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Sammanfattning 

Produktplacering har blivit ett allt viktigare verktyg för marknadsföraren som vill nå ut till 

alla reklamtrötta tittare. För att få tittaren att köpa produkten och därmed lyckas med 

produktplaceringen så krävs det inte bara att tittaren ska uppmärksamma varumärket utan 

faktorer som intresse, acceptans och önskan spelar också en viktig roll i sammanhanget. För 

att varumärkesexponeringen ska kunna påverka tittaren i dess köpbeslutsprocess så är det 

även till fördel om tittaren har medvetenhet och kännedom om varumärket, dock så visar 

resultatet av denna studie på att det finns undantag. I denna undersökning behandlar vi 

specifikt hur högskolestudenter påverkas av produktplacering i sin köpbeslutsprocess och 

hur denna påverkan skiljer sig mellan män och kvinnor. Genom ett experiment kombinerat 

med enkätundersökningar så har studenternas köpbeslutsprocess undersökts och analyserats. 

Analysens diskussioner har mynnat ut i en slutsats som tyder på att produktplacering faktiskt 

påverkar studenter. Dessutom visar det sig att båda könen kommer att öka sina inköp utav 

varumärkena där kvinnorna i något högre grad än männen har påverkats av 

produktplaceringen.  

 

 

  



 

 

Abstract 

Product Placement has become an increasingly important tool for the marketer trying to 

reach out to all advertising weary viewers. To convince the viewer to buy the product and to 

succeed in product placement it’s not enough for the viewer to pay attention, it also requires 

factors such as interest, acceptance and desire. To lead product placement into success and 

to influence the viewers in their buying decision process it is also a benefit if the viewer is 

aware or has some kind of knowledge about the brand. Interesting fact is that this study has 

one exception. With an experiment combined with surveys we have in this study dealt 

specifically with how college students getting influenced by product placement in their 

buying decision process and how this influence differs between men and women. The 

analysis with its discussions leads us to a conclusion which indicates how product placement 

really affects students. In addition this study shows that both genders will increase their 

purchases of selected brands where women in a higher rate than men have got influenced by 

product placement. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande avsnitt kommer vi att presentera bakgrunden till problemet samt föra en 

diskussion kring detta. Det kommer att redogöras för tidigare litteratur och arbete inom 

liknande områden. Frågeställningarna fungerar som en summering av studiens problem. 

Vidare motiverar vi i syftet varför vi har valt just detta ämne för att avsluta med 

avgränsningar och disposition av studien. Denna inledande del av studien ger läsaren en 

förståelse av problemet och vad som kan ligga till grund för detta. 

 

1.1 Bakgrund 

Produktplacering, fenomenet som många tidigare upplevde som ett mindre komplement till 

den traditionella reklamen på tv har blivit allt viktigare för marknadsföringens framtida 

tekniska utveckling. Det sker idag snabba och avsevärt stora förändringarna i den tekniska 

världen. Framförallt så spelar den utvecklade tekniken av DVR – spelare roll i 

sammanhanget. DVR står för Digital video recorder vilket innebär möjligheten att spola 

fram sändningen för att undvika reklam som visas på TV (Carlson, 2006). Detta leder till att 

allt fler marknadsförare letar efter nya metoder som produktplacering för att upprätthålla 

tittarnas kontakt med olika varumärken (Daugherty, Gangadharbatla, Kim, Logan, 2007). 

Idag är produktplacering en miljardindustri och reklam har gått från att vara ett kreativt sätt 

att få in sponsorer i filmen till att vara big business (Urde i Åkesson, 2008). Syftet med 

produktplacering enligt Babin och Carder (1996) är att få tittaren att vilja köpa produkten. 

Enligt Bauman (2006) blir då tittaren en konsument genom att betala för varan och göra det 

till sin privata egendom. Falonius (2010) beskriver vidare en konsument som en person som 

konsumerar, vilket innebär att använda saker som tillfredsställer dennes behov och begär. 

 

Williams, Petrosky, Hernandez och Page (2011) definierar produktplacering enligt följande: 

”Product placement, also known as product brand placement, in-program sponsoring, 

branded entertainment, or product integration is a marketing practice in advertising and 

promotion wherein a brand name, product, package, signage, or other trademark 

merchandise is inserted into and used contextually in a motion picture, television, or other 

media vehicle for commercial purposes”.  
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En kort översättning till definitionen för produktplacering skulle vara: Ett varumärke eller 

produkt som sätts in i film, tv eller andra reklamsammanhang. För att kunna produktplacera 

så krävs det enligt definitionen ovan att ett varumärke exponeras. Ett varumärke kan bland 

annat vara ett företagsnamn, en person, en plats eller en byggnad (Falonius, 2010). 

Författaren fortsätter förklara att ett starkt varumärke däremot är en produkt som lyckats 

knyta köparnas positiva associationer till sig. Detta leder till att kunden upplever produkten 

som mer värdefull än motsvarande produkter. Ett starkt varumärke innebär att kunden är 

villig att betala ett högre pris för produkten, vänta på leverans, överse med tillfälliga 

kvalitetsbrister och liknande. Dahlqvist och Linde (2002) hävdar att styrkan på varumärket 

mäts genom människans medvetande, kännedom och acceptans. Det innebär processen från 

att ha hört talas om varumärket till att acceptera och använda det. Falonius (2010) beskriver 

skillnaden på produkt och varumärke där han menar att även om produkten kommer att 

bytas ut flera gånger så kommer varumärket att bestå och förhoppningsvis bli starkare med 

åren. Ett starkt varumärke gör att konsumenten faktiskt gör sig besväret att gå till en annan 

butik om denna person inte hittar sitt föredragna varumärke.  

 

Dahlén och Lange (2009) uppger att det finns två vitala attribut som påverkar konsumentens 

köpbeslut: Priset och varumärket. Priset betraktas som den starkaste motivationen för 

konsumenten enligt Marshall (1920). Om konsumenten inte upplever stora skillnader mellan 

olika produkter kan priset spela en betydande och avgörande roll (Melin, 1999). För att 

konsumenten ska kunna ta ett köpbeslut så kan man med den så kallade köpbeslutsprocessen 

mäta effektiviteten av reklam och produktplacering genom att studera hur långt 

konsumenten kommit i denna process. Det existerar en köpbeslutsprocess som består av fyra 

steg och inleder med att se huruvida varumärket blivit uppmärksammat i filmscenen och 

avslutas med att se om konsumenten faktiskt kommer att köpa från varumärket som visas. 

Denna utvalda köpbeslutsprocess förkortas AIDA och bokstäverna står för attention, 

interest, desire och action (Dahlqvist & Linde, 2002). I denna studie så översätts dessa ord 

till konsumenternas uppmärksamhet, intresse, önskan och handling.  

 

Ett kundsegment är enligt Aaker (2005) en grupp konsumenter med likartade behov, 

värderingar och krav. En sådan grupp som är tillgängligt för reklam är studenter som i 

många fall är väldigt aktiva och nyfikna, vilket också är bra för marknadsförare som då får 

lättare att nå tittarna som verkligen vill uppmärksamma deras reklam (Enge von Knorrings 

& Schöns, 2008). DeLormes & Reid (1999) visar att äldre konsumenter är mer oroade av 
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den manipulationskraft som produktplacering ger jämfört med yngre personer och som även 

visar klart större misstroende gentemot produktplacering i praktiken. Stelter (2012) 

framhäver att yngre människor fortfarande ser samma tv – program men att de ofta genom 

internet streamar och spelar upp dessa program på datorerna och mobilerna istället. Hälften 

av samtliga högskolestudenter i Sverige är mellan 20 - 25 år och en tredjedel av alla 

studenter är i åldern 26 – 40 år (Högskoleverket, 2012). I den så kallade generation Y ingår 

samtliga människor som är födda mellan åren 1977 och 1994, i nuläget är det alltså 

åldersgruppen 19 – 36 år gamla, helt enkelt de flesta studenter som idag studerar i Sverige 

(Engebretson, 2004).  

 

Studenter är både kvinnor och män och enligt Abrahamssons och Lindbloms (2012) studier 

så har kvinnor betydligt sämre attityd och lägre acceptans gentemot produktplacering än 

män. Ji (2008) hävdar dock att kvinnor är mer köpglada än män, deras köpbeteende är 

starkare och kvinnors minnen är ofta laddade med mer känslor än mäns (Kring & Gordon, 

1998). En studie av Rosa – Diaz (2004) visar att kvinnor har bättre kunskap om produkters 

priser vilket gör de mer informerade och mer beslutsamma i köpprocessen. Sahay, Sharma 

och Mehta (2012) har i sin undersökning kommit fram till att kvinnor är mer medvetna om 

varumärken som de föredrar och visar detta med mer känslosamma erfarenheter medan 

männen visar det mer genom faktiska erfarenheter. Alltså utrycker både kvinnor och män 

varumärkesrelationer genom tidigare erfarenheter men på olika sätt. Tsai, Liang och Liu 

(2007) kom fram till att högre varumärkeskännedom resulterar i bättre varumärkesminne, 

mer positiv attityd och en större vilja att köpa produkten. När varumärkeskännedomen inte 

är tillräckligt hög så misslyckas vanligen konsumenterna med att komma ihåg namnet på 

den marknadsförda produkten. Bekanta varumärken når högre grad av igenkännande än 

obekanta varumärken (Brennan and Babin, 2004). 

1.2 Problemdiskussion 

En studie som publicerats av det amerikanska företaget ”Simmons Market Research Bureau” 

Lehu (2007) visar att 51 % av de svarande inte lägger någon uppmärksamhet på produkter i 

tv – programmen som visas på tv. Studien visar vidare att 43 % av samma svarande har 

hävdat att de faktiskt har sett produktens varumärke i tv-programmen. Endast 24 % av de 

svarande kommer ihåg varumärkesnamnen i ett tv program. Problemet är därför för många 

produktplacerare idag att man har svårt att fånga tittarna genom produktplacering i filmer. 

Marknadsförarens mål med produktplaceringen är att få tittarna att vilja köpa produkterna 
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som visas i filmerna. Det marknadsföraren därför behöver få reda på är hur tittarna påverkas 

i sin köpbeslutsprocess och hur man ska få dem att avancera i denna process genom 

produktplacering för att slutligen vilja köpa produkten. Övertydlighet av ett varumärke som 

exponeras i en filmscen kan leda till en försämrad upplevelse hos tittaren. Detta kan i sin tur 

leda till ökat förakt och därmed lägre acceptans gentemot produktplaceringen och 

varumärket (Gould, Gupta, & Grabner – Kräuter, 2000). Dock så vill en del forskare 

poängtera att tydlig produktplacering ger starkare effekt på varumärkesminnet (d’Astous & 

Chartier, 2000, Gupta & Lord, 1998). Frågan är vilken påverkan som bland annat 

varumärkets tydlighet i en film kan ha på tittarnas utveckling i köpbeslutsprocessen. 

Produktplacering innebär att en produkt placeras exempelvis i en film för att produkten inte 

ska uppfattas som reklam (Calvert, 2008). Produktplacering uppfattas enligt Baker och 

Crawford (1995) som undermedveten reklam som kan påverka tittarnas beteende, en 

påverkan som i många fall kan ske undermedvetet hos tittaren. Rossiter och Bellman (2005) 

framhäver att tittarens omedvetenhet av marknadsförarens sätt att övertyga tittaren om sin 

produkt är etiskt och moraliskt fel. Ericsson och Karlsson (2011) påstår dock att 

medlemsländerna i EU där Sverige är inkluderat måste meddela filmtittarna ifall en film 

innehåller produktplacering. Detta ska visas både innan och efter programmet vilket betyder 

att medvetenheten om produktplacering inte alls behöver vara särskilt låg hos tittarna och 

marknadsförarna kan antagas ha handlat moraliskt. 

