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Förord 

Produktplacering är ett område som bara växer, om än i olika former. Det är något vi 

möter dagligen utan att egentligen lägga så stor tanke vid det. Detta inspirerade oss 

till att välja placering av produkter och varumärken i film och TV-serier som ämne för 

denna studie. 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som varit med och deltagit i vår studie 

och uttryckt sina värdefulla åsikter och resonemang kring ämnet.  

Vidare ska ett tack även riktas till vår handledare Pejvak Oghazi för allt stöd och tips 

under uppsatsens gång. 
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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur tre utvalda faktorer påverkar konsumenters attityd 

gentemot produktplacering. Faktorerna som undersöktes var: (1) 

produktplaceringsteknik, (2) kännedomen kring en produkt och ett varumärke, samt (3) 

relationen mellan konsument och produkt samt varumärken. Dessa tre baserades på 

tidigare forskning och befintliga teorier kring ämnet produktplacering och varumärken 

som tagit upp att de påverkar men inte hur och sambandet mellan dem.  

Studien bygger på en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer använts som 

metod för att kunna förstå orsaken bakom respondenternas svar. Till empirin 

intervjuades 15 respondenter. Dessa fick utgå från tre utvalda videoklipp som visade 

tre olika produktplaceringstekniker. Videoklippen kom från filmen James Bond, Hall 

Pass samt TV-serien Hawaii 5-0. Detta gjordes för att ge dem en utgångspunkt för att 

kunna besvara intervjufrågorna.  

Studien visade att tekniken har betydelse för om produktplaceringen uppfattas positivt 

eller negativt. Attityden upplevs positiv då det sker en visuell placering eftersom det 

anses naturligt och inte påtryckande. Negativt uppfattas det däremot vid enbart verbal 

placering samt när det förekommer både verbal och visuell placering. Det är svårt att 

upptäcka produktplaceringen eller för att den upplevs för tydlig och påtvingande.  

Hurvida kännedomen om produkten eller varumärket påverkade konsumenternas 

attityd kunde studien inte urskilja. En konsuments relation till produkten eller 

varumärket med avseende på lojalitet, påverkade inte konsumenternas attityd 

gentemot produktplacering. Den andra aspekten av relation till en produkt eller 

varumärke, emotionell relation kunde däremot tydas för högengagerande produkter. 

Vidare så gick det inte att tyda en faktor som enskilt påverkade om konsumenterna 

hade en positiv attityd gentemot produktplaceringen.  

 

Nyckelord: Produktplacering, varumärken, reklam, marknadsföring, film, TV-serier 



Abstract 

The purpose of this study was to investigate how three (3) selected factors affect the 

consumers attitude towards product placement. The selected factors for investigation 

were: (1) product placement technique, (2) consumer knowledge about a product and 

a brand, and (3) consumer relationship towards a product and a brand. The factors 

were selected based on previous research and theories about product placement and 

brand. 

A qualitative approach was used in this study and semi-structured interviews were 

executed as a tool to understand the underlying reasons and motivation of respondents 

answers. The research covers 15 interviews with respondents. Each respondent was 

exposed to three (3) video clips representing different product placement techniques. 

Each clip represented small cut outs from the movie James Bond, Hall Pass and the 

TV-serie Hawaii 5-0. The intent was to give the respondents a basic knowledge of the 

product placement executions so they could further answer the interview questions.  

The study indicates that the product placement technique does influence if the product 

placement is perceived in a positive or negative way. The attitude appears to be 

positive towards visual placement since it is perceived as natural and discreet product 

placement. On the other hand, verbal product placement and a combination of verbal 

and visual product placement appear to be perceived negatively. The study shows that 

the reasons why is that it seems to be harder to notice or that it feels as too obvious 

that it is a product placement.  

The study reveals that the previous consumer knowledge about a product and a brand 

does not affect consumers attitude towards product placement, however brand or 

product knowledge was required to notice the product placement.  

How consumers relation towards a product or brand affects the attitude on product 

placement could not be identified in this study when the focus was on loyalty as an 

aspect of the relationship. However, when the focus was on the emotional aspect of 

the relationship, then the study indicates a positive affect on the attitude towards 

product placement for an high-engaging product category.   

Keywords: Product placement, brands, advertising, marketing, movies, television 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens värld möter konsumenter reklam och marknadsföring av produkter konstant i 

alla dess former där man på ett direkt sätt försöker övertyga konsumenten om värdet 

på produkten eller varumärket som visas (Russel 2002). Även Bengtsson och Östberg 

(2011) menar att konsumenter dagligen exponeras för företag som försöker 

kommunicera sina produkter och varumärken. Företagen jobbar med att kommunicera 

på olika sätt, genom olika metoder till olika målgrupper. Det kan handla om traditionell 

TV-reklam till personifierade meddelanden till kunder med en uppmaning som ska 

verka gynnsamt för företaget (Baines & Fill 2014). Med tiden lär sig konsumenterna 

teknikerna som företag och marknadsförare använder för att påverka dem och kan 

därmed tyda hur, när och varför företag försöker påverka dem. Enligt Martin och Strong 

(2016) kan individens enskilda uppfattning om att den utsätts för ett övertalningsförsök 

påverka dess förmåga att ta till sig reklamen. Vilket i sin tur leder till utvecklingen av 

strategier för hur konsumenterna ska förhålla sig till reklam och marknadsföring, hur 

de reagerar när de sätts i situationer där företagen försöker övertala dem (Friestad & 

Wright 1994). När en konsument får uppfattningen om att denne utsätts för försök att 

övertalas kommer den, beroende på erfarenhet och kunskapsnivå, att förhålla sig till 

informationen. Cowley och Baron (2008) menar att beroende på om meddelandet som 

företagen försöker förmedla stämmer överens med konsumentens egna principer eller 

inte, avgör om övertalningsförsöket kommer att lyckas eller inte.  

Därmed är det viktigt att företagen utvecklar metoder som är mer diskreta, som i det 

här fallet produktplacering kan definieras som. Produktplacering är en metod som 

länge använts inom marknadsföring. Det är ett sätt för företag att visa upp och 

marknadsföra sina produkter eller varumärken på ett diskret sätt, direkt till de tilltänkta 

målgrupperna (Cowley & Barron 2008). De mer traditionella kanalerna för 

produktplacering är filmer, TV-serier och musik, även kallad branded entertainment. 

Även placering av varumärken i bakgrunden under livesändningar menar d´Astous och 

Séguin (1999) är en form av produktplacering. La Ferle och Edwards (2006) menar att 

produktplacering förekommer på sportevenemang men att den formen av placering 

skiljer sig från ordinarie film och television. Hudson och Hudson (2006) skriver att 

produktplacering är en teknik som skapar medvetenhet och en positiv attityd mot en 

produkt samtidigt som den överkommer resistansen som konsumenterna har mot 
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reklam. Det finns olika definitioner av produktplacering. Russel (2002) beskriver 

produktplacering som en metod som på ett diskret sätt försöker påverka konsumenters 

uppfattning genom att på ett naturligt sätt synas i kanaler som konsumenterna 

uppmärksammar. Exempelvis kan det handla om att produkter visas i filmer för att 

skapa en realistisk känsla eller bidra med en form av symbolism till handlingen (Russel 

2002). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Produktplacering i film fick större uppmärksamhet i samband med att det amerikanska 

företaget Reese’s Pieces placerade sina produkter i den då aktuella filmen “E.T. the 

Extra Terrestrial” från år 1982 (Gupta & Lord 1998). Därefter har produktplacering 

genomgått en evolution, vilket bidragit till att det idag knappt produceras någon film 

eller TV-serie utan produktplaceringar. Relationer mellan TV-produktioner och 

företagen stärks med hjälp av fördelaktiga produktplaceringssamarbeten. Traditionella 

reklammetoder har tappat trovärdigheten samt effektiviteten, tack vare den 

teknologiska utvecklingen. Behovet av nya och mer moderna 

marknadsföringsmöjligheter blir allt större för företag och deras överlevnad eftersom 

marknaden får allt större konkurrens (Lehu 2007).  

Dock menar Redondo och Bernal (2016) att det även finns nackdelar med 

produktplacering. Avsändaren har begränsade möjligheter att påverka vilken typ av 

meddelande och sammanhang produkten placeras i samt att det kan ta lång tid innan 

placeringen når allmänheten och publiken, med tanke på tiden det tar att lansera en 

film. Det kan även vara svårt att avgöra hur stor målgrupp som nås (Redondo & Bernal 

2016). Grusell (2008) menar på att människan utvecklar en slags immunitet mot reklam 

vilket har lett till att olika typer av andra metoder har tagits till för att presentera reklam 

för konsumenterna. Ett exempel på en sådan alternativ reklamväg är just fenomenet 

produktplacering (Grusell 2008). Detta är enligt Lehu och Bressoud (2009) ett sätt att 

återskapa länken mellan konsumenter och produkter. 
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Attityden kring produktplacering har länge enligt De Gregorio och Sung (2013) setts 

som positiv. Dock med undantag för etiskt laddade produkter, såsom tobak, vapen och 

alkohol. Gupta och Gould (1997) tar upp den etiska faktorn som en del av bidragandet 

till en negativ attityd mot produktplacering. En stor del av de som är kritiska mot 

produktplacering, speciellt för etiskt laddade produkter anser att det är reklam men 

som via tekniken produktplacering undkommer de regler och restriktioner som finns 

kring ordinarie reklam (Balasubramanian 1994). 

Vidare har mycket forskning på området produktplacering gjorts och det finns många 

aspekter som visat sig ha stor betydelse för en konsuments uppfattning och attityd 

gentemot placering av produkter och varumärken i filmer och TV-serier. Utifrån en 

litteraturstudie av tidigare forskning har tre faktorer valts ut som alla har visat sig 

påverka en konsuments uppfattning av produktplacering.  

Både Russel (1998) och Lehu (2007) har i sin forskning utvecklat tekniker och 

definitioner av hur en produktplacering utförs och tillämpas. Även Gupta och Lord 

(1998) har presenterat olika strategier av produktplaceringstekniker som uppvisar 

likheter med Russel´s (1998) beskrivningar. Tidigare forskning om produktplacering 

har fokuserat på hur väl konsumenterna kan komma ihåg produkterna som placerades 

utifrån vilken teknik som användes (Bettman 1979; Paivio 1971; Russel 1998; Steortz 

1987). Studien som Homer (2009) har genomfört har exempelvis kommit fram till att 

en verbal teknik kan bidra till en negativ attityd. Steortz (1987) menar å andra sidan att 

verbal och visuell teknik tillsammans gör att fler konsumenter lättare kan upptäcka 

placeringen.  Även La Ferle och Edwards (2006) har i deras forskning lagt vikt vid hur 

ofta de olika placeringsteknikerna användes.  

Vid en produktplacering kan det ske placering av en produkt eller ett varumärke. Lang 

och Dahlén (2009) menar att ett varumärke kan användas som identifikation och 

särskiljande, men även genom att skapa positiva känslor eller attityder som baseras 

på dess associationer (Aaker 2010). Bland annat har Martin och Strong (2016) samt 

De Gregorio och Sung (2013) i sin forskning visat på hur en konsuments kännedom 

och trovärdighet av ett varumärke påverkat dess uppfattning av en produktplacering. 

Vidare har en konsuments relation till ett varumärke, genom både lojalitet men även 

emotionell relation till varumärket visat sig ha betydelse för konsumenters attityd 

(Thomson, MacInnis & Park 2005). Även Balasubramanian, Karrh och Patwardhan 

(2006) tar i sin forskning upp att variabler inom individual specific factors, som 
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exempelvis en individs relation till en produkt eller varumärke har en påverkan på hur 

en produktplacering uppfattas.  

Som tidigare nämnt har produktplaceringstekniken en påverkan på om och hur 

konsumenter uppmärksammar placeringen (Gupta & Lord 1998, Russel 1998, 

Bettman 1979). Samtidigt går det att fundera på om det är tekniken i sig som bidrar till 

uppmärksamheten och skapandet av positiv attityd eller om det behövs att andra 

faktorer som i symbios bidrar till detta? Därav fokuserar denna studie på tre utvalda 

faktorer. Produktplaceringstekniken, för att kunna definiera vilken teknik som användes 

samt som grund för de vidare faktorerna. Sedan även konsumenternas kännedom och 

relation till produkten och varumärkena.  Detta genom en kvalitativ ansats för att 

försöka fördjupa kunskapen kring faktorerna samt underbygga förståelsen kring varför 

och hur de påverkar en konsuments attityd gentemot produktplacering.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ur ett konsumentperspektiv undersöka hur tre utvalda faktorer 

påverkar konsumenters attityd gentemot produktplacering.  

 

1.4 Frågeställning  

Hur påverkas en konsuments attityd mot produktplacering, med fokus på tre faktorer:  

 Vilken produktplaceringsteknik som används 

 Konsumentens tidigare kännedom om varumärkets existens 

 Konsumentens relation till produkten eller varumärket 

 

1.5 Definitioner av faktorerna  

För att tydliggöra de bakomliggande faktorerna som används löpande under 

uppsatsen följer en beskrivning av dessa nedan: 

- Vilken produktplaceringsteknik som användes – denna punkt är relativt tydlig då den 

syftar till att analysera vilken form av produktplacering som skedde. 

- Konsumentens tidigare kännedom om varumärkets existens – om respondenterna 

har en tidigare kännedom om varumärket eller produkten som användes i 

produktplaceringen.  
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- Konsumenters relation till produkten och varumärket - denna faktor innefattar två 

aspekter. Om konsumenterna redan hade en relation i form av konsumtion eller om de 

kunde tänka sig att konsumera produkten eller varumärket i framtiden.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel förklaras och tydliggörs ett antal begrepp, teorier och modeller som 

används i studien för att tyda de tre utvalda faktorerna, produktplaceringstekniken, 

tidigare kännedom och relationen till produkten och varumärket. Dessa har fungerat 

som utgångspunkter för studiens frågeställning och utformning av intervjufrågorna 

samt som grund för analysen.   

 

2.1 Varumärken 

Bengtsson och Östberg (2011) menar att varumärken blivit en stor del av människors 

vardag, att man som människa därför inte ens lägger märke till dess existens eller hur 

de påverkar oss längre. Att de kommersiella symbolerna egentligen har blivit en 

naturlig del av människors vardag (Bengtsson & Östberg 2011). Olika forskare 

definierar varumärken på olika sätt. AMA (American Marketing Association) definierar 

det som ett namn, term, symbol, design eller en kombination av dessa som används 

för att kunna identifiera en produkt eller tjänst samt för att kunna särskilja den från 

andra (Lang & Dahlén 2009). Varumärken är dock mycket mer än enbart ett sätt att 

identifiera en produkt eller tjänst. Farquhar (1989) beskriver varumärken som ett sätt 

för företag att höja en produkts värde och han går även in på betydelsen av begreppet 

brand equity, det tillagda värdet. 

2.1.1 Brand equity 

Brand equity syftar till att förklara och härleda värdet av ett varumärke och består i 

många teorier av följande tre aspekter; konsumenternas lojalitet, kännedom samt den 

upplevda kvalitén av varumärket (Bengtsson & Östberg 2011). Även Seetharaman, 

Azlan Bin Mohd Nadzir och Gunalan (2001) beskriver brand equity som en uppdelning 

av tre aspekter. Aaker (1991) menar att brand equity bidrar till att tolka och processa 

information om olika varumärken och produkter. Det finns enligt Aaker (2010) 

ytterligare en aspekt till begreppet brand equity, nämligen brand associations. Denna 

aspekt kan bidra till att skapa positiva känslor eller en positiv attityd gentemot ett 

varumärke i form av exempelvis symbolik som speglas (Aaker 2010).  

2.1.2 Varumärkeskännedom 

Seetharaman, Azlan Bin Mohd Nadzir och Gunalan (2001) beskriver vikten av att 

konsumenterna känner till varumärket. I en situation där valet står mellan två 
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varumärken väljer konsumenterna det alternativ som de känner igen (ibid). Detta 

betyder enligt Seetharaman, Azlan Bin Mohd Nadzir och Gunalan (2001) att 

efterfrågan ökar när fler konsumenter känner till varumärket. Enligt Hoyer och Brown 

(1990) definieras varumärkeskännedom som den elementära nivån av kännedomen 

kring ett varumärke. Lang och Dahlén (2009) beskriver varumärkeskännedom som hur 

väl ett varumärke känns igen eller hur väl det kan erinras av konsumenterna. 

Begreppet kännedom eller på engelska awareness kan delas upp i fyra nivåer 

(Seetharaman, Azlan Bin Mohd Nadzir & Gunalan 2001). Dominant som syftar till det 

varumärke som enligt konsumenten dominerar en produktkategori och i vissa fall även 

beskriver en produktkategori. Top-of-mind innebär det varumärke som kommer till 

minne först medan recall är alla följande varumärken som konsumenten kommer ihåg. 

Slutligen innebär recognition när konsumenterna endast känner igen namnet på ett 

varumärke men inte har någon vidare relation eller kännedom kring det (Seetharaman, 

Azlan Bin Mohd Nadzir och Gunalan 2001). 

Bengtsson och Östberg (2011) menar att varumärkeskännedom även kan 

sammankopplas med en kunnighet som bygger på tre nivåer. Den första nivån består 

av att kunna läsa av varumärken och deras kulturer. På så sätt innehas förmågan att 

kunna avkoda och förstå varumärkens betydelse och innebörd (Bengtsson & Östberg 

2011). Den andra nivån bygger på förmågan att skriva varumärken, att använda dessa 

i kombination med varandra för att kunna kommunicera en avsedd mening. Den tredje 

och sista nivån syftar till att kunna använda och anpassa läsandet och skrivandet efter 

olika varumärkeskulturer (Bengtsson & Östberg 2011). Genom kunskapen från dessa 

tre nivåer kan en konsument tydligt avgöra vad varumärken vill förmedla och själv även 

kunna tillämpa denna kunskap, anser Bengtsson och Östberg (2011). 

2.1.3 Varumärkeslojalitet 

För många företag är det tidskrävande och kostsamt att hela tiden locka till sig nya 

kunder, därav bör det läggas stor vikt vid konsumenters lojalitet (Aaker 1991). 

Bengtsson och Östberg (2011) menar att begreppet lojalitet är missvisande för 

förhållandet mellan konsument och varumärke. Istället bör fokus läggas på att 

undersöka betydelsen och rollen ett varumärke har i konsumenternas konsumtion, hur 

stark relationen mellan konsument och varumärke är (Bengtsson & Östberg 2011). 
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En konsuments relation till ett varumärke eller en produkt kan komma till uttryck genom 

olika aspekter. Exempelvis är varumärkeslojalitet en relation av återkommande 

karaktär (Aaker 1991). Det finns även en form av emotionella relationer till ett 

varumärke. En emotionell relation kan påverka och förutsäga en persons 

engagemang, exempelvis lojalitet till ett varumärke men även villighet att göra 

ekonomiska risktaganden i samband med varumärket (Thomson, MacInnis & Park 

2005). Hos de konsumenter som har en emotionell relation till ett varumärke är också 

sannolikheten större att de har en positiv attityd gentemot varumärket (ibid). Vidare 

menar Thomson, MacInnis och Park (2005) att en positiv attityd gentemot ett 

varumärke kan utvecklas över tid och konsumenten behöver inte ha haft en tidigare 

erfarenhet av varumärket. 

2.1.4 Uppfattad kvalité av varumärken 

Enligt Aaker (1991) bidrar varumärken till associationer om den upplevda kvalitén. 

Denna uppfattning har inte baserats på kunskap och information om den faktiska 

produkten (Aaker 1991). Vidare menar Aaker (1991) att det är associationer som 

påverkar hur konsumenter uppfattar ett varumärke, detta går in på den upplevda 

kvalitén men även på det, överlag, upplevda värdet av varumärket. 

