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Abstract 

Product placement has grown in popularity over the years and is current in more and more 

types of media. While there have been several studies made about people’s attitudes towards 

product placement, only a few of them have made a distinction been people’s attitudes 

towards product placement in different types of media. Thus, by using focus groups this study 

seeks to study students’ attitudes towards product placement in the following four types of 

media; movies, music videos, video games and blogs. In order to achieve this purpose the 

ABC-model of attitudes was used and the students’ attitudes were divided into the three 

different categories affect, behavior and cognition. Findings suggest that students overall are 

positive towards product placement in movies and believe that it is often a natural part of 

movies. Product placement in music videos is deemed adequate as long as there is not too 

much focus on the product itself. Regarding video games students find that video games are 

sometimes better when they use product placement because it makes them more realistic. 

However, some products that are placed in video games are more suited than others in terms 

of likelihood of affecting people to buy the products in real life. Blogs are seen as the most 

realistic media for product placement because students feel that they are more trustworthy and 

reliable than other forms of media. Nevertheless, it is difficult to estimate whether products in 

blogs are in fact product placement or not.  
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Sammanfattning 

Produktplacering har växt i popularitet över åren och används i allt fler typer av medier. Det 

har gjorts flera studier om konsumenters attityder till produktplacering men endast ett fåtal av 

dem har gjort en distinktion mellan konsumenters attityder till produktplacering i olika slags 

medier. Genom att använda fokusgrupper ska denna studie därmed undersöka studenters 

attityder till produktplacering i de fyra följande medierna; filmer, musikvideor, datorspel samt 

bloggar. För att ta reda på detta användes ABC-modellen av attityder och studenternas 

attityder delades upp under de tre olika kategorierna inverkan, beteende och kognition. 

Resultaten visar att studenter överlag är positiva till produktplacering i filmer och anser att det 

ofta är en naturlig del av filmer. Produktplacering i musikvideor anses lämplig så länge det 

inte är för mycket fokus på produkten. Angående datorspel tycker studenter att datorspel 

ibland är bättre när de använder produktplacering för att det gör dem mer realistiska. 

Emellertid är vissa produkter mer passande än andra att produktplacera i datorspel när det 

handlar om sannolikhet att de påverkar konsumenters till köp i verkligheten. Bloggar ses som 

den mest trovärdiga typen av medium för produktplacering då studenter anser att de är mer 

trovärdiga och pålitliga än andra typer av medier. Likväl är det svårt att uppskatta huruvida 

produkter i bloggar är produktplacering eller inte.  

Nyckelord: produktplacering, attityder, ABC-modellen, inverkan, beteende, kognition 
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Kapitel 1- Inledning 

 

I detta inledande kapitel redogörs först studiens bakgrund, sedan förs 

en diskussion om problemen kring ämnet. Vidare redogörs studiens 

problemformulering, syfte, avgränsning samt disposition.

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Produktplacering 

 

”Brand placement is defined as the paid inclusion of branded products or brand identifiers, through audio 

and/or visual means, within mass media programming” 

(Karrh, 1998: 33). 

 

Termen produktplacering är då en annonsör betalar för att ett varumärke ska exponeras i 

någon form av massmedia program (Karrh, 1998; Homer, 2009). 2006 exploderade den 

globala marknaden för produktplacering till 7,5 miljarder dollar och förutspås att nå 14 

miljarder dollar 2010 (Graser & Stanley, 2006). Det ses inte längre som en nymodig form av 

marknadsföring utan har idag fått något som istället likställs med kändisstatus på marknaden. 

Denna metod används därför flitigt då annonsörer hela tiden försöker att hitta bättre medel för 

att kunna influera konsumenters attityder på dagens fragmenterade samt övermättade 

marknadsmiljö. (Homer, 2009)  

Produktplacering inom filmproduktion har länge haft en betydande roll (Karrh, 1998) och 

kan dateras så långt tillbaka som 1896 i Europa då en Lumière Brothers film visade 

förpackningar av tvålmärket Lever Brothers’ Sunlight soap i bakgrunden. Denna 

produktplacering var planerad då filmens producent hade ett kontrakt med både Lumière 

Brothers samt Lever Brothers. (Chang et al., 2009) Det var först 1970 som metoden blev mer 

organiserad och marknadsförarna började få större kontroll över produktplaceringen. Det är 

dock främst under de senaste tio åren som produktplacering har används som ett 

grundläggande marknadsföringsmedel. (Balasubramanian, 1994) Idag syns allt fler 

varumärken inom populärkulturen och konsumenter är mer benägna att acceptera att 

varumärken exponeras i delar av det offentliga livet som tidigare var reklamfritt. Istället ses 
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denna typ av reklam som ett allt mer förekommande inslag i konsumenters vardagliga liv. 

(Karrh, 1998) 

Marknadsförare spenderar stora summor av deras marknadsföringsbudget på 

produktplacering och vissa produktionsstudior är till och med nästan helt beroende av de 

inkomster som detta inbringar (Bensinger, 2008). Produktplacering är därför något som mer 

och mer inkluderas som en viktig del i olika massmediaprogram. I vissa fall arbetar kreativa 

proffs med att strategiskt placera varumärken för att skapa ett visst intryck på publiken. 

(Karrh, 1998)  

Produktplacering i datorspel är ett utav de nyare medierna för denna typ av reklam 

(Delattre & Colovic, 2009; Delattre, 2008) och Taylor (2009) anser att det behövs mer 

forskning inom detta område. Företag som använder sig av denna marknadsföringsstrategi i 

datorspel är exempelvis Adidas och Coca-Cola (Pope 1994). Produktplacering i datorspel 

skiljer sig från användning av denna teknik i tv-serier och filmer (Kleeberger & Hummel, 

2002). I datorspel har produkten en mycket mera interaktiv del som kan framkalla kognitiva 

involverade upplevelser (Shrum, 2004). Datorspel är även ett utav de medium som förutspås 

att växa mest gällande produktplacering (Karrh, 1998). 

Musikvideor är en annan typ av medium som är populärt för produktplacering.. I dagens 

musikvideor blir det allt mer vanligt att skåda produktplacering såsom mobiltelefoner, 

musikutrustning, bilar etcetera. (Englis et al., 1993) 

Bloggar är också ett utav de nyare medierna för produktplacering (Anderson, 2008). 

Modebloggar är enligt besöksantal den typ av blogg som är mest förekommande i Sverige 

(Djurberg, 2008). Denna popularitet av bloggar är något som annonsörer uppmärksammat och 

bloggen kan därmed användas som en kommunikationskanal för produkter 

(www.blogvertiser.se). Detta har gjort att företag ger gratisvaror alternativt ekonomisk 

ersättning till bloggare som nämner deras produkter på sin blogg (Djurberg, 2008). I de flesta 

fallen görs överenskommelsen om produktplacering i bloggar i hemlighet mellan annonsör 

och bloggare vilket betyder att läsaren inte kan veta om han eller hon utsatts för reklam. Detta 

kan medföra att läsaren i mindre utsträckning ifrågasätter reklamen i bloggar jämförelsevis 

med traditionell reklam och på så vis är mer benägen att ta till sig produkter som exponeras i 

bloggar. (Dahlén & Lange, 2003) 

Det finns olika anledningar till varför användningen av produktplacering har växt och 

blivit så populärt. Exempelvis vill annonsörer utnyttja olika karaktärer i populära tv-serier, 
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filmer samt andra slags medier då intresset kring dessa kan leva kvar i årtionden och därför 

generera stort värde för eventuella produktplaceringar. (Karrh, 1998) 

1.1.2 Attityder till produktplacering 

Konceptet attityd är ett av de äldsta teoretiska begreppen inom socialpsykologi. Den exakta 

meningen av begreppet har dock förblivit något oklar. (Potter & Wetherell, 1987) Empiriska 

studier av attityder brukar arbeta utefter följande definition: När individer uttrycker attityder, 

ger de respons vilket lokaliserar ”föremål av tanke” på dimensioner av omdöme. (McGuire, 

1985) Det vill säga när individer agerar eller pratar tar dem åt sig något föremål eller någon 

idé och placerar den i en utvärderingshierarki. (Potter & Wetherell, 1987) Solomon et al. 

(2006) säger vidare att attityder är varande och generella predispositioner (en disposition i 

förväg för att agera på ett visst sätt (wordreference.com)) för att utvärdera individers, föremål, 

produkter eller andra problem. Bohner och Wänke (2002) hävdar att ett attityd föremål kan 

vara vad som helst som en person håller i tankarna eller rentav diskriminerar. Attityd föremål 

kan vara abstrakta (uttrycksfrihet), konkreta (hund), livlösa (tv), personer (Björn Borg) samt 

grupper (politiska partier). (Bohner & Wänke, 2002)  

Tidigare forskning om konsumenters attityder till produktplacering har påvisat positiva 

uppfattningar om praktiken. Undantagsvis så är uppfattningarna kring etiskt laddade 

produkter såsom tobak, alkohol och vapen istället oftast negativa och dessa produkter anses 

olämpliga att placera, i synnerhet till en yngre målgrupp. (Brennan et al., 2004; Gupta & 

Gould, 1997; McKechnie & Zhou, 2003; Gregorio & Sung, 2010) DeLorme och Reids (1999) 

studie visade att äldre konsumenter har en misstro kring produktplaceringspraktiken samt att 

de oroar sig för dess manipulativa makt. De yngre konsumenterna i studien var inte alls lika 

negativt inställda till praktiken i sig.  

1.1.3 Segmentet studenter 

Företaget Experian beskriver segmentet studenter som en grupp som generellt gillar 

förändring, är nöjesinriktade och har mycket låga inkomster. En typisk student läser helst om 

musik, foto, film, populärvetenskap och kulturtidningar. Tv-tittande är som störst i 

kategorierna musikvideor, utländska talkshows och utländska komediserier. Studenten bor i 

Lund, Växjö, Luleå, Uppsala eller Umeå. (Experian, 2008) En studie av Nebenzahl och 

Secunda (1993) som undersökte studenters attityder till produktplacering visade att studenter 

föredrar produktplacering eftersom de anser att det är mindre störande än vanlig reklam. 
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Mindre än en tredjedel av studenterna svarade att de är negativt inställda till produktplacering 

eller tyckte att det borde förbjudas.  

1.2 Problemdiskussion 

Det har gjorts mycket forskning kring konsumenters attityder till produktplaceringar (Taylor, 

2009). Att kunna förstå konsumenters attityder om produktplacering och hur detta kan 

påverka deras beteende är viktigt för marknadsförare. Denna kunskap kan bidra till att 

marknadsförare utvecklar bättre och mer effektiva målinriktade ansträngningar samt att de får 

ytterligare kunskap om den potentiella framgången med att använda metoder för 

produktplacering. (Gregorio & Sung, 2010) Även om det har gjorts mycket forskning om 

konsumenters attityder till produktplacering så har tidigare studier (DeLorme & Reid, 1999; 

Schmoll et al., 2006; Nebenzahl & Secunda, 1993; Sung et al., 2009; Gregorio & Sung, 

2010), förutom Schmoll et al. (2006) inte gjort någon åtskillnad mellan konsumenters 

attityder till produktplacering i olika slags medier. Tidigare forskning har fokuserat på 

konsumenters generella attityder till produktplacering i sig och inte gjort en distinktion mellan 

i vilket medium som produktplaceringen förekommer i. Det är därför intressant att studera om 

det finns en skillnad i konsumenters attityder till produktplacering beroende på i vilket 

medium den exponeras i.  

 Om det existerar skillnader i attityder till produktplacering i olika medier är detta en 

intressant aspekt för marknadsförare att ha i åtanke vid produktplacering. De medier som är 

intressanta att studera är filmer, musikvideo, datorspel och bloggar eftersom dessa medier 

används av studenter och är stora medier som skiljer sig ifrån varandra. 

1.3 Problemformulering 

”Vad har studenter för attityder till produktplacering i de olika medierna filmer, musikvideor, 

datorspel och bloggar?” 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att inom segmentet studenter identifiera och analysera skillnader i 

attityder till produktplacering i de olika medierna filmer, musikvideor, datorspel och bloggar.  
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1.5 Disposition 

Studiens fortsätta disposition ser ut på följande vis: 

 

I det andra kapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt samt dess 

metodologiska ansatser. Studiens kvalitetssäkringsmått diskuteras 

även i denna del. 

 

I det tredje kapitlet presenteras all den teori inom produktplacering, 

attityder och medier som studien kommer att bygga på. 

Analysmodellen och dess delar beskrivs även.   

 

 I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som 

kommer att användas. Detta material är insamlat med hjälp av 

fokusgruppintervjuer. 

 

  I det femte kapitlet analyseras och jämförs det empiriska materialet 

  med det teoretiska materialet, detta med hjälp av analysmodellen. 

 

I det sjätte kapitlet dras slutsatser från det resultat som studien har 

kommit fram till. Vidare besvaras studiens problemformulering 

samt om syftet har uppnåtts.  

 

 

Det sista sjunde kapitlet diskuteras studiens val av material, om det 

eventuellt uppstått problem under studiens gång och vad som 

kunde utförts annorlunda. Slutligen diskuteras vilken användning 

studien kan ha för vidare forskning samt förslag på fortsatt 

forskning som kan utföras i relation till denna studie.  

Kapitel 2 

Metod 

Kapitel 3 

Teori 

Kapitel 4 

Empiri 

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 6 

Slutsats 

Kapitel 7 

Reflektioner 
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Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel beskrivs och presenteras studiens metodologiska 

ansatser. Metod beskrivs som läran om tillvägagångssättet att samla 

in, bearbeta och sammanfatta information så att resultatet blir till 

kunskap (Andersen, 1998:13).  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vid en vetenskaplig undersökning är dess ändamål att ge ett teoretiskt bidrag. Det antas finnas 

två olika vetenskapsteoretiska förhållningssätt för kvantitativ respektive kvalitativ metodteori. 

Den kvantitativa metodteorin utgår från den positivistiska metodteorin medan den kvalitativa 

har utgångspunkten i hermeneutiken. (Lundahl & Skärvad 1999: 44-43; Bryman & Bell, 

2005:27,40)   

Det positivistiska synsättet menar att vetenskapens uppgift är att avbilda verkligheten så 

som den faktiskt är. Målet med vetenskapen är att hitta och förklara kausalsamband. (Lundahl 

& Skärvad 1999:39, 41-43; Bryman & Bell, 2005:26–27). Enligt det hermeneutiska synsättet 

ska vetenskapen skapa förståelse för en viss företeelse (Patel & Davidso, 1994:25). Inom det 

hermeneutiska synsättet är det viktigt att tolka och förstå individers handlingar och beteenden, 

hur dessa kan ha betydelse för olika beslut och handlingar (Lundahl & Skärvad, 1999:43; 

Bryman & Bell, 2005:29). Uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt är det hermeneutiska 

synsättet då undersökningen avser att studera och inhämta information.  

2.2 Forskningsansats 

Författarna Patel och Davidson (1994:20–21) tar upp två huvudsakliga arbetssätt för att 

koppla samman teori med empiri, dessa kallas deduktion (bevisandets väg) och induktion 

(upptäckandets väg). Författarna menar att både deduktion och induktion är begrepp för 

slutledning. 

En deduktiv forskningsansats testar generella påståenden, teorier och empirisk data för att 

se om empirin bekräftar teorin (Johannessen & Tufte, 2003:35; Bryman & Bell, 2005:23–25). 

Den befintliga teorin på området avgör därmed vilken information som ska samlas in, hur 

denna information ska tolkas samt slutligen hur resultaten ska relateras till den befintliga 

teorin. (Patel & Davidson, 1994:21–22) Utgångspunkten vid en induktiv forskningsansats är 

den slutledning där forskaren utifrån enskilda fall sluter sig till en princip eller allmän lag. 

Detta betyder att undersökningen som genomförs inte behöver sammanbindas i redan 
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etablerad teori. Utifrån den insamlade empirin kan sedan forskaren utforma och formulera ny 

kunskap. (Patel & Tebelius, 1987:17) 

En kombination av dessa två ansatser, abduktion, används ofta i praktiskt utrednings- och 

forskningsarbete. Abduktion kan ses som en gyllene medelväg som innebär ett samspel 

mellan teori och empiri. Författaren Larsson förklarar att det finns en strävan efter att 

analysera sitt material utifrån teoretiskt grundande antaganden, att ansatsen utgår från empirist 

material men förkastar inte tidigare teorier (Larsson, 2005a: 59-60 ). Vid analys av insamlat 

material ges möjligheten att kombinera empiriska iakttagelser och befintlig litteratur i avsikt 

att få inspiration till nya upptäckter och dessutom öka förståelsen för ett fenomen (Alvesson 

& Sköldberg 2008: 55-57). 

Uppsatsens forskningsansats kommer vara en kombination av induktion och deduktion. 

Studien kommer därför att ha en abduktiv ansats då de empiriska iakttagelserna analyseras 

utifrån de teoretisk grundade antagandena.  