 

 Reklam och media bidrar idag till att omvärlden blir mer komplex och det sägs att vi utsätts 

för drygt 3000 reklambudskap per dag. Det här innebär att kunder per automatik utvecklar 

metoder för att sålla bort reklam de inte känner berör dem (Nordfält, 2007). Tittarnas 

uppfattning gentemot produktplacering som undermedveten reklam kan ha en avgörande roll 

för om tittaren ska försöka minnas varumärket eller sålla bort det. Skillnader mellan tittare 

kan bland annat uppstå ur ett genusperspektiv där man skiljer människor utifrån kön där 

sociala, kulturella och historiska faktorer spelar in (Svaleryd, 2003). Det har gjorts mängder 

av olika studier om genusskillnader i psykologisk litteratur men relativt lite när det gäller 

genusskillnader i konsumentbeteende (Tifferet & Herstein, 2012). I detta arbete ses 

produktplaceringens förmåga att påverka tittarnas köpbeslutsprocess ur ett genusperspektiv i 

många fall. Enligt Gould et al (2000) så ses män som mer villiga att köpa varumärket som 

används av filmstjärnorna än kvinnor. Däremot så redogör studier för att kvinnor bearbetar 

information i reklam och marknadsföring på ett mer detaljerat och omfattande sätt än män 

(Meyers – Levy & Sternthal, 1991; Kempf, Laczniak & Smith, 2006; Laroche, Saad, 
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Cleveland & Browne, 2000). Kvinnor tenderar också att göra mer impulsköp än män (Coley 

& Burgess, 2003; Dittmar, Beattie & Friese, 1995; Rook & Hoch, 1985). Som Sahay, et al 

(2012) tidigare beskrivit så kan kvinnors och mäns varumärkesrelationer och 

varumärkesmedvetande skilja sig åt vilket gör det hela mer intressant att se närmare på hur 

de båda könen påverkas av produktplacering och vilka skillnader som finns i ett 

genusperspektiv. Som tidigare redovisats av högskoleverket (2012) så ingår större delen av 

Sveriges studenter i generation Y. Generation Y består av kvinnor och män i åldrarna 19-36 

år, de beskrivs också som en grupp individer som är ombytliga när det kommer till 

produkter och har inte samma märkeslojalitet som tidigare generationer. De har en allmän 

inställning till olika varumärken och de tycker inte att det spelar någon roll om en produkt är 

billig eller dyr. De tänker istället på hur viktig produkten är för dem. Att de handlar i affärer 

med lågprisprofil behöver inte bero på att de har mindre pengar utan att en attitydförändring 

har skett som gör att lågprisvarumärken fått en bredare social acceptans (Parment, 2008).  

Studenternas negativa inställning till den traditionella reklamen tillsammans med deras 

förmåga att ta in olika varumärken gör studenterna till en mycket vital målgrupp för 

produktplacerare (Yang, 2006). Hur studenterna i sin köpbeslutsprocess påverkas av 

produktplacering utifrån deras unika beteende och inställning återstår att se.  

1.3 Litteraturgenomgång 

Akademisk litteratur om produktplacering har gjorts i minst tjugo år tillbaka i tiden och 

antalet publikationer har ökat avsevärt de senaste åren (Kureshi & Sood, 2010; Russell & 

Belch, 2005). Bland många exempel finns det gott om information i boken Branded 

Entertainment skriven av Lehu (2007) där man redogör för produktplaceringens fördelar och 

dess metoder. En annan välskriven bok som behandlar ämnet produktplacering är Galicians 

(2004) verk där man intresserar sig för produktplaceringens evolution, trender och etik. 

Medan d’Astous och Chartier (2000) samt Gupta och Lord (1998) visar på vad som 

kontribuerar till varumärkesminnet hos tittaren så förtydligar Andriasova (2006) varför 

produktplacering existerar och vad dess huvudsakliga nackdel är. Det finns många forskare 

och författare som genom tiderna har skrivit om varumärken. De som flitigt hänvisats i detta 

arbete är framförallt Falonius (2010) samt Kotler och Keller (2006). Falonius (2010)  har 

förutom en bra beskrivning av varumärkets definition också bidragit med betydelsen utav 

olika färger i varumärket. Han har vidare visat att konsumenters medvetande om varumärket 

bland annat påverkas av produktens utseende och logotyp. Kotler och Keller (2006) har 

redovisat hur betydande varumärket faktiskt är för ett företag. 
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Ur Gharibi, Yahyah och Shahrodis (2012) artikel har vi haft möjlighet att hämta fakta om 

AIDA-modellens steg. AIDA-modellen illustreras också i Dahlqvist och Lindes (2002) bok 

vilket lättare skapar en förståelse och ger oss en tydlig överblick om hur modellen är 

uppbyggd. Mackey (2005) har gett oss ett historiskt perspektiv på AIDA – modellen. 

Tillsammans med Laroche, Bergeron och Goutaland (2003) samt Gharibi, et al (2012) kan vi 

närmare beskriva steg för steg i Aida – modellen. Dahlqvist och Linde (2002) är författarna 

bakom modellen som kallas för varumärkets styrka. Detta är en modell som bland annat 

Nilsson, Evaldsson och Jansson (2002) valt att ta upp i sitt examensarbete. För övrigt så är 

denna modell relativt ovanlig, inte minst i koppling till produktplacering vilket gör den ännu 

mer intressant att använda sig utav.  

Både Sung och de Gregorio (2008), Gupta och Gould (1997) och Kwon (2012) redogör för 

collegestudenters attityder och beteende gentemot produktplacering. Enge von Knorrings 

och Schön (2008) skriver också de om studenters attityder men även om deras beteende. 

Yang (2006) har också han studerat högskolestudenters beteende gentemot reklam som tar 

upp bland annat hur de uppfattar reklam men också hur bra de kan memorera olika 

varumärken. Det är få undersökningar som tidigare behandlat studenters uppfattningar och 

attityder gentemot produktplacering men italienaren Nelli (2009) har genom sin studie av 

italienska högskolestudenters attityder gentemot produktplacering bidragit med ett givande 

resultat för att upptäcka påverkan. Enligt Bornander, Hed och Ramstedt (2007) så är det 

svårt att svara på hur tittaren påverkas av produktplacering, om tittaren kan återge 

varumärken som visas och om produktplaceringen varit lyckad eller överexponerad. De 

hänvisar då till att det idag inte existerar några direkta undersökningar på den svenska 

marknaden huruvida produktplacering påverkar en konsument och vilken effekt den kan ge, 

därför är det på tiden att detta utförs.  

1.4 Problemformulering 

Studiens problemformulering är skapad av författarna själva och unik för detta arbete. 

Formuleringarna innehåller de begrepp som beskrivs mer genomgående i studiens 

teoriavsnitt och som är av vital nödvändighet för att uppfylla arbetets syfte: 

 Hur påverkas högskolestudenters köpbeslutsprocess av produktplacering i film?   

 Finns det några genusskillnader i hur högskolestudenters köpbeslutsprocess påverkas 

av produktplacering i film?  
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1.5 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om högskolestudentens köpbeslutsprocess påverkas av 

produktplacering i ett filmklipp och i så fall hur. Detta för att det är väldigt få som hanterat 

detta ämne tidigare och för att bidra med intressant och nyttig kunskap för framtida 

produktplacerare. Målet är även att undersöka om det finns några genusskillnader i hur 

högskolestudenters köpbeslutsprocess påverkas av produktplacering i film. Denna rapport är 

inte bara tillför läsaren som har ett öga för marknadsföring utan vänder sig till alla 

människor som skulle tycka det var intressant att få reda på mer om produktplacering som är 

ett högaktuellt ämne. Vi vill att folk tack vare detta arbete ska få upp ögonen för 

produktplaceringens förmåga att påverka tittarna i sin köpbeslutsprocess av olika 

varumärken. 

1.6 Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till studenter på högskolan i Skövde, vilket innebär att det 

kommer finnas ett brett ålderspann med människor från hela Sverige. Vi avgränsar oss även 

till produktplacering i film. 

1.7 Sammanfattning av inledande kapitel 

Tidigare studier visar att ca 50 % av tv-tittarna inte uppmärksammar varumärkena som 

produktplacerats i tv-programmen (Lehu, 2007). Detta blir ett problem då syftet med 

produktplacering är att få tittaren att köpa produkten (Babin & Carder, 1996) och om bara 

hälften av tittarna uppmärksammar produktplaceringen så minskar chanserna till köp. Då 

studenter i åldrarna 19-36 år är öppna för produktplacering (Parment, 2008) så har studiens 

forskare valt att undersöka hur studenter på högskolan i Skövde påverkas av 

produktplacering i sin köpbeslutsprocess och om det finns några genusskillnader i detta.  

1.8 Disposition av studien 

Här beskrivs varje avsnitt i en kort sammanfattning: 

Inledning: Studien påbörjas med en bakgrund över de begrepp som används i resten av 

arbetet. Detta följs av en problemdiskussion som ligger till grund för de frågeställningar som 

undersökningen bygger på. Frågeställningarna motiveras sedan med ett syfte och vilka 

avgränsningar som fastställts. 

Metod: I metoden beskrivs vilka tillvägagångssätt och metoder som använts under insamling 

av data. Det kommer även att redogöras för hur man med hjälp av dessa metoder kommer att 
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kunna samla in data på ett effektivt sätt och varför dessa tillvägagångssätten har valts. I 

metodavsnittet redogörs även för hur de empiriska data som samlats in har behandlats, på 

vilket sätt dessa data är betydelsefull för arbetets vidare utveckling och hur dessa data kan 

stödjas och jämföras med teori för att slutligen analysera fram en slutsats. 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen presenterar de begrepp och teorier 

som utgör grunden för studien. Här redogörs det även för de modeller som den empiriska 

delen och analysen grundar sig på. 

Empiri: I empirin redovisas resultaten av det primärdata som samlats in genom 

undersökning. Datainsamlingen redovisas strukturerat i tabeller och diagram som också 

kommer att presenteras med beskrivande text för att tydligt kunna avläsas.  

Analys: Analysen diskuterar de empiriska resultat med hjälp av den analysmodell som har 

skapats utifrån de begrepp som använts i den teoretiska referensramen. Det kommer också 

att grundligt analyseras och diskuteras det empiriska resultat som har framkommit.  

Slutsats: Här har analysen sammanställts i en tydlig slutsats där problemformuleringen 

besvaras. 

Framtida forskning: Arbetet kommer att avsluta med rekommendationer av ämnen för 

framtida forskning. 
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2. Metod 

 

Metodvalet inleder detta avsnittet med en närmare beskrivning av kvantitativ och kvalitativ 

undersökning. Med en genomgående litteraturbeskrivning tillsammans med datainsamling 

får läsare ett öga för hur data samlats in och varifrån. Med hjälp av avsnittets 

empiristruktur och analys av data så kan det redogöras för hur studiens senare kapitel 

kommer att struktureras upp. Metoden avslutas med metodkritik som beskriver vad som 

kunde gjorts bättre. Detta omfattande men viktiga avsnitt struktureras upp på detta sätt för 

att i detalj kunna ge läsaren en realistisk uppfattning om hur författarna faktiskt gick 

tillväga för att skapa denna studie.     

 

2.1 Metodval 

Vid valet av metod i en vetenskaplig undersökning så behöver man se över om data man hämtar 

är kvantitativ eller kvalitativ (Söderlund, 2005).  

