teorier och sätta dem i 
samband med produktplaceringar så har jag fått dem att fungera och framträda i ett helt nytt 
sammanhang. Jag kan inte utifrån min undersökning svara på frågan vilken hänsyn 
produktplacerare idag tar till konsumenternas ”realm of understanding” utan bara ledsamt 
konstatera att forskningen som gjorts bidrar endast med begränsade kunskaper och lämnar 
mycket kvar att önska. Det är inte alls orimligt att ifrågasätta de resultat som jag säger mig 
komma fram till om man ser till det faktum att jag gör en mycket begränsad undersökning där 
grundstenarna består av en långfilm och diskussioner med 8 personer, 4 män och 4 kvinnor 
som jag sedan analyserar. Skulle en sådan begränsad studie verkligen kunna ge mig underlag 
tillräckligt för att dra några slutsatser eller besvara mina frågeställningar? Jag har valt att inte 
tänka så utan istället säga som så att om jag kan se så många komplexiteter angående den 
utsträckning och även hur produktplaceringar uppfattas genom att bara analysera 8 personer 
och 1 film vad skulle då inte kunna framkomma vid betydligt mer omfattande studier med 
mer resurser? 
 
Sammanfattningsvis har jag kommit fram till några punkter som jag vill betona lite extra: 

• individer upplever ”verkligheten” på olika sätt beroende på sin livssituation och 
tidigare erfarenheter 

• filmens verklighet är en skapad värld där produktplaceringar omärkt smälter in i 
sammanhanget  

• starkt involverande handling i program eller filmer kan stjäla uppmärksamheten från 
produktplaceringen   

• hela grundtanken med produktplaceringar bygger på den enkla modellen med sändare-
meddelande-mottagare och att kommunikationen dem emellan är anpassad och når 
fram på rätt sätt 

• det behövs mycket mer forskning kring ämnet produktplaceringar och framförallt 
forskning som fokuserar på konsumentens synvinkel.  

 
Slutligen vill jag uppmärksamma läsarna på att de slutsatser som jag dragit endast utgår ifrån 
det jag funnit i min studie och att jag är medveten om att de därför inte kan ses som generella 
i betydelsen allmängiltiga. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Enskilda intervjuer 
 
1. Produktplaceringar förekommer i de flesta fall i makrnadsföringssyfte. Jag skulle vilja veta 
vilka produkter/märke som du kan minnas från filmen – produkter/märken som antingen 
skådespelarna använde sig av eller som fanns med i bakgrunden. (Betona om nödvändigt att 
intervjupersonen, IP, inte måste vara säker på att var en produktplacering utan att det räcker 
om IP minns produkten som synlig i bild) 
 
Vilka produkter eller märken kan du minnas spontant? 
 
Kan du minnas några andra produkter eller märken?  
 
2. För varje märke eller produkt som IP minns enligt fråga 1 fråga följande: 
 

• Beror det på något särskild att du minns just den produkten eller märket? 
• Vilka tankar eller associationer väcktes hos dig när produkten eller märket var synligt i 

bild?(Om IP uppger att hon/han inte fick några direkta associationer kan jag fråga om 
produkten väcker några associationer nu i efterhand). 

• Tyckte du att produkten eller märket var av betydelse vad gäller hur du upplevde 
filmen? (T ex hade produkten kunnat bytas ut mot någon annan produkt eller annat 
märke, nämn annan produkt inom samma produktkategori men som visar på en annan 
image, utan att du hade upplevt filmen annorlunda?) 

• När du såg produkten eller märket i filmen associerade du då den direkt till 
produktplaceringar? 

 
3. Ställ följande frågor för att hjälpa IP på traven, dock ej rörande produkter IP redan nämnt. 
* Tänkte du på om någon åt eller drack någonting speciellt i filmen? 
* Tänkte du på om någon person använde någon mobiltelefon eller dator eller andra tekniska 
prylar i filmen? 
* Tänkte du på om någon använde sig av någon speciell typ av fordon (bil, skoter, flygplan-
flygbolag)? 
* Tänkte du på om någon var klädd i något särskilt?  
* Tänkte du på om någon hade några speciella attiraljer på sig (klocka, ringar etc.)? 
 
Fråga 3 avslutar den första delen av de enskilda intervjuerna. Efter avslutad enskild intervju 
får IP följa med ut i ”visningsrummet” där produktvisningen påbörjas direkt.  
 
Produktvisningen 
 
1. På bordet framför dig finns ett antal produkter och märken eller i vissa fall bilder på 
produkter och märken. Några av dessa har varit med i filmen du nyss setts, andra har jag lagt 
dit för att öka svårighetsgraden. Jag vill att du pekar på de produkter och märken som du 
minns ifrån filmen.  
 