2.2.1 Undersökningsansats 

Det finns tre olika undersökningsansatser inom forskningsmetodiken. Dessa är deskriptiv-, 

explorativ- och explanativ ansats. (Patel & Tebelius, 1987:10–15) Vid en deskriptiv 

undersökning studeras händelsens förekomst, omfattning och utbredning. En deskriptiv 

undersöknings avsikt är att beskriva en redan känd företeelse eller ett fenomen (Patel & 

Davidson, 1994: 11; Rosengren & Arvidson, 2002:74). 

Den explorativa undersökningens ändamål är att undersöka och inhämta så mycket 

information som möjligt inom ett visst område. Denna forskningsansats används ofta när 

företeelsen eller fenomenet inte är särskilt känt eller då den befintliga kunskapen på området 

är bristfällig. (Patel & Davidson, 1994:11; Rosengren & Arvidson, 2002:62) En expansiv 

undersökning kräver att problemområdet är välkänt. Problemområdet ska sedan ge möjlighet 

att härleda antaganden om verkligheten utifrån den teori som finns på området (Patel & 

Davidson, 1994:11). Uppsatsens undersökningsansats blir därför av en explorativ karaktär då 

den befintliga kunskapen på området är bristfällig.  

2.3 Vetenskapliga metoder 

Vid metodlogiska frågeställningar skiljs det mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Ett 

kvantitativt metodval betonas kvantifiering av insamling och analys av data och tyngdpunkten 

ligger på prövning av teorier. (Bryman & Bell, 2005:39, 85,108) 
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Vid ett kvalitativt metodval läggs en stor vikt vid ord, hur individer uppfattar sin verklighet 

och analys av data. Den kvalitativa metodens tyngdpunkt ligger i en förståelse av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar den verklighet de lever i. (Bryman & Bell, 2005:297–300) 

Denna uppsats har en kvalitativ karaktär då en djupare förståelse av hur studenters attityder 

till produktplacering i olika medier undersöks. 

2.4 Insamling av data 

Andersen (1998:150) delar in datainsamlingen i två kategorier, primär och sekundär data. 

Sekundärdata är sådan information som andra forskare har samlat in. Primär data är sådan 

information som forskaren själv har samlat in. Primärdata går att samla in genom två 

tillvägagångssätt, antingen genom observation eller att fråga intervjuobjektet (Rosengren & 

Arvidson 2005:28). Denna studie baseras på primära data då forskarna själva har samlat in 

materialet.  

2.4.1 Fokusgrupp 

Scholl et al. (2006) använde sig av enkäter i deras studie av konsumenters attityder till 

produktplacering. Denna studie kommer att gå ett steg djupare och istället använda sig av 

fokusgrupper för att få mer information gällande studenters attityder till produktplacering i 

olika medier. En fokusgrupp är en undersökningsteknik där datainsamlingen sker genom att 

en grupp diskuterar ett visst ämne (Esaiasson et al. 2009:361; Morgan, 1996). Metoden 

används för att studera individers tankar, attityder, åsikter och erfarenheter (Webb & Kevern, 

2000; Hydén & Bülow, 2003; Esaiasson et al. 2009:363). Forskaren som styr samtalet 

benämns som moderator (Morgan, 1996; Bryman & Bell, 2005:389) och ska hålla 

diskussionen formell och använda sig av strukturerade frågor (Morgan, 1996).   

 Bill och Olaison (2009) presenterar tillvägagångssättet i fokusgruppen i sju steg där de går 

igenom, steg för steg, från inbjudan till efterföljande reflektioner. I denna uppsats kommer en 

liknande presentation av tillvägagångssättet att användas vilket presenteras i bilaga 1. 

Esaiasson et al. (2009:366) menar att tre fokusgrupper per aspekt forskarna väljer att studera 

är rimligt för att uppnå ett bra resultat. Bryman och Bell (2005:393–394) menar däremot att 

ett forskningsprojekt bör använda sig av 12 till 15 grupper men i mindre projekt fungerar det 

att använda sig av ett mindre antal fokusgrupper. Esaiasson et al. (2009:366) anser att det 

viktigaste är att uppnå stabilitet i resultaten det vill säga att ingen ny information 

framkommer. I studien kommer tre fokusgrupper att användas och varje grupp består av 4-6 

medlemmar.  
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2.4.2 Urval 

Urvalet kan ske antingen genom slumpmässigt- eller ickeslumpmässigt urval i form av 

snöbollsurval (Bryman & Bell, 2005:398; Esaiasson et al. 2009:365). Vid snöbollsurval är det 

viktigt att tänka på studien stärks av att urvalet känner varandra då detta kan göra att det kan 

vara lättare för deltagarna att uttrycka sina åsikter (Bryman & Bell, 2005:398; Morgan, 1996; 

Hydén & Bülow, 2003). Ett snöbollsurval skapar ett mer naturligt samtal. (Bryman & Bell, 

2005:398) I denna undersökning kommer urvalet att ske genom snöbollsurval där varje 

tillfrågad individ får ta med sig en annan person till fokusgruppen för att samtalet ska vara 

mer naturligt och otvunget. (Esaiasson et al. 2009:366)  

 Denna studie kommer endast att inkludera studenter på Linnéuniversitet och deras attityder 

till produktplacering inom medierna filmer, musikvideor, datorspel samt bloggar. Detta ses 

som ett naturligt urval då studenter använder dessa olika medier. Växjö är en av de städer som 

den typiska studenten bor i enligt Experian (2008). Således kommer endast studenter boende i 

Växjö från Linnéuniversitet att ingå i fokusgrupperna.   

2.4.3 Bearbetning av data 

Fokusgruppsmötena kommer att spelas in för att kunna skriva transkrift och få med all 

nödvändig information som behövs i undersökningen. Bryman och Bell (2005:374–377) 

menar att det är till fördel för en undersökning att spela in materialet då det går att lyssna på 

det flera gånger för att få med all information. Materialet som framkommer under 

fokusgruppintervjun kommer att sammanställas ord för ord i en transskrift. Studiens 

tillvägagångssätt för analys kommer därefter att tillämpa författarna Esaiasson et al. 

(2009:304–307) tillvägagångssätt för analysarbete. Författarna väljer att dela in detta i två 

stadier. I det första stadiet kommer materialet att kodas. Detta innebär att korta svar, citat eller 

exempel skrivs ned tillsammans med anteckningar med preliminära tolkningar av materialet. 

Även korsreferenser till andra delar i intervjumaterialet antecknas. I det andra stadiet kommer 

kartläggningsmetoden att användas för att strukturera och sammanställa materialet. Denna 

teknik innebär att forskaren använder en mall där denne kartlägger de relevanta aspekterna av 

ett fenomen. Med hjälp av det teoretiska materialet konstrueras rubriker och underrubriker 

och därefter sorteras det material som framkommit i undersökning in under de olika 

rubrikerna. (Esaiasson et al. 2009:304–307) 
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2.5 Kvalitetssäkringsmått 

Då reliabilitet, validitet och generalisering är kvantitativa kvalitetssäkringsmått är inte dessa 

fullt tillämpliga på en kvalitativ studie. Trots detta faktum är det viktigt att diskutera dessa då 

fokusgruppsmetoden är kritiserad utifrån dessa kriterier. (Bryman & Bell, 2005:391) Denna 

studie bör därför diskutera dessa kvalitetssäkringsmått.  

2.5.1 Reliabilitet 

Kvalitetsmåttet reliabilitet betyder att resultatet kommer bli detsamma om studien görs om, 

det vill säga att resultatet inte är baserat på tillfälligheter. Reliabilitet delas in i extern och 

intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten betyder att forskaren bör gå in i en liknande roll 

som forskare i tidigare studier använt sig av. Den interna reliabiliteten ökar genom att alla i 

forskningsgruppen tolkar materialet på samma sätt. (Bryman & Bell, 2005:304–306) För att 

öka reliabiliteten kommer forskarna att analysera materialet var för sig för att se om materialet 

tolkas på samma sätt.  

2.5.2 Validitet 

Kvalitetsmåttet validitet behandlar huruvida en forskningsansatts reflekterar verkligheten. 

Intern och extern validitet är viktiga att ha i åtanke vid användning av fokusgrupper. Intern 

validiteten betyder att ny forskning ska överstämma med de teorier som finns inom området. 

Den externa validiteten handlar om huruvida resultaten av en studien går att använda i andra 

situationer, då respondenterna i fokusgruppen kan agera annorlunda på grund av de är 

medvetna om att de är deltar i en studie. (Bryman & Bell, 2005:391) Denna uppsats är av en 

explorativ karaktär då den befintliga kunskapen på området är bristfällig. Dock används 

tidigare teorier som finns inom ämnet i de fall där det går att tillämpa. Vid fokusgrupp mötena 

kommer forskarna att försöka skapa ett naturligt samtal då respondenterna diskuterar i 

hemmiljö (se bilaga 1).  

2.5.3 Generaliserbarhet 

I fokusgrupp finns det en brist på generaliserbarhet då det är svårt att göra ett slumpmässigt 

urval med denna metod. Däremot kommer generaliserbarheten att öka genom användning av 

fler än en fokusgrupp. (Bryman & Bell, 2005:391) Esaiasson et al. (2009:363) menar att med 

fokusgruppmetod går resultatet inte att generalisera till en population utan är en metod för att 

komma med nya aspekter inom ett visst område. Detta är inte heller ändamålet med denna 

undersökning då infallsvinkeln inom detta område är relativt outforskad.  
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Kapitel 3 – Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien 

baseras på. Kapitlet beskriver och förklarar den forskning inom 

produktplacering, attityder och medier som är aktuell för denna 

studie. 

3.1 Produktplacering 

Företag har ofta ett budskap eller associationer förknippade med sitt varumärke eller produkt 

som de försöker kommunicera ut till marknaden. Oavsett om det är medvetet eller inte tar 

konsumenten ställning till varumärket vilket sedan avgör attityden till märket. Dock är det 

svårt att konkretisera attityder då konsumenter har varierande beteendemönster beroende på 

varumärket eller produkten. (Solomon et al. 2006:350) En människas attityd är en 

inlärningsprocess, det betyder att vad en individ lärs in om en stimulus eller ett objekt 

utvecklar antingen en sympati eller antipati mot detta. En attityd handlar om en benägenhet att 

reagera på ett konsekvent eller förutsägbart sätt på en stimulus. Detta är också förklaringen 

varför attityder alltid riktas mot en stimulus eller ett objekt. (Solomon et al. 2006:141) Ett 

attitydobjekt är således det som attityder riktas emot vilket kan vara exempelvis ett medium 

(Schiffman et al. 2007).   

Lehu (2007) diskuterar fyra olika produktplaceringar. Den första är den ”traditionella 

produktplaceringen”. Denna är utformad så att varumärket eller produkten har en 

framträdande roll eller skymtas i bakgrunden. Oftast sker detta visuellt. En negativ aspekt 

med detta sätt är att produkten kan passera konsumenten obemärkt. Det andra sättet är 

”varumärkesplacering” vilket innebär att företaget låter varumärket stå i fokus istället för 

produkten. En nackdel med varumärkesplacering som bör påvisas är att den önskade effekten 

om igenkänning uteblir om konsumenterna inte vet vad varumärket står för innan 

exponeringen. Det tredje sättet Lehu diskuterar är ”frammanande placeringar”. Här syns eller 

uttalas inte varumärket, istället är det produkten som är integrerad i handlingen. Den sista 

metoden kallas ”listighetsplacering”. Denna typ karaktäriseras av att det knappt går att påvisa 

att det är reklam. En sådan placering skapar en naturlig aspekt för konsumenterna och gör det 

svårt att identifiera. (Lehu, 2007:9–15) 

Enligt Fill (1995) är produktplacering ett sätt att ta bort irritationen konsumenterna 

förknippar med reklam. Författaren Karrh (1998:31–48) menar att produktplacering är ett 
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lämpligt och effektivt promotionverktyg för företag att nå ut med sina produkter och sitt 

varumärke till konsumenter utan att störa konsumenterna. Detta diskuteras även av författaren 

Löfgren (2003) som menar att produktplacering har kommit att bli en framträdande 

marknadsföringskanal med förmånen att den inte urskiljs som reklam av konsumenter. 

Lehu (2007:38–39) menar att produktplacering kan påverka konsumenternas attityder till 

att bli mer positivt inställda till företagets produkt eller varumärke. En stor fördel med 

produktplacering är att den ofta är diskret och integrerad i ett medium vilket gör att större 

delen av publiken accepterar denna typ av marknadskommunikation. Företagets produkter 

eller varumärke kan dessutom bli sett i ett sammanhang som konsumenterna inte förväntar sig 

att se den i. (Fill, 1995). Författaren menar även att produktplacering skapar en medvetenhet 

om en produkt hos konsumenterna. Dessutom ökar möjligheterna för ett företag att stärka sin 

varumärkesimage samt även dess trovärdighet. (Fill, 1995).   

Detta kan medföra en risk att konsumenterna uppfattar produktplaceringen som reklam, 

vilket kan uppfattas som negativt för både företaget och mediet. (Karrh, 1995) Ytterligare en 

svaghet med produktplaceringar är att produktplaceringen inte ger någon detaljerad 

information eller förklaring om en produkt (Fill, 1995).  

Det är fortfarande mycket svårt att mäta effekten av produktplacering. (Russel, 2002; 

Balasubramanian 1994:29–46). Det finns alltid en risk att en produkt inte upptäcks utan 

förblir obemärkt. Ofta inträffar detta då produktplaceringen sammanfaller med scener som är 

distraherande eller actioninriktade. En annan nackdel med produktplacering är att 

konsumenterna inte upptäcker produkten eller varumärket lika lätt som de gör med traditionell 

reklam. (Balasubramanian 1994:29–46) 

Den önskade effekten av produktplacering är från företagets sida att konsumenterna ska få 

en mer positiv inställning till företaget och dess produkter. Dock kan detta vändas till det 

motsatta. En negativ inställning ökar exempelvis när produktplaceringen sker på ett uppenbart 

sätt. För att produktplaceringen ska lyckas och att konsumenterna ska få en positiv inställning 

till produkten eller varumärket är det viktigt med diskretion och integrationen i handlingen. 

(Barron & Cowley, 2008:89) 

3.2 Attityd 

Företag har ofta ett budskap eller associationer förknippade med sitt varumärke eller produkt 

som de försöker kommunicera ut till marknaden. Oavsett om det är medvetet eller inte tar 

konsumenten ställning till varumärket vilket sedan avgör attityden till märket. Dock är det 
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svårt att konkretisera attityder då konsumenter har varierande beteendemönster beroende på 

varumärket eller produkten. (Solomon et al. 2006:350) En människas attityd är en 

inlärningsprocess, det betyder att vad en individ lärs in om en stimulus eller ett objekt 

utvecklar antingen en sympati eller antipati mot detta. En attityd handlar om en benägenhet att 

reagera på ett konsekvent eller förutsägbart sätt på en stimulus. Detta är också förklaringen 

varför attityder alltid riktas mot en stimulus eller ett objekt. (Solomon et al. 2006:141)  

 Författarna Dahlén och Lange (2003:145) diskuterar en kategori av attityd som de kallar 

absolut attityd. Absolut attityd syftar på konsumenternas inställning till ett attitydobjekt. 

Enligt författarna finns det två anledningar varför det är viktigt att känna till konsumenternas 

absoluta attityd. För det första påverkar den absoluta attityden individers selektiva perception. 

Detta innebär att om en person har en positiv inställning till ett attitydobjekt så blir personen 

mer mottaglig för informationen som ges om det. Konsumenter som har en positiv inställning 

till företaget kommer sedan att fokusera på de positiva aspekterna i reklamen medan de 

konsumenter som har en negativ inställning lägger istället fokus fokuserar på de negativa 

sidorna av attitydobjektet. (Dahlén & Lange, 2003: 148) Attityder är känslor eller 

övertygelser som individer har om objekt, händelser, individer etcetera som ständigt utvecklas 

och förnyas genom interaktion med andra. (Evans et al., 2008:77) 

En attityd sägs ha tre grundläggande komponenter: inverkan, beteende och kognition. 

Dessa tre komponenter ingår i ABC-modellen av attityder, som betonar de inbördes 

sambanden mellan att känna, veta och göra. (Solomon et al. 2006:140–141) Inverkan handlar 

om hur en konsument känner för ett attitydföremål. Dessa känslor kan både vara positiva eller 

negativa beroende på personens åsikter om objektet. (Evans et al. 2008:76; Solomon et al. 

2006:141) Den andra attityd komponenten beteende rör konsumentens avsikt att göra 

någonting angående ett attitydföremål. Denna komponent handlar om personens benägenhet 

att reagera på objektet, reaktion blir annorlunda beroende på hur konsumenten påverkas av 

vad denne vet om objektet och vad de känner inför det. (Solomon et al. 2006; Evans et al. 

2008:77–78) Författarna Schiffman et al.  (2007:241) menar att en person kommer att vidta en 

viss åtgärd eller bete sig på ett särskilt sätt med avseende till attitydobjektet. Att denna 

beteende komponenten inbegriper det faktiska beteendet. Den kognitiva komponenten 

refererar till de övertygelser som en konsument har till ett attitydföremål. Denna komponent 

kan även bestå av en individs åsikt, uppfattning och kunskap kring en fråga eller ett objekt. 