2.1.1 Kvantitativ & kvalitativ undersökning 

För att välja metod så behöver man enligt Sörqvist (2000) förstå sig på två olika kategorier 

av undersökningar. Kategorierna som redovisas är kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar och han väljer att jämföra dessa två. En av de viktigaste delarna i kvalitativa 

undersökningar är att utveckla förståelse för specifika situationer. En kvalitativ metod 

används oftast när man vill skapa nya teorier och om forskaren undersöker få personer men 

fokuserar på vissa frågor för att få en djupare förståelse. (Christensen, 2001). Kvalitativa 

undersökningar görs oftast med ett litet urval men med större undersökningsdjup. Dock så 

blir en kvantitativ undersökning inte mindre viktig enligt Sörqvist (2000) som beskriver att 

det är vanligare i kvantitativa undersökningar att man undersöker ett större urval med 

mindre djup i undersökningsfrågorna. Vi har föredragit att undersöka ett större urval för att 

öka trovärdigheten och tydligare kunna se skillnader i påverkan och uppmärksamhet bland 

studenterna. En kvantitativ undersökning bearbetar statistik och passar bäst när 

undersökaren redan kan mycket om ämnet och vill testa olika teorier (Christensen, 2001), 

därför passar det bäst med en kvantitativ undersökning i detta arbete eftersom intresset för 

produktplacering har funnits hos oss under en längre tid. Christensen (2001) beskriver också 

att syftet med en kvantitativ undersökning är att finna, fastställa och beräkna samband 

genom variabler som mängd, antal och kön. 
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Då arbetet inte ämnar ge en djupare kvalitativ förståelse så grundar sig studien på kvantitativ 

data då enkätundersökningar har gjorts för att få fram hur studenternas köpbeslutsprocess 

har påverkats av produktplacering. Genom en större svarsfrekvens från enkät-

undersökningarna ökar sannolikheten för att resultatet blir mer realistiskt, det vill säga att 

studien får en högre kvalitet. 

2.2 Metoddesign  

Detta arbete behandlar undersökningsmetoden experiment. I en experimentell undersökning 

så utsätter man enligt Christensen (2001) en grupp för förändringar i deras egen miljö och 

granskar hur omvandlingen har verkan på deltagarna. Genom att jämföra resultatet som tas 

fram före undersökningen med resultatet efter så kan det betraktas om den genomförda 

förändringen är motivet till resultatförändringen. Det är till vital nytta att undersökaren har 

full kontroll över situationen för att det ska kunna skådas om förändringen hade någon 

påverkan på resultatet. Undersökningen som görs för detta arbete är inom ämnet 

marknadsföring där en fältundersökning innebär att undersökaren studerar olika variabler i 

deras naturliga miljö (Christensen, 2001). Denna experimentella undersökning brukar bland 

annat variabeln kön då denna kopplas till en av frågeställningarna. Under experimentet har 

en eller fler förhållanden förändrats i ett organiserat mönster och dessa förändringar kommer 

att mätas, värderas och analyseras för att kunna komma fram till en relevant slutsats. Ett 

experiment har gett oss möjligheten att öka trovärdigheten i studiens resultat. Att göra ett 

experiment var både logiskt och givet för detta arbete då vi anser att detta är det metodval 

som kommer närmast produktplaceringens vardagliga verklighet. Tack vare detta metodval 

uppstod möjligheten att upptäcka förändringar i människors köpbeslutsprocess där  

produktplacering i film kan ha varit en bidragande faktor. Ett syfte till metodvalet 

experiment är förhoppningar till ökad realism i studien.  

2.3 Primärdata & sekundärdata 

Primärdata är den information som forskaren samlar in själv genom olika undersökningar, 

den informationen är ny och finns alltså inte att få tag på ännu. Med primärdata kan man 

anpassa informationen till undersökningens problem men den tar tid att samla in 

(Christensen, 2001). Undersökningens experiment har tillsammans med två 

enkätundersökningar bidragit med de primärdata som behövdes för studiens kvalitet. 

Enkätundersökningarna har gjort att vi har kunnat jämföra resultatet före och efter 

experimentet. Sekundärdata finns sedan tidigare i litteratur, på internet eller inom en 

organisation. Det sparar mycket tid för undersökaren att använda sig av sekundärdata men 
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den kan vara inaktuell (Christensen, 2001 och Axelsson, 2005). Studien grundas på 

sekundärdata som sedan kopplas, stödjs och jämförs med det primärdata vi tagit fram från 

den egna undersökning i studien. Som tidigare nämnts är produktplacering ett relativt 

modernt begrepp inom film vilket ofta betyder att den sekundära information som hämtats in 

är mycket aktuell. Sekundärdatat kan på många sätt ses som relevant och pålitlig då en stor 

majoritet av dessa data är hämtad från vetenskapliga artiklar.       

2.4 Litteratursökning 

Sekundärdata samt dess källor har bland annat hämtats från biblioteket på Skövde högskola. 

Vetenskapliga artiklar har gåtts igenom i databaserna Emerald och ABI/INFORM complete 

samt Google Scholar. Övrig information har hämtats genom funna internetlänkar på 

google.se. Vi har använt oss av sökord såsom produktplacering, varumärke, 

varumärkesplacering, branded entertainment och köpbeslut. Tilläggande sökord har varit ord 

som affect, college students, audience, attitude, decision making, movie, interest, awareness, 

knowledge, desire, acceptance, action och attention. Insatta författare och experter som 

Galician (2004) och Lehu (2007) har ökat vår kunskap om produktplacering och deras namn 

har använts flitigt i många artiklars referenser.  

2.5 Datainsamling 

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur högskolestudenters köpbeslutsprocess 

påverkats av produktplacering i film och som även har setts ur ett genusperspektiv så har en 

kvantitativ metod använts som tidigare nämnts. På så sätt har man kunnat undersöka 

köpbeslutsprocessens steg med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning som också var den 

utvalda datainsamlingsmetoden. Tanken med problemet och syftet var att ta reda på om 

högskolestudenter uppfattat varumärket efter att ha sett det i en produktplacering och om det 

fanns en skillnad ur ett genusperspektiv. Vi ville även se om och hur dessa studenter 

påverkats i deras köpbeslutsprocess när de har utsatts för produktplacering. Därför var 

datainsamling med hjälp av ett experiment innehållande enkäter den bästa metoden för att ge 

oss en klar och realistisk uppfattning om hur studenterna faktiskt reagerat på 

produktplacering. Enkätundersökningarna gjordes på ett enkelt och strukturerat sätt vilket 

gjorde det simpelt för deltagarna att svara och dessutom gav detta oss bättre förutsättningar 

för att samla in och bearbeta data efteråt. Svarsalternativen i enkäterna var även numrerade 

så att vi i empirin kunde visa svarsalternativen i tabeller och diagram. 
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2.6 Urval  

Yang (2006) beskriver att högskolestudenter generellt är mer negativt inställda till reklam än 

affärsmän. Yngre människor och studenter är ofta kunniga och kritiska vilket gör att vi har 

fått en extra utmaning och detta har också varit två större anledningar till att vi valt att 

djupare undersöka just studenter som segment.  

För att undersökningen skulle kunna genomföras så behövde vi finna högskolestudenter som 

var villiga att delta i experimentet. Eftersom vi själva studerar på Skövde Högskola så 

använde vi oss av ett bekvämlighetsurval som enligt Deacon, Golding, Murdock och 

Pickering (1999) karakteriseras av att undersökaren själv väljer ut de individer som ska delta 

i undersökningen. I denna undersökning har den klass som var för avsikt att undersökas valts 

ut av författarna då vi tog kontakt med ett antal föreläsare på högskolan för att få reda på om 

de kunde tänka sig att bidra till experimentet. Bidraget skulle i sådana fall innebära att vi 

fick komma in i slutet av en föreläsning för att utföra undersökningen med 

föreläsningsklassen. Vi valde att först höra av oss till en föreläsare i marknadsföring som vi 

har haft god kontakt med tidigare. Tyvärr så gick det inte ihop med schemat och så inte 

heller när vi kontaktade en tidigare föreläsare i redovisning som författarna hade haft. Till 

slut blev det grönt ljus när vi fick reda på att en tidigare föreläsare i grundkursen 

undersökningsmetodik kunde tänka sig att ge oss sina sista femton minuter av en föreläsning 

för att vi skulle kunna utföra undersökningen.  

Det totala antalet studenter som läste denna kurs i undersökningsmetodik var 80 personer 

men vid undersökningstillfället var det 44 närvarande studenter som deltog. Respondenterna 

i undersökningen bestod således av 44 studenter varav 34 var kvinnor och 10 var män från 

högskolan i Skövde. Studenterna var mellan 20 – 33 år gamla och de bestod av både 

ekonomstudenter och fristående studenter. Av de totalt 80 studenterna som läste denna kurs i 

undersökningsmetodik så var det 36 studenter som inte var närvarande vid 

undersökningstillfället. Dessa studenter kallas för bortfall som enligt Dahmström (2011) 

definieras som de element i ramen som tillhör urvalet som man har planerat att undersöka, 

men som man inte fick något svar ifrån. Detta bortfall motsvarar 45 % av urvalets storlek. 

2.7 Val av film och varumärken 

Experimentet består av ett klipp från filmen ”Djävulen bär Prada”. Det krävdes mycket 

studerande av olika filmer som innehåller produktplacering då många utav filmerna hade för 

stor spridning av varumärkesexponering. Filmen som valdes innehåller ett varumärke redan i 
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titeln (Prada) och filmens handling bygger mycket på olika varumärken, främst inom 

modebranschen. Hela filmen studerades men den sekvens ur filmen som valdes ut var lagom 

lång och flera kändare varumärken exponerades under kort tid. Dessutom tror vi att filmens 

huvudkaraktär som spelades av Meryl Streep kan skapa positiva associationer gentemot 

varumärkena. Meryl Streep är på senaste tid främst känd hos svenskarna för sin roll i den 

ABBA-inspirerande filmen ”Mamma Mia – the movie”.  

Det valdes en sekvens från filmens inledande del och detta klipptes till i Microsoft Movie 

Maker. Den utklippta sekvensen studerades ingående för att ta ut vilka varumärken som var 

med och vilka som kunde användas för undersökningen. Videoklippet startar 04:45 minuter 

in i filmen där fem varumärken exponeras under 2 minuter. Varumärkena Apple, Prada, D & 

G, Mercedes och Pellegrino som exponerades i denna scen var kända för undersökarna. Det 

fanns några varumärken till som exponerades men som inte valdes till undersökning. Detta 

för att varumärkena antingen var väldigt otydliga eller helt okända för författarna. 

Författarna som själva är högskolestudenter anade att många av de undersökta studenterna 

även dem skulle känna igen ett antal av de utvalda varumärkena. Hade klippet bestått av 

varumärken som samtliga varit okända för tittarna så hade detta kunnat leda till låg grad av 

uppmärksamhet (Aperia, 2001) vilket hade minskat möjligheten att mäta 

produktplaceringens påverkan. Klippet presenterar varumärken som samtliga är välkända i 

större delen av världen men som samtidigt står för en varierad mix från olika branscher. 

Varumärkena presenteras mer utförligt i studiens empiriavsnitt.  

2.8 Undersökningens genomförande  

Den 18:e april gjordes experimentet med samtliga 44 högskolestudenter i 

undersökningsmetodik som var på plats. Undersökningen inleddes genom att förklara för 

deltagarna hur det hela skulle gå till. För att experimentet skulle gå rätt till och för att få en 

realistisk påverkan på personerna så fick de dock varken reda på att examensarbetet 

handlade om produktplacering eller att de skulle få se ett filmklipp. Vi började med att dela 

ut den första enkäten som de fick fylla i. När alla var klara med den så samlades dessa in för 

att sedan spela upp videoklippet. Vid detta skede så uppmärksammade vi heller inte 

deltagarna på att de skulle vara fokuserade eftersom experimentet skulle försöka efterlikna 

en vanlig situation där en student ser på film.  Det skulle helt enkelt vara en situation där 

personen fokuserar mer på filmens handling än på varumärkena. Klippet från filmen visades 

och efteråt delade vi ut den andra enkätundersökningen som avgjorde hur studenterna har 
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påverkats av filmklippet de sett. Frågorna i enkätundersökningarna är utformade efter 

AIDA-modellen och varumärkets styrka som vi beskriver närmare i teoriavsnittet.  