 

2.2 Produktengagemang 

Baines och Fill (2014) tar upp modellen involvement/think-feel som ursprungligen är 

konstruerad av Ratchford (1987). Den tar upp hur olika produktkategorier fördelas i en 

involvement och think/feel matris. Zaichkowsky (1985) beskriver produktengagemang 

som den personliga relevansen en produkt har för en konsument. Även Baines och Fill 

(2014) tar upp hur en produkts relevans påverkar hur mycket engagemang en 

konsument lägger ner men även hur lätt den uppmärksammar vissa typer av produkter. 

Högengagemangsprodukter är ofta av större intresse för konsumenterna samt kräver 

en del informationssökning, medan lågengagemangsprodukter är lätt utbytbara 

produkter som inte kräver någon större eftertanke (Baines & Fill 2014). Vidare tar 

modellen upp hur olika produktkategorier fördelas utifrån en think och feel skala. Den 

baseras på om konsumenterna använder ett rationellt eller emotionellt tänkande vid 

val av produktkategorierna. I följande modell har de olika produktkategorierna som är 

av stor vikt i uppsatsen markerats. 
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Figur 1. Matris över produktengagemang (Baines & Fill 2014, s. 49). 

 

2.3 Relation till film och karaktär 

Russel, Norman och Heckler (2004) menar att filmer och serier skapar en arena för 

konsumenter att anknyta och skapa en relation till filmen eller serien i sig men även till 

karaktärerna. Horton och Wohl (1956) tar vidare upp hur anknytning till karaktärer 

bidrar med en form av förtrogenhet och intimitet, vilket sker genom att gränserna 

mellan publiken och karaktärerna försöks suddas ut. Detta anser Lehu (2007) är en av 

fördelarna med att produktplacering appliceras inom filmer och TV-serier.  

Det finns olika grader av anknytning och relation till filmer och TV-serier, dels en sida 

som grundar sig på att konsumenten anser att ett TV-program enbart är en tanklös 

underhållning (Russel, Norman & Heckler 2004). Dels den andra sidan som istället har 

en mycket större anknytning, där TV-programmet och dess karaktärer blir en form av 

besatthet och interageras i konsumentens liv (Russel, Norman & Heckler 2004). Fiske 

(1992) menar att många av de karaktärer som konsumenterna ser i filmer eller TV-

serier lever i samma tidsanda som därmed ökar möjligheten att relatera och skapa 

referenspunkter till dem. Ju mer en konsument kan relatera till ett TV-program eller en 

karaktär, desto mer tar den till sig det. 
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2.4 Marketing Communication 

Marketing communication bygger på olika strategier som används inom 

marknadsföring. Hur ett meddelande skall kommuniceras ut till konsumenterna, i vilka 

typer av media samt vilken typ av meddelande som ska förmedlas (Baines & Fill 2014). 

Lang och Dahlén (2009) menar att marknadskommunikation är ett verktyg som 

företagen använder för att få kunder att köpa deras produkter men att det även kan 

handla om att påverka konsumenters attityd och beteendemönster. Genom 

kommunikation skapar avsändare olika typer av associationer till varumärket eller 

produkten som konsumenterna i sin tur uppfattar på olika sätt (Lang & Dahlén 2009).  

Produktplacering eller även kallat brand placement är en populär form av 

marknadskommunikation (Dens et al 2012). Lang och Dahlén (2009) menar att 

produktplacering är en form av marknadskommunikation där avsändaren initierar 

kontakten och kommunikationen men inte är synliga för att uppfattas som avsändare. 

De benämner detta som hybrid kommunikation då målgruppen och målsättningen är 

desamma men avsändaren är dold (Lang & Dahlén 2009). Nebenzahl och Jaffe (1998) 

menar att begreppet produktplacering kan delas upp i två dimensioner baserat på 

kommunikationsstrategier. Den första dimensionen handlar om i vilken grad 

avsändaren eller hela budskapet är dolt för publiken, medan den andra dimensionen 

baseras på i vilken grad det övertalande meddelandet är sekundärt till det 

huvudsakliga meddelandet. Denna strategi särskiljer sig från traditionell reklam, där 

avsändarna inte döljs samt att det är tydligt att övertalningsmeddelandet är det 

huvudsakliga budskapet (McCarty & Lowrey 2004). Martin och Strong (2016) visar i 

sin forskning på att en konsuments medvetenhet kring att den utsätts för ett 

övertalningsförsök kommer påverka dennes uppfattning av direkt och indirekt reklam. 

De menar att indirekt reklam, exempelvis den diskreta strategi som produktplacering 

är (Cowley & Barron 2008), lämpar sig bäst för personer som har hög medvetenhet 

kring att de utsätts för övertalningsförsök.  

 

2.5 Attityder 

Baines och Fill (2014) definierar attityd som ett mentalt tillstånd hos individer som 

underbygger strukturen av uppfattningar samt utgör en guide för beteendemässiga 

reaktioner. Eagly och Chaiken (1993) förklarar istället attityd som tendenser som 

antyder positivitet eller negativitet kring utvärdering av ett objekt. De menar även att 
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attityder formas genom tidigare emotionella, kognitiva samt beteendemässiga 

processer. 

De Gregorio och Sung (2013) har konstruerat en modell om hur demografiska variabler 

och socialiseringsprocesser påverkar människors attityd mot produktplacering samt de 

påföljande beteendemässiga reaktionerna. Med socialiseringsprocesser avses vilka 

källor samt influenser som påverkar människor i deras skapande av kunskap, 

kompetens och attityder kring fenomen (De Gregorio & Sung 2013). Vidare tar de upp 

variabeln tidigare kommunikation omkring eller med produkten som en av 

socialiseringsprocessens aspekter. Att konsumenterna tidigare kommit i kontakt med 

produkten eller produktkategorin. Denna variabel visade sig ha en positiv korrelation; 

att tidigare kommunikation bidrog till en mer positiv attityd kring produktplacering (De 

Gregorio & Sung 2013). Lang och Dahlén (2009) gör en uppdelning av hur attityd kan 

mätas. Relativ attityd syftar till en jämförelse mellan målgruppens attityd mot ett 

företags produkter jämfört med dess konkurrenter. Medan absolut attityd istället avser 

den specifika attityden en målgrupp har mot ett företag (Lang & Dahlén 2009). 

Baines och Fill (2014) tar upp en konstruktionsmodell av attityder. Denna bygger på 

tre aspekter som sammanlänkas i en cyklisk figur. Kunskap syftar till att informera och 

lära ut kunskap om ett företags produkter och varumärken. Det handlar om att göra 

konsumenterna medvetna om existerande eller nya produkter men även att göra 

konsumenterna uppmärksamma och påminda om varumärkens attribut (Baines & Fill 

2014). Den andra aspekten, känsla innebär att konsumenten utvecklar en positiv 

känsla för varumärket och dess produkter. Detta kan ske genom att företaget försöker 

kommunicera ut emotionella värderingar i samband med varumärket och produkterna. 

Produktplacering är ett sådant exempel då det används bilder, karaktärer eller dialoger 

i filmer eller serier som syftar till att styrka dessa värderingar. Den tredje aspekten som 

Baines och Fill (2014) tar upp är beteende. Den handlar om hur företagen försöker 

påverka konsumenterna till ett aktivt beteende som kan innebära att de eftersöker 

information på internet, i broschyrer eller i butiker (Baines & Fill 2014). Dock menar 

Baines och Fill (2014) att dessa aspekter inte behöver komma i en specifik ordning. 

En konsument kan ha kunskap eller känsla som startpunkt för att vidare anamma 

resterande aspekter och utveckla en attityd. 
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Figur 2. Attitude construct (Baines & Fill 2014, s. 372) 

 

2.6 Produktplacering 

Produktplacering är en teknik som ska skapa medvetenhet och påverka konsumenters 

attityd kring en produkt eller varumärke, men även överkomma resistansen som i 

många fall finns mot reklam samt lämna ett positivt avtryck (Hudson & Hudson 2006). 

Denna teknik har på senare tid fått stor uppmärksamhet då den på ett annorlunda sätt 

än ordinarie reklam påverkar konsumenterna (Homer 2009). McCarty och Lowrey 

(2004) menar att det är en kommunikationskanal där varumärken eller produkter 

placeras i synfältet för publiken. Att tanken på diskrethet gör att 

kommunikationsmetoden särskiljer sig från andra strategier, speciellt då önskan 

bygger på att vilja sudda ut gränserna mellan reklam och underhållning (McCarty & 

Lowery 2004). En risk med produktplacering är om den inte tillämpas på ett 

tillfredställande sätt, då kan den uppfattas som för tydlig och den uppmärksammas. 

Därmed är den på samma sätt inte diskret. Balasubramanian (1994) tydliggör en 

definition som syftar till att produktplacering är ett betalt produktbudskap som syftar till 

att påverka film eller televisionspubliken genom planerad och diskret placering av en 

produkt eller ett varumärke. 
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Forskning av Hirschman och Thompson (1997) visar på att konsumenter ofta är 

positiva till produktplacering då det bidrar med en realistisk känsla. Allmänt är 

konsumenternas attityd gentemot produktplacering positiv, då de inte har något emot 

det, förutom när det handlar om etiskt laddade produkter (Nebenzahl & Secunda 1993, 

Gupta & Gould 1997). Å andra sidan upplevs uppenbara produktplaceringar istället 

som negativa och distraherande samt leder till negativ attityd (Homer 2009).  

Roos och Algotsson (1996) tar upp fyra motiv som anses vara de vanligaste 

bakomliggande grunderna till att företag använder sig av produktplacering. Dessa är 

att lansera eller återlansera en produkt eller tjänst, stärka imagen ett varumärke har 

samt ompositionera ett varumärke och slutligen påminna samt stärka kännedomen 

kring ett varumärke. 

2.6.1 Russel´s dimensioner 

I studien har Russel´s (1998) beskrivning av olika former av produktplacering används. 

Den beskrivningen ger en kategorisering i tre olika dimensioner, där den sista är en 

blandning av de tidigare två. Dens et al (2012) menar att det kan finnas ett samband 

mellan hur produktplaceringen görs och kännedomen kring ett varumärke, som i sin 

tur påverkar konsumenters attityd mot varumärket.  

Den första dimensionen bygger på den visuella aspekten av produktplacering. Russel 

kallar denna kategori för screen placement och syftar till det begreppet säger. Det vill 

säga att produktplaceringen är visuell och varumärken eller produkterna görs synliga 

exempelvis i bakgrunden i en film eller TV-serie.  

Den andra dimensionen Russel (1998) nämner i enklare form är verbal/auditory 

placement. Eller som han benämner script placement. Den syftar på att ett varumärke 

eller produkt nämns muntligen i en dialog. Inom en verbal produktplacering finns det 

ytterligare olika aspekter så hur den verbala placeringen sker. Det kan exempelvis 

handla om tonläget på personen som säger något, vem som säger produktplaceringen 

men även i vilken form av dialog det förekommer. Denna metod anser Homer (2009) i 

hennes forskning ofta leder till en negativ attityd mot produktplaceringen, då den 

upplevs som för uppenbar. Till skillnad från den visuella tekniken som i större 

utsträckning accepteras och upplevs som positiv av mottagarna.  

Russel (1998) tar även upp en tredje dimension som är en blandning av både visuell 

och verbal, även kallat plot dimension. Produktplaceringen görs synlig i handlingen 



14 
 

eller får stark anknytning till någon av karaktärerna i exempelvis en film eller TV-serie. 

Det görs en uppdelning på låg- och högintensitet av plot dimension. Som lågintensitets 

placering räknas placering av en produkt eller varumärke i en handling medan 

högintensiv placering syftar till när placeringen får större betydelse för just handlingen 

eller någon av karaktärerna i mediet. Exempelvis är förhållandet mellan James Bond 

och varumärket/produkten Aston Martin en högintensiv plot placering. 

2.6.2 Lehu´s produktplaceringstekniker 

Ytterligare kommer Lehu´s (2007) fyra tekniker för produktplacering att användas som 

teoretisk grund. Dessa tydliggör vilken form av produktplacering som skett. 

Classic placement 

Är den teknik som funnits sedan början av användandet utav produktplacering. Det är 

en taktisk metod som går ut på att placera en produkt eller varumärke inom synvidden 

för vad som filmas. Den önskade effekten om uppmärksamhet kan lätt försvinna om 

det skett flera produktplaceringar samtidigt samt att den ibland upplevs som för 

påtryckande och uppenbar av mottagarna. 

Corporate placement 

Innebär att fokus ligger på ett företags varumärke istället för produkten. Det är en 

metod som ofta är lättare att placera i olika sammanhang och medieformer. De positiva 

konsekvenserna sprider sig till flera delar av företaget. Inte enbart varumärket utan 

även produkterna/tjänsterna som är anknutna till företaget gynnas. Utöver detta är 

även livslängden av produktplaceringen längre. Chansen att ett företag och dess 

varumärke ”lever” längre är större än en enskild produkt som oftast har en kortare 

livslängd. Dock finns det även risker med en corporate placement då det riskerar att 

inte alls uppmärksammas av mottagarna om de inte känner till varumärket sedan 

tidigare.  

Evocative placement 

Detta är en mer diskret metod som varken visar företagets namn eller varumärket utan 

fokuserar istället på karaktärsdrag och andra kännetecken som är typiska för det som 

produktplaceras, vilket gör att det ändå går att känna igen. Viktigt är dock att produkten 

ändå är så pass speciell att den går att urskilja från andra. Är den inte det försvinner 
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syftet med produktplaceringen. Även mottagarnas tidigare kunskap om produkten är 

av stor betydelse för att det ens ska uppfattas. 

Stealth placement 

En väldigt diskret metod som ofta är väl integrerad i sammanhanget det visas i, vilket 

ger känslan av naturlighet. Vid upptäckten upplevs placeringen ofta som mycket positiv 

och får därmed en starkare övertygelse, samt att den inte behöver utstå kritiken om att 

det är reklam. Dock så ligger nackdelarna i att placeringen lätt missas. Är man inte 

uppmärksam och kännedom om produkten/varumärket så missas det. 

 

2.7 Framework for audience response to product placement 

Balasubramanian, Karrh och Patwardhan (2006) introducerade i sin artikel ett ramverk 

för människors respons till produktplacering. Det baseras på ett antal faktorer, 

execution factors, individual-specific factors, processing depth samt message outcome 

that reflect placement effectiveness. Där de första två faktorerna fungerar som bas för 

den tredje, samt att dessa tillsammans påverkar den fjärde faktorn som avgör 

produktplaceringens effektivitet. 

Execution factors innebär variabler som påverkar vilken metod och utformning av 

produktplaceringen som avsändaren använder. Exempelvis vilken typ av program och 

sammanhang som produkten eller varumärket visas i, synligheten och visningstiden 

av produktplaceringen samt olika former av produktplaceringstekniker. Det tas även 

upp om hur produktplacering är det sekundära i filmer och därmed ligger det i många 

fall inget fokus på produktinformationen. Men att en ökad mängd produktinformation 

skulle ta bort fokus från huvudberättelsen, filmen och möjligen ha en påverkan på 

mottagarnas kognitiva förmåga så som återkallandet av vilken produkt det handlade 

om, menar Balasubramanian, Karrh och Patwardhan (2006). 

Individual-specific factors syftar till de variabler som på en individuell nivå kan påverka 

uppfattningen och relationen till produktplacering samt de produkter och varumärken. 

Exempel på dessa variabler är tidigare medvetenhet om produkterna eller 

varumärkena som visas. Forskning från Nelson (2002) gällande produktplacering inom 

data- och TV-spel visade att produkter och varumärken som var mindre kända för 

deltagarna oftare blev ihågkomna i efterhand. Dock menar Balasubramanian, Karrh 

och Patwardhan (2006) att produkter och varumärken som mottagarna känner igen 
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sedan tidigare bidrar till att snabbare få en förståelse för komplexiteten i filmers 

handlingar. Vidare är individens upplevelse av judgement fit viktig. Om det finns ett 

passande sammanhang kring produktplaceringen, handlingen, tekniken som 

användes samt vilka typer av produkter eller varumärken som placerades. Även 

mottagarnas allmänna uppfattning kring reklam och produktplacering har stor 

betydelse för människors respons. 

De två nämnda faktorerna, executive och individual-specific bygger tillsammans upp 

den tredje faktorn processing depth. Den handlar om vilken medvetandegrad 

mottagaren har när det kommer till produktplaceringen, bland annat genom direkt och 

indirekt ihågkommande. 

Vidare ligger dessa tre faktorer som grund till den fjärde, vilken effekt 

produktplaceringen får. Balasubramanian, Karrh och Patwardhan (2006) har delat upp 

effekten av en produktplacering i tre olika områden; cognitive, affective och conative. 

Cognitive går in på mottagarnas uppfattning och minnesförmåga kring produkten och 

varumärket. Affective innefattar identifikationen till varumärket som placeras, attityden 

mottagarna har mot produkten eller varumärket. Slutligen bygger conative på 

mottagarnas avsikt efter att ha utsatts för produktplaceringen. Exempelvis genom 

deras köpintentioner samt att en nylig exponering för ett varumärkes påverkan på att 

ha det i åtanke för framtida köp.   

 

2.8 Sammanfattning av teori 

För att tydliggöra hur denna uppsats tagit stöd i teorier följer en kort sammanfattning 

av hur dessa ska användes. Då uppsatsen handlar om produktplacering är det viktigt 

att klargöra definitionen av begreppet. Som McCarty och Lowrey (2004) beskriver det, 

att produktplacering är en kommunikationsstrategi som bygger på diskrethet och vill 

sudda ut gränserna mellan reklam och underhållning. Vilket även Balasubramanian 

(1994) definierar produktplacering som. En betald strategi där ett produktbudskap med 

målet att påverka televisionspubliken planerat placeras på ett diskret sätt i film eller TV 

(Balasubramanian 1994). Men att när den inte uppfyller kravet på diskrethet så upplevs 

den istället som mer negativ och distraherande (Homer 2009).  

Vidare har teori av Aaker (1991, 2010), Bengtson och Östberg (2011) samt 

Seetharaman, Azlan Bin Mohd Nadzir och Gunalan (2001) tagits med som ökar 
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förståelsen kring begreppet varumärken och hur de påverkar en konsument i form av 

lojalitet, kännedom och uppfattad kvalité samt association. Dessutom har vikt lagts vid 

produktengagemang och relationen konsumenter kan ha till en film och dess 

karaktärer, samt hur attityder konstrueras och påverkas. Attityder är enligt Eagly och 

Chaiken (1993) antydningar av positivitet eller negativitet kring ett objekt. De Gregorio 

och Sung (2013) gör en djupare förklaring och inkluderar demografiska variabler och 

socialiseringsprocesser som ytterligare faktorer som påverkar konstruktionen av en 

attityd. För att kunna särskilja och kategorisera olika produktplaceringar har både 

Russel (1998) och Lehu´s (2007) beskrivningar av olika tekniker använts. Dessa 

beskrivningar ingick tillsammans med de tidigare nämnda rubrikerna i teorikapitlet 

samman med det som Balasubramanian, Karrh och Patwardhan (2006) menar är de 

faktorer som påverkar effektiviteten av produktplacering.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras samt redovisas valet att tillämpa en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer som redskap. Befintlig teori används som utgångspunkt 

för att vidare förklara hur den tillämpats i praktiken. Detta påverkar i sin tur hur 

insamlingen, tolkningen samt analysen av data skett. Slutligen redogörs och diskuteras 

det valda tillvägagångssättet utifrån ett antal källkritiska aspekter. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Begreppet forskningsmetod definieras enligt Bryman och Bell (2013) som en teknik för 

insamling av data. Det kan förekomma att forskare tillämpar flera instrument vid 

insamling av data för den avsedda forskningen. Exempel på tänkbara instrument är 

enkäter, semistrukturerade- samt strukturerade intervjuer. Gemensamt för alla dessa 

instrument är att de har samma funktion; att användas för att samla in tillräcklig och 

relevant data för att kunna svara på den specifika frågeställningen (Bryman & Bell 

2013). 