Individens åsikter behöver inte vara grundade på en objektiv bedömning eller vara sanna men 

spelar ändå roll för hur personen uppfattar verkligheten. (Solomon et al. 2006:140; Evans et 
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al. 2008:77) Författarna Schiffman et al. (2007:241) menar att i denna komponent finns den 

kunskap och uppfattningar som konsumenten har från tidigare erfarenheter och information 

som denne har sedan tidigare. Attitydkomponenter representerar dock inte tre vitt skilda 

självständiga faktorer och behöver inte vara separerade från varandra. Även om det kan vara 

svårt att separera de olika komponenterna kan attityder även bestå av endast en utav dessa tre 

komponenter. (Bohner & Wänke, 2002) Detta synsätt med de tre komponenterna menar 

författarna är till särskild nytta när det gäller undersökningar kring attityder eftersom det 

tillhandahåller en referensram som sedan ligger till grund för utformning av frågor för att 

mäta attityd. (Evans et al. 2008:77)  

Forskare inom området attityder har upprättat modellen ”hierarkier av effekter”, detta för 

att förklara och belysa relationen mellan de tre komponenterna och deras effekt. Modellen 

delas in i tre olika hierarkier; standardinlärning, låginvolvering och empirisk hierarki. Det 

första steget standardinlärning innebär ett relativt högt engagemang från konsumenten. 

Konsumenten har i detta fall skapat en relation till varumärket (inverkan) och beslutat att 

genomföra köpet (beteende). Konsumenterna har inga speciella preferenser utan utvärderar 

känslorna om varumärket eller produkten först efter köpet har gjorts. Konsumentens attityd 

börjar med kognition som sedan övergår till ett beteende för att sist sluta på en inverkan. Detta 

kallas låginvolveringshierarki. Det sista steget i hierarkin är den empiriska som utgår från 

tanken att konsumenten agerar och reagerar emotionellt vid köp. Konsumenten skapar starka 

känslor för attitydobjektet (inverkan) och konsumenten agerar sedan utifrån detta (beteende). 

Efter köptillfället skapar sedan konsumenten sig en uppfattning av produkten eller varumärket 

(kognition). (Solomon, 2006:140–143) 

Författaren Solomon et al. (2006: 141-143) diskuterar även tre olika nivåer av 

engagemang. Författarna anser att det är kan vara fördelaktigt att även granska graden av 

engagemang som individen investerar i processen. Först kommer medgivenhet som är den 

lägsta graden av engagemang vilket betyder att konsumenten har en ytlig relation till 

varumärket. Konsumenten följer andras preferenser för att uppnå acceptans inom gruppen. 

Identifikation är den andra nivån och är en process som förekommer när en person vill likna 

en annan individ eller grupp och formar därför likartade attityder för att passa in. 

Internalisering är den tredje nivån som menas med en person som har en hög nivå av 

engagemang eller deltagande. Konsumenten har integrerat varumärket med sina värderingar. 

Studier har visat att konsumenter med en hög nivå av deltagande lättare når stadiet av ett 

köpbeslut oavsett vilken slags lockelse som marknadsföraren använder sig av. Attityder som 
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har en hög nivå av engagemang är väldigt betydelsefulla för en person är och därmed svåra att 

förändra. (Solomon et al. 2006: 141-143)  

Det finns följaktligen en pågående och långvarig debatt om hur attityder kan förutsäga 

beteendet, oberoende av attityders struktur och utformning. Evans et al. (2008:77) menar att 

en viss kännedom om en individs attityd ökar sannolikheten för att forskaren ska kunna förstå 

hans eller hennes avsedda och faktiska beteende. De menar att när det gäller användning av 

attityder som en förutsägelse av beteendet måste det finnas en medvetenhet om att flera andra 

faktorer kan påverka detta. Det kan till exempel vara svårt att svåra att förutsäga och 

kontrollera som till exempel social påverkan och grupptryck. (Evans et al., 2008:77)  

3.3 Medier 

 

”Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, 

därmed också definiera vilka vi är.” 

(Gripsrud, 2002:17) 

 

Grossberg et al. (1998:8) definierar massmedia som meddelanden som går från en till många 

såsom tidningar, radio, tv och film. Författaren delar in medier i primära och sekundära 

medier. De primära är sådana konsumenterna aktivt använder medan de sekundära är sådana 

som används samtidigt som en annan aktivitet utförs. Författaren menar även att medier har 

en stor roll i etableringen av den sociala uppfostran att den tillhör den sekundära 

socialiseringsprocessen, individer lär sig av medierna och medierna är med och konkurrerar 

om uppmärksamheten i hemmen. (Gripsrud, 2002:16–17) 

3.3.1 Filmer 

Karrh (1998) hävdar att konsumenter som ser på filmer söker igenom dessa efter sociala 

signaler då de vill associera sig själva med önskvärda och accepterade egenskaper samt 

undvika negativa egenskaper. Det är svårt för konsumenter att avspegla alla positiva attribut 

som en karaktär i en film möjligtvis har. Något som konsumenter dock kan göra är att 

införskaffa en produkt som associeras med sådana attribut. 

3.3.2 Musikvideor 

Musikvideor är enligt Kinder (1984) är mångsidig form av video som fick sitt genomslag på 

tv-kanalen MTV som är en kanal som spelar musikvideor dygnet runt. Englis et al. (1993) 

menar att musikvideor är ett medium som används av ungdomar för att lära om de senaste 
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trenderna. Författarna menar även att genom en viss musikstil tillkommer ett 

konsumtionsmönster. 

3.3.3 Datorspel 

Jenkins (2006:208–221) menar att datorspel är uppbyggda kring att lärandets principer då en 

person blir belönad genom högre rankning eller poäng när denne förstår datorspelets struktur. 

Datorspel påverkar i högre grad menar Jenkins när det förstärker redan existerande 

övertygelse och ger minst effekt när det utmanar sådant redan befintliga uppfattningar.  

3.3.4 Bloggar 

Blogg är enligt Jenkins (2006:151) ett personligt och subkulturellt verktyg som involverar 

länkar och summeringar av händelser. Författaren beskriver bloggen som mer bestående än ett 

inlägg i ett diskussionsforum, mer personlig än traditionell journalism men mer publikt än en 

dagbok. Den är dessutom mer dynamiskt än en traditionell hemsida. Enligt Parise & Guinan 

(2008) kan konsumenter i hög grad bli påverkade av bloggares personliga rekommendationer 

av varumärken och produkter om de anser att bloggaren verkar ha stor kunskap om det 

specifika området.  
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3.4 Analysmodell 

Analysmodellen nedan är det verktyg som kommer att användas i analysen. Modellen baseras 

på de tre attitydkomponenterna; inverkan, beteende och kognition. Under rubriken medium 

visas är de olika exempel på medier som används under fokusgruppintervjun. Dessa 

presenteras under modellen. Empirin från varje respondent har placerats in i modellen och 

presenteras i bilaga 3. I modellen är PP en förkortning för produktplacering.  

Medium Inverkan Beteende Kognition 

Allmänt PP 

 

   

Film    

 

I, Robot 

   

 

Casino Royale  

   

 

Sex and the City 

   

    

Musikvideo 

 

Circus 

 

   

Datorspel 

 

   

Sims    

 

Blogg 

  

 

 

 

Blondinbella 

  

 

 

 

Elsa 

 

 

 

  

 

Kissie    

 

Analysmodell (Fundin, Nilsson & Ohlner, 2010) 

Allt material presenteras är indelade enligt Russel (2002) produktplaceringsindelningar, det 

vill säga visuell-, auditiv- och sambandsproduktplacering Materialet diskuteras även utifrån 

Lehu:s (2007) fyra olika sorters produktplaceringar.  

Det första klippet som visas är hämtat från filmen I-robot. I detta klipp demonstrerar 

huvudrollskaraktären sina nya skor för sin mormor. Produkten som huvudrollskaraktären visar 

och pratar om är varumärket Converse.  (Youtube, I-robot) Detta klipp är visuellt då 

produkten visas men även samband då det är integrerat i handlingen. Varumärket syns även 

vilket betyder att tekniken som används är varumärkesplacering, men klippet innefattar även 

traditionell produktplacering eftersom produkten har en framträdande roll.  
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Det andra klippet är hämtat från Bondfilmen Casino Royale. I denna scen är de två 

huvudrollskaraktärerna i en tågvagnskupé. De för en konversation när den kvinnliga 

huvudrollsinnehavaren får syn på den manliga huvudrollsinnehavarens klocka och frågar om 

det är en Rolex klocka. Den manliga karaktären svarar att det är en Omega klocka. Denna 

konversation har integrerats i filmens handling och produkten både exponeras och 

konverseras om för tittarna. (Youtube, Casino Royale) Produkten syns aldrig men nämns, 

därför är den auditiv. Produkten finns med i ett sammanhang och är därigenom även en 

sambandsplacering. Varumärket är i fokus men ingen produkt visas vilket innebär att det i 

detta exempel handlar om en varumärkesplacering. 

 Det sista klippet från kategorin film är hämtat från tv-serien Sex and the City. I detta klipp 

syns huvudrollskaraktären med en kvinnlig motspelerska på ett café där de diskuterar hennes 

väska av märket Louis Vuitton. I detta klipp nämns två produkter, märket på väskan och ett 

företag där det finns möjlighet att registrera sig för att byta och låna väskor med andra 

konsumenter nämligen företaget bag, borrow and steal. (Youtube, Sex and the City) Båda 

produkterna är integrerade i handlingen som om det vore en vanlig konversation. Då 

produkterna nämns är detta frågan om en auditiv varumärkesplacering. Då Louis Vuitton 

väskan skymtar fram blir produktplaceringen av denna produkt även visuell.    

 I musikvideon ”Circus” av Britney Spears visas två produkter. Först kommer fokus på 

Britneys egna parfymmärke Circus. Fokus riktas sedan till den exklusiva smycketillverkaren 

Bvlgari. (Youtube, Circus) Produkterna nämns inte utan uppvisas bara i musikvideon vilket 

gör produktplaceringen en delvis traditionell produktplacering men även en visuell 

varumärkesplacering då varumärket är i fokus men även produkterna. 

 Materialet för datorspel är hämtat från Sims. I detta datorspel visas produkter från både 

H&M (adage.com, H&M) och IKEA upp för konsumenterna (image.com, IKEA). Varumärket 

IKEA syns aldrig utan det som visas upp i datorspelet är deras produkter, exempelvis 

bokhyllan Billy. Detta är en visuell traditionell produktplacering då produkterna är 

inkluderade i sammanhanget och är synliga. H&M visar inte upp sina kläder utan visar att det 

är deras kläder genom en skylt med deras logotyp på, denna del av produktplaceringen är 

visuell varumärkesplacering.   

 I ett blogginlägg skrivet av Blondinbella illustrerar hon med både bilder och text Coperhill 

hotell i Åre. Hon skriver att Coperhill är det bästa hotellet i Åre. (Blondinbella.se) Detta 

exempel är både en visuell- och sambandsproduktsplacering och även traditionell 

produktplacering då det inlägget handlar om Blondinbellas resa till Åre och boendet på just 
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det hotellet. Då även varumärket står i fokus är varumärkesplacering även aktuellt här.

 Det andra blogginlägget som tas upp är av bloggaren Elsa på Elle.se. Hon visar med ett 

foto en bild på en cider stående på en radio. Märket på cidern är svårt att utläsa och den enda 

texten som visas är ”jag hade med mig den godaste cidern som går att hitta”.  (Elle.se/elsa-

billgren) Denna placering blir visuell traditionell produktplacering då flaskan visas upp men 

inte varumärket. Sambandsplacering är även en teknik detta inlägg använder sig av då 

produkten är en del av sammanhanget.  

 Det sista blogginlägget visar bloggaren Kissies läppförstoring. Med detta blogginlägg 

illustreras hennes skönhetsoperation med bilder och text. Kisse länkar dessutom till Adam & 

Eva- klinken där skönhetsingreppet gjorts och erbjuder dessutom 10 % rabatt på 

skönhetsingrepp om konsumenten anger ”Kissie”. (Kissie.se) Denna placering är visuell då 

bilder på ingreppet visas.  
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Kapitel 4 – Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Materialet är 

baserat på fokusgruppintervjuer som har genomförts. Det relevanta 

materialet sammanfattas i detta kapitel genom citat och 

sammanskrivningar av respondenternas uttalande och åsikter. Alla 

respondenter har en bokstav (A-E) för att kunna skilja på personerna 

och en siffra (1-3) efter vilket fokusgrupp de tillhör. 

4.1 Generellt om produktplacering 

Respondent A2 och B2 menar att produkter som är vanliga att produktplacera är klockor, 

bilar, kläder och mobiltelefoner i filmer. Det är i film eller tv som respondent B1 lägger 

märke till produktplaceringen. B1 upplever även att många produkter framhävs i bloggar men 

är osäker på om det verkligen är produktplacering. Samma respondent tycker att i film och tv 

är det mer kontrollerat då det finns regler kring vad som är tillåtet att produktplacera och hur 

det får ske. Detta håller respondent D1 med om.   

 Respondent D3 tycker att om det inte går att identifiera sig med produkten i 

produktplaceringen blir denna negativ. Respondent C1 tycker också att det är viktigt att 

produktplacering går att relatera till. När produktplaceringen tar över filmen eller 

musikvideon finner A2 detta som irriterande. Respondenterna A2, B2, C2 och D2 tror att 

konsumenter påverkas av produktplacering i filmer, särskilt personer yngre än dem själva. 

Samma respondenter menar även att det går att bli påverkade undermedvetet av 

produktplacering. B2 hävdar dessutom ju äldre personen blir, desto mer medveten blir han 

eller hon.  

4.2 Generellt om film 

Respondent B3 tycker att i vissa filmer är det uppenbart med produktplacering. Svenska 

produkter lägger E3 ofta märke till i filmer. Detta gör även B3. Respondenterna A3, B3 och 

E3 tror att konsumenterna påverkas av produktplacering i filmer. Dock menar respondent A3 

att produktplaceringen skiljer sig beroende på hur det tilltalar konsumenterna.  Respondent A1 

skulle inte överväga att köpa en dyr produkt för att den visas i en film. Detta håller respondent 

C1 med om. Däremot om produkten passar respondenternas ekonomi skulle de överväga att 

köpa produkten. 
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Respondent B1 menar att: 

 

” … man kan bli attraherad av att köpa en produkt just för att den förekommer i en film som man gillar och att 

man på det sättet kan identifiera sig väldigt bra med en produkt.” 

(Respondent B1) 

 

B1 får medhåll av respondent A1. Respondenten A1 anser att i filmer måste det finnas ett 

samband mellan produkten och filmen. D1 håller med om detta och menar att en onaturlig 

produktplacering gör att denne reagerar negativt. A1 tar avstånd från produkten i de fallen. C3 

tar upp exemplet Millennium filmerna på SVT och menar att detta ska vara en reklamfri kanal 

men så är det inte eftersom det förekommer produktplaceringar. C3 menar att detta är 

negativt. D3 tycker att det är bättre att produktplacering förekommer i en film än att ha 

reklamavbrott. Denna åsikt delas av B3. 

4.2.1  Sex and the City 

Respondenten D1 menar att det skulle förstöra konceptet om det i en modefilm inte pratar om 

mode eller designers. Respondenterna C1 och B1 håller med om detta. Respondenten C2 

tycker att i Sex and the City hör det till konceptet att prata om olika märkesprodukter. Vid 

produktplacering i filmer tycker respondenten D1 att exemplet med Sex and the City var det 

bästa sättet att produktplacera eftersom personen visar en tydlig förtjusning utan att säga 

något. Respondent B1 tycker att i denna typ av film uppfattar denne inte produktplacering i 

lika stor utsträckning som i andra genrer. Om konsumenten identifierar sig med Sex and the 

City är det något som företag kan dra nytta av menar respondent A3. Respondenten försätter 

och menar att om en produkt visas i Sex and the City skulle denne vilja ha produkten om den 

fanns i butik. Detta håller B3 med om. 

4.2.2  I, Robot 

A2 tycker att i filmen I, Robot används ett bra sätt att produktplacera eftersom det passar in i 

sammanhanget på grund av att handlingen utspelar sig i framtiden och att visningen av skorna 

blir en nostalgitripp. 

 

”...det känns mer som parodi på produktplacering” 

(Respondent D2) 
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B3 och D3 uppfattar inte produktplaceringen som negativ i exemplet från filmen I, Robot. 

Respondent C3 hävdar att detta kan bero på att konsumenterna är vana vid produktplacering. 

D3 tycker inte att produktplaceringen stör i filmen I, Robot då den passar in i sammanhanget. 

Respondenten menar att det hade varit annorlunda om det inte passade i filmen. Denna åsikt 

för medhåll av B3. 

4.2.3 Casino Royale 

I Bondfilmer menar respondent C3 att mycket fokus ligger på telefonen och bilen. 

Respondent B3 håller med C3 om detta. Respondent D3 håller inte med om denna åsikt och 

menar att produktplaceringen inte märks.  

 

”…det kanske inte är direkt reklam för Rolex eller Omega att dom har betalat för att vara med i den här 

filmen.” 