Disposition för experimentet: 

1. Enkätundersökning före 

2. Videoklipp från filmen ”Djävulen bär Prada” 04:45 – 06:23 

3. Enkätundersökning efter 

Undersökningens struktur tillät oss att se en skillnad på svaren mellan första enkäten och 

andra enkäten. Själva studien var till för att man skulle se vilken förändring 

produktplacering kan göra i studenters köpbeslutsprocess. Med hjälp av detta experiment 

kunde vi se hur utvalda studenters köpbeslutsprocess påverkats av produktplacering och om 

det fanns någon skillnad i påverkan ur ett genusperspektiv. Det ska tilläggas att samtliga 

undersökta studenter deltog anonymt då inget namn efterfrågades i enkätundersökningarna. 

2.9 Induktiv & deduktiv ansats 

En induktiv ansats betyder att undersökaren studerar verkligheten med så få beräkningar 

som möjligt och samlar in data vilken bearbetas från resultat i empiri till egenskapad teori. 

Sättet man tänker på blir på detta sätt mycket öppnare (Jacobsen, 2002). En deduktiv ansats 

fokuserar på existerande teori och beräkningar om hur verkligheten ser ut. Forskaren kan då 

genom insamlad fakta se och jämföra ens egna förväntningar på resultatet med det faktiska 

resultatet från undersökningen (Jacobsen, 2002). Denna studie har gjorts genom insamling 

och bearbetning av existerande teorier vilket betyder att en deduktiv ansats ligger till grund 

för detta arbete. Vi har med hjälp av de tidigare teorierna kunnat jämföra den teoretiska 

referensramen med empirin för att sedan analysera fram en slutsats.    

2.10 Studiens kvalitet 

Undersökningen stödjer sig till större del på vetenskapliga artiklar från vetenskapsmän och 

experter inom området. Det har använts kvalitetssäkra databaser som ABI/INFORM, 

Emerald och DIVA för att finna bra och relevanta teorier för arbetet. Det har undersökts 44 

stycken deltagare även om det alltid kunde ha varit fler. Produktplacering är ett ämne som 

många tidigare har behandlat vilket gör att arbetets grund som handlar om just 

produktplacering har god kvalitet. Experimentet har utförts på ett seriöst och strukturerat sätt 

med utförliga enkätundersökningar och tydligt videoklipp med fem varumärken som 
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exponerats. Det som kan ha försämrat studiens kvalitet något redovisas tydligare i avsnittet 

metodkritik.      

2.11 Reliabilitet & validitet 

En vetenskaplig undersökning uttrycks vara valid när studien överensstämmer med 

verkligheten (Seymour; 1992 & Dahmström; 2005). Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar 

validitet om hur väl det undersökta stämmer överens med det som var avsett att undersöka.  

Reliabilitet enligt Bryman och Bell (2003) är att se över om undersökningens resultat kan göras 

om med hänsyn till tidigare forskningars resultat. Andra forskare ska komma fram till samma 

resultat genom att gå tillväga på samma sätt som i denna undersökning (Yin, 2007). 

Undersökningen har från första början avsetts se över hur högskolestudenter i sin 

köpbeslutsprocess påverkats av produktplacering i film. Det är också detta som har undersökts, 

därför kan man dra som slutsats att undersökningen är av valid egenskap. Validiteten hade 

försämrats om enkäterna innehållit irrelevanta frågor men i detta fall är enkätundersökningarna 

utformade med stark koppling till problemformuleringen vilket kan öka studiens validitet. 

Arbetet tar en realistisk väg genom pålitliga vetenskapliga källor samt ett strukturellt och 

verklighetstroget experiment. Studiens reliabilitet kunde inte vara mycket högre då de svarande 

alltid kommer att reagera olika eftersom människors attityder och beteenden är ytterst personliga 

och föränderliga. Reliabiliteten hade kunnat förbättras med ett urval bestående av människor 

utav samma kön, i liknande ålder och med liknande livssituationer. Då studien innefattar hög 

validitet och reliabilitet så ökar chanserna till en god kvalitet i studien. 

2.12 Empiristruktur 

Empiriavsnittet inleder med en presentation av de tillämpade varumärkena. I varje tillämpad 

varumärkesdel visas bilder från videoklippet. Dessa bilder är egengjorda stillbilder och 

gjordes på så sätt att filmen pausades vid vardera varumärkesexponeringen, printscreen 

utfördes och bilden över varumärket skars ut och sparades sedan. Bilderna introduceras i den 

inledande delen av empirin för att läsaren ska få en realistisk översikt över hur varumärket 

produktplacerats i experimentet. Antalet deltagare av vardera kön samt genomsnittsålder har 

presenterats. Empirins sista del bearbetar den egenskapade analysmodellen steg för steg där 

det för varje steg redogörs för samtliga insamlade data från gjorda undersökning genom 

tabeller, diagram och beskrivande text.   

2.13 Analys av data  

Analysen av de data som samlats in från enkätundersökningarna har utformats med hjälp av 

Microsoft Excel där stapeldiagram över alla frågor och varumärken har skapats. 
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Diagrammen och tabellerna i empirin är även uppdelade efter kön vilket har gjort det mer 

behändigt att jämföra de kvinnliga studenterna med de manliga i analysen. Staplarna har 

redovisats i andelar och medelvärden som visar hur studenterna har svarat. Tabellerna och 

diagrammen, före och efter videoklippet, har ställts mot varandra så att man på ett tydligt 

sätt ska kunna se skillnaden. Detta har gjorts eftersom vi ville se hur studenternas 

köpbeslutsprocess påverkats av produktplaceringen. Genom att mäta stegen var för sig både 

före och efter filmklippet så kunde vi tydligare analysera hur varje steg i 

köpbeslutsprocessen påverkats. I analyskapitlet har vi bearbetat data som samlats in på 

många olika sätt och ur många olika perspektiv. Det har förts en diskussion kring orsaker till 

deltagarnas svar och hur dessa svar har bidragit till en betydelsefull slutsats. Data som 

samlats in i empirin har ställts mot sekundär data i den teoretiska referensramen. De mest 

utmärkande avvikelserna mellan teori och empiri har ifrågasatts och analyserats. Analysen 

har även strukturerats upp genom de olika stegen i den egenskapade analysmodellen för att 

läsaren enklare ska kunna följa utvecklingen i varje delprocess. Kapitlet innehåller även en 

sammanfattning där man kortfattat kan se hur de olika stegen kan ha påverkat varandra. 

Analysen avslutas med en etisk diskussion där moraliska frågor tas upp. 

2.14 Metodkritik 

Eftersom vi endast har undersökt studenter på högskolan i Skövde så kan vi inte generalisera 

resultatet till alla högskolestudenter i Sverige. Detta kan inte heller generellt ses över 

samtliga studenter på högskolan i Skövde då vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval och 

endast undersökt en klass men vi anser ändå att studenterna står för ett brett urval då deras 

bakgrund är väldigt olika. Hade denna studie gjorts igen så hade undersökningarna gjorts på 

fler respondenter och fler klasser. På detta sätt hade en generalisering för hela Skövde 

högskolas studenter kunnat göras. Av de litterära källorna vi har valt att använda oss av är 

inte alla uppdaterade på länge men då produktplacering som begrepp funnits sedan 1800-

talet har detta varit ett medvetet val hos oss. En kvalitativ undersökning hade som 

Christensen (2001) tidigare nämnt inneburit en djupare förståelse i hur produktplacering 

fungerar vilket hade varit bra för bakgrunden och teorin i arbetet. En form av kvalitativ 

undersökning är fokusgrupper, där åsikter från enskilda deltagare bidrar till associationer hos 

resten av gruppen. Deltagarna diskuterar sina värderingar och åsikter om ett gemensamt 

tema (Obert & Forsell, 2000; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). En 

fokusgrupp hade bidragit med djupare information om vilka faktorer kring 

produktplaceringen som påverkade de undersökta studenterna. De hade gett oss en bredare 
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insyn i varför studenterna svarade som de gjorde, hur de själva upplevde att de påverkades 

och vad det var som influerade dem. Metodvalet experiment kan ibland ses som föga osäkert 

då människor kan svara olika beroende på situation och av personliga skäl.  

2.15 Metodetik 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiskt grundläggande krav på forskningen man 

ska följa; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

1. Informationskravet: Forskarna ska informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i 

projektet.  När deltagarna undersöks genom intervjuer, enkätundersökningar eller 

experiment ska förhandsinformation ges men om informationen skulle äventyra 

undersökningens syfte så kan informationen ges i efterhand (Vetenskapsrådet, 2002). Några 

veckor innan undersökningen skulle utföras så kontaktades ansvarig lärare med information 

om undersökningen, syftet med denna samt en förfrågan om denne kunde ge en del av 

föreläsningstiden till oss. När detta bekräftats så hade läraren god tid på sig att konfirmera 

detta med de deltagande studenterna som då kunde välja att vara med i undersökningen. 

Eftersom denna undersökning gick ut på att studera hur högskolestudenternas 

köpbeslutsprocess påverkas av produktplacering så gavs ingen information till studenterna 

om att det var just produktplacering som undersökningen handlade om innan experimentet. 

Om studenterna redan hade vetat om syftet med experimentet så skulle resultatet inte ha 

blivit lika realistiskt. 

2. Samtyckeskravet: Forskarna ska få deltagarnas samtycke till undersökningen innan den 

utförs. Deltagarna ska även ha rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

undersökningen utan att det får negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002). Då läraren 

för klassen som undersöktes kontaktades några veckor innan själva undersökningen ägde 

rum så hade föreläsaren god tid på sig att förbereda studenterna. Studenterna deltog helt 

frivilligt då de hade möjlighet att gå innan undersökningen och de fick när som helst gå ut ur 

klassrummet eller avbryta sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifterna om undersökningsdeltagarna ska lagras och 

rapporteras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera enskilda deltagare. Det 

ska vara i stort sett omöjligt för utomstående att få tag på informationen om deltagarna och 

särskilt om uppgifterna är etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). Enkätundersökningarna 

som gjordes har förvarats i en låda i författarnas hem där ingen utomstående har fått tillgång. 

Enkäterna var även utformade så att studenterna kunde vara anonyma då de endast behövde 



18 

 

fylla i kön och ålder. Endast de studenter som var med i undersökningen samt läraren för 

klassen har en chans att identifiera någon men eftersom resultaten inte kan avläsas per 

person så är en enskild identifiering begränsad. 

4. Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in för forskningen ska endast användas för 

undersökningens ändamål. Informationen får inte användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). De insamlade data har endast 

använts för undersökningens syfte och enkätundersökningarna eliminerades efter att 

diagrammen och tabellerna slutfördes. 