En enkät som utformas konstrueras i de flesta fallen av slutna samt öppna frågor (Patel 

& Davidson 2011). Bryman och Bell (2013) visar på att i slutna frågor ges respondenten 

ett antal svarsalternativ att välja mellan och kryssar då i eller markerar på annat 

lämpligt sätt sitt svar. Öppna frågor däremot, ger respondenten möjlighet att själv 

skriva ner och formulera sitt svar med egna ord. Den andra typen av frågor som nämns 

är i de flesta fallen kompletteringsfrågor till en sluten fråga (Bryman & Bell 2013). I 

studien användes både öppna- och slutna frågor. För att på så sätt ge respondenterna 

möjligheten att formulera sina egna svar med sina egna ord samt att genom några 

slutna frågor få konkreta svar. Bryman och Bell (2013) skriver att öppna frågor kan ses 

som en komplettering till slutna frågor för att få en djupare förståelse. Vilket även var 

tanken i denna studie.  

Vid strukturerade intervjuer är frågorna utformade på så sätt för att besvara 

frågeställningen. Vid genomförandet av intervjuerna hålls det strikt till frågorna. 

Nackdelen med detta är att om en respondent inte förstår en fråga eller av någon 

anledning behöver någon form av förtydligande så kan detta inte ges då det är utanför 

“manuset”, det vill säga utanför frågorna. Fördelen med denna metod är dock att alla 

respondenter ges exakt samma information och samma förutsättningar för att svara 

på frågorna (Bryman & Bell 2013). 
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Trots de stora likheterna mellan semistrukturerade intervjuer och strukturerade 

intervjuer, ligger den största skillnaden i själva genomförandet av intervjuerna. I denna 

studie gjordes valet att använda semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade 

intervjuer kan forskaren “frångå sitt manus”, det finns en ordning för frågorna men 

denna behöver nödvändigtvis inte följas samt att förtydligande av frågorna är tillåtet 

(Patel & Davidson 2011). Detta efterföljdes genom att ha ett rotationsschema samt 

möjligheten att förtydliga intervjufrågorna. Det vill säga att om en respondent inte 

förstod en fråga och bad om ett förtydligande så kunde forskaren hjälpa till med det.  

Den angivna tekniken anses vara mest lämplig med hänseende till uppsatsens syfte 

och frågeställning. Vidare kräver undersökningen att forskaren är någorlunda flexibel 

och redo att ställa följdfrågor, vilket är tillåtet att göra vid semistrukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell 2013). I denna studie utformades en intervjuguide som intervjuarna 

höll sig till samt att det fanns en medvetenhet kring att följdfrågor var ett strategiskt 

alternativ om inte svaren från respondenterna uppfattades som täckande. 

3.1.1 Deduktivt och induktivt 

Deduktivt samt induktivt är två olika forskningsansatser, olika tillvägagångsätt mellan 

vilka en forskare kan välja vilket denne vill tillämpa i sin forskning.  Deduktiv 

forskningsansats syftar till att man som forskare utgår från befintliga teorier och därifrån 

exempelvis deducerar ett antal hypoteser som avses testas. Induktiv forskningsansats 

kan benämnas som motsatsen, där teorin är resultatet av en undersökning. Att utifrån 

observationer dra slutsatser som i sin tur genererar en teori (Bryman & Bell 2013). I 

denna uppsats har en deduktiv ansats tillämpats. Detta innebär att arbetet har sin 

utgångspunkt i befintliga teorier och forskning. Även intervjuguiden har konstruerats 

med stöd av befintliga teorier. Detta genom att viktiga områden som lojalitet, kännedom 

och tilltalande produktplacering frågades, för att vidare kunna svara på forskningens 

syfte och frågeställningar.   

3.1.2 Kvalitativt och kvantitativt 

Skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa studier är många och handlar om mer 

än enbart att kvantitativa forskare mäter företeelser medan kvalitativa avser att förstå 

företeelserna. Forskare inom det kvalitativa lägger vikt vid ord och fokuserar på 

förståelse kring människors åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell 2013).  
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I denna uppsats gjordes bedömningen att en kvalitativ forskningsmetod är mest 

lämplig. Detta då det ger en mer djupgående förståelse, vilket var syftet med denna 

studie. Att kvalitativa intervjuer ger en mer djupgående förståelse menar även Patel 

och Davidson (2011) på. Respondenten har getts möjlighet att tala fritt och beskriva, 

vilket ses som givande i detta fall. Detta överensstämmer med vad Bryman och Bell 

(2013) skriver, att reflektioner och iakttagelser är av stor betydelse. En annan fördel 

som sågs med denna metod är att när datainsamlingen sker genom intervjuer är det 

lätt att ta kontakt med respondenterna igen om en komplettering skulle behövas eller 

ytterligare frågor behöver ställas. Till skillnad från datainsamling med hjälp av enkäter, 

då det i sådana fall inte är lika lätt att ta kontakt med respondenterna igen för en 

komplettering eftersom de i många fall är anonyma (Bryman & Bell 2013). En nackdel 

med den kvalitativa metoden är att resultatet inte går att generalisera (Bryman & Bell 

2013). Vilket även är fallet i denna studie.  

 

3.2 Datainsamling 

Vid insamling av data genomfördes individuella intervjuer med respektive respondent. 

Samtliga intervjuer genomfördes på en valfri plats enligt respektive respondents 

önskemål, vilket i detta fall blev i deras hem eller på deras arbetsplats.  Inledningsvis 

förklarades att syftet med undersökningen var att undersöka konsumenters attityd 

utifrån ett par utvalda faktorer, produktplaceringsteknik, kännedom kring varumärkena 

som placerades samt konsumenternas relation till produkterna eller varumärkena inom 

film och TV-serier. Vidare informerades de även om de forskningsetiska aspekterna 

som avser samtycke, konfidentialitet samt anonymitet. Därefter ställdes inledande 

frågor om kön och ålder. Sedan visades videoklippen med hjälp av bärbara datorer. 

Inga videoklipp visades via mobiltelefoner eller Ipads. Detta för att ge respondenterna 

en god chans att kunna se och höra allting tydligt. Att intervjuer genomförs i en avskild 

och lugn miljö menar Bryman och Bell (2013) är av vikt. Intervjuguiden användes som 

en vägledning för intervjuerna. Se bilaga 1 för intervjuguiden. Innan videoklippen 

spelades upp blev respondenterna informerade om att de skulle få se ett antal 

videoklipp där det skulle förekomma produktplacering för att sedan svara på ett antal 

frågor tillhörande videoklippet. Dessa frågor var detsamma för samtliga videoklipp. I 

slutet av varje intervju ställdes även några allmänna frågor om samtliga videoklipp 

samt den generella attityden gentemot fenomenet produktplacering. 
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Datainsamlingen gick till på följande vis; varje respondent fick först den ovanstående 

informationen. Därefter visades ett klipp i taget. I denna studie benämns de som 

videoklipp A, B samt C. Där videoklipp A är det första videoklippet ur en James Bond 

film med tre tydligt utmärkande produktplaceringar. Videoklipp B är det andra klippet 

ur komedifilmen Hall Pass med produktplaceringen Dove. Det sista videoklippet, 

benämns som videoklipp C och är ur serien Hawaii 5-0 med produktplacering av 

Subway. För att se varje specifikt videoklipp; vänligen följ länken i bilaga 1. För denna 

studie beslutades att visa de tre videoklippen för att ge respondenterna en grund. En 

form av kunskap som de kunde utgå ifrån när de svarade på frågorna om 

produktplacering.  

Videoklippen visades i en specifikt roterande ordning. Fem respondenter fick se 

videoklippen i ordningen A, B, C. Fem fick se dem i ordningen B, C, A och de fem sista 

respondenterna fick se dem i ordningen C, A, B. För att få en tydligare bild av det hela, 

vänligen se rotationsschemat i bilaga 2. Orsaken till att ett rotationsschema användes 

baserades på tanken att en och samma ordning för alla respondenter skulle kunna 

påverka hur de uppfattade följande videoklipp. Med ett rotationsschema kunde 

ordningen varieras och risken för påverkan mellan videoklippen minskades. Samt att 

en variation av ordningen stärker användandet av semistrukturerade intervjuer, där 

flexibilitet är av stor vikt.  

3.2.1 Avgränsningar 

Avgränsningarna som gjorts avser vilken form av olika klipp som valts ut. För denna 

undersökning beslutades att använda både videoklipp från filmer och TV-serier där 

produktplacering av produkter samt varumärken sker. Detta då det ansågs att dessa 

hade tydliga exempel på de olika teknikerna av produktplacering som var en av 

undersökningsfaktorerna. Dessa videoklipp var även alla på engelska. Motivet till att 

valet föll på att fokusera på internationella klipp var för att de har en internationell 

publik, de når därmed även ut till en bredare publik samt att de upplevdes som mer 

tydliga. Arbetet exkluderade produktplacering från andra format, exempelvis vid event 

eller från sociala medier.  

3.2.2 Utformning av intervjuer 

Utformningen av intervjun är en viktig faktor. Detta för att all data skall samlas in med 

hjälp av den. Frågorna ska dessutom vara utformade på så sätt att de täcker 

frågeställningarna samtidigt som ett tillräckligt stort utrymme ska finnas för 
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respondentens svar och reflektioner (Bryman & Bell 2013). Den data forskare samlar 

in skall sedan bearbetas och analyseras. Syftet för forskaren är att få en bild av 

respondenternas upplevelser av omgivningen och den sociala verkligheten (Bryman & 

Bell 2013). 

Vidare bör det läggas tanke vid formulering av frågorna. De bör vara tydliga och 

formulerade på så sätt att de passar respondenten samt att de ska vara öppna 

(Bryman & Bell 2013). Detta innebär enligt Bryman och Bell (2013) att frågorna inte 

skall konstrueras som ledande. Givetvis är detta en viktig faktor inom både kvalitativa 

samt kvantitativa forskningsmetoder (Bryman & Bell 2013). Vidare menar Patel och 

Davidson (2011) att en intervju kan byggas upp i form av inledning med frågor kring 

bakgrundsvariabler för att sedan gå in på de huvudsakliga frågorna som rör 

frågeställning. För att slutligen avsluta neutralt med frågor om innehållet eller allmän 

uppfattning kring fenomenet (Patel & Davidson 2011). I arbetet har stor vikt lagts vid 

utformningen av intervjuguiden, för att tydligt formulera frågorna samt för att de ska 

behandla de områden som är av betydelse för uppsatsen, se intervjuguiden som bilaga 

1. 

I intervjuguiden fanns det en fråga: Skulle det här varumärket/produkten ingå bland 

dina möjliga produkter som du skulle kunna tänka dig att köpa?.Den kan i viss mån 

upplevas som kvantitativ. Vilket i detta fall beror på svaren respondenterna gav. Då de 

i flera fall endast uttryckte ett ja eller nej. Anledningen till att frågan behölls i den 

befintliga formen beror på att den syftar till att undersöka om det finns möjlighet för 

framtida konsumtion. Med andra ord undersöks om respondenterna visade tecken på 

intresse eller en emotionell relation. När frågan hade ställts var intervjuaren tyst så att 

respondenten kände att den hade möjlighet och tid att uttrycka sitt svar samt utveckla 

det om denne ville det. Bryman och Bell (2013) menar att vid kvalitativa intervjuer är 

det viktigt att intervjuaren är positiva och visar intresse, samtidigt som respondenten 

får god tid på sig att formulera ett svar samt tillägga något om den skulle önska det. 

En del utvecklade sina svar och andra inte. Bland de respondenter som enbart svarade 

med ett ja eller nej så gjordes en bedömning att inte ställa en följdfråga då 

respondenten hade haft möjlighet att utveckla sitt svar samt att intervjuaren kände att 

risken för ett konstlat svar fanns. Med ett konstlat svar menas att respondenten skulle 

uttrycka en förklaring enbart för att tillfredsställa intervjuaren (Patel & Davidsonl 2011). 
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Att möjligheten fanns att kunna ställa följdfrågor och be respondenten utveckla sina 

svar var delar som påverkade valet att använda semistrukturerade intervjuer. 

3.2.3 Attitydskala 

Attityd syftar till en individs grundläggande värdering av ett fenomen eller 

sammanhang. För att mäta attityd bör en form av attitydskala utarbetas. Detta kan 

exempelvis göras med hjälp av poäng som visar på en negativ, neutral eller positiv 

attityd. På så sätt visar en skillnad i poängen en skillnad i attityd mot något. En känd 

metod av just attitydmätning är användandet av likert-skalan, där ett påstående 

uttrycks och sedan får respondenten fylla i om denne instämmer eller inte (Patel & 

Davidson 2011).  

Då syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenters attityd gentemot 

produktplacering fick respondenterna i samband med varje videoklipp uttrycka en siffra 

på en skala från 1-10, där 1 stod för tycker inte alls om produktplaceringen och 10 stod 

för tycker mycket om produktplaceringen. Detta för att på ett tydligt sätt kunna se och 

avgöra deras attityd gentemot de olika videoklippen. En problematik är dock att skalan 

kan upplevas annorlunda för de olika respondenterna, en åtta för en person kan 

motsvara en sexa för en annan.  

3.2.4 Transkribering  

Efter att kvalitativa intervjuer genomförts skall data som samlats in vid dem 

transkriberas. Detta innebär att hela intervjun skrivs ned i dess exakta form. Med det 

menas att allt som sagts under intervjun skall skrivas ned ordagrant. Risken med detta 

är dock att forskaren lägger in egna tolkningar och på så sätt påverkar data som 

samlades in (Patel & Davidson 2011). Exempelvis försvinner ofta talspråk och 

betoningar vid transkribering samt att forskaren frestas av att justera meningarna och 

grammatiska fel. Det ska dock inte göras, utan texten ska behållas i dess originalform. 

Därför är det en god idé att spela in intervjun, förutsatt att respondenten går med på 

det, samtidigt som intervjuaren för små anteckningar (Patel & Davidson 2011). 

I denna undersökning gavs samtycke av samtliga respondenter till att intervjuerna 

spelades in vilket underlättade mycket vid transkriberingen som gjordes ordagrant för 

att behålla materialet i dess originalskick. De genomförda intervjuerna ligger som 

transkriberat material i bilaga 3. 
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3.2.5 Förstudie 

Innan datainsamlingen sker är det en god idé att genomföra en förstudie. Detta för att 

se över intervjufrågorna och säkerställa att dessa är tydliga samt uppfattas av 

respondenter på ett korrekt sätt. Att göra en sådan studie ökar även validiteten av 

frågorna då de har testats, bekräftats och getts en chans att justeras, om det skulle 

vara nödvändigt (Bryman & Bell 2013).  

I denna uppsats bestämdes att en förstudie skulle genomföras då det endast kunde 

ses fördelar med det. Intervjuguiden som konstruerades har en bekant fått titta på. 

Personen i fråga har kunskaper inom ämnet och arbetar med detta. Därav ansågs att 

detta var väldigt bra och givande för det fortsatta arbetet samt att det ökade validiteten 

av frågorna. Därefter genomfördes även en förstudie med två olika respondenter för 

att se om frågorna var förståeliga samt om det fanns ett behov av att lägga till eller 

ändra något, dessa svar tillhör därför inte resultaten från de 15 respondenterna. Under 

förstudien visade det sig att två frågor uppfattades som snarlika av respondenterna, 

därav beslutades det att göra om dessa till enbart en fråga. Vidare lades en fråga till 

kring respondentens relation till filmerna samt TV-serien, om de kände till filmen eller 

TV-serien samt vad de tyckte om den. Redan i förstudien väcktes idén om att det hade 

kunnat ha betydelse för analysen samt eftersom det kunde identifieras i teorin, om än 

i begränsad utsträckning.  Det visade sig även att respondenterna kommenterade vad 

de såg under tiden som de tittade på videoklippen. Dessa kommentarer ansågs bidra 

till en ökad förståelse samt visade på vad respondenterna lade märke till i filmen. Det 

bestämdes att även denna del skulle ingå i intervjuguiden i form av en punkt 

“kommentarer under videoklippet” för att notera eventuella sådana. 

 

3.3 Population och urval 

I denna studie tillämpades ett bekvämlighetsurval, en form av icke-sannolikhetsurval. 

Det är ett urval som bygger på att respondenterna är lättillgängliga samt bidrar med en 

hög svarsfrekvens (Bryman & Bell 2013). Detta leder dock i sin tur till att resultatet inte 

går att generalisera, då det inte går att avgöra vilken population stickprovet 

representerar (Bryman & Bell 2013).  Ytterligare en fördel som Bryman och Bell (2013) 

beskriver är möjligheten att som forskare gå tillbaka till respondenterna om det skulle 

behövas någon form av komplettering till datainsamlingen. Underlättandet att hitta 
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respondenter och den höga svarsfrekvensen var orsaker som bidrog till att denna 

metod användes.  

Populationen är den stora gruppen som ett urval plockas ut ifrån (Bryman & Bell 2013). 

Populationen i denna undersökning består av alla människor som kan ha en åsikt kring 

produktplacering samt som befinner sig i åldrarna 18-45 år. En begränsning till 45 år 

kan minska en möjlig generationseffekt menar Bryman och Bell (2013). Detta togs i 

åtanke och därav begränsades åldern till 45 år. Urvalet består av 15 respondenter och 

är bekanta till forskarna i Stockholmsområdet samt i åldrarna 18-45. Vid urvalet 

tillfrågades de olika respondenterna om de ville delta, samtidigt fick de information om 

undersökningens syfte och möjlig tidsåtgång. Vid villighet att delta i intervjun 

bestämdes plats och tidpunkt för intervjuerna. 

 

3.4 Metodgranskning 

3.4.1 Validitet 

Validitet syftar till att öka trovärdigheten i en studie (Bryman & Bell 2013). Det finns ett 

antal olika former av validitet som tydliggörs nedan.  

Begreppsvaliditet eller även kallat teoretisk validitet handlar om hur väl ett mått 

beskriver det som det avser att beskriva. Detta är speciellt av stor vikt vid utformandet 

av frågor i exempelvis enkäter, då det är viktigt att frågorna besvarar det som 

forskningsfrågan syftar till att undersöka (Bryman & Bell 2013). 

För att åstadkomma en hög validitet har en noggrann intervjuguide konstruerats för 

denna uppsats. En förstudie har även genomförts för att säkerställa att frågorna är väl 

utformade och tydliga. För att med hjälp av detta få svar på det som efterfrågas hos 

respondenterna, så att inget missförstånd eller någon misstolkning uppstår. Risk för 

låg validitet finns när frågorna går att tolka på olika sätt och därmed kan 

respondenterna svara på olika saker (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014).   

Under genomförandet av intervjuerna gjordes små noteringar utav de svar som gavs 

av respondenterna samtidigt som samtliga intervjuer spelades in. Enligt Patel och 

Davidson (2011) innebär inspelning av intervjuerna högre validitet då det finns 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna på materialet igen. Givetvis gav respektive 

respondent sitt medgivande till att intervjun spelades in. 
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Ekologisk validitet syftar till hur väl ett samhällsvetenskapligt resultat går att tillämpa i 

människors naturliga miljö. Om metoden som används verkligen speglar och fångar 

upp de åsikter, attityder och värderingar som skulle kommit till uttryck i 

respondenternas naturliga miljö eller är empirin endast valid i en konstgjord miljö 

(Bryman & Bell 2013). I denna studie har endast korta videoklipp ur filmer och TV-

serier visats, därmed har inte respondenterna kunskap om vad som skedde innan eller 

efter i filmen och serien. Detta kan ha påverkat respondenternas uppfattning och 

bidragit till en konstgjord situation. Det togs i åtanke men det beslutades ändå att 

användas då syftet var att få reda på konsumenternas uppfattning kring det specifika 

fenomenet och därav var det viktigt att de hade specifika situationer och exempel som 

de kunde utgå ifrån när de svarade på frågorna. En produktplacering skulle kunna 

uppfattas annorlunda om respondenterna befann sig i en naturlig miljö, exempelvis om 

de tittade på en film hemma utan att medvetet ha produktplacering i åtanke.  