(Respondent B3) 

 

I Bondfilmer menar respondenten A2 att produktplacering hör till filmen. Respondenten tittar 

efter de ”senaste tekniska prylarna” då dessa brukar vara med i Bond. B2 och C2 håller med 

om detta.  

 

”…man förväntar sig att de ska säga Omega liksom” 

(Respondent B2) 

 

4.3  Generellt om musikvideo 

I musikvideor menar respondent D2 att denne fokuserar på hur videon ser ut och inte på vad 

det är för produkter i den. Respondent A2 tycker inte att det är irriterande med 

produktplacering i musikvideor. Respondent C2 tycker att ibland när produktplaceringen är 

för uppenbar och tar över videon finner denne detta negativt. Respondent D3 anser att 

produktplacering i musikvideor inte skulle påverka en konsument till att köp för att den 

exponeras i en musikvideo. Detta håller inte respondent E3 med om, utan anser att om det är 

något som faller denne i smaken och med rätt pris skulle respondenten kunna tänka sig att 

köpa produkten.  

4.3.1 Britney Spears – Circus 

I denna musikvideo tycker respondenterna A1, B1 och C1 att det var för mycket fokus på 

smyckena. Respondent D1 anser däremot att det inte är frågan om en produktplacering i 
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denna musikvideo eftersom respondenten inte känner igen märket som visas. När 

respondenten blir upplyst om märket av de andra deltagarna i gruppen blir reaktionen: 

 

”…det är annorlunda forum att placera in ett sådant märke” 

(Respondent D1) 

 

Det finns en större chans att en konsument skulle överväga att köpa produkterna som 

exponeras i musikvideon om det går att identifierar sig med Britney Spears menar respondent 

A3. 

4.4 Generellt om datorspel 

 

” De försöker visa sig i alla medium eller kanaler som de kan komma åt. Det här är ju ännu en kanal att gå 

igenom.” 

(Respondent D3) 

 

Respondent C3 tycker att produktplacering i datorspel är bra eftersom många konsumenter 

prioriterar datorspel framför tv. C3 menar att produktplacering i datorspel bidrar till att öka 

realismen i datorspelet. Vidare konstaterar respondenten att i sportdatorspel uppfattas inte 

mycket av den reklam som förekommer. Detta håller respondent E3 med om. Respondent A2 

menar att om ett märke i ett datorspel skulle upptäckas skulle detta kunna göra så att personen 

vill gå in i butiken senare. Respondent E3 menar att om denne såg en produkt i ett datorspel 

som denne gillar skulle det resultera i att E3 besöker butiken som har produkten. 

Respondenterna B3 och C3 är osäkra på om produktplacering i datorspel gör att konsumenter 

köper mer av en produkt. Respondent B3 hävdar dock att företag som inte är lika 

uppmärksammande som H&M skulle få ett bättre resultat av produktplacering i datorspel.  

 Vid produktplacering i datorspel tycker A1, B1 och C1 att företag måste vara medvetna om 

vilken målgrupp de vänder sig till. A3 menar att vid produktplacering i datorspel är det är 

många yngre som utsätts och att dessa är väldigt lättpåverkade. B1 tycker att det är tillåtet att 

placera produkter i datorspel som är gjorda till 13-14 åringar. 

4.4.1 Sims 

Respondenterna B1, C1 och D1 menar att de inte skulle köpa en produkt om den är med i 

datorspelet Sims. Dock menar respondenterna att det är ”snyggt” placerat i Sims men 

eftersom de själva inte spelar datorspel har de svårt att relatera till detta. Respondent B2 
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berättar att kläderna som produktplaceras i Sims skulle denne inte köpa då dessa ser 

annorlunda ut i verkligheten. Respondenten tror däremot att möblerna som exponeras i Sims 

har en större effekt på konsumenterna än vad kläderna har. Respondent B3 menar att när 

konsumenten spelar Sims datorspelet och ser en möbel som denne gillar, så kan detta medföra 

att konsumenten vill ha inredningen hemma också. Detta får medhåll av respondenterna A3, 

D3 och E3.  

 

A3 utvecklar detta genom följande citat:  

 

”Sen är det väldigt kul också…den soffan jag har hemma och då vill jag ha i spelet också.” 

(Respondent A3) 

 

Respondent A2 menar att det hade varit sämre om datorspelet inte hade med märkena 

eftersom datorspelet inte hade blivit lika verkligt då, att det blir lättare att relatera till med 

märken i som förekommer i datorspelet. Respondent B2 håller med om detta resonemang och 

menar att det inte är negativt att produktplacera i Simdatorspelet. Respondenten 

vidareutvecklar denna argumentering och menar att det är logiskt att inkludera H&M och 

IKEA i Simsdatorspel eftersom det handlar om att ”sälja liv och typ bygga hus”. 

Respondenten menar att denna produktplacering inte är negativ.  

4.5 Generellt bloggar 

 

”Det blir mer personligt på något sätt än att det bara ramlar förbi i en film eller musikvideo.” 

(Respondent B2) 

 

Respondent B2 menar att det finns en större chans att köpa en produkt som förekommer i en 

blogg än i en film eftersom det känns mera som ”ett tips” från bloggaren till konsumenten. 

Även respondent C1 tror att bloggar har en större genomslagskraft gällande produktplacering 

än vad film har. Respondent A1 utvecklar detta resonemang menar denne känner en närhet till 

bloggar. Respondenterna B1, C1 och C2 håller med om detta resonemang. Respondent D2 

menar att produktplacering syns under en längre tid i en blogg och D2 brukar därför gå 

tillbaka till äldre inlägg för att titta på tips om produkter. Respondent B2 likställer bloggar 

med tidningar och menar att om konsumenter läser eller ser något vill konsumenterna sedan 
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gärna testa det. Respondenten tror att om denne läser något stannar detta kvar i minnet bättre 

än vid användande av andra medier. Vidare anser respondenten att med mediet bloggar är det 

lättare att gå tillbaka och läsa tidigare publicerade tips om produkter. Dessutom menar 

respondenterna A3, C3 och D3 att produktplacering i bloggar påverkar konsumenterna 

eftersom detta medium uppfattas som mer trovärdigt än vanlig reklam. 

 

”När man skriver då är man seriös, man litar på dom som skriver…” 

(Respondent A2) 

 

Respondent A2 fortsätter resonemanget och menar att när det kommer reklam på tv så tar 

konsumenterna det med ”en nypa salt”. Om produktplaceringen blir för uppenbar så tas inte 

bloggen på allvar menar respondent C3. Respondenten fortsätter och anser att när en person 

bloggar dokumenterar denne person sin vardag och dess händelser, det blir därför väldigt 

svårt att bedöma om det är produktplacering eller inte. Detta håller respondent B3 med om. 

Respondent B2 säger att när det gäller bloggar så är denne kritiskt, då respondenten tror att 

allt är reklam. Denna argumentering diskuteras vidare av respondent A3 som inte håller med 

om detta resonemang utan menar att en blogg skrivs frivilligt och tror därför inte att 

konsumenterna är lika kritiska mot detta medium. Respondenten tror att konsumenter blir mer 

påverkad av det som skrivs i bloggar, då bloggaren rekommenderar någonting eller har köpt 

något. Vilket i sin tur leder till att konsumenterna betraktar detta som ett personligt tips. 

 Respondent B2 hävdar att konsumenter blir påverkade av bloggar. Respondenterna B2 och 

A2 menar att när bloggare fotar gratisprodukter de fått blir det väldigt uppenbar 

produktplacering. Dock menar respondent A2 att konsumenterna aldrig kan vara riktig säker 

om det bara är ”ett tips” eller om det är produktplacering. Detta får även medhåll av 

respondent B2 som tror att det är svårt att i blogg veta vad bloggarens åsikter är och vad som 

är produktplacering. Denna åsikt delas av respondent B1 som anser att det är svårt att veta vad 

som är och inte är produktplacering i en blogg. 

 

”Jag läser bara bloggar av sådana som jag tycker är intressanta och som jag kan identifiera 

mig med oftast. Och det gör ju att om dom visar, åh nu har jag köpt en jättefin tröja den finns på 

H&M, då tycker jag, åh jättefin, sen går jag och kollar på den. ” 

(Respondent B1) 
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Respondent A1 tycker att det är viktigt att kunna identifiera sig med den som skriver en blogg 

för att konsumenterna ska vilja köpa en produkt. Om konsumenten har en person som bloggar 

som förebild anser respondent A2 att denne påverkas i större utsträckning av 

produktplaceringen. Däremot menar respondent C1 att vid en exponering av en produkt i en 

blogg som läsaren inte tycker om kan det få den effekten att läsaren inte kommer tillbaka. 

4.5.1 Blondinbella 

I blogginlägget av Blondinbella menar B2 att denne inte tänker så mycket på 

produktplaceringen men att det är det.  

 

”Det känns mer som ett tips...på en blogg.” 

(Respondent B2) 

 

 Detta resonemang håller respondent C2 med. Respondent B3 anser att om det inte varit 

Blondinbella så hade respondenten inte trott att det var produktplacering. De är likväl inte 

bara bloggläsare som tar del av produktplaceringen i Blondinbellas blogg menar respondent 

A3 och syftar på att om en konsument söker på hotellet kommer blogginlägget högt upp på 

sökresultaten på Google. I diskussionen om Blondinbellas produktplacering tyckte 

respondenterna B1, C1 och D1 att det var en produktplacering och inlägget kändes ”köpt”.   

4.5.2 Elsa 

 

”Jag tycker inte att den bilden känns äkta. Ja, det känner verkligen som en reklambild…men jag känner nästan 

motstånd till den. Det är för tydligt på något sätt.” 

   (Respondent A1) 

 

Resten av respondentens fokusgrupp (B1, C1 och D1) är dock osäkra på om det verkligen är 

en produktplacering då märket inte visas i blogginlägget. Respondent A2 uppfattar 

blogginlägget som reklam och då bloggaren ställer glaset och flaskan bredvid varandra. 

Respondent A3 tycker att den är en dålig bild och anser att bilden är misslyckad. 

Respondenten B3 menar att detta inlägg känns mer som en spontan sak att göra. Detta 

resonemang får medhåll av respondent D3 som anser att detta inlägg uppfattas som det är 

något Elsa själv tycker och kan därför inte kopplas till produktplacering. Respondent E3 ser 

inte heller inlägget som produktplacering. Vidare säger respondenten D3 att produkten inte 

skulle ha något starkt inflytande vid ett eventuellt köp, då namnet inte syns på cidern. Elsas 

blogginlägg uppfattar att respondenterna A2, B2, och C2 som onaturligt och irriterande. 
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Respondent D1 är av annan åsikt och menar att denna produktplacering av cidern i Elsas 

blogg är smidig. Respondent D1 får medhåll av respondent B1. Även alla respondenterna i 

fokusgrupp 2 (A2, B2, C2 och D2) skulle kunna tänka sig att prova cidern då den exponerats 

på Elsas blogg. 

Respondent A3 säger att:  

 

”Jag skulle nog känna igen den flaskan om jag såg den.” 

Respondent A3 

 

Respondent B3 känner sig nyfiken och fundera på att köpa cidern. Respondent E3 menar att 

om denne skulle se produkten framför sig skulle cidern väljas framför andra sorter på grund 

av blogginlägget. Även respondent B1 berättar att om denne skulle se produkten i butik skulle 

den bli igenkänd och även skulle köpa produkten.  

4.5.3 Kissie 

Respondenterna A1, B1, C1 och D1 är osäkra på om det är produktplacering i Kisses blogg. 

Osäkerheten menar de beror på att företaget ger en rabatt på skönhetsingreppet och att bilden 

är mer ett avskräckande snarare än inbjudande exempel. Respondent A3 menar däremot att 

detta blogginlägg är en uppenbar produktplacering. Respondent D3 håller med om att detta 

inlägg är en produktplacering eftersom en rabatt på behandlingen ges. Respondent E3 berättar 

att Kissie är elak och vill därför inte gå in på hennes blogg. Detta gör att respondenten inte vill 

köpa några av de produkter som visas på bloggen. Respondenterna A3 och B3 delar denna 

åsikt. 
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Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av den 

teoretiska referensramen studien bygger på. Analysen är uppdelad 

efter de olika respondenterna. Varje respondents analysschema 

presenteras i sin helhet i bilaga 3.  

5.1 Respondent A1 

Författarna Solomon et al. (2006) diskuterar attitydens tre komponenter, inverkan, beteende 

och kognition. Respondents A1:s attityder kring produktplacering i filmer består av de två 

attitydkomponenterna kognition och beteende. Respondenten menar att det måste finnas ett 

samband mellan filmen och produkten som placeras (kognition) och om det inte finns ett 

samband tar respondenten avstånd från produkten (beteende). Respondenten menar att vid en 

bra film är denne mer villig att köpa produkten som placeras. Det är dock även andra faktorer 

som påverkar, respondenten tar upp att om produkten är för dyr för dennes ekonomi (som 

upplevs i exemplet från musikvideon Circus) ger produktplaceringen ingen effekt. Evans et 

al. (2008) anser att detta är något som är viktigt att ta hänsyn till, det vill säga att andra 

faktorer kan påverka personens faktiska beteende när det handlar om ett attitydobjekt.  

 Bohner och Wänke (2002) menar att en attityd även kan bestå av endast en av 

attitydkomponenterna. I datorspel är detta tydligt då respondenten inte spelar datorspel och 

därigenom ger produktplacering i detta medium ingen effekt på personens beteende. Däremot 

har respondenten andra delar av attitydkomponenterna genom att respondenten anser att det är 

viktigt för ett företag att vara medveten om vilken målgrupp de vill rikta sig till. 

 Respondent A1 har en tydlig attityd kring bloggar och anser att mediet känns mer närmare 

än andra medier och att om en identifikation finns med bloggaren skulle detta göra att 

produkten eventuellt blir köpt, det finns däremot inget som pekar på att personen verkligen 

agerar därefter. Evans et al. (2008) och Solomon et al. (2006) diskuterar detta och menar att 

känslorna kring ett attitydobjekt kan vara både negativa och positiva. Respondenten i detta 

fall har en generellt positiv attityd kring bloggar och produktplacering i dessa. Lehu (2007) 

anser att en produktplacering kan göra att en konsuments attityder blir mer positiva gentemot 

företaget. I exemplet från Elsas blogg anser respondent A1 att detta är en tydlig 

produktplacering och känner ett avstånd mot produkten på grund av detta, en 

produktplacering kan således även ha en negativ effekt. Detta är något som författaren Karrh 
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(1995) har tagit fasta på. Om produktplaceringen uppfattas som negativ kan detta skapa en 

negativ effekt för företaget men även det medium produkten är med i. Barron och Cowley 

(2008) menar att för att en produktplacering ska skapa en positiv inställning till varumärket är 

det viktigt att exponeringen inte uppfattas som uppenbar, detta är något som respondenten 

känner i detta exempel. Dahlén och Lange (2003) diskuterar selektiv perception, författarna 

menar att en persons redan negativa uppfattningar förstärks då personen letar efter negativa 

aspekter eller viceversa. Det är svårt att dra någon gräns då produkten i detta fall är alkohol. 

Respondenten kan ha andra attityder kring alkohol och produktplacering. Detta påverkar 

sedan respondentens åsikter kring att detta är en alltför tydlig och negativ produktplacering 

och därigenom blir det ett aktivt avståndstagande. Detta är särskilt uppenbart i nästa exempel 

från Kissies blogg då respondenten är osäker på om det är produktplacering eller inte trots att 

det finns en mycket tydligare koppling till ett företag, dels en länk till företagets hemsida samt 

en rabatt. Enligt Russels (2002) indelning av produktplacering använder dessa två exempel 

samma tekniker, det vill säga att det är visuella visningar av produkterna men att produkterna 

i sig skiljer sig avsevärt ifrån varandra.  

 Detta illustreras även i exemplet Britney Spears musikvideo Circus. I denna visas 

smyckena väldigt tydligt enligt respondenten, men något tydligt avståndstagande tas inte utan 

respondenten motiverar detta med att produkten i sig är för dyr och inte att den visas för 

tydligt. Det är dock viktigt att ha i åtanke, som Solomon et al. (2006) och Evans et al. (2008) 

menar, att en attityd inte behöver vara en sanning utan är en person uppfattning om 

verkligheten., Schiffman et al. (2007) menar att detta kan bero på tidigare erfarenheter. Alltså 

även om det kan finnas en uppenbar koppling till företaget vid produktplaceringen behöver 

inte detta uppfattas som en produktplacering av respondenten.  

5.2 Respondent B1  

Respondent B1 säger att produktplacering i filmer märks och berättar att som konsument kan 

denne bli” attraherad av att köpa en produkt just för att den förekommer i en film som man 

gillar och att man på det sättet kan identifiera sig väldigt bra med en produkt.”. Författaren 

Solomon et al. (2006) diskuterar attityd komponentens inverkan och menar att hur en 

konsument känner för ett attitydföremål kan både vara positivt eller negativt beroende på 

personens åsikter om objektet.  Även författaren Lehu (2007) menar att produktplacering kan 

påverka konsumenternas attityder till att bli mer positivt inställda till företagets produkt eller 

varumärke. Likaså menar författarna Dahlén & Lange (2003) att om konsumenten har en 
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positiv inställning till produkten eller företaget så kommer konsumenten att fokusera på de 

positiva aspekterna. Även författaren Karrh (1998) hävdar att konsumenter som tittar på 

filmer letar efter sociala signaler då de vill associera sig själva med önskvärda och 

accepterade egenskaper samt undvika negativa egenskaper. 