2.16 Sammanfattning av metod 

En kvalitativ metod har valts för denna studie då det ämnas att undersöka ett större antal 

individer med mindre djupa undersökningsfrågor för att få veta hur flertalet respondenter 

kan påverkas i sin köpbeslutsprocess. Primärdata har kunnat samlas in med hjälp utav två  

enkätundersökningar och ett experiment medan sekundärdata har kunnat inhämtas genom 

främst litteratur och vetenskapliga artiklar. Undersökningen innehåller ett experiment för att 

kunna skåda hur förändringen kan ha verkan på deltagarna och författarna anser att man med 

hjälp av experiment kan komma närmare den verklighet som existerar. Enkätfrågorna 

strukturerades på så sätt att de skulle bli enklare att samla in och bearbeta data. Ett 

bekvämlighetsurval har gjorts med egenvalda respondenter ur kursen undersökningsmetodik 

från högskolan där författarna själva studerar. Med ett bortfall på 36 studenter som inte var 

närvarande vid experimentet så gjordes undersökningen av 44 studenter av de totalt 80 

individer som gick kursen i undersökningsmetodik. Undersökningen utfördes genom att 

samtliga respondenter fick fylla i första enkätundersökningen. Därefter fick de se ett 2 

minuter långt videoklipp ur filmen ”Djävulen bär Prada” där 5 kändare varumärken hade 

produktplacerats. Slutligen skulle de få fylla i den andra enkätundersökningen för att det 

skulle kunna ses hur studenterna påverkats i sin köpbeslutsprocess. Genom en deduktiv 

ansats har man kunnat utföra studien med existerande teorier som grund. Diskussioner i 

analyskapitlet har kunnat föras genom egengjorda tabeller, diagram och stillbilder i 

empiridelen. Ur ett kritiskt öga hade undersökningen kunnat göras på fler respondenter och 

klasser på Skövde Högskola för att kunna öka realismen i resultatet. En fokusgrupp hade 

kunnat ge oss en bredare insyn i varför studenterna svarade som de gjorde och hur de själva 

upplevde att de påverkades i sin köpbeslutsprocess. Hänsyn har tagits ur etiska aspekter 

såsom informationskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav.  
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3. Teoretisk referensram  

 

Detta kapitel beskriver de teoretiska begrepp som är relevanta för denna studie och som 

ligger till grund för den undersökning som ska utföras. Eftersom studiens mål är att 

undersöka produktplaceringens påverkan så beskrivs detta fenomen för att få en ökad 

förståelse. Eftersom produktplacering handlar om varumärkesexponering så berörs 

begreppet varumärke. Avsnittet fortsätter med att behandla modellen varumärkets styrka 

och köpbeslutsprocesser där arbetets tillämpade AIDA-modell ingår för att slutligen 

behandla undersökningens urval samt genusperspektivet. Samtliga begrepp i den teoretiska 

referensramen har smälts samman för att formas till studiens egenskapade analysmodell.  

 

De begrepp som valts i den teoretiska referensramen grundar sig på den problemdiskussion 

som tidigare behandlats i studiens inledande del och som mynnar ut i arbetets 

frågeställningar. Då arbetet undersöker hur högskolestudenters köpbeslutsprocess påverkas 

av produktplacering i film och genusskillnader i påverkan så har olika teorier bearbetats 

inom dessa begrepp. 

3.1 Produktplacering 

Produktplacering handlar om att placera en produkt eller ett varumärke i en eller flera scener 

av en film, i en eller annan form. Denna kommunikationstyp kallas ibland för hybrid för att 

den parallellt kan använda många kommunikationsmetoder (Andriasova, 2006). Enligt Lehu 

(2007) kan produktplacering vara en logotyp, ett varumärke, en produkt eller dess omslag 

som exponeras i en filmscen. Andriasova (2006) definierar även produktplacering som 

varumärkesplacering och är en metod i marknadsföringskommunikation som inkluderar 

insättning av ett varumärke i ett mediaprograms innehåll, i ersättning för ett visst 

penningbelopp eller annan belöning, med syftet att påverka tittarna.  

Produktplacering kan delas in tre olika metoder: 

Visuell: Man demonstrerar en produkt, logo eller synligt varumärke utan något ljud. Detta är 

den mest använda produktplaceringstypen men det finns risk att tittaren inte lägger märke 

till varumärket. 

Audiell: Varumärket nämns i en dialog eller omtalas men är inte synligt. Även här finns det 

risk att tittaren inte noterar varumärket. 
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Hybrid: En kombination av både visuell och audiell vilket kräver mycket kreativitet för att 

inte störa det naturliga flödet i filmen eller programmet. (Argan, Meltem, & Mehpare, 2007).  

 

Det finns även så kallad använd placering som enligt Galician (2004) är när en karaktär i en 

film eller program på något sätt vidrör eller samverkar med ett varumärke. Använd placering 

är mer värderat än audiell placering som i sin tur är mer värderat än visuell 

produktplacering. Studier har dessutom visat att kombinationen visuell och audiell 

produktplacering leder till bättre varumärkesminne än att bara visa varumärket visuellt utan 

att nämna det (Sabherwal, Pokrywczynski & Griffin 1994). Undersökningar visar på att 

produktplaceringens framträdande (d’Astous & Chartier 2000; Gupta & Lord 1998), 

placeringsantal och längd kontribuerar till varumärkesminnet hos tittaren (Matthes, Schemer 

& Wirth, 2007). Så gör även igenkännande placering (Nelson 2002) samt nivån av 

association till varumärket (Russell 2002).  

 

Nyckelfördelarna med produktplacering är bland annat positiv publikacceptans och att det 

blir enklare att leverera varumärkeskänsla till tittarna (DeLorme & Reid, 1999). 

Produktplacering existerar av två olika anledningar (Andriasova, 2006): de tillsätter realism 

till handlingen genom att visa karaktärerna som använder produkter som tittarna normalt 

använder och de fungerar också som reklam. Enligt Morton och Friedman (2002) så kan 

man öka filmens trovärdighet genom att använda riktiga varumärken. Använder man riktiga 

varumärken så kan en positiv attityd gentemot produktplacering öka filmens realism (Nelli, 

2009). Morton och Friedman (2002) påstår vidare att varumärkesminnet ökar om karaktären 

som använder produkten i filmen är omtyckt.   

 

Målet med produktplacering är att uppnå synlighet, uppmärksamhet och intresse av 

varumärket. Man vill även uppnå ökat varumärkesminne hos konsumenterna, förändring i 

konsumenternas attityder, förändring hos tittarnas köpbeteende och att slutligen främja 

konsumenternas syn på produktplacering i praktiken (Panda, 2004; Kureshi & Sood, 2010). 

Babin och Carder (1996) följer detta spår och menar på att det som marknadsföraren önskar 

att tittaren ska få är ökad medvetenhet om det placerade varumärket samt att man får avsikt 

att vilja köpa varumärket. d’Astous och Seguin (1999) rangordnade olika typer av 

produktplacering baserat på produktens överensstämmelse med scenen, dess utseende och 

dess association med skådespelaren i filmscenen. De kom fram till att positiva attityder till 

produktplacering skapades genom tre olika situationer:  
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1. När produkten visades med en filmstjärna  

2. När produktplaceringen överensstämmer med den valda scenen 

3. När varumärket tydligt exponeras i scenen  

 

Även om produktplaceringar har sina fördelar så finns det även brister i denna typ av 

marknadskommunikation. Största nackdelen med produktplacering från marknadsförarens 

perspektiv är bristen på kontroll som de har över produkten som placeras (Andriasova, 

2006). Författare som Rossiter och Bellman (2005) riktar en hel del kritik mot 

produktplacering då de anser att det är oetiskt och moraliskt fel. De ställer sig även kritiska 

till i vilken utsträckning man kan hävda att produktplacering faktiskt kan leda till en ökning i 

försäljning av den placerade produkten eftersom sådana resultat och samband enligt dem är 

mycket svårmätbara. Hackley, Tiwsakul och Preuss (2008) menar också att produktplacering 

är ett marknadsföringsverktyg som är baserat på kommunikation och som inte avslöjar vare 

sig användare, sitt motiv eller ens sitt budskap. Vidare förklarar dem tillsammans med 

Wenner (2004) att kommunikationstypen kan uppfattas som oärlig och vilseledande då 

målet med en väl utförd placering är att den ska gå obemärkt förbi. Istället påverkar den 

människor att omedvetet öka sin konsumtion. Produkter visas ofta upp på ett sätt som endast 

tillfredsställer den som har betalat för produktplaceringen vilket drabbar tittarna och minskar 

filmhandlingens realitet. Wenner (2004) upplyser också om att konsumenter ofta kan störa 

sig på produktplaceringens kvantitet, tydlighet och dess tidsperiod.  

3.1.1 Varumärke 

Den svenska varumärkeslagen (4§, 2010:1877) definierar varumärke enligt följande: 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 

dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” 

Begreppet varumärke citeras i Falonius (2010) av Stephen King enligt följande översättning: 

”En produkt är något som är gjort i en fabrik; ett varumärke är något som köps av kunden. 

En produkt kan bli kopierad av konkurrenter; ett varumärke är unikt. En produkt kan snabbt 

bli omodern; ett framgångsrikt och rätt hanterat varumärke kan vara tidlös” 
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Falonius (2010) fortsätter med att beskriva varumärket som något som existerar i 

människors medvetanden och som behandlar de förväntningar vi har på de upplevelser eller 

fördelar som varumärket kan ge oss. Konsumenternas medvetenhet om varumärket handlar 

inte bara om den fysiska och materiella produkten utan kan även handla om produktens 

utseende, förpackning service, distributionssätt och logotyp. En stark gräns som skiljer 

produkten från själva varumärket är därför möjligheten att kopiera. Att kopiera ett 

varumärke är längder svårare än att ta efter en produkt vilket gör varumärket mer unikt. Det 

är dock inte fel att ta efter andra när man utformar ett nytt varumärke.  

Det som är viktigt att tänka på när man designar ett nytt varumärke är vilka färger som 

används eftersom färger påverkar hur vi uppfattar och uppmärksammar saker (Percy & 

Elliot, 2005). Falonius (2010) tar upp ett exempel med buteljerat vatten; blå flaskor 

representerar oftast billigare priser medan gröna flaskor anses ha högre kvalitet. Varma 

färger uppmärksammas medan kalla färger uppskattas. Danger (1987) ger exempel på varma 

färger där röd, orange och gul ingår medan kalla färger kan vara blå, gröna och violetta. 

Falonius (2010) beskriver grå färg som står för förfinad, sober och omärkbar, eller grönt som 

står för fräschör, uthållighet och fruktsamhet. Svart företräder elegans och formalitet medan 

vitt står för renhet, perfektion och kylighet. Blått påminner oss om lugn, intellekt och 

stabilitet medan rött ger oss en känsla av kärlek, kraft och styrka. 

Kotler och Keller (2006) menar att ett varumärke kan öka intäkterna, ordna skydd, utöka ett 

rykte eller uppfylla flera roller för ett företag. Ett varumärke finns för att kunna urskilja sig 

från liknande produkter och verksamheter. För att varumärket ska bli framgångsrikt krävs 

det att varumärket skapar associationer hos konsumenten, som i sin tur skapar värde för både 

företaget och köparen. Detta kan bland annat uppnås genom att differentiera varumärken och 

skapa positiva känslor och attityder gentemot varumärket (Aperia, 2001).  

3.1.2 Varumärkets styrka 

Varumärkets styrka bygger på hur varse målgruppen är om varumärket (Dahlqvist & Linde, 

2002). Som kan observeras i figur 1 så finns det tre steg: 

Medvetande: Man har hört talas om varumärket 

Kännedom: Man upplever att man känner till varumärket 

Acceptans: Man kan tänka sig att använda varumärket 
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       Hög styrka 

 

      

 

      Låg styrka 

Figur 1 Varumärkets styrka. (Dahlqvist & Linde, 2002, sid.48) 

Sanningen är enligt Dahlqvist och Linde (2002) att ökad medvetenhet och kännedom om ett 

varumärke leder till en högre varumärkesacceptans. d’Astous och Chartier (2000) upptäckte 

att produktplacering inte bara ökar igenkännandet av varumärken utan också 

varumärkesminnet. Varumärkesminnet är vanligtvis inte högre än 30 %, det vill säga att man 

inte kommer ihåg mer än 3 av 10 varumärken som visas i film (Pokrywczynski, 2005). 