Extern validitet syftar till om resultatet kan generaliseras för en population (Bryman & 

Bell 2013). I denna uppsats gjordes både ett bekvämlighetsurval och användandet av 

kvalitativa intervjuer och därmed kan inte resultatet generaliseras. 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar frågan om i vilken utsträckning det går att upprepa en 

undersökning, om det går att genomföra undersökningen igen och få samma resultat 

(Bryman & Bell 2013). Anledningen till att replikerbarheten bör vara möjlig är för att 

andra forskare ska kunna bekräfta, förkasta eller kontrollera resultatets reliabilitet. För 

att detta skall vara möjligt förutsätts att forskarna i den ursprungliga undersökningen 

noga beskriver deras genomförande. Tydliga förklaringar av metoder och tekniker 

samt definitioner av begrepp är av stor vikt (Bryman & Bell 2013). Vidare är det viktigt 

att vara medveten om interbedömarreliabiliteten. Den syftar till att forskare i en studie 

kommit överens om hur data och resultaten ska kodas och bedömas (Bryman & Bell 

2013).  

I detta fall kommer inte undersökningen vara möjlig att generalisera då urvalet grundas 

på ett bekvämlighetsurval. Detta i sin tur bidrar till att resultatet vid en replikerbarhet 

skulle kunna skilja sig beroende på tillfälligheter. För att försöka minimera denna risk 

så gott det går har genomförandet, valet av metoder, tekniker och konstruerandet av 

en intervjuguide för denna uppsats gjorts på ett tydligt sätt. 
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3.4.3 Forskningsetik 

Vid användandet av olika tekniker för insamling av data från primärkällor tillämpas är 

det viktigt att som forskare vara medveten om de etiska aspekterna som finns. Krav 

på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande är av stor vikt. Till en början 

bör de tillfrågade respondenterna informeras om vad forskningens syfte är samt att det 

är frivilligt att delta. På så sätt kan de själva ta beslutet om de samtycker till deltagande 

eller inte (Patel & Davidson 2011). Vidare är anonymitet och konfidentialitet delar som 

ska tydliggöras tidigt och som respondenten ska vara medveten om. Det innebär att 

personerna är medvetna om de lämnar sina svar som anonyma eller inte samt att 

svaren kommer behandlas konfidentiellt, det vill säga att endast en forskningsgrupp 

har tillgång till svaren (Patel & Davidson 2017). 

3.4.4 Metodreflektion 

I denna studie fanns det ett antal punkter som diskuterades för att uppnå målet med 

att kunna genomföra denna studie på lämpligast sätt.  

I studien förekommer en del ord på engelska. Detta kan ses som en mindre bra 

egenskap, då översatta ord riskerar att tappa innebörden (Lindblad 1998). Därav föll 

valet på att behålla dessa. Vidare grundar sig mycket av den tidigare forskning om 

produktplacering på kvantitativa grunder, därav valdes en kvalitativ ansats, då det även 

lämpas sig bäst med hänseende till studiens syfte. Undantag fanns dock i vissa 

moment, exempelvis kan som tidigare nämnt vissa av frågorna som användes 

uppfattas som något kvantitativa. Beslutet för detta grundar sig på att frågan skulle 

bidra till att först undersöka om det fanns en orsak för att senare kunna förklara den 

med hjälp av den kvalitativa ansatsen. En av dessa frågor, nämligen den som 

behandlade skalan där respondenterna fick uttrycka en siffra mellan 1-10 redovisades 

med hjälp av ett diagram. Att använda sig av diagram kan i många fall uppfattas som 

kvantitativt, vilket togs i åtanke. Dock togs beslutet att ändå behålla denna metod i 

empirikapitlet då det uppfattades som mest tydligt och passande med avseende till vad 

diagrammet skulle visa. 
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4. Empiri 

Detta kapitel syftar till att redovisa och tydliggöra den empiriska data som samlats in 

genom de semistrukturerade intervjuerna. Dessa har strukturerats upp på så sätt att 

empirin för varje enskilt videoklipp redogörs enskilt samt att de frågor av mer generell 

karaktär redovisas i slutet.  

Det var tre olika videoklipp som visades för att respondenten skulle få en grundkunskap 

och därefter kunna svara på frågor som ställdes ur intervjuguiden. Dessa videoklipp 

kommer att benämnas som videoklipp A (James Bond), videoklipp B (Dove) samt 

videoklipp C (Subway) eftersom det var viktiga faktorer som tydliggjordes i vartdera 

videoklippet. Se bilaga 3 för transkribering av samtliga intervjuer och detaljerad empiri 

av respektive intervju. Empirin redovisas i form av varje videoklipp och de tillhörande 

frågorna samt slutligen de allmänna frågorna. 

 

4.1 Empiri för videoklippet A 

I videoklippet A som är en del från en James Bond film förekom det tydlig visuell 

produktplacering av tre olika varumärken; Ford, Sony Ericsson och Range Rover. 

Vidare gick det att notera även ett antal andra produktkategorier utan att dessa ansågs 

vara tydlig produktplacering och har därför inte tagits i åtanke. Med tydlig 

produktplacering syftas det exempelvis på att varumärket som skulle avse 

produktplacering visades för otydligt, endast vissa kännetecken av produkten eller 

varumärket visades som kräver att respondenten från början redan har stark 

anknytning till varumärket. 

 

Nedan följer samtliga frågor som ställdes till varje respondent. Svaret på frågorna avser 

just videoklipp A och är en sammanfattning av svar från samtliga respondenter.  

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades?  

På frågan vilken produkt eller varumärke som produktplacerades i videoklippet angav 

två tredjedelar av respondenterna de tre tydliga produktplaceringarna. Tre av 

respondenterna kunde nämna en eller två av de totalt tre produktplaceringar som hade 

skett. Bland de resterande två respondenter kunde den ena nämna produktkategorin, 

bilmärken som produktplacering, dock inte vilket specifikt bilmärke samtidigt som den 

andra nämnde en produktkategori som inte ansågs vara produktplacering.  
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Kände du till varumärket/produkten sedan innan?  

Samtliga respondenter kände till varumärkena Ford, Sony Ericsson och Range 

Rover.   

 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket?  

Endast tre av respondenterna äger några av de angivna varumärkena, främst Ford. 

De flesta respondenterna konsumerade ingen av de produktplacerade varumärkena. 

 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa?  

Alla respondenter svarade att de kunde tänka sig att konsumera de produktplacerade 

varumärkena, främst bilmärkena Range Rover och Ford. Bland annat uttryckte en del 

respondenter att Range Rover var en önskebil som de gärna skulle vilja ha om de hade 

råd. Endast en person kunde tänka sig att konsumera mobilmärket Sony Ericsson 

medan fem respondenter menade på att det varumärket är något åldrat. 

 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien?  

Samtliga respondenter uttryckte att de kände till att det var en James Bond film. 2 av 

de 15 respondenterna uttryckte milt gillande, med begrepp som ”helt okej”.  

 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen från en skala 1 - 10? Då 1 är tycker 

inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
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Diagrammet visar att alla respondenter uttryckte en siffra i den övre delen av skalan. 

Därmed tyder det på att de var mycket positivt inställda till produktplaceringen.  

 

Hur kommer det sig att du valde den siffran?  

Majoriteten av respondenterna ansåg att produktplaceringen i videoklippet från James 

Bond passade till handlingen och filmens stil. Det skedde på ett naturligt och 

genomarbetat sätt samt att det kändes tilltalande och exklusivt. Dock ansåg två av 

respondenterna att produktplaceringen av mobilmärket var något överdrivet. 

 

”De filmade mobilens baksida också vilket var på tok för mycket” Respondent 13 

 

4.2 Empiri för videoklippet B 

I detta videoklipp från filmen Hall Pass förekom verbal produktplacering av varumärket 

Dove. De första två inledande orden i videoklippet var “Dove, Dove”. Vidare 

diskuterade karaktärerna genomgående under hela klippet hur denna produkt hade 

bidragit till len hud.  

 

Nedan följer en sammanställning av samtliga svar för det angivna videoklippet. 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades?  

Cirka hälften av respondenterna, åtta personer kunde säga att Dove hade 

produktplacerats. Fem av de resterande kunde nämna att det skett en 



31 
 

produktplacering av produktkategorin, hudkräm. Medan två personer inte uttryckte 

produktplacerade produktkategorier.  

 

Kände du till varumärket/produkten sedan innan?  

Alla respondenter svarade uttryckligen att de kände till Dove sedan tidigare. 

 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket?  

Tre femtedelar av respondenterna konsumerar produkten. De resterande svarade att 

de inte konsumerar produkten Dove.  

 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Alla respondenter uttrycker att de kunde tänka sig att köpa produkter från varumärket. 

Bland dessa fanns det sex personer som uttrycker en mindre benägenhet till köp.  

 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ingen utav respondenterna kunde säga namnet på filmen, dock kände sex personer 

igen vilken film det kom ifrån. Medan två av det totala antalet respondenter kände igen 

skådespelarna. De resterande hade ingen vetskap om vilken film videoklippet kom 

ifrån.  

 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen från en skala 1 - 10? Då 1 är tycker 

inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
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Respondenternas svar visar på en variation mellan siffrorna två och åtta i skalan, där 

tyngdpunkten ligger i mitten av skalan på siffran fem. 

 

4.3 Empiri för videoklippet C 

Videoklippet från serien Hawaii 5-0 innehöll produktplacering av Subway i form av 

tekniken plot dimension. Varumärket och produkten tydliggjordes både verbalt och 

visuellt genomgående under hela klippet där en av karaktärerna specifikt berättade för 

de andra två om produkten samtidigt som produkten och varumärket tydligt visades i 

bild.  

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Alla respondenter svarade att Subway hade produktplacerats.  

 

Kände du till varumärket/produkten sedan innan? 

Samtliga respondenter kände till varumärket Subway sen tidigare. 

 

Om ja, Konsumerar du den produkten/varumärket? 

Sex av de femton tillfrågade konsumerade inte produkten. Medan de resterande nio 

menade att de i viss mån konsumerar varumärket Subway.  

 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa?  
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Majoriteten, närmare bestämt elva respondenter kunde tänka sig att köpa produkten. 

Medan resterande fyra var något negativt inställda. Bland annat på grund av att de inte 

gillar snabbmat eller deras smörgåsar samt att en respondent ansåg det dyrt och 

onödigt att köpa en smörgås från Subway när det går att göra en liknande hemma. 

 

”Ja, om jag inte hade… något annat närmare och bättre val. Om det var hungerkris” 

Respondent 3 

 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien?  

Svaren är av stor variation. Sex personer följer och tycker om serien, medan fem 

personer varken känner till eller ser på serien. Endast en person känner till serien men 

tycker inte om den. Resterande tre har ingen åsikt kring den. 

 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen från en skala 1 - 10? Då 1 är tycker 

inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

 

 

Videoklippet med Subway som produktplacering hade den största spridningen i skalan, 

från ett till åtta, med en övervägande del som var negativt inställda.  

 

Hur kommer det sig att du valde den siffran?  
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Det fyra personerna som gav högst betyg i skalan var mest positivt inställda till 

produktplacering och ansåg att det var komiskt och passande till karaktären. De som 

var mer negativt inställda beskrev det som påtvingat, med anspelning till säljande och 

reklam. De ansåg dessutom att dialogen var missvisande och motsägelsefull.  

 

”Men det var naturligt för rollen och handlingen. Lite komiskt men jag gillar killen, han 

är rolig”, Respondent 8. 

 

4.4 Empiri av de allmänna frågorna 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför det? 

Alla respondenter ansåg att videoklipp A, James Bond gjorde den mest tilltalande 

produktplaceringen. Överlag var alla respondenter positiva och menade på att 

produktplaceringen passade och fungerade bra till filmens stil och handling, det 

upplevdes inte som överdrivet. Det gav ett lyxigt och häftigt intryck.   

 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? 

Varför det? 

Den minst tilltalande produktplaceringen stod mellan Subway och Dove. Sex av 

respondenterna ansåg att Dove var minst tilltalande medan resterande nio tyckte att 

Subway var minst tilltalande. De som ansåg att Hawaii 5-0 med produktplaceringen av 

Subway gjorde det minst tilltalande intrycket menade att det kändes för påtvingat, 

övertydligt och kändes som reklam. Att dialogen i handlingen inte kändes trovärdig och 

opassande. De som tyckte Dove var minst tilltalande ansåg det på grund av att de inte 

förstod att det skett en produktplacering samt att dialogen i handlingen kändes tillgjord.  

 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sen innan eller inte? På vilket sätt?  

Majoriteten av respondenterna menade på att vid tidigare kännedom kring varumärket 

så uppmärksammas det lättare och om de inte känner till varumärket sedan tidigare 

så lägger de inte heller märke till det. Dock uttrycker en respondent att okända och nya 

varumärken kan väcka dennes nyfikenhet samt att redan kända varumärken lätt 

missas då de tillhör normaliteten i vardagen. Vidare uttryckte fyra respondenter att 

deras tidigare positiva eller negativa uppfattning kring ett varumärke är en bidragande 
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faktor till om de lägger märke till en produktplacering samt hur de uppfattar den. Två 

av de femton respondenterna menade på att sammanhanget som produktplaceringen 

skett i hade störst betydelse för om de uppfattade den eller inte.   

 

Nu skedde all kommunikation i videorna på engelska, tror du språket påverkade 

din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om videorna var 

på svenska? 

Majoriteten av respondenterna ansåg inte att språket hade någon större betydelse om 

de skulle uppfatta produktplaceringen eller inte. Endast en respondent ansåg att det 

hade varit bättre på svenska då den har svårt för att förstå engelska. Vidare menade 

respondenterna att sammanhanget kring filmen och produkterna var mer avgörande 

än språket.  

 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering?  

Alla respondenter är överlag positiva. De menade på att det är något som hör till och 

de flesta tänker inte på det. Sju av femton menade att de hellre ser produktplaceringar 

än reklamavbrott. 

 

  



36 
 

5. Analys  

I detta kapitel analyseras den empiriska data som samlats in tillsammans  med den 

teoretiska referensramen. Kapitlet har strukturerats upp med analys i samband med 

varje videoklipp för att avslutningsvis behandla de frågor som hade mer generell 

karaktär.  

 

5.1 Analys av videoklipp A 

Videoklipp A som kom från en av James Bond filmerna använde sig av en visuell 

produktplaceringsteknik. Russel (1998) beskriver tekniken screen placement som när 

ett varumärke eller produkt visas i bakgrunden i en film eller television, en visuell 

produktplacering. Vidare går det även att definiera denna produktplacering utefter 

Lehu´s (2007) produktplaceringstekniker. En av hans tekniker som i det här fallet kan 

tillämpas på videoklippet från James Bond är stealth placement. Placeringen är väl 

integrerat i sammanhanget samt ger en känsla av naturlighet och som inte upplevs 

som reklam (Lehu 2007). I videoklippet integrerades varumärkena i handlingen genom 

att karaktären kör båda bilmärkena men även att skådespelaren håller mobilen tydligt 

i handen och använder dess GPS funktion. Detta överensstämmer med det som 

respondenterna svarade. Med andra ord ansåg de att allting upplevdes naturligt och 

väl integrerat i sammanhanget. Därav den positiva attityden till produktplaceringen 

som skedde i videoklippet. 

Enligt Lehu (2007) krävs det en tidigare kännedom kring varumärket för att öka 

möjligheten att uppmärksamma produktplaceringen. Detta kunde även tydas i denna 

undersökning då tre av fyra respondenter som inte uppmärksammade varumärket 

Ford, inte heller hade en tidigare relation till det; de har varken haft eller konsumerar 

varumärket. Det fanns ett undantag, en respondent uppmärksammade inte varumärket 

Ford trots att personen i fråga äger en sådan. Med andra ord har personen en befintlig 

relation till varumärket, vilket går emot det Lehu (2007) uttrycker.  

Videoklipp A från James Bond filmen ansågs av respondenterna som den mest 

tilltalande produktplaceringen, då det lades hög uppmärksamhet på produkterna. 

Dessutom ansågs den mest tydligt och naturligt, vilken även överensstämmer med 

tanken kring Lehu´s (2007) stealth placement. Samtliga respondenter hade sedan 

tidigare kännedom om varumärkena som visades i videoklippet, men det var få som 



37 
 

konsumerade dem. Det tyder på en hög varumärkeskännedom men överensstämmer 

inte med det Seetharaman, Azlan Bin Mohd Nadzir och Gunalan (2001) gör gällande; 

att hög kännedom bidrar till hög efterfrågan. I detta fall var kännedomen hög men den 

nutida konsumtionen låg då endast fyra av respondenterna konsumerade någon utav 

produkterna. Alla respondenter uttryckte ett intresse för att konsumera varumärkena, 

det vill säga en framtida efterfrågan. Thomson, MacInnis och Park (2005) beskriver 

emotionell relation som en önskan om framtida konsumtion. En tänkbar orsak till att de 

inte konsumerade varumärkena nu kan ha att göra med riskerna då det är 

högengagemangsprodukter. Högengagemangsprodukter menar Baines och Fill 

(2014) ökar konsumenternas känsla av risk vid konsumtion. Bilarna i James Bond 

filmen kan kategoriseras som högengagemangsprodukter samt produkter där 

beslutsprocessen kännetecknas av emotionella faktorer. Detta kan ses i figur 1. I och 

med att respondenterna kunde tänka sig att konsumera produkterna i framtiden, kan 

det tolkas som en begynnande emotionell relation. Då emotionell relation enligt 

Thomson, MacInnis och Park (2005) syftar till en möjlighet att påverka och förutsäga 

en konsuments engagemang.  

En annan orsak till att respondenterna ansåg att videoklipp A gjorde den mest 

tilltalande produktplaceringen kan ha att göra med den höga igenkänningsgraden för 

filmen och dess huvudkaraktär James Bond. Som Horton och Wohl (1956) menar på 

att en hög igenkänningsgrad tyder på en högre förtrogenhet och intimitet mellan filmen, 

karaktären och dess tittare. Vilket anses ha visats i detta fall då respondenterna kände 

till vilken film det handlade om samt att de uttryckte en positiv attityd. 

Sammanfattningsvis bidrog tekniken till att uppmärksamma produktplaceringarna. 

Denna faktor tillsammans med den tidigare kännedomen kring produkterna och 

varumärkena och den höga emotionella relationen kan ha bidragit till att denna 

produktplacering skapade en positiv attityd.  

 

5.2 Analys av videoklipp B 

I videoklipp B från filmen Hall Pass skedde en produktplacering av varumärket Dove, 

där den verbala produktplaceringstekniken av Russel (1998) användes. Det går att 

interpretera genom att de två manliga karaktärerna endast förde en dialog kring 

varumärket, det förekom ingen visuell bild av varumärket. Dialogen utspelades 

utomhus på en golfbana med behaglig miljö där tonläget var avslappnat. 
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Produktplaceringen av Dove uppmärksammades i mindre utsträckning eftersom den 

uppfattades av respondenterna som mindre tydlig, vilket överensstämmer med 

riskerna som Lehu (2007) tar upp i sin beskrivning av evocative placement. Evocative 

placement bygger på att varken produkten eller varumärket synliggörs visuellt. Istället 

ska det gå att identifiera specifika särdrag och kännetecken av varumärket och därmed 

kunna särskiljas från andra varumärken och produkter. Det bidrar till att 

produktplaceringen lätt kan förbises (Lehu 2007), vilket skedde i denna studie. 

Bland respondenterna som trots allt uppmärksammade produktplaceringen var svaren 

polariserande på grund av sammanhanget. En del av respondenterna ansåg det 

komiskt att just två män pratade om hudkräm, medan andra tyckte att just den faktorn, 

att två män pratade om varumärket och produktkategorin gav ett mer negativt och 

oseriöst intryck. Detta kan bero på att olika referenspunkter som konsumenter har i 

verkligheten inte överensstämmer med de associationer till karaktärer i filmer eller TV-

serier som skapas (Fiske 1992). I vissa fall överensstämmer det med en människas 

uppfattning och i andra fall inte. Båda alternativen kunde identifieras i denna studie. 

Vidare går det därmed att tyda att denna produktplacering bidrog till en något mer 

negativ attityd dock inte på grund av den orsak som Homer (2009) nämner i sin 

forskning, då hon menar att verbala produktplaceringar upplevs som för uppenbara. 