 I filmklippet Sex and the City menar respondenten att produktplaceringen är ett naturligt 

inslag i tv-serien samt att produktplacering måste förekomma i tv-serien. Fill (1995) menar att 

en stor fördel med produktplacering är att den ofta är diskret och integrerad i ett medium 

vilket gör att större delen av publiken accepterar denna typ av marknadskommunikation. 

Författaren Solomon et al. (2006) menar att det finns tre olika nivåer av engagemang. 

Internalisering är den tredje nivån och menas med en person som har en hög nivå av 

engagemang eller deltagande. Konsumenten har integrerat varumärket med sina värderingar. 

Detta har respondent B1 gjort med sina värderingar då denne finner produktplaceringen som 

ett naturligt inslag.  

I musikvideon Circus av Britney Spears finner respondent B1 att produktplaceringen av 

smyckena får för mycket uppmärksamhet. Produktplaceringen blir alltför uppenbar och 

författarna Barron & Cowley (2008) menar att när det är en uppenbar produktplacering får 

konsumenten ofta en negativ inställning.  I datorspel tycker respondenten att det är viktigt att 

målgruppsanpassa produktplaceringen. Solomon et al. (2006) menar att attityd komponenten 

inverkan handlar om hur en konsument känner inför en frågeställning eller ett objekt. Dessa 

känslor kan både vara positiva eller negativa beroende på personens åsikter om objektet. I 

detta fall menar respondenten att det är viktigt för företag att tänka igenom sin 

produktplacering beroende på konsumenternas ålder, då inställningen kan förändras beroende 

på vad för produkter företag väljer att produktplacera. Respondenten gillar 

produktplaceringen i Sims och menar att detta känns naturligt. Ofta får produktplaceringen ett 

mera positivt bemötande då irritationen från konsumenterna inte är lika stor (Fill, 1995).  

 Respondenten berättar att det är svårt att veta om det verkligen är produktplacering i 

bloggar, att det är en gränsdragning som är svår att göra om det är produktplacering eller inte. 

Respondenten berättar att denne känner en större närhet till bloggar än vad denne känner inför 

andra medier. Respondenten köper produkter som blivit rekommenderande på en blogg 

(beteende).  Parise och Guinan (2008) menar att konsumenter i hög grad blir påverkade av 

bloggares personliga rekommendationer av varumärken och produkter om de anser att 

bloggaren verkar ha stor kunskap om det specifika området. Enligt Solomon et al. (2006) 

följer konsumenter andras preferenser för att uppnå acceptans inom gruppen. Solomon et al. 
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(2006) diskuterar även nivån identifikation där författarna menar att om en person vill likna 

en annan individ eller grupp formar konsumenten likartade attityder för att passa in. I 

Blondinbellas blogginlägg säger respondenten att produktplaceringen känns köpt. Vilket 

betyder att produktplaceringen är för tydlig och respondenten får därmed en negativ 

inställning (Barrow & Cowley, 2008). Dock är det svårt att veta om den negativa 

inställningen är mot företaget eller Blondinbella. Om Elsas blogginlägg om cidern är 

respondenten osäker på om detta är produktplacering eller inte. Respondenten fortsätter att 

diskutera och menar att om det är produktplacering är den i så fall väldigt smidigt gjord. 

Lehus (2007) listighetsplacering skulle kunna appliceras på detta inlägg då det är mycket svårt 

att påvisa att det är reklam. En sådan placering skapar en naturlig aspekt för konsumenterna 

och gör den svårt att kunna identifiera. Russel (2002) menar att för att en exponering ska 

lyckas är det viktigt att inte för många varumärken eller företagsnamn upptäcks av publiken 

vid första visningen. Respondenten berättar att denne skulle kunna tänka sig att prova cidern 

tack vare rekommendationen. Detta diskuterar Parise och Guinan (2008) och menar att 

konsumenter blir påverkade av bloggares personliga rekommendationer. Även gällande 

blogginlägget hämtat från Kisses blogg är respondenten osäker på om det är produktplacering. 

Då Kisses blogginlägg kan uppfattas som distraherande kan detta medföra att respondenten 

inte upptäcker produkten . (Russel, 2002; Balasubramanian 1994) 

5.3 Respondent C1 

Respondent C1 har uppfattningen att produktplacering måste finnas i ett sammanhang. En 

konsument strävar efter att vara konsekvent i sina attityder menar Solomon et al. (2006). 

Respondenten reagerar negativt i exemplet med Blondinbella då respondenten uppfattar 

inlägget som köpt, det vill säga att ett företag har betalat för att Blondinbella ska skriva om 

dem. Respondenten menar att om produktplaceringen inte har rätt produkt kommer 

bloggläsaren att sluta läsa bloggen. Detta går även att koppla till uppfattningen att 

produktplaceringen måste ingå i ett sammanhang. Om produkten inte passar in i bloggen kan 

detta skapa en negativ reaktion emot bloggen och produkten. Solomon et al. (2006) menar att 

attityder är en inlärningsprocess. Därför är detta något som respondenten antagligen har lärt 

sig eftersom respondenten uppfattar det som att när Blondinbella skriver ett inlägg betyder 

detta att inlägget är köpt. Flera respondenter i samma grupp som respondent C1 var köpt. 

Detta är en faktor att ta hänsyn till eftersom denna åsikt kan ha koppling till hela 

fokusgruppens attityder. Evans et al. (2008) tar upp grupptryck som en aspekt som kan 
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påverka attityden hos en individ. Dock är detta mindre troligt då respondenten har 

uppfattningen att produktplacering måste vara naturlig i sammanhanget, vilket även styrks av 

att respondenten i exemplet Sims har denna åsikt, således är respondenten konsekvent i sina 

attityder. Respondenten har en uppfattning om att inlägget från Elsa inte är produktplacering 

då varumärket inte syns men när varumärket syns i Blondinbellas fall är det reklam. Dock 

skiljer det sig i det tredje och sista exemplet på bloggar med Kissie. I Kissies inlägg ges 

dessutom en rabatt från företaget men respondenten är ändå osäker på om det är 

produktplacering. Detta sista gör att det bryter attitydmönstret som respondenten tidigare haft 

men en individs uppfattning om produktplacering är inte objektiv utan personens preferenser 

skiljer sig åt. Detta kan bero på att kunskapen respondenten tidigare haft skiljer sig åt mellan 

de tre olika bloggarna. Evans et al. (2008) och Solomon et al. (2006) menar båda att det är 

viktigt att tänka på att den kunskap som respondenten tidigare haft ger en effekt på attityden 

personen har. Karrh (1995) för ett resonemang att om konsumenter uppfattar 

produktplaceringen som reklam kan detta ge en negativ effekt. Respondenternas preferenser 

kan skilja sig och därför kan de reagera olika. Respondenten tycker att smyckena har en för 

stor plats i musikvideon, detta visar på ett attitydmönster som kommer igen. I en modefilm är 

produktplacering något som måste finnas med. Produktplaceringen tillhör något till filmen 

vilket respondenten även tycker att produkterna från IKEA gör i Sims.  

5.4 Respondent D1 

Respondent D1 reagerar negativt på produktplacering i filmer som denne uppfattar som 

onaturliga. Respondenten menar att produktplacering är relativt reglerat i filmer, vilket 

respondenten inte anser är gällande i något av de andra medierna. Respondent D1 har svårt att 

skilja på om det är produktplacering eller inte i de andra medierna. Detta kan vara en 

förklaring eftersom respondenten menar att i film är produktplacering reglerat men inte i de 

andra medierna. I exemplet från Sex and the City tycker respondenten att denna typ av 

produktplacering är bra eftersom denne menar att produkten inte visas utan bara uttrycks 

genom en förtjusning. Respondenten fördrar alltså en auditiv varumärkesplacering, vilket 

Hughes (2005) menar är bättre ur ett företagsperspektiv då en auditiv stimulering stannar fem 

gånger längre i hjärnan än en visuell. 

 Respondent D1 för en diskussion om det är produktplacering i musikvideon Circus. Detta 

eftersom respondenten har uppfattningen att om märket är okänt, är det inte produktplacering. 
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När respondenten inser att varumärket är exklusivt anser denne att det är ett annorlunda forum 

att ha med ett sådant varumärke i.  

 Fill (1995) menar att det är lätt för publiken att acceptera produktplacering, vilket är tydligt 

i respondent D1 fall. Respondenten har lätt att acceptera produktplacering i exempelvis 

datorspel då reaktionen är att produktplaceringen är ”snygg”. Däremot visar respondenten en 

mindre tilltro till att produktplacering i datorspel skulle få en konsument att köpa en produkt. 

Elsas inlägg tycker respondenten är positivt (inverkan) och uppfattar inte detta som 

produktplacering (kognition). Just att det inte uppfattas som produktplacering eller reklam är 

viktigt för att det ska få en positiv effekt. 

5.5 Respondent A2 

Respondent A2:s åsikter och uppfattningar om produktplacering består till mesta del av den 

kognitiva komponenten samt inverkan komponenten av attityder. Författarna Solomon et al. 

(2006) och Evans et al. (2008) menar att den kognitiva komponenten refererar till de 

övertygelser som en konsument har till ett attitydföremål. Respondenten tror att 

produktplacering påverkar den yngre målgruppen lättare än den äldre målgruppen, då dessa är 

mera vaksamma på de produkter som placeras i olika medier (kognition). Attityd 

komponenten inverkan menar författarna Solomon et al. (2006) och Evans et al. (2008) 

handlar om hur en konsument känner för attitydföremålet. När filmklippet från I, Robot visas 

upp för respondent A2 menar denne att produktplaceringen är smidig och passar in i 

sammanhanget. Respondenten menar att uppvisandet av skorna blir som en ”nostalgitripp” 

(inverkan). I filmklippet Casino Royale tycker responden att produktplaceringen ska finnas 

med då detta liksom I, Robot är en del av filmen (inverkan). Detta kan appliceras på 

författaren Russel (2002) sambandsindelning, då produkterna är integrerade med filmens 

handling. Detta gör att respondenten får en positiv inställning till produktplacering då 

produkten passar in i sammanhanget. Respondent A2 menar att när denne ser en produkt i en 

Bondfilm letar denne efter produkten i butik efteråt (beteende). Författarna Dahlén och Lange 

(2003) diskuterar detta genom deras begrepp absolut attityd och menar att om konsumenten 

har en positiv inställning till ett företaget eller en produkt så blir personen mer mottaglig för 

informationen som ges om det.  

Respondent A2 anser att produktplaceringar i musikvideor inte är negativt utan ser detta 

som en naturlig del av musikvideon. Detta resonemang styrks av författaren Fill (1995) som 

menar att produktplacering är ett sätt att ta bort irritationen konsumenterna förknippar med 
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reklam. Även författaren Karrh (1998) menar att produktplacering är lämpligt att använda för 

företag för att nå ut med sina produkter till konsumenter utan att störa konsumenterna. 

Dessutom tror respondenten att produkter som visas i datorspel gör att konsumenter uppsöker 

och letar efter dessa i butiken (beteende). Detta resonemang styrks av Solomon et al. (2006) 

och Evans et al. (2008) som menar att beteendekomponenten framkallar en avsikt att göra 

något angående ett attitydföremål. Dock måste det finnas ett relativt högt engagemang från 

konsumentens sida för att köpet ska genomföras samt att en relation till produkten finns där. 

Författaren Fill (1995) menar att en stor fördel med produktplacering är att då den ofta är 

diskret och integrerad i ett medium gör detta att större delen av publiken accepterar denna typ 

av marknadskommunikation. Dessa tankegångar styrks av respondentens åsikt om datorspelet 

Sims som menar att produktplaceringen bör finnas där då detta ger en mer verklig och 

realistisk bild av verkligheten.  

Enligt Parise och Guinan (2008) kan konsumenter i hög grad bli påverkade av bloggares 

personliga rekommendationer av varumärken och produkter om de anser att bloggaren verkar 

ha stor kunskap om det specifika området. Författarnas åsikter styrks av respondentens 

uppfattning om att en blogg ger en mer tillförlitlig bild och gör den mer trovärdig än andra 

medier. Respondenten utvecklar detta resonemang och säger att det skrivna ordet är trovärdigt 

på grund av journalismen.  Respondenten menar att om en konsument ser upp till bloggaren 

kommer denna i högre grad köpa produkterna som visas (beteende). Denna åsikt styrks av 

Solomon et al. (2006) och Evans et al. (2008) resonemang om att konsumentens reaktion blir 

annorlunda beroende på hur konsumenten påverkas av vad denne vet om objektet och vad de 

känner inför det. Dock menar respondenten att om blogginlägg innehåller för mycket 

gratisprodukter påverkar detta konsumenterna att misstro bloggaren. Författarna Barron och 

Cowley (2008) menar att konsumenter ofta får en negativ inställning när produktplaceringen 

sker på ett alltför uppenbart sätt, vilket är fallet med gratisprodukterna som produktplaceras 

enligt respondent A2.   

Barron och Cowley (2008) för ett resonemang om att en för uppenbar produktplacering 

innebär att konsumenten får en negativ inställning mot produkten. Respondent A2 uppfattar 

uppställningen av cidern och glaset på fotografiet i Elsas blogg som reklam och är därför 

irriterande menar respondenten. 
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5.6 Respondent B2 

Respondenten B2 känner sig negativt inställd till produktplaceringen i bloggar särskilt om 

bloggaren visas upp gratisprodukter för då menar respondenten att detta är reklam. I exemplet 

med Blondinbella menar respondenten att detta är en uppenbar produktplacering eftersom det 

är på Blondinbellas blogg. Detta exempel finner respondenten som irriterande. Solomon et al. 

(2006) menar att en konsument tar ställning, medvetet eller omedvetet till ett varumärke och 

detta påverkar attityden till det. Detta är tydligt då respondenten har en uppfattning om 

varumärket Blondinbella som påverkar den attityd respondenten har till produktplaceringen, i 

detta fall blir negativt. Respondenten har övertygelsen att Blondinbella som avsändare innebär 

reklam (kognition) vilket gör att produktplaceringen uppfattas som irriterande (inverkan). 

Solomon et al. (2006) och Evans et al. (2008) inkluderar kunskap i den kognitiva delen av en 

attityd. Respondentens tidigare kunskap är att Blondinbella har med reklam på sin blogg. 

Detta gör att respondenten uppfattar inlägget som reklam och detta för en negativ reaktion 

från respondenten. Barron och Cowley (2008) menar att om produktplaceringen är för 

uppenbar kan den skapa en negativ reaktion från konsumenten, vilket det får från respondent 

B2. Dahlén och Lange (2003) för ett resonemang kring absoluta attityder, respondenten är 

övertygad om att Blondinbella sänder ut reklam vilket gör att respondenten letar efter tecken 

på att det är reklam och inte ser det som en rekommendation.  

 Respondenten menar att denne tror att allt är reklam i bloggar. Reaktionen mot detta kan 

vara både negativ och positiv. Däremot i nästa exempel med Elsa och cidern kan 

respondenten tänka sig att smaka cidern, således upplevs inte produktplaceringen som 

negativ. Respondenten menar att denne hellre skulle köpa något som denne ser i en blogg än i 

en film och att respondenten uppfattar bloggar som mer personligt än film och musikvideo. Så 

i vissa fall tycker respondenten att det mer är tips om produkter än produktplacering. Båda 

exemplen använder sig av sambandsproduktplacering då inläggen ingår i ett sammanhang, 

den ena beskriver en resa medan den andra beskriver en kväll. En skillnad mellan inläggen är 

att både varumärke och produkt syns i Blondinbellas blogg medan i Elsas blogg visas endast 

produkten upp men inte varumärket. Fill (1995) menar att produktplacering är ett sätt att ta 

bort irritationen som konsumenter sammankopplar med reklam. Detta kan vara ännu en 

förklaring till skillnader mellan attityder till produktplaceringen i de två bloggarna. Elsa 

nämner aldrig vilket varumärke det är vilket gör kopplingen till företaget mindre tydlig då 

bara produkten visas och detta kan göra att respondenten inte uppfattar det som 

produktplacering. För att dessutom återkomma till Dahlén och Langes (2003) resonemang om 
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absoluta attityder så visar denna jämförelse att även om mediet är detsamma så är attityden 

olika då respondenten är övertygad om att Blondinbella innebär reklam men har ingen 

uppfattning om Elsa.  

 I filmen Casino Royale menar respondenten att produktplacering tillhör filmen. 

Inställningen till produktplacering i detta exempel är således positiv. Detsamma gäller i 

datorspelet Sims där respondenten till och med menar att produktplaceringen ökar realismen i 

datorspelet. Detta tyder på att respondenten inte har en generell negativ inställning till 

produktplacering. Evans et al. (2008) diskuterar att flera faktorer har en inverkan på en 

persons attityder och hur dessa förutsäger ett beteende. Respondenten i detta fall är positivt 

inställd till produktplaceringen i både filmen och datorspelet men detta behöver inte betyda att 

respondenten kommer att köpa produkterna för att de visas i ett datorspel eller i en film. Det 

kan följaktligen vara andra faktorer såsom sociala faktorer som gör att även om inställningen 

är positiv kan det kanske aldrig leda till en effekt.  