Delgado-Ballester, Navarro och Sicilia (2012) påstår att reklam för kända varumärken kan 

bli uttråkande för konsumenterna när de ses för ofta medan okända varumärken inte alls 

lider av samma tristess då det viktigaste i dessa reklamer är att göra varumärket 

uppmärksammat. Det är också viktigt för konsumenten att känna igen varumärket vid val av 

produkt, eftersom det ger en trygghet. Detta leder till att mindre välkända eller okända 

varumärken för konsumenten har minimal chans att bli valda. När exponeringen av ett 

varumärke ökar så blir också konsumentens kännedom större, vilket i sin tur leder till att 

företaget stärker sin position i förhållande till konkurrenterna (Aperia, 2001). Att skapa ett 

varumärke är enligt Bogan (2007) mer än bara bilder och ord, det skapar ett tydligt och 

övertygande budskap som representerar det arbete som läggs ner och det värde som 

företaget levererar. Det som ofta glöms bort när man pratar om varumärket ur ett 

kommunikativt perspektiv är att man egentligen pratar om en relation mellan sändare och 

mottagare. Varumärkets styrka handlar då alltså om hur stark relation varumärket har med 

målgruppen (Dahlqvist & Linde, 2002). 
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3.2 Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen kan utformas på många olika sätt. En vanligare process som har 

beskrivits i många arbeten är Kotlers och Armstrongs (2009) köpprocessmodell.  

 

  

Figur  2 Köpprocessen (Kotler & Armstrong, 2009, sid. 177) 

Deras modell utgörs i fem olika steg där allting inleder med att ett behov från konsumenten 

uppkommer. 1. Ett behov kan skapas av två olika anledningar. Den ena orsaken kan vara 

inre stimuli som kan göra att kunden blir hungrig eller törstig och därför söker sig för något 

att äta eller dricka. Yttre stimuli heter den andra orsaken vilket menar att ett behov kan 

bildas genom sinnena efter att ha sett reklam av olika slag eller genom att lyssnas på bra 

musik eller känt någon god doft från mat. För att kunna veta mer om behovet man upplevt så 

krävs det sökning av information. I enskilda fall kan det hända att behovet är väldigt starkt 

hos kunden samtidigt som en produkt är nära att uppfylla detta behov, då kommer kunden 

bestämma sig fortare och informationssökningen kommer att vara av betydligt mindre skala. 

I de allra flesta fall behövs en genomgående informationssökning för att kunna få reda på 

vilken produkt som kan uppfylla behovet. Informationssökning kan ske från både sociala 

källor som massmedia, kommersiella källor som reklam och experimentella källor där man 

väljer att testa produkten före. 2. Det som informationssökningen bidrar till är kundens 

förbättrade medvetenhet och kunskap om produkten. 3. Det tredje steget innebär att kunden 

själv skapar sig en egen uppfattning om olika produkter och varumärken. Kunden bearbetar 

denna uppfattning och påverkas av sin personlighet och köpsituationen i sig för att slutligen 

kunna fatta ett köpbeslut. Därefter kan antingen ett impulsköp ske eller så är kunden 

fortfarande osäker vilket kan leda till vidare uträkningar och förfrågningar från vänner för att 

kunna bestämma sig. 4. I processens fjärde steg tar man slutligen ett köpbeslut. Två faktorer 

kan påverka mellan kundens egen produktönskan och det man faktiskt väljer att köpa. Dels 

så kan andras värderingar få kunden på nya tankar eller så kan övriga oväntade händelser 

uppstå där kundens ekonomi kan spela en betydande roll. Kotler och Armstrong (2009) 

väljer att avsluta sin processmodell med 5. värdering av köp där fokus läggs på kundnöjdhet 

genom utvärdering av kundens köp.  

1. Behovs-

identifikation 

2.Informations- 

samling 

3. Bedömning 

av alternativ 

4. Genomförande 

av köp 

5. Utvärdering 

av köp 
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3.2.1 AIDA- modellen 

Kotler och Armstrongs (2009) modell är inte den enda köpbeslutsprocess som har 

frambringats, en annan process kallas för AIDA – modellen och är också den som tillämpas i  

detta arbetets undersökning. Gharibi, et al (2012) beskriver köpbesluts-processen utifrån 

AIDA-modellen som introducerades för att mäta effektiviteten av reklam där 

produktplacering ingår. AIDA-modellen utformades redan 1920 och baserades då på hur 

personlig försäljning skulle dra till sig uppmärksamhet, få ett intresse, skapa en önskan och 

påskynda en handling (Mackey, 2005). Denna köpbeslutsprocess består av fyra steg: 

Attention (Uppmärksamhet): Genom reklam så blir produkten uppmärksammad av 

individerna. Det finns många sätt att gå tillväga för att uppmärksammas hos människor, men 

en effektiv metod är att med ett storslaget och nästan chockande innehåll dra till sig många 

besökare. Målet är att få en potentiell konsument att uppmärksamma ditt erbjudande. 

Interest (Intresse): I andra steget måste man fånga intresset hos individerna och det kan man 

göra genom att presentera produkternas egenskaper och fördelar. Demonstrationen av 

produkten måste anpassas till erfarenheter och attityder hos konsumenterna.  

Desire (Önskan): Det är väldigt viktigt att skapa en önskan eller ett begär hos 

konsumenterna att vilja köpa produkten. Marknadsförarna måste veta hur målgruppen tänker 

och budskapet i reklamen ska övertyga konsumenterna om att deras behov kommer att 

tillfredsställas. 

Action (Handling): Det sista steget i konsumenternas beslutsprocess innebär att de går till 

handling och köper produkten, det är då marknadsföraren måste kunna försäkra kunden om 

att köpbeslutet verkligen är korrekt (Ranjbarian, Shaemi & Jolodar, 2011) 

 

 

 

Figur 3  AIDA-modellen. (Dahlqvist & Linde, 2002 sid. 26) 

Enligt den svenska nationalencyklopedin [1] så handlar AIDA – modellen om att engagera 

konsumenten för att få denne att vilja köpa ens produkt. Något som påverkar alla faser i en 

konsuments beslutsprocess är enligt Laroche et al (2003) kunskap men det som kunskap 

speciellt påverkar är hur konsumenter bedömer den risk som uppstår inför ett köp. Dock är 



26 

 

det komplext att ändra attityder vilka är baserade på både positiva och negativa erfarenheter. 

Om attityden är positiv är det till fördel för organisationen då det är troligt att det leder till 

ökad konsumtion. Är attityden istället negativ så krävs det ett hårt arbete för att ändra på 

denna och locka konsumenten till ett köp (Colbert, 2001). Något som starkt påverkar en 

konsuments köpbeslut är hur denna person uppfattar produktplaceringen i filmen och hur 

filmen tar sig an produkten. Till exempel så kommer troligtvis en person som inte gillar att 

röka att få en negativ uppfattning av en cigarettplacering i en film även fast dennes 

favoritskådespelare skulle använda produkten (Gould et al, 2000). Människor med mer 

fashionabla livsstilar har oftast bättre attityd gentemot produktplacering (Tsai et al, 2007). 

3.3 Högskolestudenter 

En högskolestudent är en person som studerar en, flera kurser eller ett program på en 

högskola. De flesta studenter i Sverige ingår idag i generation Y där åldersgruppen är 19 – 

36 år gamla (Engebretson, 2004). I Enge von Knorrings och Schöns (2008) uppsats kan vi 

läsa om studenter som ofta visar respekt för andra människor och så även för andra 

varumärken och företag. De är oftast väldigt ärliga och pålitliga vilket gör att de oftast kan 

säga exakt vad de tycker om en viss reklam eller ett specifikt företag. Dock vill studenten 

helst inte kritisera för mycket vilket gör att denne är öppen för de mesta inom 

marknadsföringen. Det kan konstateras att studenter är kunniga och vill ständigt lära sig 

mera. Detta gör att det aldrig är för sent att genom produktplacering ändra studenters 

uppfattning om dess varumärke till något mer positivt. Yang (2006) beskriver att 

högskolestudenters materialism är en signifikant faktor till att komma ihåg varumärken men 

även deras konsumtion av film och tidningar spelar in. Han beskriver även att de 

högskolestudenter som tittar på tv har en mer positiv relation till deras konsumtionsvanor 

och de studenter som läser tidningar, ser på tv eller bio blir mer materialistiska vilket borde 

leda till ökad konsumtion. Studenter med höga materialistiska värderingar har slutligen en 

mer positiv attityd till reklam i allmänhet. Studier återger även här att amerikanska 

collegestudenter generellt har positiva attityder gentemot produktplacering (Gupta & 

Goulds, 1997, Gibson & Maurer, 2000).  

 

Sung och de Gregorio (2008) förklarar att collegestudenters attityder till produktplacering är 

positiva i allmänhet i olika media men att placering i filmer samt tv – program är mer 

acceptabelt än varumärken placerade i sånger och tv – spel. En undersökning gjord av Nelli 

(2009) visar på att studenter har hög acceptansnivå för produktplacering och de branscher 
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som är mest accepterade är bil-, kläd- och modebranschen. Enligt DeLorme och Reid (1999) 

så är varumärken i filmer både förväntade och accepterade av yngre tittare. De anser att 

varumärkena är en del av upplevelsen och de upplevs som en symbol för tillhörighet och 

säkerhet. Yngre konsumenter mellan 18 – 35 år kan enligt Nelli (2009) tolerera produkt-

placering i högre grad än äldre konsumenter. Samma författare påstår också att yngre 

människor mellan 18 – 24 år har större sannolikhet att komma ihåg varumärket som 

exponerats i produktplacering än vad äldre har. Shearer (2002) förklarar även att generation 

Y är väldigt kunniga inom teknologi och media. En undersökning som gjordes av Noble, 

Haytko och Phillips (2008) visar att denna åldersgrupp ofta är medvetna och har kännedom 

om en hel del varumärken samt dess rykte. Studenter är vidare sociala och kontaktsökande 

och visar även prov på självständighet vilket gör att de till skillnad från många andra 

åldersgrupper riktar in sig på de varumärken som man faktiskt är intresserad av utan att 

påverkas för mycket av övrigas åsikter (Enge von Knorring & Schön, 2008).  

3.4 Genusskillnader 

När genus började användas inom forskning såg man endast utifrån ett könsperspektiv – 

man eller kvinna (Connell, 1999) men genus innehåller mer än bara könet. Svaleryd (2003) 

beskriver genus som ett begrepp som utvecklats från att endast fokusera på könet till att 

innefatta det sociala, kulturella och historiska i att vara man eller kvinna. Bird (2002) 

beskriver hur det manliga könet i generation Y är väldigt fixerade vid varumärken och att de 

oftast köper varor utifrån varumärket. Kvinnorna däremot ser oftast andra attribut som 

viktigare än själva varumärket. Bakewell och Mitchell (2003) fortsätter att konstatera att 

kvinnorna som tillhör generation Y ofta tror att en vara med högre pris innebär högre 

kvalitet. Det beror på att media förespråkar en livsstil med lyx och kvalitet, vilket kvinnorna 

eftersträvar. Bakewell, Mitchell och Rotwell (2006) beskriver även generation Y som mer 

modemedvetna och då särskilt männen som har blivit uppväxta med att se på mode mer 

positivt än tidigare. Solomon och Rabolt (2007) menar dock att kvinnorna förväntas vara 

mer intresserad av kläder, mode och skönhet men att samma förväntningar inte finns hos 

männen. Klein (1998) kan då fortsätta att konstatera att endast 29 procent av män i Amerika 

gillar att shoppa kläder vilket motsvaras med 48 procent av kvinnorna. Bakewell et al (2006) 

författar att skillnaden mellan mannen och kvinnans inställning till just kläder börjas i tidig 

ålder då annonser och reklam lyfter fram kvinnans utseende mer än männens. Intressant nog 

så ifrågasätts dessa kvinnliga modeteorier av samma författare som förklarar att männen i 

Europa oftast är mer modemedvetna än kvinnorna. Belch och Willis (2002) förespråkar även 



28 

 

att kvinnor är mer dominerande i inköp av husgeråd och möbler medan männen står för 

köpet av bil och tv. Dock så har det på senaste tiden förändrats och könsskillnaden börjar 

suddas ut då köpbesluten tas mer gemensamt än tidigare. Slutligen framhäver Nelli (2009) 

att chansen är högre att en vara som produktplacerats i en film köps av männen än av 

kvinnorna.   