Ytterligare en orsak till att denna produktplacering uppfattades som något negativt kan 

vara på grund av den låga igenkänningsgraden av själva filmen och till viss del 

varumärket. I vissa fall kunde respondenterna uttrycka att de kände till skådespelarna, 

att de hade sett dessa spela i andra filmer dock inte i samband med de karaktärer de 

hade i videoklipp B. En möjlig orsak kan tänkas vara att respondenterna såg denna 

film som Russel, Norman och Heckler (2004) benämner det, som tanklös 

underhållning. 

Vidare så är produktkategorin för placeringen av Dove en lågengagemangsprodukt, 

vilket kan bidra till att relationen eller engagemanget inte är så högt som till 

produktkategorin bil i James Bond. En del av respondenterna konsumerade redan 

produkten och kunde även i fortsättningen tänka sig köpa produkten. Vilket påvisar 

lojalitet för varumärket genom en befintlig relation. Det fanns därmed en befintlig 

relation och en tidigare kännedom kring varumärket, men den var ändå tvådelad kring 

attityden. Detta skulle kunna tydas som att produktplaceringstekniken var den faktor 

som i det här fallet var av vikt för hur produktplaceringen skulle uppfattas.   
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5.3 Analys av videoklipp C 

Videoklipp C är taget ur ett avsnitt i TV-serien Hawaii 5-0 och den produktplacerade 

produkten och varumärket var Subway. Russel (1998) beskriver den använda 

produktplaceringstekniken som plot dimension; en blandning av verbal och visuell 

placering. I klippet syns tre karaktärer från serien, men det läggs större fokus på en av 

dem som berättar om produkten, visar den samt konsumerar den i bild. Detta är en 

placering av högintensitet, i enighet med Russels (1998) beskrivning av begreppet, då 

placeringen har stor betydelse för handlingen och karaktären. I detta fall anses det 

delvis stämma överens med Lehu’s (2007) produktplaceringsteknik classic placement. 

Eftersom produkten och varumärket placerats i bildens synvidd.  

Videoklippet ansågs av de flesta respondenterna som minst tilltalande då 

produktplaceringen upplevdes som överdriven och påtvingad. Detta överensstämmer 

med Homers (2009) forskning, att verbala produktplaceringar kan upplevas som 

påtvingande. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att det inte enbart var en verbal 

produktplacering, utan även en visuell placering som förekom i videoklippet. 

Avsändaren eller med andra ord företaget som låg bakom produktplaceringen var 

tydlig samt dess avsikt att informera om produkten. Även i reflektionerna kring 

videoklippet fanns det polariserade svar kring sammanhanget då många av 

respondenterna ansåg att informationen som gavs var motstridig. Konkret syftade 

respondenterna på att den överviktiga karaktären talade om hur nyttiga Subways 

produkter var samt att han hade för avsikt att äta fem stycken utav dessa smörgåsar 

vilket ansågs som orealistiskt. Det visar på det Balasubramanian Karrh och 

Patwardhan (2006) menar, att produktinformation kan distrahera från handlingen. Å 

andra sidan menade de som hade en positiv attityd till produktplaceringen i 

videoklippet att informationen passade till handlingen och karaktären. De hade som 

Russel, Norman och Heckler (2004) beskriver det, redan en stark anknytning och 

relation till karaktären. Därför uppfattade de att sammanhanget överensstämde. Dessa 

hade även en starkare relation till serien från början och/eller en stark relation, lojalitet 

till varumärket. Det stärks även av svaren från de respondenter som var negativt 

inställda till produktplaceringen då de uppvisade negativ relation till varumärket och 

produktkategorin snabbmat. Lågengagemangsproduktkategorier med exemplet 

snabbmat, indikerar att konsumenter inte har ett lika starkt engagemang eller relation 
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som till högengagemangsprodukter. Som Baines och Fill (2014) skriver; att 

konsumenter är mer benägna att köpa lågengagemangsprodukter utan att tänka efter. 

Sammanfattningsvis kände alla respondenter till vilket varumärke som 

produktplacerats samt hade en form av relation, negativ som positiv till produkten eller 

varumärket. Beroende på relationen till TV-serien, karaktären och varumärket samt 

produktkategorin så påverkade tekniken mot en mer eller mindre positiv attityd.  

 

5.4 Analys av de allmänna frågorna  

I det här stycket av frågorna som mer generellt berörde ämnet produktplacering och 

vad som kan påverka en konsuments uppfattning kring det som analyserats.  

När det handlade om frågan kring hur respondenterna skulle uppfatta en 

produktplacering beroende på om de kände till produkten eller varumärket som 

placerades sedan tidigare eller inte. Som nämnt i empirikapitlet uttryckte majoriteten 

av respondenterna att om de kände till varumärket sen tidigare så var chansen större 

att de faktiskt skulle lägga märke till en produktplacering. Detta stärker det som Lang 

och Dahlén (2009) beskriver att varumärkeskännedom handlar om, hur väl ett 

varumärke känns igen och kan erinras av konsumenterna. Majoriteten av 

respondenterna menade att vid tidigare kännedom så var chansen större att de även 

skulle lägga märke till en placering av detta varumärke, det i sin tur kan 

sammankopplas med Seetharaman, Azlan Bin Mohd Nadzir och Gunalan (2001). Att 

konsumenter tenderar till att välja och knyta an till det alternativ de känner igen 

(Seetharaman, Azlan Bin Mohd Nadzir & Gunalan 2001).  

De två respondenterna som syftade till att produktplaceringen i första hand uppfattades 

beroende på sammanhanget, menade att det var viktigt att en produktplacering 

passade in i handlingen av filmen för att den skulle vara bra och därmed diskret. 

Passade den inte till sammanhanget uppfattades den mycket lättare. Detta är enligt 

Russel (2002) även tanken med produktplacering, men att om produktplaceringen inte 

tillämpats bra så kunde det bli för tydligt. På så sätt riskerar den att inte uppfylla 

önskemålet om att det ska lämna ett positivt avtryck (Hudson & Hudson 2006), utan 

mer att det känns negativt och konstigt, samt att det förstör filmen eller TV-serien.  

Det ställdes även en fråga om språket skulle påverka känslan för produktplaceringen. 

I respondenternas svar var det endast en person som påpekade att det skulle vara 
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lättare att uppfatta en produktplacering på svenska. Orsaken till detta var att 

respondenten inte ansåg sig så duktig på det engelska språket. Det skulle dock enbart 

påverka de produktplaceringar som hade en form av verbal placering. Vilket i denna 

studie skulle handla om placeringarna av Dove och Subway, som överensstämmer 

med den teknik som Russel (1998) beskriver i script placement. En muntlig dialog 

mellan karaktärerna där varumärkena nämns. Homer (2009) menade att denna typ av 

teknik i många fall leder till att den uppfattas som för tydlig. Vilket även några 

respondenter menade, att risken var att det kändes tillgjort och konstigt. Vidare 

menade respondenterna istället att sammanhanget och kulturen kring varumärkets 

ursprung var av betydelse för hur känslan skulle påverkas. Att exempelvis 

amerikanska produkter skulle produktplaceras på engelska och gärna i sammanhang 

där det kändes amerikanskt. Risken om det inte gjordes var att det skulle upplevas 

som för tydligt och opassande, vilket kan kopplas till det Homer (2009) menar i sin 

forskning. Att verbal placering kan uppfattas som negativ och distraherande.  

Den sista frågan respondenterna svarade på behandlade deras allmänna uppfattning 

kring produktplacering. Majoriteten hade en positiv uppfattning kring produktplacering. 

Cirka hälften menade att de inte reagerar när det sker en produktplacering i någon film 

eller TV-serie de ser på. Vilket kan kopplas till Nebenzahl och Secunda´s (1993), men 

även Goupta och Gould´s (1997) forskning om att konsumenter inte har något emot 

produktplacering. En del ansåg även att det hörde till, vilket kan baseras på att en film 

utan verkliga produkter och varumärken skulle kännas orealistisk. Detta har likheter 

med det Hirschman och Thompson (1997) menar, att produktplacering bidrar med en 

realistisk känsla. Detta stärker påståendet som Bengtsson och Östberg (2011) säger, 

att varumärken har en stor betydelse idag och att det i princip är omöjligt att inte 

exponeras för dem. Samtidigt nämnde många respondenter en jämförelse mellan 

produktplacering och mer traditionella reklamavbrott. De ville hellre ha reklam i form 

av varumärken eller produkter som placerades i en film eller TV-serie istället för ett 

avbrott i filmen där tydlig reklam görs. Detta stärker både det Hudson och Hudson 

(2006) säger, att resistansen som konsumenterna har gentemot reklam kan 

överkommas. Men även det Martin och Strong (2016) menar att en individs uppfattning 

om den håller på att försöka övertalas eller inte, påverkar dess förmåga att ta till sig 

reklamen. I och med att produktplacering anses vara en diskret reklamstrategi (Cowley 
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& Barron 2008), lämpar den sig bäst för personer eller konsumenter som är medvetna 

om övertalningsförsöken som de utsätts för i vanlig reklam. 

 

5.5 Konsumenternas attityd 

Syftet med studien var att undersöka hur konsumenters attityd påverkas utifrån den 

produktplaceringsteknik som används, deras kännedom och relation kring produkterna 

och varumärkena som placerades. Med hjälp av Baines och Fill´s (2014) attitude 

construct modell är det möjligt att motivera hur de tre faktorerna påverkar 

konsumenternas attityd. Aspekten kring kunskap som formar en attityd bygger på den 

information och kunskap en person innehar om ett fenomen (Baines & Fill 2014). I 

detta fall innebär det den kännedom konsumenter har kring ett varumärke eller produkt 

som exempelvis placeras i en film eller TV-serie. Även De Gregorio och Sung (2013)  

tar upp variabeln tidigare kommunikation inom socialiseringsprocessen som påverkar 

till en mer positiv uppfattning och attityd. Detta överensstämde även med det 

respondenterna uppvisade. Vid en tidigare kännedom så kunde de lättare identifiera 

och relatera till produktplaceringen.  

En annan aspekt som Baines och Fill (2014) tar upp i sin modell är vikten av att 

utveckla en positiv känsla för varumärket eller produkten. En känsla kan skapas genom 

kommunikationsstrategier (Baines & Fill 2014) men även brand associations (Aaker 

2010). I denna studie kan kommunikationsstrategier tolkas som de 

produktplaceringstekniker som används. Teknikerna påverkade i vilken grad 

respondenterna uppmärksammade produktplaceringen. Brand associations kan 

skapas i form av symbolik som exempelvis avspeglar positiva attribut i en produkt eller 

ett varumärke (Aaker 2010). I videoklippet från James Bond kunde en symbolik tolkas 

hur bilmärkena Ford och Range Rover framställdes. Forden visades i bild när 

karaktären James Bond befann sig i den och körde i hög hastighet på en smal och 

kurvig väg, vilket kan associeras med smidighet samt snabbhet. Medan Range Rover 

istället framställdes med egenskaper som makt och styrka, genom de personer som 

körde bilen samt i jämförelse med omgivningen.  

Den tredje aspekten som Baines och Fill (2014) tog upp var beteende. Hur en 

konsument påverkas till att aktivt göra en handling som gynnar produkten eller 

varumärket, behandlades inte i denna studie. Men en tanke för vidare forskning är att 
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produktplacering kan skapa en emotionell relation som i sin tur skulle kunna leda vidare 

till ett aktivt beteende kring produkten.  
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6. Slutsats 

Syftet med uppsatsen och studien var att undersöka de tre faktorerna, hur 

produktplaceringstekniken, kännedomen kring produkterna och varumärkena samt 

relationen till dem påverkade konsumenternas attityd gentemot produktplacering.  

Frågeställningen kring hur den använda produktplaceringstekniken påverkar attityden, 

kan besvaras med att utförandet av de olika teknikerna leder till mer positiv eller 

negativ respons. Den teknik som skapade den mest positiva attityden var screen 

placement, där varumärkena och produkterna placerades visuellt. Anledningen var att 

respondenterna upplevde den som integrerad i handlingen, naturlig och inte som 

påtryckande reklam. De tekniker som upplevdes som mer negativa var script 

placement som är enbart en verbal placering och plot dimension som baseras på både 

verbal och visuell placering. Dessa uppfattades som negativa eftersom de antigen var 

för tydliga och påtvingande eller att de lätt missades samt förbisågs. Men även att 

sammanhanget, hur förväntat eller avvikande det är från konsumenternas 

referenspunkter påverkade uppfattningen.  

Den andra faktorn var kännedomen till produkten eller varumärket. En tidigare 

kännedom bidrog till att respondenterna lättare kunde uppmärksamma 

produktplaceringen. Hur den enskilt påverkade konsumenternas attityd kunde studien 

inte urskilja.  

Den tredje faktorn, hur konsumenternas relation till produkten eller varumärket (i 

bemärkelsen av lojalitet, det vill säga en konsuments (köp)relation med en produkt 

eller varumärke) påverkade inte konsumenternas attityd gentemot produktplacering. 

Eftersom konsumtion av produkten och varumärket eller ej, har ingen betydelse för 

attityden till produktplaceringen, detta gäller specifikt vid produktkategorier med lägre 

engagemangsnivå. Däremot finns den andra aspekten av en konsuments relation till 

produkten eller varumärket, nämligen den emotionella relationen till produktkategorin. 

Den kunde främst påvisas i videoklippet från James Bond som innehöll 

högengagemangsprodukter med känslomässigt beslutsfattande. När det handlar om 

högengagemangsproduktkategorier så har fler, ingen befintlig relation men visar 

uttryck på en emotionell relation då de gärna skulle vilja ha och konsumera produkten 

och varumärkena. Detta kan tolkas som ett tecken på ett begynnande aktivt beteende 

gentemot produkten eller varumärket.  
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Alla tre faktorerna påverkar hur en konsument uppfattar en produktplacering och i viss 

mån hur dennes attityd påverkas. Dock är det svårt att tyda att någon av faktorerna 

har större betydelse än de andra i konstruerandet av attityden. Studien visar att när 

alla faktorer upplevs som positiva, ger det den mest positiva attityden. Som fallet i 

videoklippet från James Bond var. 

En potentiell fjärde faktor uppmärksammades i studien. Det visade sig att 

konsumenternas relation till filmen eller TV-serien samt dess karaktärer var av 

betydelse för hur konsumenternas attityd gentemot produktplaceringen i de olika 

videoklippen påverkades. Var relationen befintlig och stark, exempelvis genom att de 

hade sett filmen eller TV-serien, tycke om dem samt hade kunskap om karaktärerna 

så var attityden överlag positiv gentemot produktplaceringen som hade skett. Samtidigt 

bidrog en sämre relation till filmen eller TV-serien och dess karaktärer till en överlag 

mer negativ attityd gentemot produktplaceringen. 
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7. Diskussion 

Generellt är syftet med produktplacering som Roos och Algotsson (1996) skriver att 

lansera eller återlansera en produkt, stärka imagen ett varumärke har, ompositionera 

ett varumärke eller påminna och stärka kännedomen kring ett varumärke. Detta är 

något som går att se på följande sätt: i videoklipp C där Subway produktplacerades är 

syftet att stärka imagen för varumärket samt påminna och skapa en starkare 

kännedom kring varumärket. Det görs genom att huvudkaraktären i videoklippet äter 

en smörgås från Subway samtidigt som denne berättar om produktens innehåll samt 

hur nyttig den är. I videoklipp B med produktplacering av Dove är syftet att påminna 

om själva varumärket genom att muntligt uttala det samt stärka kännedomen för 

produkten genom att beskriva resultatet efter konsumtionen av den. I videoklipp A ur 

James Bond filmen görs tolkningen att syftet är att både påminna och stärka 

kännedomen kring varumärket genom att produktplaceringarna visas visuellt. Men 

även att syftet är att stärka imagen genom att associeras med filmen James Bond och 

de egenskaper som associeras till den typen av filmer. Respondenterna uttryckte 

associationer och egenskaper som häftigt, lyxigt, exklusivt, tilltalande och coolt. Dessa 

skulle kunna tänkas vara egenskaper som avsändarna till produktplaceringarna vill ska 

associeras med deras produkter, vilket även är det Aaker (2010) anser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla videoklipp hade en form av nyhetsinnehåll, de 

påminner och uppdaterar konsumenternas kunskap om varumärkena och 

produkterna. 

En viktig aspekt som framkom i studien var konsumenternas relation till filmen, TV-

serien och dess karaktärer. Detta märktes starkt i filmen James Bond som är ett 

återkommande filmkoncept med samma karaktärer. Samt i TV-serien Hawaii 5-0, ett 

veckovis återkommande program. En idé om varför specifikt dessa två utmärkte sig 

kan bero på den återkommande faktorn. Genom att James Bond filmerna och TV-

serien Hawaii 5-0 återkommer relativt ofta, påminns och uppdateras hela tiden tittaren 

om karaktärernas attribut och egenskaper, vad som är typiskt för dem. På så sätt bör 

det knytas en starkare relation till dem. I videoklipp B från filmen Hall Pass, där 

placeringen av varumärket Dove skedde uppvisades inga större tecken på att 

relationen till filmen hade någon betydelse. Däremot visade filmen Hall Pass en 

dubbeltydighet när det gäller sammanhanget, ett samtal om hudkräm mellan två män. 
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Relationen till filmen, TV-serien och dess karaktärer hade betydelse för videoklippen 

från Hawaii 5-0 och James Bond. I videoklippet från Hawaii 5-0 uppdagades en 

dubbeltydighet. Konsumenterna med en starkare relation till TV-serien och dess 

karaktärer menar att produktplaceringen passar. Medan de med en svagare relation, 

som endast uppfattar de verbala och visuella intrycken inte anser produktplaceringen 

som lämplig. Karaktären i James Bond angav alla respondenter en form av relation 

till, vilket även här tyder på att relationen till filmen eller TV-serien har betydelse för 

hur konsumenternas attityd mot produktplacering påverkas 
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8. Framtida forskning 

Även om det redan finns mycket forskning om produktplacering finns det många 

intressanta aspekter som går att fördjupa sig i. De flesta studierna baseras på 

kvantitativa ansatser, vilket gör det intressant att utvidga och komplettera med mer 

kvalitativa metoder.  

Konsumenternas relation till film och TV-serier samt dess karaktärer är en intressant 

aspekt som det finns forskning om men i begränsad utsträckning. En fördjupning och 

tydligare redogörelse kring detta skulle kunna vara av intresse. Att vidare studera den 

målgrupp som har en starkare relation till filmen, TV-serien och dess karaktärer i 

återkommande format. Ett återkommande format som både har möjlighet att starkare 

anknyta till sina tittare men även ett sätt att flera gånger visa en liknande iscensättning 

och därmed påminna om produktplaceringen i ett passande sammanhang.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

________________________________________________________________________________ 

Intervjuguide 

Videoklipp A: https://www.youtube.com/watch?v=M7HatgACLaM (Visuell – 3 

produktplaceringar av Ford, Sony Ericsson och Range Rover. Visa från 14 sekunder) 

Videoklipp B: https://www.youtube.com/watch?v=GP9enms7xY4 (Verbal – 

produktplacering av Dove. Visa mellan 10-30 sekunder)  

Videoklipp C: https://www.youtube.com/watch?v=oQYwFND7rHE (Plot dimension - 

produktplacering av Subway. Visa hela klippet) 

Bokstäverna symboliserar bara namnet på videoklippet, inte ordningen. Ett 

rotationsschema har använts för att variera ordningen som de olika respondenterna 

fått se videoklippen i. 

__________________________________________________________________ 

Inledning  

- Hur skulle identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

 

- Hur gammal är du? 