5.7 Respondent C2 

Respondent C2 upplever produktplacering som irriterande om produktplacering är för 

uppenbar. Barron och Cowley (2008) menar att den önskade effekten av produktplacering 

från företagets sida är att konsumenterna ska få en mer positiv inställning till företaget och 

dess produkter. Detta vänds dock till det motsatta när produktplaceringen sker på ett 

uppenbart sätt, vilket respondent C2 regerar på om produktplaceringen är för uppenbar. Karrh 

(1995) menar att när konsumenterna uppfattar produktplaceringen som reklam kan 

konsumenterna få en negativ inställning till både företaget och mediet. Vidare tror 

respondenten att produktplacering påverkar de som är yngre än denne själv i högre grad än de 

som är äldre. Schiffman et al. (2007) menar att konsumenten har kunskap och uppfattningar 

från tidigare erfarenheter och information. Respondentens åsikt om den yngre målgruppen 

kan ha baserats på dennes tidigare erfarenheter och information om produktplacering när 

denne var yngre.  Respondenten menar att i filmklippen Casino Royale och Sex and the City 

tillhör produktplaceringen filmernas handling. Enligt författaren Russel (2002) skulle detta i 

så fall kategoriserats till en sambandsindelning, då produkterna är integrerade med filmens 

handling.  Författaren Fill (1995) menar att produktplacering ofta tar bort irritationen 

konsumenter kan förknippa med reklam. Dessutom når företaget ut med sina produkter och 

varumärke till konsumenterna utan att störa dem och har förmånen att inte urskiljas som 



     
  Fundin, Nilsson & Ohlner 

 

44 
 

reklam av konsumenterna (Karrh 1998; Löfgren, 2003). Detta gör både Casino Royale och 

Sex and the City enligt respondenten. 

 Respondenten upplever en större närhet till bloggar än andra medier och menar att det mer 

känns som ett tips när det kommer från en blogg än produktplacering. Enligt författarna Parise 

och Guinan (2008) kan konsumenter i hög grad bli påverkade av bloggares personliga 

rekommendationer av varumärken och produkter. Solomon et al. (2006) menar att nivån 

identifikation är när en person vill likna en annan individ eller grupp och formar därför 

likartade attityder för att passa in, respondentens åsikter stämmer överens med detta. 

Respondenten tror även att en blogg har en större genomslagskraft än vad exempelvis mediet 

film har. I Blondinbellas inlägg tycker respondenten produktplaceringen är för uppenbar, 

konsumentens negativa inställning ökar när produktplaceringen sker på ett uppenbart sätt. För 

att produktplaceringen ska lyckas och att konsumenterna ska få en positiv inställning till 

produkten eller varumärket är det viktigt med diskretion och integration i handlingen menar 

Barron och Cowley (2008). I Elsas blogginlägg finner respondenten inlägget irriterande men 

skulle ändå kunna tänka sig att smaka cidern. Evans et al. (2008) diskuterar att flera faktorer 

än personens attityder påverkar en persons beteende. Respondenten säger att inlägget är 

irriterande men skulle ändå tänka sig att kunna prova produkten, vilket blir ett inkonsekvent 

beteende. Solomon et al. (2006) menar att konsumenten följer andras preferenser för att uppnå 

acceptans inom gruppen. Detta kan vara fallet med denna respondents ställningstagande då 

författarna menar att en attityd betyder att konsumenten reagerar konsekvent på stimuli, vilket 

respondenten inte gör. Därför kan respondenten ha blivit påverkad av fokusgruppens attityder.     

5.8 Respondent D2 

Respondent D2 menar att i bloggar brukar denne gå tillbaka till äldre inlägg och leta efter 

produkttips, detta är ett beteende respondenten har. Reaktionen på Elsas inlägg blir att 

respondenten kan tänka sig att prova den (inverkan). Schiffman och Kanuk et al. (2007) 

menar att tidigare erfarenheter skapar den kognitiva delen av attityden. Då respondentens 

beteende antyder att denne brukar använda sig av bloggar innan köp och att den kognitiva 

uppfattningen är att konsumenter påverkas av produktplacering blir respondent D2 påverkad 

av produktplacering på bloggar. En ytterligare aspekt som stödjer detta är att vid exponering 

av Elsas inlägg om cidern kan respondenten tänka sig att prova produkten.  

 Exemplet från I, Robot menar respondenten är en parodi på produktplacering, detta har 

ingen koppling till varken beteende eller kognition. Bohner och Wänke (2002) menar att en 
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attityd inte behöver bestå av alla tre komponenterna. Respondenten menar att i musikvideor 

läggs det inte märke till produkter utan fokuset ligger på hur musikvideon är utformad. 

Medier delar Gripsrud (2002) in i primära och sekundära medier, primära används aktivt 

medan sekundära i anknytning med något annat, respondenten använder dessa medier på olika 

sätt. I musikvideor studerar respondenten inte produkter utan musikvideon i sig. 

5.9 Respondent A3  

Respondenten A3:s övertygelse är att konsumenter i allmänhet köper produkter för att de kan 

identifiera sig med en film eller karaktärerna i filmen, detta gäller även exemplet med Britney 

Spears och musikvideon Circus där respondenten tror att personer som identifierar sig med 

Britney Spears vill mer gärna köpa produkterna som visas. Detta har även en koppling till 

personens beteende då respondenten har köpt produkter som liknar produkter i Sex and the 

City. Solomon et al. (2006) menar att en attityd betyder att konsumenten reagerar konsekvent 

på stimuli, detta är tydligt då respondenten har uppfattningen om att konsumenter som 

identifierar sig med karaktären i en film köper produkterna. Detta är även något som 

respondenten själv gör. Attitydobjektet Sex and the City har en stark inverkan på 

respondenten då denne menar att när en produkt liknar något som visas i filmen vill A3 köpa 

produkten. Den inkluderade produkten i filmen får alltså troligtvis en positiv reaktion från 

denna respondent. Dahlén och Lange (2003) diskuterar absoluta attityder och menar att 

konsumentens selektiva perception gör att en konsument med en positiv inställning till ett 

attitydobjekt blir mer mottaglig för påverkan från attitydobjektet. Respondenten i detta fall 

blir alltså mer benägen att tycka om produkterna som visas i Sex and the City. Respondenten 

som redan är positiv tenderar att reagera positivt mot Sex and the City. Enligt Solomon et al. 

(2006) betyder detta att respondenten tillhör det empiriska steget i effekthierarkin då 

respondenten agerar utifrån sina känslor, det finns starka känslor för attitydobjektet det vill 

säga personen gillar Sex and the City och beteendet personen har utgår då ifrån detta. Detta 

gör att respondenten inte har en uppfattning av produkten förrän den är inköpt. Gripsrud 

(2002) anser att medier är med och definierar vem en människa är, då respondenten har en 

stark positiv attityd gentemot Sex and the City att detta är en del av hur personen vill bli 

uppfattad. Karrh (1998) för ett resonemang om att konsumenter letar efter mönster de vill 

följa i filmer samt att införskaffande av en viss produkt som en karaktär i en film har gör att 

personen upplever att han eller hon får en del av karaktärens attribut. Detta kan vara 

bakomliggande faktorer som påverkar respondenten till de starka positiva attityderna mot 
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produktplacering i Sex and the City filmen. Dock menar Evans et al. (2008) att det finns 

andra faktorer som kan påverka beteendet, även om produkten finns med i Sex and the City 

kan det finnas andra faktorer som påverkar respondenten till att inte köpa produkten. 

 Vissa produkter menar respondenten inte passar i datorspelet Sims, möbler är respondenten 

positivt inställd till medan kläder ser denne negativt på. Schiffman et al. (2007) menar att 

attityder påverkas av tidigare erfarenheter. Då respondenten är mer positivt inställd till möbler 

än kläder i Sims kan detta bero på en tidigare erfarenhet denne har.  

 Jenkins (2006) menar att bloggar anses som ett mer personligt medium. Respondenten 

finner produktplacering i bloggar som mer trovärdigt då denne menar att en blogg skrivs 

frivilligt och att det mer är en personlig rekommendation av ett köp än en produktplacering. I 

exemplet från Elsas blogg tycker respondenten att det är en dålig bild av cidern men att 

respondenten skulle känna igen produkten i butik. Solomon et al. (2006) menar att 

beteendemönstret varierar på grund av att produkter eller varumärken skiljer sig. Respondent 

A3 har en generellt positiv attityd gentemot bloggar men beroende på avsändaren skiljer sig 

attityden åt. I Elsas fall tycker respondenten att denna produktplacering inte är bra men skulle 

ändå känna igen produkten. Däremot med produktplaceringen i Kissies blogg finns ett tydligt 

avståndstagande då attityderna respondenten har mot Kissie gör att produktplacering i det 

mediet får en negativ konsekvens. Respondenten uppfattar även inläggen i de olika bloggarna 

på olika vis, inlägget från Kissie uppfattas som en klar produktplacering medan respondenten 

är osäker på Elsas inlägg, om det är fråga om en produktplacering eller inte. Karrh (1995) 

menar att om produktplaceringen uppfattas som reklam kan detta ses som negativt av 

konsumenten, vilket kan vara en förklaring på de olika attityderna kring produktplaceringen i 

de två bloggarna. Respondenten uppfattar Elsas produktplacering som en dålig form av 

produktplacering då varumärket inte syns. Evans et al. (2008) menar att attityder förändras 

och tillkommer genom interaktion med andra, då dessa attityder studerades genom metoden 

fokusgrupp är attityderna delvis färgade av de övriga i gruppen och det kan vara en förklaring 

till att åsikterna kring produktplacering i bloggar förändras vid de olika exemplen.  

5.10 Respondent B3 

Respondent B3 menar att när det är svenska produkter lägger denne märke till produkten. 

Respondenten tror också att konsumenter påverkas av produktplacering (kognition). Enligt 

Solomon et al. (2006) refererar den kognitiva komponenten till de övertygelser som en 

konsument har till ett attitydföremål. Individens åsikter behöver inte vara grundade på en 
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objektiv bedömning eller vara sanna men har ändå en påverkan på hur personen uppfattar 

verkligheten. Respondenten menar att ibland är produktplaceringen i filmer uppenbar att det 

kan bli irriterande. Kritik som har riktas mot produktplacering är när produktplaceringen blir 

för uppenbar kan konsumenterna få en negativ inställning till både mediet, produkterna och 

företaget (Karrh, 1995; Barron & Cowley, 2008). I filmklippet I, Robot menar respondent B3 

att produktplaceringen passar in i handlingen av filmen och störs inte av detta. Detta 

resonemang kan styrkas av Russels (2002) produktplaceringsindelningar då 

produktplaceringen är integrerad med handlingen enligt respondenten.  Produkterna som visas 

i Bondfilmen Casino Royale menar respondenten inte är produktplacerade. Respondentens 

åsikter kan koppas samman med både Russels (2002) sambandsindelning och Lehus (2007) 

resonemang om listighetsplacering då produktplacering är utav en sådan naturlig aspekt för 

konsumenterna vilket gör det svårt att identifiera produktplaceringen. Även Fill (1995) 

diskuterar att en stor fördel med just produktplacering är att den ofta är diskret och integrerad 

i ett medium vilket gör att större delen av publiken accepterar denna typ av 

marknadskommunikation. Respondenten berättar att om de produkter som visas i Sex and the 

City skulle finnas i butik, skulle respondenten köp dessa (beteende). Enligt Solomon et al. 

(2006) och Evans et al. (2008) blir konsumentens attityd annorlunda beroende på vad 

konsumenten vet om objektet och vad denne känner inför det. Då respondenten är positivt 

inställd till tv-serien blir attityden även positiv. Dock tror respondenten att produkter som 

finns med i ett datorspel inte påverkar konsumenter till köp, men tror att däremot att okända 

företag skulle få en bättre respons om de skulle produktplacera i ett datorspel. Respondenten 

tycker att kläder inte passar in att produktplacera i datorspelet Sims. Däremot är möbler något 

som respondenten upplever passar in i datorspelet. Schiffman et al. (2007) menar att attityder 

påverkas av tidigare erfarenheter. Då respondenten är mer positivt inställd till möbler än 

kläder i Sims kan detta bero på en tidigare erfarenhet denne har.  

Produktplacering i bloggar tycker respondenten är svårt att avgöra om det är 

produktplacering eller inte. Detta kan kopplas till Lehus (2007) produktplaceringsindelning 

frammanande placeringar. Här syns eller uttalas inte varumärket utan istället är det produkten 

som är integrerad i handlingen. Även Löfgren (2003) menar att produktplacering har 

förmånen att den inte urskiljs som reklam av konsumenter. Likaså i Elsas blogginlägg tycker 

respondenten att det är svårt att urskilja om det är produktplacering eller inte då inlägget är 

”smidigt” gjord. Respondenten berättar att denne blir denne nyfiken på att prova cidern och 

skulle köpa den bara för att testa. Detta resonemang kan återigen Solomon et al. (2006) 
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beteendekomponent kopplas samman till eftersom denna komponent rör konsumentens avsikt 

att göra någonting angående ett attitydföremål. Kisses blogginlägg har respondenten starka 

åsikter om och menar att då denne inte gillar Kisse som person skulle inga rekommendationer 

från henne ha någon inverkan. Enligt Dahlén och Lange (2003) fokuserar konsumenter som 

har en negativ inställning istället på de negativa sidorna av företagets produkter eller deras 

reklam. Respondenten har sedan tidigare en negativ inställning till Kisses blogg och därför 

reagerar respondenten till allt som Kisses rekommenderar.  

5.11 Respondent C3 

Respondent C3 vill inte att reklamfria kanaler ska tillåta produktplacering, då respondenten 

menar att detta blir uppenbart och att denne får en negativ attityd till mediet och företaget i 

fråga. Solomon et al. (2006) menar att en individs attityd är en inlärningsprocess, att vad en 

individ lär sig om ett stimulus eller ett objekt utvecklar denne då en sympati eller antipati mot 

attitydobjektet. Respondenten som är van att inte se någon reklam i reklamfria kanaler 

utvecklar en motvilja mot produktplacering i detta medium. Även författarna Dahlén och 

Lange (2003) menar att de konsumenter som har en negativ inställning istället lägger fokus på 

de negativa sidorna av företagets produkter eller deras reklam, vilket respondenten i detta fall 

gör. I filmklippet från Casino Royale menar respondenten att det är för mycket fokus på 

produkterna i filmen. Klippet har både en auditiv- och visuell indelning, då produkterna både 

exponeras och konverseras om. Enligt Huges (2005) är det viktigt att företagets varumärke får 

en verbal omnämning eftersom detta ökar möjligheten att konsumenterna kommer ihåg 

produkten. Dock menar Fill (2005) att det är viktigt att produkten är integrerad i filmens 

handling, vilket respondenten inte anser att produkterna är då produkterna tar över filmens 

handling. Produktplaceringen ger heller inte någon detaljerad information eller förklaring om 

en produkt (Fill, 1995), vilket kan medföra att respondenten anser som denne gör.  

Författarna Kaarh (1998), Löfgren (2003) och Fill (1995) menar att produktplacering är ett 

lämpligt och effektivt promotionverktyg för företag att nå ut med sina produkter och sitt 

varumärke till konsumenter utan att störa konsumenterna, då det är svårt för konsumenterna 

att urskilja om det är reklam. Dessutom är produktplaceringen ofta diskret och integrerad i ett 

medium. Respondent C3 menar att produktplacering i datorspel är något företag ska satsa på 

då många idag väljer bort de traditionella medierna och väljer att spela datorspel istället. 

Respondenten menar att det är bra att produktplacera möbler i datorspelet Sims. 

Respondenten fortsätter och menar att produktplacering ökar realismen i datorspelet och att 
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detta kommer bidra till att konsumenterna kommer köpa företagets produkter. Författaren 

Jenkins (2006) menar att datorspel påverkar när det förstärker redan existerande övertygelser 

som konsumenten har. Dock menar respondenten att reklam i sportdatorspel ofta inte 

uppfattas. Enligt Balasubramanian (1994) finns det alltid en risk att en produkt inte upptäcks, 

detta sker ofta då produktplaceringen sammanfaller med scener som är distraherande eller 

actionrika, vilket sportdatorspel ofta kan vara enligt respondenten.  

I mediet bloggar är det är svårt att veta om det är produktplacering då en bloggare skriver 

och berättar om sitt vardagliga liv menar respondent C3. Respondenten tror att bloggar har en 

större påverkan då dessa uppfattas som mer trovärdiga än traditionell reklam. Respondentens 

resonemang kan koppas samman med Solomon et al. (2006) åsikter om att konsumenten 

skapar starka känslor för varumärket (inverkan) vilket sedan leder till att konsumenten agerar 

emotionellt vid köp (beteende), för att sedan efter köpet skapa en uppfattning av produkten 

eller varumärket (kognition). Då respondenten menar att konsumenter är intresserade av 

bloggarens vardag skapas ett intresse (inverkan) och rekommendationer från bloggaren kan 

påverka konsumenters köpbeslut (beteende). Dock menar respondenten att uppenbar 

produktplacering i bloggar inte tas på allvar, vilket förstör för alla parter. Det är därför viktigt 

med diskretion och integration i handlingen för att produktplaceringen ska lyckas (Barron & 

Cowley, 2008).  