Kryssa för IPs svar i fälten nedan. Var noga med att kryssa i produkterna i samma ordning 
som IP nämner dem.  
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(Produkter som var med i filmen) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Ericsson 
mobil 

                   

Jaguar                    
Aston 
Martin 

                   

Omega                     
British 
Airways 

                   

Armani                    
Volvo                    
Philips                    
Pepsi                    
Bollinger 
Champagne 

                   

 
(Produkter som ej var synliga i filmen) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Nokia                    
Saab                    
Absolut 
Vodka 

                   

Statoil                    
Mercedes                    
Boss                    
Sony                    
American 
Airlines 

                   

Coca-Cola                    
Vogue                    
 
Är det någon annan produkt du kan minnas? 
 
När IP säger sig inte kunna minnas fler produkter eller märken avslutas visningen och jag går 
tillbaka till det rum som vi var i tidigare och den enskilda intervjun fortsätter. 
 
Fortsättning – enskilda intervjuer 
 
2. För varje korrekt produkt som IP lyckades identifiera under visningen fråga följande: 
a) Minns du just denna produkt/märke av någon speciell anledning? 
b) Vilka tankar/associationer fick du när du såg produkten/märket? 
c) Tyckte du att produkten/märket hade någon betydelse för din upplevelse av filmen? 
d) När du såg produkten/märket, tänkte du då att det kunde röra sig om en produktplacering? 
 
3. Ställ följande frågor för produkterna nedan. (med eventuella undantag för vilka produkter 
IP redan identifierat). OBS! Avslöja inte produkterna direkt utan se om IP med lite hjälp kan 
minnas på egen hand. 
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• Vid något tillfällen i filmen satt James Bond i ett flygplan. Kan du minnas vilket 
flygbolag han flög med? 

Om IP svara fel eller inte kan minnas – avslöja att det var British Airways. Ställ följande 
frågor oavsett vad IP svarat.  
 
- Vilka associationer eller tankar fick du när du såg produkten/märket i filmen? 
(Om IP säger att han/hon inte fick några speciella associationer, fråga vilka 
associationer/tankar som han/hon eventuellt får till produkten/märket nu i efterhand.) 
- Tyckte du att produkten/märket hade någon betydelse för din upplevelse av filmen?  
- När du såg produkten eller märket, tänkte du då direkt att här rör det sig om en 

produktplacering? 
 

• Vid flera tillfällen i filmen använder sig Bond av sin klocka för att få fram olika 
specialeffekter. Kan du minnas vilket märke Bonds klocka är? 

Om IP svara fel eller inte kan minnas – avslöja att det var British Airways. Ställ följande 
frågor oavsett vad IP svarat.  
 
- Vilka associationer eller tankar fick du när du såg produkten/märket i filmen? 
(Om IP säger att han/hon inte fick några speciella associationer, fråga vilka 
associationer/tankar som han/hon eventuellt får till produkten/märket nu i efterhand.) 
- Tyckte du att produkten/märket hade någon betydelse för din upplevelse av filmen?  
- När du såg produkten eller märket, tänkte du då direkt att här rör det sig om en 

produktplacering? 
 
• Kan du minnas vilket bilmärke James Bond körde? 
Om IP svara fel eller inte kan minnas – avslöja att det var British Airways. Ställ följande 
frågor oavsett vad IP svarat.  
 
- Vilka associationer eller tankar fick du när du såg produkten/märket i filmen? 
(Om IP säger att han/hon inte fick några speciella associationer, fråga vilka 
associationer/tankar som han/hon eventuellt får till produkten/märket nu i efterhand.) 
- Tyckte du att produkten/märket hade någon betydelse för din upplevelse av filmen?  
- När du såg produkten eller märket, tänkte du då direkt att här rör det sig om en 

produktplacering? 
 
• På den stora festen i Ispalatset beställer James Bond något i baren, minns du vad han 

beställde? 
Om IP svara fel eller inte kan minnas – avslöja att det var British Airways. Ställ följande 
frågor oavsett vad IP svarat.  
 
- Vilka associationer eller tankar fick du när du såg produkten/märket i filmen? 
(Om IP säger att han/hon inte fick några speciella associationer, fråga vilka 
associationer/tankar som han/hon eventuellt får till produkten/märket nu i efterhand.) 
- Tyckte du att produkten/märket hade någon betydelse för din upplevelse av filmen?  
- När du såg produkten eller märket, tänkte du då direkt att här rör det sig om en 

produktplacering? 
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• Vilket märke är det på den kostym som James Bond bär? 
Om IP svara fel eller inte kan minnas – avslöja att det var British Airways. Ställ följande 
frågor oavsett vad IP svarat.  
 