 

Frågor till de olika videoklippen 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du skulle 

kunna tänka dig att köpa? 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du om 

filmen/serien? 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är tycker 

inte alls om den och 10 är tycker mycket om den? 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----

8-----9-----10 

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M7HatgACLaM
https://www.youtube.com/watch?v=GP9enms7xY4
https://www.youtube.com/watch?v=oQYwFND7rHE
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Allmänna frågor 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? Varför 

tycker du så? 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på om du 

känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket påverkade 

din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om videoklippen var på 

svenska? 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering?  
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10.2 Bilaga 2 – Rotationsschema 

 

Respondenter Första videovisning Andra videovisningen Tredje videovisningen 

Resp 1. A B C 

Resp 2. B C A 

Resp 3. C A B 

Resp 4. A B C 

Resp 5. B C A 

Resp 6. C A B 

Resp 7. A B C 

Resp 8. B C A 

Resp 9. C A B 

Resp 10. A B C 

Resp 11. B C A 

Resp 12. C A B 

Resp 13. A B C 

Resp 14. B C A 

Resp 15. C A B 
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10.3 Bilaga 3 - Transkribering 

 

Respondent 1 

Inledning 

Hur skulle identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Kvinna 

Hur gammal är du? 

Jag är 43 år 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

”Å vilken fin bil”, ”Vilken härlig omgivning” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Solglasögonen var säkert någon produktplacering. Men jag såg inte för vad. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja alla tre. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja jag har en Ford. Sony Ericsson har jag faktiskt aldrig haft. Range Rover konsumerar 

jag inte. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Forden ja, men inte Sony Ericsson. Range Rover skulle jag aldrig köpa, det är för stort. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Det var James Bond som visades. Dom filmerna har jag sett tidigare och ja jag gillar 

dom. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Nio. Det är så naturligt. Jag lägger inte ens märke till att det är en produktplacering. 

Naturligt att han använder dom här produkterna. Jag tittade först på den snygga 

mannen och omgivningen, fina bilar, solen och vattnet, han åker till hotellet. Det stör 

mig inte alls att de har en produktplacering för det passar in i handlingen. Det känns 
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helt självklart att det är med. Det kunde nog lika gärna vara en annan bil men det 

funkade bra här. 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Dove. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, det är hudvård och ansiktsprodukter. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej, jag tror inte jag köpt det någon gång. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja det kan jag väl kanske. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Jag har ingen aning vilken film det här var. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Den är dålig. Två. Först är det två killar, jag vet inte ens om dove har produkter för 

killar. Varför ska dom två sitta och prata om Dove när de är ute och spelar golf. Hur 

kommer dom ens på ämnet, jag förstår inte anledningen till att dom pratar om det just 

då. Här ser jag ingenting, ingen märke på produkten, utan jag måste lyssna för att 

förstå att det faktiskt handlar om dove. 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

”Det är Hawaii 5-0” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Sub…..Submarine. Sub-nånting. Subway 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja. 
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Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ingen storkonsument men jag har nog köpt det nån gång. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja det är Hawaii 5-0. Den brukar jag titta på, inte lika mycket nu längre som tidigare 

när den visades. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Sju. Jag gillar det. Dom har byggt in det i någon slags handling, det passar karaktären. 

Så självaste produktplaceringen är okej men hur de pratar om det är lite bisarrt. Jag 

vet att den här killen har ett eget matställe själv i serien så jag funderade på om det 

var hans egen mat från restaurangen. Men det var naturligt för rollen och handlingen. 

Lite komiskt men jag gillar killen, han är rolig. Sen var det kanske lite långdraget det 

dom sa, men det var i alla fall tydligt vad det handlade om.  

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

James Bond, absolut. För det passade sig så bra. Det kändes inte som för mycket, 

inget konstgjort utan helt naturligt, så som det är i verkligheten. Det passade till stilen, 

till skådisen, till hela filmen. James Bond symboliserar för mig något häftigt så då finns 

det alltid häftiga produkter med. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Dove, såklart. Helt irrelevant. Varför skulle de snacka om dove på en golfplats, varför 

två killar dessutom. Nä usch. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Det är en ganska så svår fråga. Jag tror inte det har så mycket att göra om jag känner 

till det eller inte. Utan för mig är det nog mer om det känns passade eller inte, om det 

flyter in i filmen. Men samtidigt skulle jag kanske inte lägga märke till en produkt 

placering av en produkt som jag inte känner till sen innan. 
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Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Jag vet inte, jag vet inte. Det är en film jag tittar på och jag ser många filmer på 

engelska, det är det vanliga så det är inget konstigt. Det är nog mer kommunikationen 

i filmerna som kan påverka, hur och när det sker. Till exempel i dove så var det direkt 

på men i Hawaiifilmen var det mer som en introduktion innan. Att man sen zoomade 

in på produktplaceringen, då funkade det bättre för mig. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Det hör väl till. Om du har ett samtal i ett kök så kan du inte rensa bort alla varumärken 

som finns. Dom måste ju visa handlingen i ett riktigt sammanhang. James Bond ska 

köra i en snygg bil och den tjocka killen i subway brukar äta mat så det hör till och är 

vanligt. Men om James Bond skulle sitta och äta subway skulle det bli alldeles för 

konstigt, det skulle inte alls passa. Realistiskt och passande måste det vara. 

Subwaykillen är förankrat med mat för mig, han kan ju det här med mat så det är helt 

okej, han är en symbol för serien, han känner man ju igen. 

___________________________________________________________________ 

Respondent 2 

Inledning 

Hur skulle identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Man 

Hur gammal är du? 

21 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Hudkräm. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja om det är billigt. 
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Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nej. Men känner igen skådespelarna och dom brukar ju spela i komedier, i alla fall den 

ena. Den andra kände jag igen men vet inte riktigt vem det är. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Sju. Det är ingenting som förstör filmen. Det här var ju inget reklamavbrott så då bryr 

jag mig inte lika mycket. Sen gissar ju på att det här var en komedifilm så då bryr jag 

mig inte heller lika mycket, det är ju inte seriöst. 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Subway. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i?  Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja det var den där Hawaii-serien. Brukar inte titta på den för jag gillar den inte. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Fem. Det var alldeles för tydligt och påtvingande. Det kändes som att filmen försökte 

sälja det direkt till mig som en försäljare i en mobilaffär. Det är i och för sig fortfarande 

bättre än ett reklamavbrott då det här fortfarande är i filmen. Dom gör det ju jätte tydligt 

genom att berätta om mackan och att det är nyttigt, asså att man får information om 

produkten som vanlig försäljning. 
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Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

”Oj han gör nåt olagligt, mobilen uppe vid bilkörning” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Bilmärken. Kanske någon klocka. Något med tennis. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja när jag är äldre. Fast jag vet ju vilken bil jag vill ha så vet inte om jag faktiskt skulle 

välja något annat ändå. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja det var ju James Bond. Dom filmerna gillar jag, det är måste-filmer som alla ska se 

nångång. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Åtta. Det här var inte alls påtvingande. Dom gör ju narr av sin egna produkter, bilen 

gick sönder så det känns lite mer avslappnat. Typ som att de inte är ute efter pengar 

på samma sätt som tidigare med subwayvideon. Det känns som att de inte riktigt 

marknadsför sig så extremt som tidigare utan mycket tystare och det gillar jag.  

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

Videoklipp tre, James Bond. Det kändes mer lyxigt och manligt istället för den första 

videon med hudkrämen. Sen gillade ju jag dom produkterna mer och jag gillar ju James 

Bond filmerna. Det filmen är kändare än dom andra.   

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Subway, den var alldeles för påtvingande och säljande. Visst de gjorde ju komedi av 

det, en fet gubbe som åt subway men asså det var påtvingande. Det var för tydligt att 
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dom gjorde reklam. Det tycker jag gör att hela filmen känns så mycket sämre. För jag 

tycker vilken film som produkterna visas i påverkar hur man uppfattar det. Allmänt gillar 

jag inte hawaii-serien så därför tycker jag det var sämre än den produktplaceringen 

som James Bond hade, för James Bond gillar jag ju. Den första filmen visste jag inte 

vilken det var så den var ganska likgiltig till både filmen och produkten. 

Sen med subway-filmen tycker jag också det varade för länge och man blev hela tiden 

påmind att det var sälj. Men jag kanske hade tyckt annorlunda om om jag sett hela 

filmen för nu var det alldeles för mycket på för kort tid. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Ja. Om den haft dålig publicitet innan. Till exempel hade jag sett något om United, 

flygbolaget som det har pratats om, så hade jag inte tagit det seriöst. För där har jag 

sett hur dom är i verkligheten mot sina kunder.  

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videorna var på svenska? 

Det kan jag inte svara på för det vet jag inte. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Asså jag tycker det är bättre än reklamavbrott men det får inte vara i överdrift för då 

bojkottar jag hela filmen, om den bara är gjord på reklam. James Bond funkar 

fortfarande för där är det dolt, man märker det knappt. Fast ibland är James Bond är 

på gränsen, men det funkar. Den är inte lika tydlig, den är inte påtvingande. Jag förstår 

att de måste ha reklam för att få pengar och på det sättet så är ju produktplacering bra 

för det blir inga avbrott, men det finns en gräns när det blir för mycket och för lite, typ 

som subwayfilmen. 

___________________________________________________________________ 

Respondent 3 

Inledning 

Hur skulle identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Kvinna 

Hur gammal är du? 

23 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

”Oj vad han äter” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 
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Det var inte så diskret, Subway. Det var inte så diskret, subway. Footlong tillhör ju 

deras produkter för dom finns ju massa olika storlekar. Sen stod det ju Subway överallt, 

på drickan och mackorna. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej, eller jag har gjort tidigare när jag var yngre. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, om jag inte hade… något annat närmare och bättre val. Om det var hungerkris. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Jag känner igen skådespelarna och tror det är den där Hawaii-serien. Men nej jag 

brukar inte titta på den. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

En etta. Det kändes inte så tilltalande. Att köpa en Subway när en överviktig person 

sitter och skryter om hur nyttigt det är. Om jag hade älskat Subway så skulle jag kanske 

inte reagerat så mycket men nu är det inget ställe jag brukar gå till och därför blir jag 

inte direkt tilltalad.   

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

”Bra parkering” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Ford, mobilen Sony Ericsson och Range Rover var dom jag såg. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej inte bilmärkena, men har haft en Sony Ericsson. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 
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Jo men det skulle det nog kunna göra. En Range Rover kanske är lite mer 

önsketänkande än vad det faktiskt är möjligt. Men då skulle ju Forden kunna funka. 

Den kanske man har råd med. Sony Ericsson har jag ju haft en. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja men James Bond har väl alla sett. Jag har det i alla fall och jag tycker väl dom är 

helt okej. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Sju. Miljön kändes ju jätte trevlig. Jag skulle också vilja sitta där i min Ford och åka 

omkring i en varm och solig miljö, en semesterort Det kändes lyxigt på nåt sätt. Bilarna 

kändes exklusiva och tilltalande och det gjorde miljön också så det passade ihop. Men 

mobilen däremot kändes kanske inte så tilltalande, lite billigt nästan. Man förväntar sig 

en annan slags telefon av James Bond.  

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Dove, först fattade jag inte vad de pratade om men sen när de började prata om huden 

och hur len den var, så kopplade jag ordet Dove till vilket varumärke det var.  

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja delvis, ibland. Det beror på, det finns ju massa olika produkter. Jag använder inga 

krämer från dem. Men för länge sen hade de en deoderant som jag gillade och har 

köpt på mig ett lager av. Men de har ju slutat sälja det så kommer inte kunna köpa det 

mer i framtiden. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Jo, men det beror på. Jag har ju tidigare köpt det men nu har de tagit bort det jag vill 

ha. Så om de skulle ta tillbaks den produkten så skulle jag köpa det igen. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nej ingen aning. 
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Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Fem. Den är rolig för dom gör det lite skämtsamt och dom överdriver inte att prata om 

Dove. Dom sa ju bara ordet och visade inte upp självaste produkten. Så det var inte 

för uppenbart. Om jag hade sett hela filmen så hade jag nog inte ens funderat eller lagt 

märke till det.  

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

Bond var bäst. Den kändes exklusiv och jag gillade produkterna och miljön allting var 

i.  Med subway så försökte de för mycket, det blev övertydligt.  Med bondfilmen så 

kändes det lite exklusivt. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Subway, det var nog bara det att…. Jag vet inte hur dom vill framstå. Men jag tänker 

ju inte på Subway som ett nyttigt alternativ, utan för mig är det en snabbmatsmacka. 

Eftersom jag och många andra människor tänker mycket på hälsa och kost, så kändes 

det inte alls förmånligt att använda mackan i det sammanhanget. Det blev nästan lite 

ironiskt med massa prat om hur nyttigt och bra det var men att det man såg var totala 

motsatsen. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Ja. Nu var jag medveten om att jag letade efter det. I dove filmen så började jag fundera 

på om hans keps hade något med saken att göra för det var nåt slags tryck där på. 

Men i allmänhet så tittar jag inte efter sånt. Så om det skulle visas ett märke som jag 

inte känner till sen tidigare så skulle jag förmodligen inte ens se det.   

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tro du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Bra fråga, försöker tänka om jag sett det på svenska någonstans. Nä jag tror inte jag 

skulle tänka på det mer om det var på svenska. Mycket av det man använder och ser 

i vardagen är ju ändå inte tillverkat i Sverige eller av svenska företag så tror inte jag 

hade påverkats mer eller mindre av att det svenska. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Jag brukar nog inte tänka på produktplacering när jag tittar på film eller tv. Är nog mer 

fokuserad på handlingen och vad som sker än sånt.  Det känns nästan som småsaker. 
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___________________________________________________________________ 

Respondent 4 

Inledning 

Hur skulle identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Man 

Hur gammal är du? 

39 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

”Där har vi en Ford”. ”Sony Ericsson på mobilen”. ”Rover, det måste vara en Range 

Rover”. ”Ja exakt där visade dom tydligt att det är en Range Rover” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Ford, Range Rover och Sony Ericsson var dom tydliga. Sen är det möjligt att 

solglasögonen också var en produktplacering men där såg jag inte direkt vilket märke 

det var. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

En Ford har jag. Mobilmärket har jag säkert haft någon gång i tiden. En Range Rover 

har jag inte.  

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja varför inte. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja James Bond tillhör de filmer jag sett sen jag var liten. Klassikers! 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Åtta. Det var James Bond och det var bra produkter så det bidrog absolut till en 

realistisk känsla. Det var proffsigt, det var snyggt gjort som alltid i Bond filmerna. Miljön 

såg trevlig ut. Det var naturligt.  Det syntes att det var produktplacering men det gjorde 

inget. Jo men för att det tillhörde handlingen och det som skedde i filmen. Sen kanske 
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mobilmärket, Sony Ericsson börjar bli lite utdaterat och inte lockar på samma sätt idag 

som det gjorde en gång i tiden men jag gillade det. 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Hudkräm antar jag. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej det tror jag inte. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Kanske, men jag är nöjd med det jag har. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nej inte direkt. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

En femma. Det är inget märke som jag tänker på eller använder själv så jag reagerade 

inte alls på det egentligen. Men jag tänkte under filmen att det ska ske en 

produktplacering så någonting måste det vara och så pratade de om huden och någon 

kräm i association till det. 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

”Haha” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Ja Subway är min gissning. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 
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Ja ibland kan det ske 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja jag gillar det här serien. Tittar regelbundet på den. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den? 1-----2-----3-----4-----5----

-6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Haha. Den var komisk, så för det skulle den få en åtta. Men med tanke på 

produktplaceringen. Det var tydligt både vilken produkt och vilket företag som står 

bakom det så det blev i princip direkt reklam. Men det funkade i den här situationen. 

Det hela var inte så seriöst, lite skämtsamt och då gör det inte så mycket att 

produktplaceringen är lite extrem. 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

James Bond. Det är Bond. Realistiska produkter till en passande handling. Inga 

konstigheter. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Jag tycker att hudkrämen gjorde den minst tilltalande produktplaceringen, jag märkte 

den knappt. Som sagt, eftersom jag letade efter produktplaceringar kunde jag anta att 

det handlade om ett hudvårdsmärke. Hade jag sett hela filmen på tv hade jag inte 

märkt det. Subwayfilmen var den totala motsatsen, så på det sättet kanske lite extrem. 

Men de gjorde det till ett skämt så det funkade i den här situationen. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Ja absolut. I dom videoklippen du visade mig så var produktplaceringen i Bond mycket 

bättre, diskret men jag la märke till det för jag visste om märkena sen tidigare. I 

hudkrämsklippet, så visste jag om varumärket där du sa det till mig men jag kopplade 

inte det själv. 

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 
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Nej. För mig spelar det ingen roll, då jag har så mycket engelska omkring mig i jobbet 

och i vardagen. På TV, filmer och musik är majoriteten på engelska. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Det är en användbar metod. Jag får hellre information om produkter på det sättet än 

direkt reklam på exempelvis TV:n. Men samtidigt tar jag det kanske inte det på samma 

allvar. Bara för att dom säger att en produkt innehåller olika saker genom en 

produktplacering i en film så tror jag inte att det är så i verkligheten. 

___________________________________________________________________ 

Respondent 5 

Inledning 

Hur skulle identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Kvinna 

Hur gammal är du? 

25 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Jag såg kepsen, men inte vilket märke det var på den. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i?  Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Jag har ingen koll på vilken film så kan inte svara på om jag gillar den eller inte. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den? 

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 
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Jag skulle nog säga en fyra. Man ser ju inte att det är Dove utan dom sa ju bara 

någonting och det känns lite överdrivet. Två killar som sitter i en golfbil och pratar om 

hudkräm. Det känns inte alls realistiskt. 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Subway 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja, det är en av mina favoritserier. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Tre. Det var lite överdrivet. Det hade räckt om han hade köpt en macka och enkelt bara 

sagt att det var gott. Nu satt han ju typ och argumenterade för den och det var lite för 

placerat. Verkligen alldeles för uppenbart. 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

En mängd olika bilar visades men jag vet inte vilka märken det var. Men sen såg jag 

mobiltelefonen, det var Sony Ericsson. Och tennissakerna såg jag också. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 
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Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja en Sony har jag. Bilarna kör jag inte. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Jo jag gillar James Bond filmerna. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Bond får en åtta. Den var ganska bra. Det kändes inte så uppenbart utan smälte in i 

filmen bra. Inte alls tillgjort utan råkade bara finnas där. Sen tycker jag också att det 

passade till James Bond, det var rätt märken för den typen av film. Lyxigt men samtidigt 

realistiskt. 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

Bond. Den kändes mest naturligt, fast inte för att den egentligen var så naturlig. Det är 

ju en film så allt kommer vara lite konstgjord, med skådespelare, scenen och ja sånt. 

Men den var naturligast för sakerna, asså bilen och mobilen är ändå realistiska 

produkter som nu visades i en naturlig och realistisk miljö. Det var liksom inte 

överdrivet, utan det där skulle kunna vara så i verkligheten. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Dove. För att det var så tillgjort och fånigt. Det kändes inte alls realistiskt. Som jag sa 

tidigare, två män som sitter i en golfbil och pratar om hudkräm, hur normalt är det? Det 

kändes bara konstigt och jag tar det inte seriöst. Det blir mer så att jag verkligen inte 

vill köpa produkten. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Ja. Känner jag till det så ser jag det men tänker inte alls på det. Det kan nog bero på 

att jag ser ju märket ofta i verkligheten och är det med på filmen så är det inte något 

konstigt, utan mer normalt och som i verkligheten. Men om det är ett märke som jag 

inte vet om och det blir placerat, då blir jag nyfiken och vill kolla upp det. Fast det beror 

också på hur det är gjort. Det kanske är så att jag inte ens märker det. 
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Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Nä eller kanske. Jag tror jag skulle tycka att det var ännu mer tillgjort och verkligen 

kännas som en produktplacering. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Det är inget jag brukar tänka på. Ibland ser jag det men oftast märker jag inte ens sånt. 

Vet inte riktigt om jag tycker det är bra eller dåligt, fast ja det är väl ett ganska smart 

sätt att marknadsföra sig på. 

___________________________________________________________________ 

Respondent 6 

Inledning 

Hur skulle identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Kvinna 

Hur gammal är du? 