5.12 Respondent D3 

Respondent D3 tycker att det är viktigt att kunna identifiera sig med produkten som 

produktplaceras annars uppfattar respondenten produktplaceringen som negativ. Detta 

resonemang styrks av Solomon et al. (2006) och Evans et al. (2008) som menar att 

konsumentens attityd är annorlunda beroende på vad konsumenten vet om objektet och vad 

denne känner inför det. Även Lehu (2007) menar att produktplacering kan påverka 

konsumenters attityder till att bli mer positivt inställda till företagets produkt eller varumärke. 

Respondenten föredrar produktplacering framför reklamavbrott, vilket författarna Fill (1995) 

och Karrh (1998) diskuterar och menar att produktplacering tar bort irritationen konsumenter 

förknippar med reklam och på detta sätt når företag ut med sina produkter eller sitt varumärke 

till konsumenter utan att störa dem. I filmklippet I, Robot tycker respondenten att 

produktplaceringen är uppenbar och uppfattar produktplaceringen som ”störig”. Fill (2005) 

menar att när konsumenterna uppfattar produktplaceringen som reklam blir detta negativt för 

både företaget och mediet. En negativ inställning ökar när produktplaceringen sker på ett 
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uppenbart sätt. (Barron & Cowley, 2008). I filmklippet från Casino Royale tycker däremot 

respondenten att produktplaceringen är bra då produkterna är integrerade i filmens handling 

och att de knappt uppfattas. Detta menar Fill (2005) är en fördel med produktplaceringen då 

den ofta är diskret och integrerad i ett medium. Även Russels (2002) sambandsindelning kan 

appliceras då respondenten anser att produkterna är integrerade i filmens handling.  

Respondenten menar att produktplacera möbler i Sims är naturligt. Produktplacering i Sims 

kan kategoriseras in i Lehus (2007) ”frammanande placeringar”. Här syns eller uttalas inte 

varumärket, istället är det produkten som är integrerad i handlingen. Författaren Jenkins 

(2006) menar att datorspel påverkar konsumenter när det förstärker redan existerande 

övertygelser, vilket det i respondent D3:s fall gör. Respondenten anser att bloggar är ett mer 

pålitligt och trovärdigt verktyg att använda än andra medier. Jenkins (2006) menar att detta 

medium är mer personligt och konsumenter kan bli mer påverkade av bloggarens personliga 

rekommendationer. Respondenten anser inte att Elsas blogginlägg är en produktplacering då 

varumärket inte syns. Detta kan dock få en negativ effekt enligt Balasubramanian (1994) som 

menar att det alltid finns en risk att en produkt inte upptäcks utan förblir obemärkt då 

konsumenterna inte upptäcker produkten eller varumärket lika lätt som de gör med traditionell 

reklam. 

5.13 Respondent E3 

Respondent E3 tror att konsumenter påverkas av produktplacering och respondenten brukar 

lägga märke till produktplacering i filmer där svenska varumärken är med. I Sex and the City 

skulle respondenten kunna tänka sig att köpa en produkt för att den är med i filmen. 

Respondenten har således en positiv reaktion på detta. Fill (1995) menar att konsumenter har 

lätt att acceptera produktplacering. Respondenten har trots att denne tror att produktplacering 

påverkar konsumenter ingen negativ uppfattning om produktplacering, tvärtom som i 

exemplet med Sims får detta en positiv reaktion från respondenten. Respondenten menar att 

denne kommer att se flaskan i exemplet från Elsas blogg framför sig vid ett eventuellt köp av 

cider vilket Barron och Cowley (2008) menar är en av idéerna med produktplacering, det vill 

säga att kunna framkalla minnet av det vid ett senare köptillfälle. Respondenten uppfattar inte 

cidern som en produktplacering vilket innebär att detta inte uppfattas som negativt av 

respondenten vilket Karrh (1995) menar kan vara en reaktion på produktplacering.  

 När det gäller datorspel är respondent E3 positiv och kan tänka sig att gå och prova en 

produkt för att den är med i ett datorspel. Produktplaceringen av möbler i Sims är 
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respondenten positivt inställd till. Schiffman et al.(2007) menar att en del i kognitionen hör 

samman med den tidigare kunskap personen har kring ämnet. Tidigare erfarenheter som 

respondenten har upplevt är att denne sällan lagt märke till produkter i sportdatorspel. 

Balasubramanian (1994) menar att produkter inte alltid uppfattas om det är något annat som 

distraherar. 

 Respondenten tar avstånd från det som Kissie skriver om på sin blogg, därför blir effekten 

av det som publiceras där negativ. Evans et al. (2008) anser att genom att studera attityden går 

det att öka sannolikheten för att kunna förutsäga ett beteende. Respondenten i detta fall 

undviker Kissies blogg men då Evans et al. (2008) menar att det alltid kan finnas andra 

faktorer som spelar in kan även detta mönster brytas eftersom attityder ständigt utvecklas 

enligt författarna.  
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Kapitel 6 – Slutsatser 

 I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Vidare ges en översikt 

av studenternas attityder till de fyra olika medierna som diskuterades i 

analysen. Utifrån detta besvaras sedan uppsatsens 

problemformulering och syfte. 

Syftet med denna studie var att inom segmentet studenter identifiera och analysera skillnader i 

attityder till produktplacering i de olika medierna filmer, musikvideor, datorspel och bloggar. 

Följande problemformulering skulle hjälpa till att nå det syftet: ”Vad har studenter för 

attityder till produktplacering i de olika medierna filmer, musikvideor, datorspel och 

bloggar?” Nedan ges en översikt av resultatet i varje mediumkategori och studenternas 

attityder har sammanställts under ABC-modellens kategorier inverkan, beteende samt 

kognition. Då studenternas attityder ibland var ganska skilda åt var det svårt att dra kortfattade 

slutsatser inom varje mediekategori och därför finns det en större bredd av attityder på vissa 

resultat än andra.  

6.1 Filmer 

Denna studie har kommit fram till att studenters attityder till produktplacering i filmer 

gällande inverkan överlag är positiv. De flesta uppmärksammar produktplaceringen och anser 

att filmer är ett mer kontrollerat medium för produktplacering jämfört med andra. De anser 

även att produktplacering är ett naturligt inslag i många filmer och måste därför finnas med. 

Många av respondenterna i fokusgrupperna menar även att när produkten är integrerad med 

filmens handling, en så kallad sambandindelning, är produktplaceringen inte störande. Istället 

menar respondenterna att detta är naturligt inslag och bör finnas med i filmen. Flera 

respondenter menar dessutom att om produkterna som produktplaceras i filmer skulle passa 

deras ekonomiska situation skulle de överväga att köpa produkterna. Dock menar flera 

studenter att de tar avstånd från produkter som de menar förekommer onaturligt i filmer. Detta 

stämmer överens med den forskning som finns på området. En annan student lägger i 

synnerhet märke till produktplacering av svenska varumärken. Dock menar en student att om 

ett okänt varumärke, som denne inte känner igen, inte är produktplacering alls.  

Gällande beteende så letar en student avsiktligt efter produkter i filmer och en annan köper 

vissa produkter om de finns i butik Dessutom berättar flera av respondenterna då de 
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identifierar sig med rollkaraktärerna letar de efter produkterna som visats från filmen. Detta 

beteende var speciellt tydligt i filmklippen från Sex and the City och Bondfilmen Casino 

Royale.  

När det gäller kognition tycker flera studenter att det måste finnas ett samband mellan 

produkt och film samt att det måste gå att relatera till. Vidare anser en student att om det är en 

onaturlig produktplacering får den en negativ reaktion. Några studenter anser att i synnerhet 

yngre konsumenter påverkas av produktplacering och att äldre konsumenter är mer medvetna. 

Detta kan vara förknippat med studenternas tidigare erfarenheter av produktplacering och 

jämför detta med när de var yngre. Vidare anser flera att produktplacering tillhör filmen samt 

att effekten av produktplacering kan variera beroende på hur den tilltalar konsumenterna. En 

student menar att en bra produktplacering är när en karaktär i en film uttrycker en förtjusning 

över en produkt. Respondenten föredrar alltså en varumärkesplacering som är auditiv, vilket 

forskning visat är ger en mer långvarig effekt än den visuella produktplaceringen.  

6.2 Musikvideor  

Studenters attityder till Britney Spears musikvideo ”Circus” gällande inverkan var mindre 

positiv då många ansåg att det var för mycket fokus på produkterna. Detta kan bero på att 

studenternas tidigare attityd, och att om de redan har en negativ attityd till produkten eller 

attitydobjektet är det svårt att förändra studentens attityd. Dessutom går detta även att koppla 

till tidigare forskning gällande att om produktplaceringen är för uppenbar kan detta leda till 

negativa attityder. Angående beteende så tittar en student mer på videons innehåll än 

produkterna. En annan menar att denne inte skulle köpa en dyr produktplacerad produkt, då 

detta inte passar dennes ekonomi. Gällande kognition tycker en student att inte det är fråga om 

produktplacering eftersom märket är okänt för denne samt att musikvideor är ett annorlunda 

forum att placera ett sådant märke i. Resonemanget stryks av tidigare forskning då 

konsumenter inte uppfattar produktplaceringen och påverkas av detta omedvetet. Vidare anser 

en student att personer som identifierar sig med artisten i musikvideon, i detta fall Britney 

Spears kommer att köpa produkterna. 

6.3 Datorspel  

Studenters attityder till datorspel angående inverkan överlag är positiv och de flesta anser att 

ett datorspel som Sims blir bättre av att använda produktplacering eftersom det ökar 

realismen. Vidare menar flera studenter att produktplacering i Sims känns naturligt, då detta 

kan förstärka redan existerande övertygelser som konsumenten har. Produkter som 
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produktplaceras i datorspel är dessutom integrerade i handlingen, vilket tidigare forskning 

förespråkar. Dock tycker flera att det är viktigt att anpassa produktplaceringen efter 

målgruppen. Vidare anses det att produktplacering i datorspel är bra då allt fler konsumenter 

väljer bort tv för datorspel. När det gäller beteende skulle flera studenter kunna köpa möbler 

som är med i datorspelet men inte kläder. Angående kognition skulle flertalet studenter inte 

kunna tänka sig att köpa en produkt bara för att den är med i datorspelet Sims. De tror vidare 

inte att konsumenter köper produkter för att de exponeras i ett datorspel. En student tycker 

tvärtom och anser att konsumenter köper mer av en produkt då den är med i ett datorspel. En 

annan student tror att okända företag skulle få bättre respons av produktplacering i datorspel. 

Vidare anser en annan att produktplacering i datorspel ökar realismen, att för mycket reklam i 

sportdatorspel inte uppfattas, samt att produktplacering i datorspel är bra då allt fler väljer bort 

tv för datorspel.  

6.4 Bloggar  

Studenters attityder till bloggar gällande inverkan är mindre positiv då de flesta anser att 

blogginläggen känns köpta och att det därmed är irriterande. Förklaringen till detta kan vara 

att många har uppfattningar om avsändaren sedan tidigare och uppfattar därför 

produktplaceringen som negativ. Vissa är dock osäkra på vilka av inläggen som är köpta eller 

inte. De flesta upplever dock produktplacering i bloggar som mer personligt, trovärdigt och 

tillförlitligt där det finns en större närhet till konsumenterna. Bloggerskan Elsas 

produktplacering gillar de flesta bäst och de skulle kunna tänka sig att prova produkten hon 

rekommenderar. Elsas inlägg uppfattades inte som störande av de flesta studenter utan istället 

som en smidig typ av produktplacering. Flera studenter menar att när det gäller personer som 

bloggar och dokumenteras deras vardag är det svårt att veta när det är produktplacering eller 

inte. En student tycker att bloggerskan Kissie är elak och att hennes tips inte är trovärdiga. 

Gällande beteende brukar några studenter gå tillbaka och titta på äldre inlägg i bloggar för att 

hitta produkttips. En annan student brukar köpa produkter efter bloggars rekommendationer. 

Vidare skulle en av studenterna känna igen produkten som visats i en av bloggarna i affären. 

En annan student känner starkt motstånd i de fall då produktplaceringen är för tydlig. Flera av 

studenterna kopplar samman Blondinbella med produktplacering. En student menar att då 

denne anser att bloggerskan Kissie är elak skulle denne inte då in på hennes blogg eller ta 

rekommendationer från henne. Beroende på vilken blogg som produktplaceringen är i har en 

effekt på hur produktplaceringen mottas. Angående kognition är många studenter osäkra på 
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när det är fråga om produktplacering eller inte. Flera anser att det inte är fråga om 

produktplacering i de fall då varumärket inte syns. Vidare anser de flesta att produktplacering 

i bloggar är mer trovärdigt och pålitligt än annan reklam då de skrivs frivilligt. Några anser att 

om läsare ser upp till bloggaren eller identifierar sig med denne är det större chans att de 

kommer att köpa produkterna. En annan hävdar att om produktplaceringen inte är trovärdig 

kommer inte läsaren att fortsätta läsa bloggen.  

6.5 Praktisk nytta 

Studenterna i undersökningen är överlag positiva till produktplacering. Studien visar på att det 

finns skillnader i attityder till produktplacering i de olika medierna film, musikvideo, 

datorspel och bloggar. Genom att marknadsföraren är medveten om dessa skillnader kan 

produktplaceringen effektiviseras och anpassas till de olika medierna. Detta kan innebära att 

produktplaceringen når bättre ut till den tänkta målgruppen.   
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Kapitel 7 – Reflektioner 

I detta kapitel granskas uppsatsen kritiskt samt att förslag till fortsatta 

forskning presenteras.  

7.1 Kritisk granskning 

Svårigheten med att göra en undersökning med attityd är hur resultaten ska tolkas. Då attityd 

är ett mycket svårt begrepp att mäta är det mycket svårt att säga att respondenternas svar 

kommer leda till en handling. Då uppsatsens empiriska del bygger på fokusgrupper, finns det 

en även en risk att den sociala påverkan från fokusgruppen kan haft en roll i svaren som 

respondenterna utgett. Därmed finns det inga garantier för att dessa svar speglar eller 

representerar den ”sanna” bilden av produktplaceringens påverkan eller respondenternas 

attityd till de olika medierna. Uppsatsens slutsatser gäller därmed under förutsättning att 

respondenternas svar är en sanningsenlig skildring av verkligheten.  

7.2 Förslag på fortsatt forskning 

Vi anser att det är av intresse att jämföra olika åldergruppers uppfattningar om 

produktplacering, då det framkom i empirin att några av respondenterna trodde att den yngre 

målgruppen påverkas lättare av produktplacering.  I slutsatserna ser vi även ett tydligt mönster 

att de flesta respondenter anser att blogg är ett personligare medium men tvekar på om 

produkterna produktplacerats eller inte, det skulle därför vara intressent att se om 

konsumentens attityd påverkas av att veta om det är produktplacering eller en 

rekommendation från bloggaren.  
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Bilaga 1 

1. Individer i åldersegmentet väljs ut och bjuds in till fokusgruppmötet. Varje person får 

ta med sig en annan person inom samma åldersegment till mötet. Mötet hålls hemma 

hos en av forskarna.  

2. Vi presenterar ämnet och går igenom upplägget på mötet. 

3. Alla bjuds på fika och får presentera sig själva. 

4. För att starta diskussionen visas material (filmklipp, bilder) där produktplacering ingår 

upp. Gruppen uppmanas att diskutera och reflektera över materialet. Gruppen blir även 

ombedd att prata om sina tidigare upplevelser av produktplacering. 

5. När fokusgruppmötet är slut kommer vi forskare att diskutera det som kom upp under 

mötet för att öka den interna reliabiliteten och att alla i forskningsgruppen tolkar 

materialet på samma sätt. 
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Bilaga 2  

Guide till fokusgrupperna 

 Presentation av vårt ämne, hur fokusgruppen kommer att gå till (spela in, alla 

kommer att vara anonyma) 

 Vad har ni för tidigare erfarenheter av produktplacering? Brukar ni lägga märke till 

det? 

 Har ni sett dessa filmer (I, Robot, Sex and the City & Casino Royale) tidigare? Lade ni 

i så fall lagt märke till produktplaceringen i dessa filmer? 

 Visa klippen från filmerna (I, Robot, Sex and the City & Casino Royale) 

 Vad tycker ni om produktplacering i filmer? 

 Finns det en större chans att ni skulle överväga att köpa dessa produkter som 

exponeras i exemplen? 

 Tror ni att konsumenter påverkas av produktplacering i filmer? 

Musikvideo 

 Visa klippet från musikvideon (Britney) 

 Har ni sett denna video tidigare? 

 Har ni då lagt märke till produktplaceringen? 

 Vad tycker ni om produktplacering i musikvideor? 

 Finns det en större chans att ni skulle överväga att köpa dessa produkter som 

exponeras i exemplet? 