- Vilka associationer eller tankar fick du när du såg produkten/märket i filmen? 
(Om IP säger att han/hon inte fick några speciella associationer, fråga vilka 
associationer/tankar som han/hon eventuellt får till produkten/märket nu i efterhand.) 
- Tyckte du att produkten/märket hade någon betydelse för din upplevelse av filmen?  
- När du såg produkten eller märket, tänkte du då direkt att här rör det sig om en 

produktplacering? 
 
3. Var det några av de produkter eller märken som du identifierat eller som vi pratat om som 
du kände inte passade in i sammanhanget? 
 
Varför känner du så? 
 
Efter genomförd enskild intervju går vi ut i rummet där övriga gruppen är samlad.  
 
Diskussioner med gruppen 
 
Inleds med en kort förklaring om vad som ska hända. 
 
Förslag på ämnen att ta upp: 

• Hur tycker ni att testet som ni nyss gjort var? Svårt/lätt? 
• Har ni sett tidigare James Bond-filmer? Hade ni sett denna filmen tidigare? Vad tycker 

ni om Bond-filmerna? 
• Vilken är er allmänna inställning till produktplaceringar? Positivt eller negativt 

inställd? 
• Anser ni att produktplaceringar är smygreklam? Ska de fortsätta att tillåtas? Har ni 

några etiska funderingar kring ämnet? 
• Brukar ni lägga märke till produktplaceringar i filmer? Varför/varför inte? 
• Vilken betydelse tycker ni att produktplaceringar har i filmer?  
• Vilken funktion har de olika bilmodellerna som florerar i filmen? Vad förmedlar de? 

Är det specifikt för denna typ av filmer? Hur uppfattar ni det, är det något som ni har 
funderat över? 

• Tror ni att produktplaceringar är ett effektivt sätt för företag att marknadsföra sina 
produkter – tror ni det har någon påverkan på vårt sätt att konsumera? 
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Bilaga 2 Produkterna och tidpunkter då de visas i filmen 
 

1 03.13 Omegaklocka - James Bond apterar en bomb i en portfölj full med 
diamanter med hjälp av sin klocka. 

2 04.27 Sony Ericsson P1800 mobiltelefon - kameran i telefonen används för 
att ta en bild på James Bond och sända vidare bilden. 

3 05.14 Porsche bilar - En rad med flertalet bilar av märket Porsche visas i 
bakgrunden. 

4 06.39 Sony Ericsson T68 mobiltelefon – Zao tar emot informationen, som 
skickades tidigare med en annan Ericsson telefon, om James Bond via sin 
telefon.  

5 08.31 Omegaklocka - James Bond detonerar tidigare placerade bomb i 
väskan med hjälp av sin klocka. 

6 25.18 Philips datorskärm – James Bond´s hjärtfrekvens mäts med hjälp av 
en Philip monitor efter han blivit fritagen. 

7 28.21 Bollinger champagne – James Bond beställer upp en flaska 
61´Bollinger till sitt rum.  

8 45.48 Sony Ericsson T68 mobiltelefon – används av Jinx för att aptera en 
bomb i en skrivbordslåda. 

9 49.52 British Airways – James Bond flyger till London och att flygplanet 
tillhör British Airways flotta visas tydligt. 

10 1.06.07 Aston Martin – James Bond får sitt nya transportmedel av Q – en 
glänsande Aston Martin av senaste modellen full med specialeffekter. 

11 1.10.35 Ford Thunderbird – Jinx anländer till ispalatset i en Ford 
Thunderbird.  

12 1.18.33 Volvobil – Bil av märket Volvo syns bakom James Bond. 
13 1.18.35 Omegaklocka – James Bond använder sin klocka för att skära hål i 

isen med hjälp av en laserstråle. I bakgrunden skymtar även en Aston Martin 
bil av annan modell än Bond´s. 

14 1.23.14 Volvobil och Ford Thunderbird visas i bakom Zao när Bond flyr ut 
på isen i en isjakt. 

15 1.24.06 Omega tidtagningsur – Bond använder ett Omega tidtagningsur för 
att mäta tiden när han försöker fly Zao i en isjakt. 

16 1.28.36 Jaguarbil och Aston Martinbil – Zao jagar Bond i en Jaguar och 
Bond kör sin egen Aston Martin. 

17 1.41.22 Ferraribil – en gul Ferrari står i lastutrymmet på ett lastflygplan när 
Bond och Jinx försöker fly med en helikopter.  