41 

Videoklipp C 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Subway 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja, jag gör det ibland 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja det gör jag, det var Hawaii 5-0. Den är bra, gillar farten i serien. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 
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Sju. Det är sånt ställe man kan sitta och äta det på, i den fina omgivningen med vatten 

i bakgrunden. Det passade in på nåt konstigt sätt. Sen var det kanske lite extremt med 

så många mackor framme men det var okej ändå, det passade till serien. 

Videoklipp A 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Sony Ericsson, Bilen då, det var en Range Rover. Sen var det säkert någon bil till men 

det såg jag inte så exakt. Flaggorna kanske har någonting med det att göra, den 

kanadensiska och amerikanska. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja det gör jag. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Sony Ericsson har jag konsumerat. Jag har ju inte ägt en egen bil men har ju åkt som 

resenär i dom. Svårt att konsumera bil när man inte har körkort. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Mobilen, skulle jag kunna tänka mig att köpa framöver. Hade jag haft körkort skulle jag 

kunnat tänka mig att köpa någon av bilmärkena också. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja det gör jag, James Bond. Jag tycker dom är bra, lite action i dom, det gillar jag. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Nio. För att det var bara en sort av varje som var med under videosnutten. Det var bara 

en mobil, en Range Rover och en Ford. Det passade sig bättre, det blev inte för mycket 

på en gång, mer lagom.   

Videoklipp B 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Golfbilar, eller vad heter dom, ja jag kallar det för golfbilar. Golfklubbor kanske också?? 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja jag har sett och hört det. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej inte alls 
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Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Kanske någon gång framöver. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nä känner inte alls till var det kommer ifrån. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Fem. Jag missade helt att det var Dove. Nu i efterhand så kan jag förstå att de pratade 

om huden och att det hade något med det hela att göra men nej jag såg det inte. Skulle 

vara bättre om dom faktiskt hade visat produkten då hade jag hängt med. 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

Bond blir det nog. Tydlig men samtidigt inte för tydlig, det gick ihop och passade ihop.     

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen?  Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Dove. För jag fattade inte vad de sa, hängde inte med. Märkte det ju inte ens. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Både ja och nej. Lyssnar kanske inte alltid så noga och då missar jag det lätt. Jag 

skulle nog inte reagera så olika på om jag kände till märket eller inte, så länge det 

handlar om samma produkt. Mat som mat, mjölk som mjölk. 

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Ja jag hade snappat upp det lättare om det var på svenska men det är för att jag inte 

är så bra på engelska. Lättare med ett språk som man kan till hundra. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Kan säkert vara bra, om det är en produkt som går 

dåligt så kan det vara bra att marknadsföra det på det sättet, för att få folk att bli nyfikna 

och vilja köpa det. Jag skulle i alla fall bli nyfiken om det är nåt spännande och kolla 

mer på det, söka information. Sammanhanget i filmen skulle dock avgöra ganska 

mycket om det känns spännande eller inte, tex om det var djurplågeri i filmen samtidigt 
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som de gör en produktplacering så skulle det avskräcka och jag skulle absolut inte vilja 

ha nåt att göra med produkten.  

___________________________________________________________________ 

Respondent 7 

Inledning 

Hur skulle du identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Kvinna 

Hur gammal är du? 

Jag är 19. 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Typ sju, kraschar i BMW, Range Rover, Ford, Sony Ericsson, Hyundai eller Honda, jag 

vet inte vad dom heter och Sony Ericsson. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, asså jag har ju sett dem alla. Sen tycker jag faktiskt att jag såg ett bilmärke till, typ 

Kia. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej, inget av dom.  

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, Ranger Rover då för att jag tycker dom har finare bilar än Ford, eller asså finast 

bilar av de bilarna som var med i klippet. Sony Ericsson, nej har inte riktigt dom 

funktionerna som jag vill ha i min telefon. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja, James Bond filmerna är bra. Jag gillar dem. Har inte tänkt på produktplaceringen 

men det tar man säkert in omedvetet. Fast nu när jag tittade på den med andra ögon 

tycker jag Sony Ericsson var lite överdriven och insåg hur många bilar som faktiskt är 

med. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  



77 
 

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Asså jag vet inte, kanske sju. För att de zoomar in mycket på Sony Ericsson och visar 

till och med baksidan, det räckte med framsidan för GPS:ens skull för det var det som 

var grejen, inte att göra reklam för Sony Ericsson i själva filmens sammanhang. Och 

bilmärken försöker de få med så många som möjligt genom att följa bilar med kameran 

och krascha och när de kommer fram till massa Range Rovers eller asså James Bond, 

i slutet till parkeringen. Fast bilmärkena är ok, det hör till i filmen så det smälter ändå 

in på nåt sätt i filmen. Mobilen var lite överdriven. 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Nån kräm typ. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Jaha, ja, jag känner till Dove. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej, faktiskt inte 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, för att jag vet att de har ganska bra krämer och är känt varumärke men jag väljer 

hellre Nivea för det passar mig bättre 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ah eller det är en komedifilm men vet inte vad den heter. Lite bekant fast vet inte om 

jag har sett hela filmen. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Jag måste bara tänka, en femma. När du pratar med din kompis, säga vad len du är, 

det är ändå ganska normalt, väldigt naturligt än att de hade hållit fram flaskan. Hade 

jag kollat på filmen hemma hade jag spolat tillbaka för att höra vilken kräm det är för 

jag tycker om sånna skönhetsgrejer.  Men asså den får lite lägre betyg för det var lite 

otydligt vilket märke det var. Kunde vara lite tydligare fast ändå inte övertydligt. 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 
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“OMG jag har sett den här” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Subway, och nu vet inte jag om det är en restaurang eller foodtruck och han hade det 

på tröjan, vet inte om det finns i verkligheten men något på T. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, det gjorde jag 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ibland, men väldigt sällan. Tycker inte så mycket om sånna mackor 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Jag har sett nåt avsnitt av serien bara. Så jag kände igen att det var den Hawaii 5-0 

men jag har ingen konkret åsikt om den för jag har sett för lite av den för att kunna 

tycka nåt om den. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Tre. För att jag tycker det är väldigt desperat av Subway, det är ändå ett avsnitt av en 

serie, inte många som ser det, typ 3 mackor och läsk och han sa ”this subway” typ 3 

gånger. Alldeles för överdrivet.  

 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

Oj, första, James Bond. Ja, där såg man vad det var för märken även om det kanske 

var lite övertydligt, nr två var väldigt bra men lite otydligt vad det var för produkt, då 

tycker jag inte de har lyckats 100%. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Sista, Subway. Ja som sagt, väldigt, väldigt övertydligt. Man kände att man inte ville 

köpa den här produkten för att de var så övertydliga, nästan förlöjligande.  
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Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sen innan eller inte? På vilket sätt? 

Ja, man lägger mer märke till det man redan sett. Om ser eller hör nåt nytt som låter 

intressant så kommer man säkert kolla upp det. Jag hade spolat tillbaka om jag kollade 

på filmen hemma. 

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Folk i Sverige ser upp till USA, blir extra intresserade av något därifrån och blir extra 

intresserad av någon anledning. Extra uppmärksam oberoende av vilket språk för man 

måste förstå vad de säger typ, som Dove. Jag är extra intresserad av USA, om något 

speciellt om nåt som inte finns lika mycket i Sverige eller ej lika aktuellt. T.ex. smink, 

jag är väldigt intresserad av det och om det finns nåt i USA men ej i Sverige då kommer 

jag hålla extra koll på det. Men asså generellt tror jag inte det är nån skillnad på vilket 

språk det är på, mer att det är rätt kontext, sammanhang. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Jag tycker det kan vara nödvändigt i filmer och serier för att göra dem mer verkliga 

men ibland kan det som sagt bli lite för mycket. 

___________________________________________________________________ 

Respondent 8 

Inledning 

Hur skulle du identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Man 

Hur gammal är du? 

20 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Golfklubbor och kepsen, vet inte vilket märke det var riktigt på dem och nån hudkräm 

också men jag fattade inte vilken men aa jag tror det var för nån hudkräm också för de 

hade hakat upp sig så mycket på det. Kanske den där Dove, det är väl nåt krämmärke 

eller så hette killen Dove. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Jag känner till Dove. 
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Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej, det gör jag inte. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Kanske, har testat nån deo av dem när den var på nåt erbjudande, men jag föredrar 

ett annat märke för att jag har använt det längre tid. Hudkrämer använder jag inte så 

det skulle inte vara intressant. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nja, jag känner igen skådisarna. I och med att det var så mycket skrik och skoj tror jag 

det är en komedifilm men jag tror inte jag har sett den…nej, det har jag nog inte, den 

känns bara bekant på grund av skådisarna liksom, tror jag. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Ja du, femma. Den får en femma för det var inte så supertydligt, jag hörde dem bara 

skrika det. Jag kunde inte se märket nånstans och kepsen och golfklubborna var för 

svåra för att se. Sen tycker jag den var intressant för man lägger märke till kepsen och 

golfklubborna och det väckte det ännu större intresse för jag inte kunde se vilket märke 

det var på dem.  

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Subway *skratt* 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Jaaa 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

O ja, jag äter Subway då och då. Kanske inte jätte ofta men jag äter där. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja men asså för att jag redan äter där. Inte på grund av den här reklamen att den typ 

uppmuntrar mig eller nåt för det gör den inte verkligen.                    
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Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nej 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Typ tre. Det såg ut som en reklam på TV som säger ”kom och köp Subway” för det ska 

tydligen vara så nyttigt men det tycker jag inte. Oavsett hur stor eller liten man är i 

kroppen så äter man inte 5 sånna mackor. Den var liksom överdriven på alla sätt. 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

James Bond, kul! Den här var bra. Det var Ford, Range Rover och säkert några andra 

bilmärken för det var så många bilar. Juste, Sony Ericsson mobilen också.  

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, jag känner till alla jag sa. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej, jag har inte ens en bil. Och Sony Ericsson är ute nu men den är helt ok i själva 

filmen. Asså en Range Rover när jag blir äldre, jättegärna. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja Range Rover vill jag gärna ha. Känns så cool och manligt som James Bond. Men 

Sony Ericsson och Ford tycker jag inte så mycket om, det är inte lika coolt och ger mig 

inte samma coola känsla men asså jag har inget emot dem, asså de är inte dåliga bara 

inte min smak. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja det är klart! Har sett alla James Bond filmer. Har ingen favorit så jag gillar den här. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 



82 
 

Tio. jämfört med de andra klippen var den mer naturlig, asså varumärkena. Det var 

inte som att de stormade hela filmen liksom och inte snack om hela kedjans affärsidé 

och vad de säljer. 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen?  

Varför tycker du så? 

James Bond. Jag kan se mig själv i det. Asså jag kan få känslan av att jag vill vara 

som han för den coola Range Rovern. Den var inte heller överdriven asså det var 

naturligt med märkena. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen?  

Hur kommer det sig att du tycker så? Varför? 

*skratt* Subway. För nu när jag sett James Bond och den andra Dove så var James 

Bond bäst. Dove var lite otydlig men inte så dålig. Subway var liksom en 

reklamkampanj. Det var inte snygg och naturlig produktplacering som t.ex. James 

Bond. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Ja självklart. Man lägger väl märke mer till det man känner till och tycker om. Kanske 

var därför jag tyckte Dove var otydlig för den känner jag liksom minst till och jag hade 

kanske inte ens lagt märke till den om jag inte hade produktplacering i huvudet. 

Subway mackor är liksom ok men denna produktplacering var bara dålig, tycker jag. 

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Känslan. Asså det är inte svårare för att det är på engelska. I det här fallet var det nog 

bäst så för alla var amerikanska TV-serier och filmer. Jag har svårt att se något svenskt 

på engelska. Typ tänk dig Marabou ”Lite mera Mmm i livet”, ”Some more Mmm in your 

life” *skrattar*. Direkt översättning är nog fel. Den skulle säkert kunna anpassas till att 

låta bra på engelska men den skulle ge mig en dålig känsla, eller konstig om jag hörde 

den så på engelska och på svenska tycker jag den är bra. Ah nu var det en reklam 

men du fattar nog vad jag menar. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Asså det är ok. Jag tänker inte så mycket på det. Men sen finns det bra och dålig. Jag 

tror företagen skulle få bättre effekt, resultat om den gjordes bra som James Bond. För 

företagen kan det bara bli värre om produktplacering är dåligt gjord. Annars kanske 

man tar åt sig av den omedvetet både positivt och negativt. 

__________________________________________________________________ 
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Respondent 9 

Inledning 

Hur skulle identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Kvinna 

Hur gammal är du? 

23 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

”Oj oj oj” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Haha, ja subway var den tydliga 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja, ibland. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Tror det är en serie som gick på TV för ganska länge sen. Såg den nog någon gång 

då men är inte speciellt insatt i den. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Fem. Gissar ju på att det var lite ironsikt det hela han sa, eller jag hoppas i alla fall det 

för det var lite extremt. Men man förstod ju tydligt att det handlade om Subway footlong 

mackor! 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 
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Hmm…. Sony Ericsson var med och bilen i slutet, Range Rovern. Sen missade jag 

säkert nån som var med, kanske bilen i början? 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nä det skulle jag inte säga. Hemma har vi en volvo. Mobilen har jag nog haft 

någongång. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, jag har ju inget emot dom. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Aa det väl James Bond? Jo men jag tycker väl dom filmerna är helt okej, är det på så 

tittar jag på det men kanske inte en film som jag sätter igång själv. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Sju. Det var snyggt och passade in i filmen. Nästan så man inte la märke till det och 

jag hade nog missat det totalt om jag inte visste att det här handlade om 

produktplacering. 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Ja bra fråga. Gissar på någon hudkräm kanske, för de pratade om det. Annars 

någonting med golf? 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Dove, ja det känner jag till. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja kanske, vi har det nog i skåpet hemma. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, det gör vi nog redan. 
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Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Känner ju igen skådespelarna, så en komedi och jag har nog också sett filmen men 

jag kommer inte ihåg vad den heter. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den? 1-----2-----3-----4-----5----

-6-----7-----8-----9-----10 Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Fyra. Jag förstod inte riktigt vad som var produktplaceringen. Hade jag sett det där 

som en vanlig film hade jag missat det. Men den kanske var lite rolig, eller ja dom 

försökte i alla fall göra det lite roligt.   

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

James Bond tror jag nog. Det var mest naturligt, och det passade lixom med allt annat 

också. Sen kanske inte jag hängde med på alla bilar som visades men ja det gör jag 

ju inte heller i verkligheten. Har väl inte det största bilintresset förutom att de ska kunna 

köra, men bilarna var snygga. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Dove, hängde inte riktigt med på den. Jag märkte knappt att de var en 

produktplacering, det känns som att jag måste se en bild av ett varumärke för att förstå 

att det kan handla om en produktplacering. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Ja det är det nog… men vad det beror på. Hm… jo men om jag inte känner till det så 

tänker jag nog inte på det om den inte är jätte uppenbar. Typ Subway fast med ett 

okänt märke, då skulle jag kanske reagera men samtidigt skulle jag nog inte veta om 

det var ett verkligt märke eller bara påhittat till serien. Och ja märken som jag då känner 

till dom ser jag men behöver nog inte alltid reagera på dom, det beror lite på hur allting 

görs. 

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Nej det tror jag inte. Allt är engelska idag. Men om man inte kan engelska så blir det 

lite svårt. Är det i grunden amerikanska produkter eller var ifrån de nu kommer så vill 

jag nog att det ska vara på engelska. Och svenska produkter på svenska, så det passar 

och blir naturligt på nåt sätt. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 
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Jag vet inte. Har nog inte riktigt tänkt allt för mycket på det. Asså absolut jag har ju sätt 

det på TV och tänkt på det men jag har nog aldrig lagt någon betydelse i det. Det är 

väl ett bra sätt att få in pengar och varumärken till en serie, varför inte egentligen? 

___________________________________________________________________ 

Respondent 10 

Inledning 

Hur skulle du identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Kvinna 

Hur gammal är du? 

45 

Videoklipp A 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Jag såg flera varumärken, bland annat många bilmärken. Så som Ford, Range Rover 

och några andra som jag inte riktigt vet vad de heter. Mobiltelefonen Sony Ericsson 

och flaggorna. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, allihopa. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej, tyvärr inte. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, en Range Rover hade jag gärna velat ha. En Ford och Sony Ericsson är jag inte 

så förtjust i. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja, jag känner till James Bond och jag tycker den är riktigt bra, jag gillar sånna 

actionfilmer. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Tio. Det var i ett bra sammanhang, det smögs in, ren produktplacering fast riktigt bra 

ändå. Det hörde liksom till filmen så det smälte in på ett bra sätt.  

Videoklipp B 
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Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Dove, kepsen. Det var nåt på kepsen men jag kunde inte riktigt se vad det stod. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, Dove. Men som sagt, det som stod på kepsen såg inte bekant ut så jag vet inte 

ens vad det är. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja, jag konsumerar produkter av Dove. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Dove använder jag redan.  

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja, jag tror jag har sett filmen men vet inte vad den heter. Om jag såg en film med sån 

produktplacering tror jag inte jag skulle lägga märke till varumärket Dove. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Åtta. Den var rolig, jag vet att det är en komedifilm och att två män pratar om det är lite 

kul.  

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Subway. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 
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Kanske, jag tycker inte om snabbmat men en sån smörgås skulle jag kanske kunna 

tänka mig att köpa ibland. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja, jag har sett serien och tycker den är bra. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Sju. Den var bra men samtidigt dumt att säga att man går ner i vikt av den för det gör 

man nog inte. Men den var samtidigt rolig för karaktären och dess roll i serien. 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

James Bond. Du lägger märke till allting men tänker inte på att det är reklam, det är 

mer naturligt. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Dove. Det var tydligt att det var produktplacering, bara ren reklam och ändå är det film. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller innan? På vilket sätt? 

Jag tror det beror på hur man lägger in det. Passar det in så tänker jag nog inte så 

mycket på det oavsett om jag känner till det eller inte. Känns det konstigt så reagerar 

jag på det för då blir det lätt för mycket.  

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Aa det kan bli sämre om det översätts. Kan bli för uppenbart och fel budskap.  

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Jag har ingenting emot det, bara det inte är för mycket. Reklamavbrott är också okej 

men i så fall är produktplacering bättre för det blir inget avbrott i filmen eller TV-serien. 

 

___________________________________________________________________ 

Respondent 11 

Inledning 
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Hur skulle du identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Man 

Hur gammal är du? 

30 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

“Golfklubbor” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Hudkräm och nåt på kepsen, såg inte vad det stod 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Dove ja. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Jag konsumerar Dove. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, konsumerar det redan.  

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja, det är komedifilm, vad var det den hette…jag kan inte komma på det nu men jag 

tycker den är helt ok.  

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Nja, det tycker jag. Skulle ge den åtta. Tycker inte den är påtvingad, den är lite utanför 

röda linjen, lite chit chatt, asså de klämmer in reklam.  Jag får en positiv reklameffekt, 

asså jag tyckte den var bra och reagerade positivt på den 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Vad sjutton heter de. Subway. Det var ganska mycket Subway över det hela, jag fick 

hjärnsläpp. 
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Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nej 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, väldigt sällan men ja. För att det är en smörgås som jag kan göra hemma. Känns 

inte som nåt värt att lägga pengar på, den är inte så speciellt på nåt sätt.      

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nej, jag vet faktiskt inte vilken film eller TV-serie det är. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Den var jobbig, jag ger den en tvåa, kanske för att jag inte är hungrig. Den var 

påtvingad och påtryckande. Det var liksom för mycket, det var inte inbakad i själva 

alltet, det var mer som att den tog över, som att den stack ut liksom, ett reklamavbrott 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Två bilmärken, Ranger Rover och Ford och hans telefon Sony Ericsson. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, allihopa. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Jag har en bil men inte av nåt utav de märkena.  Mobilen nej.  

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, Ranger Rover! Forden för all del också. Sony Ericsson nej, inte längre, förr ja, när 

jag var yngre.                    