 Tror ni att konsumenter påverkas av produktplacering i musikvideor? 

Datorspel 

 Har ni spelat Sims? Har ni lagt märke till produktplacering i detta spel? 

 Visa materialet från datorspelet 

 Vad tycker ni om produktplacering i spel? 

 Finns det en större chans att ni skulle överväga att köpa dessa produkter som 

exponeras i exemplen? 

 Tror ni att konsumenter påverkas av produktplacering i spel? 
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Bloggar: 

 Visa materialet från bloggarna 

- Hotell (Blondinbella) Alkohol (Elsa) & Plastikoperation (Kisses) 

 Vad tycker ni om produktplacering på bloggar? 

 Finns det en större chans att ni skulle överväga att köpa dessa produkter som 

exponeras i exemplen? 

 Tror ni att konsumenter påverkas av produktplacering i bloggar? 

 

Generella 

 Finns det produkter som ni anser inte bör visas? 

 Har det någon betydelse i vilket sammanhang som produkten visas i? 

 Har det någon betydelse för vilken publik produktplaceringen visas för? 

 

.  
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Bilaga 3 

 

Analysschema respondent A1 

Medium  Inverkan Beteende Kognition 

 

Film 

 

- En bra film kan göra att A1 

köper produkter 

 

- Tar avstånd från produkter 

som förekommer i onaturlig 

pp 

 

 

- Måste finnas samband 

mellan produkt och filmen 

I, Robot 

 

- 

 

- - 

Casino Royale  - - - 

Sex and the City - - - 

    

Musikvideo 

Circus 

- 

- För mycket fokus på 

smyckena 

- 

- Inte köpa en dyr pp 

produkt 

 

- 

- 

 

Datorspel 

 

- Viktigt att tänka på 

åldergruppen 

 

- 

 

         - 

Sims - - - 

 

Blogg 
  
- Närmare än andra medium 

 

- 

- Identifikation  med 

bloggaren för att vilja köpa 

produkten 

 

Blondinbella 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Elsa 

 

Starkt motstånd då pp är för 

tydligt 

 

- Starkt motstånd då pp är 

för tydligt 

 

- 

 

Kissie 

 

- Osäker på om det är pp 

 

- 

 

- 
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Analysschema respondent B1 

 

Medium  Inverkan Beteende Kognition 

 
Allmänt PP 

 

 
- 

 

- 

 

- 

Film - Märker PP 

- Mer kontrollerat än i andra 

medier 

- Gillar filmen och därför 

köpa produkten 

 

 

- 

 

- 

I, Robot - - - 

 

Casino Royale  

 

 

- 

 

- 

 

- 

Sex and the City - PP måste finnas i denna typ 

av film 

- Naturligt 

 

- 

 

- 

    

    

Musikvideo 

 

Circus 

- 

 

- För mycket fokus på 

smyckena 

- - 

 

- 

    

 

Datorspel 

 

 
-Anpassa PP efter målgrupp 

 

- - 

Sims -PP i Sims är ”snyggt” 

- Tillåtet med PP i spel till 

13-14 åringar 

 

- - Inte köpa för att en produkt 

är med i Sims 

 

Blogg 

 

- Produkter som visas kan 

vara PP 

- Mer närhet till blogg 

 

- Köper produkter efter 

blogg rekommendationer 

 

- Svårt att skilja på PP och 

inte PP 

 

Blondinbella 

 

- Inlägget känns köpt 
 

- 

- 

 

Elsa 

 

- Smidigt 

-  Vilja köpa 

 

- 

 

- Varumärket syns ej = inte 

PP 

 

Kissie - - - Osäker PP 
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Analysschema respondent C1 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

 

Allmänt PP 
 
- 

 

- 
 
- Måste gå att relatera till 

    

Film - Inte köpa en dyr produkt 

för att den PP 

- - 

I, Robot                - - - 

 

Casino Royale  

 

               - 

 

- 

 

- 

 

Sex and the City 

 

- PP måste finnas i 

modefilmer 

 

- 

 

 

- 

    

    

Musikvideo 

 

Circus 

- 

 

- För mycket fokus på 

produkten  

- 

 

- 

- 

 

- 

    

 

Datorspel 

 

 
- 

 

- 

 

- Spelets åldersgrupp är 

viktig att tänka på 

 

Sims 

 

- PP är bra i detta exempel 

 

- 

 

- PP i Sims orsaker inte köp 

 

Blogg 
 

- 

 

- 

 

- Om fel produkt PP kommer 

läsaren inte fortsätta läsa 

bloggen 

 

Blondinbella 

 

- Inlägget är köpt 

 

- 

 

 

- 

 

Elsa 

 

- 

-  

- Inte PP då varumärket inte 

syns 

 

 

Kissie 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- Osäker om det är PP 
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Analysschema respondent D1 

 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

Allmänt PP - - - 

    

Film - mer kontrollerad PP i 

film/tv 

 

- - en onaturlig placering får 

en negativ reaktion 

I, Robot - - - 

 

Casino Royale  

 

- 

 

- 

 

- 

 

Sex and the City 

 

- PP måste finnas i 

modefilmer 

- exemplet är bra då 

förtjusning visas men 

produkten nämns inte. 

 

- 

 

- 

    

Musikvideo 

 

Circus 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- tycker inte att det är PP 

eftersom märket är okänt  

- tycker att det är ett 

annorlunda forum att placera 

ett sådant märke i. 

 

Datorspel 
 

- 
 

 

- 

 

- 

Sims - tycker att PP i Sims är 

snygg 

- - skulle inte köpa en produkt 

för att den är med i Sims 

 

Blogg 
 
- 

 

- 

 

- 

 

Blondinbella 

 

 

Elsa 

 

- inlägget känns köpt 

 

 

- tycker att denna pp är 

smidig 

 

- 

 

- 

 

 

- är osäker på om detta är PP 

då varumärket inte syns 

  

-är osäker på om det är PP 

 

- 

 

- 

Kissie - - - 

    

 



     
  Fundin, Nilsson & Ohlner 

 

71 
 

Analysschema respondent A2 

 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

 

Allmänt PP 
 
- 

 

- 
 
- Konsumenter påverkas av 

PP, särskilt yngre 
    

Film - - - 

 

I, Robot 

 

- Passar in i sammanhanget, 

blir en ”nostalgitripp”  

 

- 

 

-   

 

Casino Royale  

 

- PP ska finnas med, en del 

av filmen 

 

-  Tittar efter de senaste 

produkterna i Bondfilmerna 

 

- PP tillhör Bondfilmerna 

 

Sex and the City 

 

- 

 

- 

 

- 

    

    

Musikvideo 

 

Circus 

- PP är inte irriterade 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

    

 

Datorspel 
 

- 

 

- 

 

- PP påverkar och gör att 

konsumenter uppsöker 

butiken de finns i 

Sims - Sims blir bättre av PP 

eftersom realismen ökar 

 

- 

 

- 

 

Blogg 
 
- Mer tillit till något skrivet 

och därför mer trovärdigt 

med bloggar 
- En blogg som visar 

gratisprodukter är mindre 

trovärdig 

 

- 

 

- Det skrivna ordet är 

trovärdigt på grund av 

journalismen 

- Om någon ser upp till 

bloggaren kommer denna i 

högre grad köpa 

rekommenderade produkter 

 

Blondinbella 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Elsa 

 

- Denna typ av PP uppfattas 

som ”irriterande” 

 

- 

 

- Uppfattas som reklam på 

grund av uppställning av 

flaska och glas 

 

Kissie - - - 
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Analysschema respondent B2 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

Allmänt pp 

 

- - - konsumenter påverkas av 

pp. Särskilt yngre 

 

Film 

 

- - - äldre person= mer 

medveten 

I, Robot 

 

- - - 

Casino Royale  

 

- PP tillhör filmen - - PP tillhör filmen 

Sex and the City - - - 

    

    

Musikvideo 

 

Circus 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

    

Datorspel 

 

- - - 

Sims -  sämre om det inte fanns 

med riktiga produkter, 

lättare att relatera till 

-  PP inte negativt  i Sims  

- H&M och IKEA är logiska 

val i Sims  

- - 

 

Blogg 
 
- mer personligt än film eller 

musikvideo 

- visar upp gratisprodukter 

uppenbar PP 

- Konsumenter går inte på 

det 

- känns som ett tips när det 

kommer från en blogg 

 

 

 

     - brukar gå tillbaka till                

äldre inlägg 

 

 

     - B2 skulle hellre köpa 

ngt    från en blogg än i 

en film 

     - väldigt kritisk mot  

bloggar, allt är reklam 

 

 

Blondinbella - tycker att denna pp är 

irriterande 

- - eftersom Blondinbella är 

avsändare är det PP 

 

Elsa 

 

- kan tänka sig att smaka den 

 

 

- 

 

- 

Kissie - - - 
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Analysschema respondent C2 

 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

Allmänt PP - om PP är för uppenbart är 

det irriterande 
- - konsumenter påverkas av 

PP. Särskilt yngre 
    

Film - - 

 

- 

I, Robot - - - 

 

Casino Royale  

 

- PP tillhör filmen 

 

- 

 

- PP tillhör filmen 

 

Sex and the City 

 

- 

 

- 

 

- koncepten i filmen är PP 

    

    

Musikvideo 

Circus 

- - - 

    

 

Datorspel 
 
- 

 

- 

 

- 

Sims    

 

Blogg 
 
- upplever mer närhet till en 

blogg 

- känns som ett tips när det 

kommer från en blogg 

 

 

- 

 

- en blogg har större 

genomslagskraft än en film 

 

 

Blondinbella 

 

- tycker att denna PP är 

irriterande 

 

- 

 

- 

 

Elsa 

 

- tycker att denna PP är 

irriterande 

- kan tänka sig att smaka den 

 

 

- 

 

- 

 

Kissie - - - 
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Analysschema respondent D2 

 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

Allmänt PP - - - konsumenter påverkas av 

PP. Särskilt yngre 
    

Film - - - 

 

I, Robot - mer parodi på PP 

 

- - 

 

Casino Royale  

 

- 

 

- 

 

- 

 

Sex and the City 

 

- 

 

- 

 

- 

    

    

Musikvideo 

 

 

Circus 

- 

 

 

- 

- tittar mer på videons 

innehåll än på produkterna i 

den 

- 

- 

 

 

- 

    

Datorspel - - - 

Sims - - - 

 

Blogg 
 
- 

 

- brukar gå tillbaka till äldre 

inlägg och titta efter 

produkttips i bloggar 

 

 

- 

Blondinbella - - - 

 

Elsa 

 

- kan tänka sig att smaka den 

 

- 

 

- 

Kissie    
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Analysschema respondent A3 

 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

 

Allmänt PP 
 
- 

 

- 
 

- 
    

Film - - - Effekten av PP varierar 

beroende på hur det tilltalar 

konsumenterna  

 

I, Robot - - - 

 

Casino Royale  

 

- 

 

- 

 

- 

 

Sex and the City 

 

- 

 

- Har köpt för att något 

liknar produkter i denna film 

 

- När konsumenten 

identifierar karaktären vill de 

köpa produkterna. 

    

Musikvideo 

 

Circus 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- Personer som identifierar 

med Britney Spears köper 

produkterna 

 

Datorspel 
 
- Tröttnar på produkten om 

den visas i spelet och vill 

därför inte ha den 

 

- 

 

- Många yngre spelar spel 

och de är mer lättpåverkade 

- Tror att konsumenter 

tröttnar på produkter i spel 

 

Sims 

 

 

- 
 

- Skulle köpa möbler som är 

med i spelet men inte kläder 

 

- Möbler är naturligt och bra 

i detta spel 

 

Blogg 
 
- 

 

- 

 

- PP i bloggar är mer 

trovärdigt än annan reklam 

- Bloggar skrivs frivilligt 

- Bloggare rekommenderar 

sådant de själva köpt 

 

Blondinbella 

 

- Tips från Blondinbella 

hamnar högt upp på 

träfflistor på Google 

 

- 

 

- 

 

Elsa 

 

- En väldigt dålig bild om 

det är PP 

 

- Skulle känna igen flaskan 

på Systemet 

 

- 

 

Kissie 

 

- Kissie är elak och tipsen 

inte trovärdiga 

 

- 

 

- Detta är PP 
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Analysschema respondent B3 

 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

Allmänt PP - - - konsumenter påverkas av 

PP 

- lägger märke till svensk PP 
    

Film - - - en del filmer är det 

uppenbart med PP, kan bli 

ett irritationsobjekt 

 

I, Robot - stör sig inte på exemplet - - produkten passar in i 

filmen bra 

 

Casino Royale  

 

- mkt fokus på produkter i 

Bond 

- tror inte att Omega eller 

Rolex har betalat för att vara 

med i filmen 

 

- 

 

- 

 

- mkt fokus på produkter i 

Bond 

- tror inte att Omega eller 

Rolex har betalat för att vara 

med i filmen 

 

Sex and the City 

 

- 

 

- PP i denna film köper B3 

om det finns i butik 

 

- 

    

    

Musikvideo 

Circus 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

    

 

Datorspel 
 
- 

 

- 

 

- tror inte att konsumententer 

köper mer av en produkt för 

att den är med i ett spel 

- tror att okända ftg skulle få 

bättre respons av att 

medverka i PP i spel 

Sims - - - tror inte att kläder i 

Simsspelet ger ngn effekt 

- tycker att möbler är bra att 

PP i Sims 

 

Blogg 
 
- en person som bloggar 

dokumenterar en vardag och 

därför är det svårt att peka ut 

PP 

 

- 

 

- 

 

Blondinbella 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Elsa 

 

- tycker att den är spontan 

 

- nyfiken på cidern och 

skulle kunna tänka sig att 

köpa den 

 

- 

Kissie - - menar att då Kissie är elak 

så skulle respondenten inte 

gå in på denna blogg eller ta 

rekommendationer från 

henne 
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Analysschema respondent C3 

 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

Allmänt PP - vill inte att reklamfria 

kanaler ska tillåta PP 
- - 

    

Film - - - 

I, Robot    

 

Casino Royale  

 

- mkt fokus på produkter i 

Bond 

 

- 

 

- mkt fokus på produkter i 

Bond 

 

Sex and the City 

 

- 

 

- 

 

- 

    

    

Musikvideo 

Circus 

- - - 

    

 

Datorspel 
 
- tycker att PP är bra då fler 

väljer bort tv för spel 

 

- 

 

- tycker att PP är bra då fler 

väljer bort tv för spel 

- PP i spel ökar realismen i 

spelet 

- mkt reklam i sportspel inte 

uppfattas 

- konsumenter köper mer av 

en produkt för att den är med 

i ett spel 

 

Sims - - - att PP möbler är bra i Sims 

 

Blogg 
 
- en person som bloggar 

dokumenterar en vardag och 

därför är det svårt att peka ut 

pp 

 

- 

 

- PP i bloggar har en större 

påverkan eftersom det 

uppfattas som mer trovärdigt 

än annan reklam 

- uppenbar PP gör att en 

blogg inte tas på allvar 

 

 

Blondinbella 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Elsa 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Kissie - - - 
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Analysschema respondent D3 

 

 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

 

Allmänt PP 
 
- Viktigt att identifiera sig 

med produkten i PP annars 

är det en negativt 

 

- 
 
- 

    

Film - Föredrar PP framför 

reklamavbrott 

- - 

 

I, Robot 

 

- Uppenbart = ”störigt” 

 

- 

- 

 

 

Casino Royale  

 

- Bra då PP nästintill inte 

uppfattas 

 

- 

- 

 

Sex and the City 

 

- 

 

- 

- 

    

    

Musikvideo 

 

Circus 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Datorspel 

 

- En ny kanal för PP 

 

- 

- 

 

 

Sims 

 

- 

 

- 

- 

- Möbler är bra och naturlig 

PP i Sims 

 

Blogg 
 
- 

 

- 

 

- Mer pålitligt och trovärdigt 

 

Blondinbella 

 

- 

 

- 

- 

 

Elsa 

 

- 

 

- 

- Ingen effekt när 

varumärket inte syns 

 

Kissie - - - Detta är PP 
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Analysschema respondent E3 

 

Medium Inverkan Beteende Kognition 

Allmänt PP - - - 

    

Film - 

 

- Lägger märke till PP av 

svenska märken 

 

- konsumenter påverkas av 

PP 

I, Robot - - - 

 

Casino Royale  

 

- 

 

- 

 

- 

 

Sex and the City 

 

- skulle kunna tänka sig att 

köpa en produkt om det är 

inom rätt prisklass 

 

- 

 

- 

    

    

Musikvideo 

Circus 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

    

 

Datorspel 
 
- 

 

- skulle gå till butiken för att 

se på produkten om den 

fanns med i ett spel 

 

 

- tror att mkt reklam i 

sportspel inte uppfattas 

Sims - möblerna är bra PP i Sims - - 

 

Blogg 
 
- 

 

- 

 

- 

 

Blondinbella 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Elsa 

 

- skulle välja denna framför 

andra produkter då känner 

igen den 

 

- 

 

 

- tycker inte att detta är en 

PP 

Kissie - - Gillar ej, skulle inte gå in 

på denna blogg eller 

intressera sig för 

rekommendationer  

- 

 

 

 

 