3.5 Analysmodell 

Studiens författare har skapat en egen modell som i detta arbete kallas för analysmodellen, 

den innehåller en sammanslagning av AIDA-modellen (figur nr. 3) och varumärkets styrka 

(figur nr. 1). Analysmodellen ska ses som en sammanställning av alla tidigare begrepp som 

har presenterats i den teoretiska referensramen. Varje begrepp behandlas i denna modell på 

ett eller annat sätt där man med hjälp av köpbeslutsprocessen AIDA och varumärkets styrka 

har möjlighet att skåda hur produktplacering av varumärken kan påverka högskolestudenter 

ur ett genusperspektiv. Genom produktplacering kan medvetandet, kännedomen och 

acceptansen som alla ingår i varumärkets styrka öka. AIDA-modellen har valts då denna 

modell är framtagen för att mäta effektiviteten av reklam (Gharibi et al, 2012). Då det i detta 

arbete fokuseras på produktplacering så har AIDA – modellen istället bidragit genom att 

mäta effektiviteten av produktplacering. Beroende på hur stark upplevelse studenter får av 

varumärket i en produktplacering så kan chanserna att uppmärksamma ett varumärke minska 

eller öka. Tillsammans med studentens uppmärksamhet av varumärken så kan ett starkt 

varumärke bidra till ett växande intresse, en större önskan och en tilltagande vilja att ta ett 

köpbeslut.     

1. Medvetande: Ett av produktplaceringens syften är att tittaren ska få ökad medvetenhet 

om varumärket (Babin & Carder, 1996). Kvinnorna står oftast för inköpet av möbler medan 

männen står för köpet av bil (Belch & Willis, 2002), detta kan göra att medvetandet varierar 

hos könen beroende på vad det är för varumärke som produktplacerats. Medvetande är när 

man har hört talas om varumärket som produktplacerats (Dahlqvist & Linde, 2002). 

2. Kännedom: Varumärkets kännedom är vital för resterande steg i analysmodellen då 

varumärken som redan är kända för konsumenten har större chans att bli valda (Delgado-

Ballester et al, 2012). Kännedom innebär till skillnad från medvetande att man har kunskap 

om varumärket, inte bara att man har hört talas om det (Dahlqvist & Linde, 2002). 

3. Uppmärksamhet: Produktplacering kräver tittarens uppmärksamhet för att varumärket 

ska upptäckas. Uppmärksammas varumärket så innebär detta att tittaren blivit medveten om 
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varumärkets existerande. Om tittaren har uppmärksammat varumärkena i filmen så ökar 

även varumärkeskännedomen (Aperia, 2001). Placeringsantalet och längden på produkt-

placeringen påverkar tittarens varumärkesminne (Matthes et al, 2007) vilket är viktigt då 

produktplacering även fungerar som reklam för varumärkena (Andriasova, 2006). 

4. Intresse: Målet med produktplacering är att skapa ett intresse och en förändring i 

konsumenternas attityder (Panda, 2004; Kureshi & Sood, 2010). Produktplacering kan då 

leda till ökat intresse för varumärkena hos tittaren men Delgade-Bellester et al (2012) menar 

också att reklam för redan kända varumärken kan leda till att tittaren blir uttråkad. Män och 

kvinnor kan ha skilda intressen vilket kan ha stor betydelse för produktplaceringens 

påverkan på studenterna. Lyx och kvalitet är ett stor intresse hos kvinnor (Bakewell & 

Mitchell, 2003) medan männens modeintresse sakta växer (Bakewell et al, 2006), därmed 

måste produktplaceringen fokusera på det som ligger i störst intresse hos de olika könen. 

5. Acceptans: d’Astous och Seguin (1999) menar att en tydlig exponering av varumärket 

samt en produktplacering som stämmer överrens med filmscenen bidrar till en positiv attityd 

gentemot produktplacering. Då acceptans handlar om att tittaren ska kunna tänka sig att 

använda varumärket som produktplacerats är det viktigt att produktplaceringen skapar 

positiva associationer hos studenten. 

6. Önskan: Produktplacering ämnar förändra tittarens köpbeteende (Panda, 2004; Kursehi 

& Sood, 2010) och om produktplaceringen är lyckad kan detta leda till en större önskan att 

handla från varumärket. Varumärkets utformning spelar även det stor roll i önskan hos 

tittaren då produktens olika färger kan förknippas med grad av kvalitet, stabilitet och renhet 

(Falonius, 2010). Beroende på vilket attribut man är mest attraherad av så kan önskan öka 

eller minska för ett varumärke. 

7. Handling: Produktplacering ska få tittaren att vilja köpa varumärket (Babin & Carder, 

1996). Med en framgångsrik produktplacering som fångar studentens uppmärksamhet och 

som skapar ett större intresse hos studenten så kommer även önskan att handla från 

varumärket att öka. När studenten genom produktplacering har avancerat och utvecklats i 

analysmodellens föregående steg så kan det leda till ett köpbeslut hos tittaren. Män köper 

ofta produkter utifrån vilket varumärke de har (Bird, 2002), det är då viktigt att varumärkets 

styrka är högt.   
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Figur 4. Analysmodellen 

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Undersökningen grundar sig på fenomenet produktplacering som enligt Andriasova (2006) 

är en marknadsföringsmetod där man placerar varumärken eller produkter i filmscener. 

Produktplacering har valts då traditionell reklam har tappat sin glans i och med ny teknik 

som medför att tittaren kan skippa att se reklamen (Carlson, 2006). Eftersom 

produktplacering handlar om exponering av produkter och varumärken har även begreppet 

varumärke behandlats. Ett varumärke kan enligt den svenska varumärkeslagen (4§, 

2010:1877) bestå av figurer, bokstäver, siffror med mera men enligt Falonius (2010) teori är 

ett varumärke något som även behandlar de förväntningar och fördelar vi har på upplevelser. 

Varumärkets styrka (figur 1) kan mätas i tre steg: medvetenhet, kännedom och acceptans. 

Hög grad av medvetenhet och kännedom leder till en högre acceptans. Produktplaceringens 

syfte är att få tittaren att köpa produkten / varumärket som placerats (Babin & Carder, 1996) 

därför har olika köpprocesser diskuterats såsom Kotler och Armstrongs (2009) och 

Dahlqvist och Lindes (2002). Den köpprocess som har använts i undersökningen kallas för 

AIDA-modellen (Dahlqvist & Linde, 2002). AIDA-modellen består av 4 faser: Attention / 

Uppmärksamhet, Interest / Intresse, Desire / Önskan och Action / Handling. Modellen 

behandlar konsumentens steg från att denne uppmärksammar produkten, skapar ett intresse 

och önskan för produkten till att konsumenten faktiskt köper produkten. Utifrån 

frågeställningarna har även teorier tagits upp om hur studenter samt män och kvinnor ser på 

reklam och produktplacering men även hur deras köpvanor ser ut. Studenter överlag är oftast 

väldigt öppna gentemot produktplacering och ser det som en del av filmens handling (Enge 

von Knorrig & Schön, 2008). Specifikt för genusskillnader enligt Bird (2002) är att män ofta 

är väldigt fixerade vid varumärken medan kvinnorna ser andra faktorer som viktigare än 

själva varumärket. Författarna har med AIDA-modellens steg samt varumärkets styrka 

skapat en ny modell som kallas för analysmodellen. Analysmodellen är anpassad till 

produktplacering för att passa undersökningens syfte.  

 

Produktplacering 

Uppmärk-

samhet 
Medvetenhet Kännedom Intresse Acceptans Önskan Handling 
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4. Empiri 

 

Det kommer att kort redogöras för vilka varumärken som har tagits med i experimentet och 

enkätundersökningarna och även det kommer även presenteras stillbilder från filmklippet 

där varumärkena placerades. I det empiriska kapitlet redovisas även de primärdata som har 

samlats in från enkätundersökningarna där varje fråga har skapats utifrån analysmodellen. 

Varje del innehåller strukturerade tabeller och diagram för att läsaren ska få en förenklad 

vy över respondenternas svar och för att ha möjligheten att jämföra de olika resultaten.   

 

4.1 Varumärken 

De varumärken som valts att ha med i experimentet är alla välkända över hela världen och 

då även i Sverige. Varumärkena verkar inom bilbranschen, mode/designbranschen, 

elektronikbranschen och branschen för mineralvatten. I enkäterna valdes det att ha med extra 

alternativ till det varumärken som faktiskt var med i videoklippet för att det inte skulle bli 

uppenbart för de undersökta om vilka varumärken som var med eller inte.  

De varumärken som var med i videoklippet från filmen ”Djävulen bär Prada” var: Apple, 

Prada, Dolce & Gabbana, Mercedes och Pellegrino. Det valdes även några extra alternativ 

för att det inte skulle bli uppenbart om vilka varumärken som var i filmen och inte. De 

alternativa varumärkena var: BMW, Microsoft och Evian. 

4.1.1 Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz, ett tyskt bilmärke, har sedan år 1886 verkat inom fordonsindustrin och har 

idag en av de tio mest välkända logotyperna i världen - den treuddiga stjärnan omsluten av 

en cirkel. Den inringade treuddiga stjärnan är en symbol för kvalitet, säkerhet, tradition och 

innovation. [2] I början av videoklippet förekommer Mercedes-Benz tydligt. 

  

Från filmen ”Djävulen bär Prada” 
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I enkäterna valdes även BMW som alternativ inom bilbranschen. BMW är även det från 

Tyskland och grundades år 1916 och är en av Mercedes – Benz största konkurrenter och 

värdet på varumärket representerar ca 75 % av företagets börsvärde (Dahlqvist & Melin, 

2010). 

4.1.2 Apple 

Apple är ett amerikanskt dator- och hemelektronikföretag som grundades år 1976. Apple är 

världens dyraste företag och är värt 321 miljarder US dollar. Apples logo är ett halvätet 

äpple och är i dag världens högst värderade varumärke [3]. Varumärket står för ca 75 % av 

företagets noterade börsvärde (Dahlqvist & Melin, 2010) 

 

     

 

Apples varumärke syns längst ner på skärmen i filmen ”Djävulen bär Prada” 

Det varumärke valdes som alternativ till Apple är Microsoft, som är det största företaget 

inom programvaru-utveckling inom datorer. Det grundades ett år innan Apple, 1975, och är 

en av konkurrenterna till Apple. 

4.1.3 Dolce & Gabbana  

Dolce & Gabbana är ett italienskt lyxmärke inom kläder, skor, väskor, klockor och 

solglasögon. Det grundades år 1985 och är idag ett av världens mest sålda lyxmärken. D & 

G står för lyx, elegans och modernt klassiskt [4]. 

 

Dolce & Gabbana skor i filmen ”Djävulen bär Prada” 

4.1.4 Prada 

I filmen förekommer så klart även Prada, som även det är ett lyxmärke för kläder, 

accessoarer, smycken och parfymer. Prada grundades år 1913, är ett av världens mest 
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inflytelserika modehus och blev en riktig statussymbol i början på 90-talet. Prada står för 

stil, innovation i material och design med sofistikerat tyg [5]. 

 

 

 

Pradaväska i filmen ”Djävulen bär Prada” 

4.1.5 S. Pellegrino 

San Pellegrino säljer mineralvatten sen år 1899, vattnet tas från en källa i provinsen 

Bergamo i Italien. S. Pellegrino exporteras över hela världen och framställs idag som ett 

lyxmärke inom mineralvatten. S. Pellegrino är i dag synonymt med hög kvalitet, välmående 

och fina middagar [6]. 