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja, självklart, James Bond! Älskar filmerna och all action i dom. 
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Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Inte på nåt sätt påtvingat, snyggt och bra inbakat så att säga, positiv känsla av det 

hela. En nia. 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

Det sista tror jag. Den var mest naturlig på nåt sätt. Den var minst påtvingad och jag 

älskar filmerna och bilarna. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig? Varför? 

Subway, för att jag är mätt. Det såg mest påtvingat ut, kändes mest som en betald 

reklam i en serie. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Aa lite grann. Man förknippar ju produkter som man gillar och använder med en positiv 

känsla och visas dom i en film så får den lätt också en positiv känsla.  Okända vet jag 

inte, märker säkert inte ens dom.  

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Nej. Det var typ samma. Kanske när det är mycket pratande då kanske det skulle bli 

konstigt och höra påtvingande produktplacering på svenska för att man vanligtvis inte 

hör det så mycket.  

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Jag är helt okej med det, stör inte, påverkar inte det man kollar på så negativt, det finns 

där och jag är ok med att det finns där 

___________________________________________________________________ 

Respondent 12 

Inledning 

Hur skulle du identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Man 

Hur gammal är du? 
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25 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

”Nyttigt?” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Subway, rakt av. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja, ibland. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja men det här får mig inte att vilja konsumera det mer. Asså det uppmuntrar mig 

liksom inte till att äta mer av det för att han påstår att det är nyttigt för det håller jag inte 

med om 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nej, det gör jag inte, har aldrig sett den eller hört talas om den tidigare. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Fyra. Jag tycker det var för mycket, det lät som att han läste upp konceptet av Subway. 

Det var för tydligt att det var reklam från Subway.  

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Eee Ford, Range Rover, Sony Ericsson då, Jaguar och en Kia om jag inte minns helt 

fel. Jag la mer märke till Range Rovern för jag tycker om det märket och Forden som 

var så tydlig. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, allihopa. 
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Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja, jag känner självklart till dem men nej jag konsumerar inget av dom. Önskar däremot 

att  jag konsumerade en Range Rover *skrattar*. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Absolut, om jag hade råd med det hade det definitivt varit en Range Rover. Sony 

Ericsson var cool när jag var ung och då ville jag gärna ha en sån, jag hade i för sig en 

under den coola tiden men nu nej, den är ganska ute. Ford nej den är inte av 

intresse.                           

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja självklart, jag älskar James Bond filmerna. De är så spännande och generellt bra 

gjorda. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Nio. Den här var mer stilren, mer genomarbetad. Det smälte in, det hör liksom till 

James Bond. Hmm om jag säger så här; jag kan inte tänka mig en James Bond film 

utan massa bilar. Och titten på mobilen var inte så jobbig, han följer sin GPS och det 

råkar vara på en Sony Ericsson liksom. 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Dove, nån hudkräm. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Nja, det ingår inte bland mina standardprodukter om jag säger så. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja asså jag skulle kunna köpa det, jag har inget emot det men jag använder inte nån 

hudkräm. Men jag använder deras duschkräm då o då och har köpt deras tvål nån 

gång. Men asså det var inte så att jag blev lockad av att köpa deras hudkräm bara för 



94 
 

att två män pratade om det. I filmens sammanhang asså i och med att det är en komedi 

skulle jag kanske nästan uppfatta det som skämtsamt på grund av filmens kontext 

                          

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja, det är en komedifilm, nu vet jag inte vad den heter riktigt men den är helt okej 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Fyra, asså wow vad den verkade bra den där hudkrämen, enligt dem. Men det lät inte 

pålitligt, det lät nästan lite jobbig och det är en komedifilm så vitt jag vet, jag minns inte 

vad den heter nu men jag vet att jag har sett den. 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

James Bond, helt klart, det här var en lätt fråga. För att reklamen eller 

produktplaceringen smälte in mer, det är okej i den filmen att zooma in på nåt bilmärke 

och mobilen behöver han för han använde GPS:en så det var liksom inte konstigt. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Subway. Den var jobbig, allt prat om Subway mackorna och jag håller inte ens med 

om att de är nyttiga. Varför skulle han gå ner i vikt om han åt dom mackorna och så 

många mackor?  Det var överdrivet. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Självklart. Jag tror man tar till sig det lättare eller som jag till exempel tycker om bilar, 

så jag älskar James Bond för det är en Range Rover med, eller flera fast ja du förstår 

poängen. Jag lägger mer märke till det och tänker ”wow vilken bil”. Men jag tänker inte 

”å wow vilken duschkräm, den måste jag prova”. Jag använder ju inte ens hudkräm 

vanligt och bryr mig inte om det.  

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Ja självklart, om man skulle översätta det här rakt av skulle det inte bli samma sak, det 

är liksom amerikanskt allt, jag menar James Bond, filmen där Dove är med och Subway 

serien, kommer inte på vad den heter nu. Vet inte om just Dove är amerikanskt men 

jag menar liksom att kontexten, filmen, är det. Så om man skulle översätta filmen rakt 
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av så skulle det inte bli samma sak precis som med själva den delen där de reklamerar 

Dove. Jag skulle nästan säga att det liksom blir bättre på engelska än svenska, det är 

annan typ av reklam av produkter i svensk film liksom än i amerikansk. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Asså det är ok, jag förstår att de måste ha det och behöver pengar. Jag tycker det är 

bättre än reklamavbrott. Men bra produktplacering ska också vara snyggt gjord som 

James Bond. Hade jag haft en Range Rover hade jag garanterat jämfört mig själv med 

James Bond o tänkt på att det liknar honom för jag tycker det är så utmärkande för 

filmen 

___________________________________________________________________ 

Respondent 13 

Inledning 

Hur skulle du identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Man 

Hur gammal är du? 

Eh jag är 32 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

“Han kör ute i vattnet enligt GPS:en”. 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Sony Ericsson, Ford, Range Rover, James Bond, flaggor, tennisrack och Jaguar. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, allihopa. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja, kan man säga jag har ju haft bil, men jag har aldrig haft en Range Rover eller Ford. 

Inte det märket på mobilen heller.  

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, det är bra grejer. Det är välkända varumärken och högklassiga bilar. Sony Ericsson 

var i nästan samma klass när jag var yngre.                       

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja det gjorde jag. Jag har sett alla James Bond filmer och tycker överlag att de är bra, 

det är action och coola bilmärken hör till, vilket jag tycker om. 
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Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Den var okej, bara mobiltelefonen var överdriven. Bortsett från mobilen skulle jag ge 

den helt ok nio. Men jag sänker till en sju på grund av mobiltelefonen. Alltså det låg för 

mycket fokus på Sony Ericsson, han följer GPS:en, okej, men de filmade mobilens 

baksida också vilket var på tok för mycket. 

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Ja, Dove. Skulle inte säga att golfen var produktplacering, de vill bara iscensätta en 

situation. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare?  

Ja. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja, jag känner till Dove och jag konsumerar deras tvål. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja, asså köper deras tvål. Det är typ det enda så mer än så behöver jag inte, typ sånt 

som hudkrämer                  

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nej, vet faktiskt inte vilken det är. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Det är väl en reklam bara? Den är hemsk, tre, det var liksom väldigt tydligt att det bara 

var en reklam, inget annat. 

*Intervjuaren: ”det är snutt ur en komedifilm”* 

Herregud, den var riktigt dålig. Nu när du säger det så känner jag igen skådisen men 

den var ju inte ens bra eller ens rolig. Jag hade nog inte ens skratta åt det om jag såg 

filmen eller ännu mindre tänkt ”å vilken bra produkt”. 
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Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Det är från Hawaii 5-0. Killen är kock och har sitt eget ställe. Det är tydligt att han då 

gör reklam för Subway istället. Maten han har på sitt ställe är fettig men Subway är 

nyttigt och bättre. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, jag känner till Subway 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Javisst, jag brukar äta på Subway. Jag är själv lite rund av mig men jag anser inte att 

Subway är nyttigt. Visst, det är bättre än en fet hamburgare men du kan ha bacon och 

pulled pork och massa ost i din sub också. 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja, jag känner till Hawaii 5-0, jag har sett den och tycker om den.   

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Tre, osmakligt. För att han är en tjock person och bör därför inte äta fem stycken subs, 

oavsett hur nyttigt det är, det är nedvärderande mot tjocka människor också så den får 

en låg siffra därför.  

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

James Bond. Professionellt filmat, spänning inblandad, ingen direkt reklam, inga 

konversationer, användaren använder produkten utan att ha ett manus till den. Den 

finns där för att den spelar en bra roll i sammanhanget och inte för att göra reklam för 

nåt varumärke. 
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Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig att du tycker så? Varför? 

Svårt mellan Dove och tjockisen. Men jag skulle säga tjockisen. För mycket reklam, för 

mycket manus, han drog hela deras produktkedjainnehåll, han drog hela menyn. Totalt 

onödigt och överdrivet. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Det tror jag, kan tänka mig att vissa okända produkter är påhittade och då är man 

osäker på om de existerar. Typ i Sagan om ringen, så pratar de om Frodo och nån 

macka men eftersom det är en fantasy historia så existerar inte det. Om jag ser ett 

varumärke som jag känner igen så tänker jag mer på det. Bilarna och subsen till 

exempel.  

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Det kan absolut ha en påverkan men just dessa är så internationella att det inte hade 

spelat någon stor roll. Hade de översatts hade man varit tvungen att ta hänsyn till den 

svenska kulturen också. Och anpassa reklamen till det språket och kulturen. Asså man 

skulle inte kunna använda sig av samma typ av produktplacering på svenska för det 

är en annan kulturell uppfattning i Sverige, vågar inte säga om det skulle vara bättre 

eller inte. Utan att anpassa skulle det säkert bli hemskt. Men anpassat kan jag inte 

säga. Kan tänka mig att det skulle bli ok, jag vet inte. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Jag förstår att de lever på pengar och behöver pengar för att skapa film, TV-serier, det 

har blivit en allmän grej att det är liksom något som liksom inte är ett konstverk utan 

oftast infekterat av produktplacering, menar typ säg Sagan om ringen eller Harry 

Potter. De andra är liksom lite tvungna att skriva om manus till filmen för att få dit en 

produkt och få in pengar. 

___________________________________________________________________ 

Respondent 14 

Inledning 

Hur skulle du identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Man 

Hur gammal är du? 

Jag är 26  

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 
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Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Dove, va? 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Javisst gör jag det. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Hmm ja, vi köper hem lite Dove tvål ibland. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Javisst.                        

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Det är en komedi va? Den ser bekant ut men jag vet faktiskt inte vad den heter, om jag 

ska vara helt ärlig. Men komedi är ju alltid kul, jag gillar komedifilmer och action. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den? 1-----2-----3-----4-----5----

-6-----7-----8-----9-----10 Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Asså jaaa, kanske fyra, den var lite kul men det är ju samtidigt en komedi så det hör ju 

till att det ska vara kul. Vet inte hur seriöst jag hade tagit den här produktplaceringen 

om jag satt och tittade på hela filmen liksom. Jag hade nog mer skrattat åt att det låter 

så överdrivet ”touch my skinn, you gotta touch his skinn”, jag hade inte tänkt på vilket 

varumärke det var och jag hade inte registrerat det.  

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Subway *skrattar* 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

O ja, och hade jag inte känt till det hade jag ju lärt mig allt av det här klippet. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja, det händer att jag köper en macka hos dem då och då. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja. 
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Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Nej, jag vet faktiskt inte vilken film eller TV-serie som det är i eller ur vilken film eller 

TV-serie snarare. 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Usch, en tvåa och då är jag ganska generös. Det är ju bara rabblande av deras koncept 

och vad de har och kan erbjuda liksom. Asså jag skulle inte ens säga att deras mackor 

är så nyttiga och även om han är stor den där mannen så äter man inte fem sånna 

stora mackor. Det var liksom för överdrivet. Kanske har nåt med sammanhanget att 

göra men utan att veta vilken serie eller film det är så ser den bara konstig och 

överdriven ut. 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Det var Range Rover, Ford, den där mobilen, Sony Ericsson. Kanske var nåt mer 

bilmärke men osäker, kanske en Jaguar han krockade i, jag blev så förskräckt över att 

han krockar bilen så jag la inte så stort märke till bilmärket han slog i. Det gjorde ont i 

hjärtat att han slog i en Range Rover *skratt*. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, de jag rabblade upp känner jag till ja. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Åh jag önskar jag körde en Range Rover. Har en bil men inte av nåt sånt märke, inte 

Ford heller. Sony Ericsson wow det var länge sen man hade en sån men jag har en 

annan mobil så jag konsumerar väl den typen av produkt då skulle jag gissa asså en 

mobil men inte av just märket Sony Ericsson utan Iphone. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Bilarna ja, helst Range Rover, faktiskt en av mina drömbilar. Ford sådär men inte Sony 

Ericsson, det var gamla tider, inte nu 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Ja självklart! Jag älskar James Bond filmer, klassiker liksom. Dom är riktigt bra och bra 

gjorda, mycket action och spänning. 
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Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Tio. inte bara för att jag gillar filmerna generellt men om man jämför med den förra 

videon så är den här bra timead liksom, det hör till, det ska vara så. Varumärkena 

smyger in så snyggt och det passar grymt. 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp tyckte du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

Svaret är ganska uppenbart, va *skratt*. James Bond såklart! Jag vill ha den där Range 

Rovern, jag vill vara James Bond, det är den känslan det ger mig. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig? Varför? 

Subway. Så konstigt, jag fattade aldrig grejen med det liksom, vad är poängen, rabbla 

upp hela menyn och berätta deras koncept. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Självklart, som att jag till exempel gillar Range Rover och associerar mig med James 

Bond när jag ser det. Men sen är sammanhanget viktigt, i Subway så vet jag ju om det 

men tycker det hela blev konstigt. Varför kallar en överviktig man det för nyttigt? 

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Ja absolut. Tänk dig liksom James Bond på svenska, jag hade dött av skratt. Det hade 

inte varit samma feeling liksom, det hade inte varit samma sak. Amerikanskt ser bra ut 

och alla ska typ härma det så det ska framstå som trovärdigt och bra skulle jag tro. 

Men om det skulle översättas skulle det behöva sättas i en annan kontext för att en 

positiv känsla ska förmedlas av det för annars blir det bara pannkaka av allt. 

Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Asså jag tänker inte så mycket på det. Visst det är en Cola, Red Bull eller nåt i en film 

eller serie men jag tänker inte så mycket på det. Jag är okej med det liksom. Hellre att 

det finns med så att företagen får in pengar så än att det är reklamavbrott konstant. 

Om man kunde välja hade jag valt produktplacering liksom. 

___________________________________________________________________ 

Respondent 15 

Inledning 
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Hur skulle du identifiera dig själv; som man, kvinna eller hen? 

Som kvinna 

Hur gammal är du? 

23 

Videoklipp C 

Kommentarer under videoklippet: 

 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Subway. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja visst. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Det händer att jag köper en sån macka då och då. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Javisst.  

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Tror det är en serie men jag vågar inte säga nåt exakt, jag har i alla fall inte sett den 

eller vet inte ens vad den heter eller nåt 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Nja asså en trea. Man kan skratta till lite i början men det är liksom bara som reklam 

för Subway, jag kan tänka mig det här klippet som en reklamvideo för Subway. Det är 

alltså överdriven produktplacering då. Och överdriven i kontexten att det ska vara 

nyttigt, det kan jag inte tro eller jag påstår inte det. 

Videoklipp A 

Kommentarer under videoklippet: 

“Åh James Bond!” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 
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Åh det var en massa. Men Forden, Range Rover och Sony Ericsson. Det fanns flera 

bilmärken som man inte såg lika tydligt men man kunde se att det var en annan modell 

på bilen fast jag vet inte vad den heter. Jag är inte så bra på bilmärken. 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja, de jag sa känner jag till och vet vad de heter. De andra har jag säkert sett och 

känner igen de men jag vet inte vad de heter. Och Sony Ericsson vet jag självklart. 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Jag konsumerar produkterna bil och mobiltelefon men inte av de där varumärkena 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Jättegärna! Range Rover hade inte varit fel. Ford är ok men inte favoriten. Sony 

Ericsson vet jag inte ens om någon använder längre 

Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Åh jag älskar James Bond filmerna!  

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Tio. Ja, som jag sa nyss att det vävs in i filmens kontext, det går ihop liksom. Det ser 

inte påtvingat ut som i till exempel Subway eller att det är onödiga märken som syns. 

Det faller sig naturligt att de är där.  

Videoklipp B 

Kommentarer under videoklippet: 

“What?” 

Vilken produkt/varumärke produktplacerades? 

Dove 

Kände du till varumärket/produkten sedan tidigare? 

Ja 

Om ja, konsumerar du den produkten/varumärket? 

Ja, vi köper Dove tvål och ibland nån duschkräm. 

Skulle det här varumärket/produkten ingå bland dina möjliga produkter som du 

skulle kunna tänka dig att köpa? 

Ja                
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Känner du till filmen/serien som produktplaceringen visades i? Vad tycker du 

om filmen/serien? 

Vad var det den hette…jag vet att det är en film, komedi, jag har sett den men vad var 

det den hette… 

Vad tyckte du om den här produktplaceringen på en skala från 1 - 10? Då 1 är 

tycker inte alls om den och 10 är tycker mycket om den?  

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10  

Hur kommer det sig att du valde den siffran? 

Fyra. den var sådär, komedifilm där två män börjar skrika om en kräm. Ska man ta det 

som ett skämt eller seriöst? Jag hade tagit det lite skämtsamt. Den kunde göras 

snyggare, att en Dove förpackning syns ur väskan eller nåt, jag vet inte men inte 

gallskrika om det. 

Allmänna frågor 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den mest tilltalande produktplaceringen? 

Varför tycker du så? 

James Bond! Inte nog med att han ger en positiv känsla med sin utstrålning så vävs 

dessa produktplaceringar in så otroligt snyggt. Jag tycker ännu mer om dem efter att 

ha sett Subway och Dove också. Lyckad produktplacering är för mig när människorna 

lägger märke till produkterna eller varumärket och reagerar på nåt sätt, positivt då 

självklart. 

Vilket videoklipp ansåg du gjorde den minst tilltalande produktplaceringen? Hur 

kommer det sig? Varför? 

Subway då. För den var bara reklam, snack om företaget och vad de erbjuder. Det var 

inte att reklamera produkterna snyggt asså göra bra reklam för dem. Det var mer som 

en reklamfilm och de påstår att det är nyttigt, jag håller inte med. Med hur nyttigt det 

än är så är det inte nyttigt att köpa fem stycken stora smörgåsar. Så det var överdrivet. 

Tror du att det är skillnad på hur du uppfattar en produktplacering beroende på 

om du känner till produkten/varumärket sedan innan eller inte? På vilket sätt? 

Ja till exempel Subway. Det känner jag till sen innan men håller inte med vad han säger 

och tycker därför att den inte är så bra. Dove gillar jag vanligtvis men den vart bara 

konstig nu när dom står och gallskriker.  Svårt att säga hur jag skulle uppfattat det om 

jag inte visste om varumärket, skulle kanske inte ens sett det.  

Nu skedde all kommunikation i videoklippen på engelska, tror du språket 

påverkade din känsla för produktplaceringen? Skulle det varit annorlunda om 

videoklippen var på svenska? 

Det var inte svårare att förstå. Det föll sig naturligt för det är amerikanska filmer och 

TV-serier så det skulle bara kännas konstigt om de var på svenska. Precis som 

Bolibompa skulle kännas konstigt på engelska. Ja, det var ett dumt exempel men det 

jag bara spontant kom att tänka på. 
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Vad är din allmänna uppfattning kring produktplacering? 

Jag har inte observerat det så noggrant men jag lär nog komma göra det i 

fortsättningen.  Eftersom jag inte tänkt på det kan jag inte säga att det är något negativt 

med det. Reklamavbrott är jobbigt t.ex. det reagerar jag på om jag kollar på en film så 

är det konstant reklamavbrott. Och de här jobbiga på Youtube också, jag blir riktigt 

irriterad på sånt. 