 

 

S. Pellegrino förekommer flera gånger i filmen ”Djävulen bär Prada” 

Som alternativ i enkätundersökningen är även märket Evian, som också verkar inom 

mineralvattenindustrin. Evian är ett franskt mineralvatten och grundades i mitten på 1800-

talet. Valet Evian var självklart då det, liksom S. Pellegrino, framställs som ett lyxmärke och 

statussymbol. 

4.2 Empiriska data 

Undersökningen genomfördes i en klass på högskolan i Skövde. Där det totalt var 44 

stycken studenter som deltog från Skövde högskola. Fördelningen demonsteras i tabell nr.1. 
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Tabell nr. 1 
Beskrivande 

statistik: Ålder 

      Variabel: Kön Antal Procent Medelålder Minimum Median Maximum 

Man 10 22,73% 23,7 21 23 28 

Kvinna 34 77,27% 23,4 20 23 33 

 

Det är alltså ett ålderspann mellan 20-33 år bland kvinnorna och 21-28 bland männen. 

Kvinnorna representerar ca 77 % av de undersökta och deras medelålder är 23,4 år medan 

männen står för ca 23 % och har en medelålder på 23,7 år. Enligt Engebretson (2004) så 

tillhör denna åldersgrupp generation Y. 

4.2.1 Medvetenhet 

Har du hört talas om varumärket innan?  

Medvetande är det första steget i analysmodellen (figur nr.4) och behandlar ämnet 

medvetenhet om varumärket. Tabell nr.2 visar att samtliga av de undersökta studenterna 

hade hört talas om BMW, Apple, Prada, D & G, Microsoft och Mercedes medan 60 % av 

männen respektive 38 % av kvinnorna hade hört talas om Pellegrino. Det andra varumärket 

inom mineralvatten – Evian, hade 80 % av männen samt 85 % av kvinnorna hört talas om. 

Tabell nr. 2 
BMW Apple Prada D & G Microsoft Mercedes Pellegrino Evian 

Man ja 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 80 % 

Man nej 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 20 % 

Kvinna ja 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 38 % 85 % 

Kvinna nej 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 62 % 15 % 

 

I diagram nr.1 visas samma resultat som i tabell nr.2 men i staplar som står för 

svarsalternativen ja och nej samt vilket kön. 
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4.2.2 Kännedom 

Inom vilken bransch verkar varumärket?  

Kännedom om varumärket beskriver det andra steget i analysmodellen (figur nr.4) och i 

tabell nr. 3 och i diagram nr. 2 presenteras resultaten i andelar från de svarande. 

Svarsalternativen var: bilbranschen, elektronikbranschen, modebranschen och 

mineralvattensbranschen. Resultaten visar att alla deltagande studenter svarade rätt bransch 

för BMW, Apple, Prada, D & G, Microsoft och Mercedes. Alla av de manliga studenterna 

svarade rätt på Evian medan 94 % av de kvinnliga valde rätt bransch.  Om Pellegrino valde 

80 % av männen rätt svar medan 38 % av kvinnorna svarade korrekt. 

Tabell nr. 3 
BMW Apple Prada D & G Microsoft Mercedes Pellegrino Evian 

Man Rätt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 

Man Fel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 

Kvinna Rätt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 38 % 94 % 

Kvinna Fel 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 62 % 6 % 
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4.2.3 Uppmärksamhet 

Uppmärksammade du varumärket i videoklippet? 

Uppmärksamhet berör det tredje steget i analysmodellen (figur nr.4). Frågan är ställd efter 

videoklippet för att få reda på hur väl studenterna uppmärksammade varumärkena som 

produktplacerats. Tabell nr. 4 redovisar de data från enkätundersökningen som samlats in. 

Av männen uppmärksammade 10 % BMW, 70 % Prada, 60 % D & G, 20 % Microsoft och 

Evian samt 80 % Mercedes och Pellegrino. Av kvinnorna uppmärksammade 100 % Prada, 

65 % D & G, 18 % Microsoft, 73 % Mercedes, 62 % Pellegrino samt 21 % BMW och 

Evian. Hälften av kvinnorna och männen uppmärksammade Apple. 

Tabell nr.4 
 

BMW Apple Prada D & G Microsoft Mercedes Pellegrino Evian 

Man ja 10 % 50 % 70 % 60 % 20 % 80 % 80 % 20 % 

Man nej 90 % 50 % 30 % 40 % 80 % 20 % 20 % 80 % 

Kvinna ja 21 % 50 % 100 % 65 % 18 % 73 % 62 % 21 % 

Kvinna nej 79 % 50 % 0 % 35 % 82 % 27 % 38 % 79 % 

 

Diagram nr. 3 redogör för andelen svarande, uppdelat på man och kvinna samt 

svarsalternativen ja och nej. 
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4.2.4 Intresse 

Hur intresserad är du av varumärket?  

Denna fråga representerar det fjärde steget i analysmodellen (figur nr. 4) och visar resultaten 

från samtliga undersökta studenter uppdelat på kön. Resultaten är beräknade med 

medelvärden. Tabell nr. 5 och diagram nr. 4 är för varje varumärke uppdelat på kön, före 

och efter videoklippet för att mäta effekten av produktplaceringen på studenternas intresse 

för varumärkena. 

 Tabell nr.5 
BMW Apple Prada D & G Microsoft Mercedes Pellegrino Evian 

Man före 1,8 1,9 0,7 0,8 1,9 1,5 0 0,3 

Man efter 1,7 1,8 0,4 0,7 1,5 1,2 0,1 0,4 

Kvinna före 1,2 2,1 1,2 1,1 1,5 1 0,1 0,8 

Kvinna efter 1,4 2 1,3 1,2 1,3 1,1 0,5 0,8 

Skala: 0. Inte alls, 1. Lite, 2. Ganska och 3. Mycket. 

Tabellen och diagramet redogör för de manliga studenternas resultat där de är ganska 

intresserade av bilbranschen och elektronikbranschen, branscher där BMW, Mercedes, 

Apple och Microsoft ingår. Männens intresse för mineralvattnen Pellegrino och Evian ligger 

nära inte alls medan intresset för modemärkena Prada och D & G ligger mitt i mellan inte 

alls och lite intresserad. Dessa intressen skiftar lite men inte särskilt mycket efter 

videoklippet. De kvinnliga studenternas intressen för BMW, Prada, D & G, Microsoft, 

Mercedes och Evian ligger alla runt lite intresserad och övergår inte i någon markant 

skillnad. Apple har ett intresse runt ganska hos kvinnorna både före och efter videoklippet. 

Kvinnornas intresse för Pellegrino har växlat från inte alls intresserad till närmare lite 

intresserad. 

 

Skala: 0. Inte alls, 1. Lite, 2. Ganska och 3. Mycket. 
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4.2.5 Acceptans 

Hur ofta kan du tänka dig att handla från varumärket? 

Acceptans redogör för det femte steget i analysmodellen (figur nr.4) och behandlar 

studenternas acceptans både före och efter videoklippet för att mäta produktplaceringens 

påverkan av acceptansen.  

 Tabell nr. 6 BMW Apple Prada D & G Microsoft Mercedes Pellegrino Evian 

Man före 2 2,1 0,9 1,2 2,4 1,7 0,5 1,1 

Man efter 2,3 2,1 1,1 1,4 2,2 2 0,9 1,1 

Kvinna före 1,7 2,7 1,4 1,4 2,3 1,5 0,5 1,8 

Kvinna efter 1,8 2,7 1,7 1,5 2 1,4 1 1,6 

Skala: 0. Aldrig, 1. Sällan, 2. Ibland, 3. Ofta och 4. Alltid. 

Tabell nr. 6 och diagram nr. 5 redovisar att männen kan tänka sig att handla från Microsoft, 

Apple, BMW och Mercedes ibland, något som videoklippet inte förändrar särskilt mycket. 

De manliga studenterna kan sällan tänka sig att handla från Prada, D & G och Evian. 

Pellegrino har en acceptansnivå mitt i mellan aldrig och sällan som flyttas närmare sällan 

efter videoklippet. De kvinnliga studenterna kan både före och efter videoklippet tänka sig 

att handla från Evian, Microsoft, Mercedes, D & G, Prada och BMW ibland medan Apple 

ligger nära att handlas ofta. Pellegrino kan de nästan aldrig tänka sig att handla ifrån innan 

videoklippet, denna acceptansnivå ökar i och med produktplaceringen och efter videoklippet 

kan kvinnorna sällan tänka sig att handla från varumärket. 

 

 

Skala: 0. Aldrig, 1. Sällan, 2. Ibland, 3. Ofta och 4. Alltid. 
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4.2.6 Önskan 

Hur stor önskan/vilja har du att handla från varumärket? 

Önskan berör det näst sista steget i analysmodellen (figur. 4). Tabell nr. 7 och diagram nr. 6 

är uppdelade efter kön och hur de undersökta studenterna har besvarat frågan före och efter 

videoklippet beräknat i medelvärden. 

 Tabell nr. 7 BMW Apple Prada D & G Microsoft Mercedes Pellegrino Evian 

Man före 2,6 2 0,8 1,1 2,1 2 0,1 0,8 

Man efter 2,4 2 0,8 1,1 2,2 2,2 0,4 0,9 

Kvinna före 2,1 2,8 1,7 1,4 1,8 1,6 0,4 1,2 

Kvinna efter 2 2,6 1,7 1,5 1,8 1,6 0,9 1,6 

Skala: 0. Ingen önskan, 1. Liten, 2. Medel, 3. Stor och 4. Mycket stor 

Resultaten visar att männen har mellan medel till stor önskan att handla från BMW, Apple, 

Microsoft och Mercedes. De manliga studenterna har även en liten eller knappt ingen önskan 

att handla från Prada, D & G och Evian, önskningar som inte förändras speciellt mycket 

efter videoklippet. Männens önskan att handla från Pellegrino är liten men ökar efter 

videoklippet. De kvinnliga studenternas önskan att handla från Evian, Mercedes, Microsoft, 

D & G och Prada ligger mellan medel och stor. Dessa önskningar blir inte mycket 

annorlunda efter videoklippet. Kvinnornas största önskan finns hos BMW och Apple som 

ligger över nivån medel-önskan. Pellegrino framkallar knappt någon önskan hos kvinnorna 

men ökar till liten önskan efter videoklippet.  

 

Skala: 0. Ingen önskan, 1. Liten, 2. Medel, 3. Stor och 4. Mycket stor 
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4.2.7 Handling 

Hur ofta har du handlat från varumärket? 

Hur ofta kommer du att handla från varumärket? 

Handling är det slutgiltiga målet i köpbeslutsprocessen och så även i analysmodellen (figur 

nr. 4). Frågan har ställts till de deltagande studenterna före och efter videoklippet för att en 

jämförelse ska kunna möjliggöras. Svarsalternativens rangordning: 0. Aldrig, 1. Sällan, 2. 

Ibland, 3. Ofta och 4. Alltid. Tabellen och diagrammet är uppdelat efter genus. 

 Tabell nr. 8 BMW Apple Prada D & G Microsoft Mercedes Pellegrino Evian 

Man före 0,4 1,4 0,5 0,8 2,3 0,2 0,4 1,3 

Man efter 0,3 1,6 0,6 0,9 2,4 0,4 0,7 1,3 

Kvinna före 0,2 1,8 0,5 0,7 1,7 0,1 0,2 1,4 

Kvinna efter 0,1 1,7 0,8 1 1,7 0,2 0,8 1,5 

Skala: 0. Aldrig, 1. Sällan, 2. Ibland, 3. Ofta och 4. Alltid. 

Männen visar i resultaten att de sällan eller aldrig har handlat från BMW, Prada, D & G, 

Mercedes och Pellegrino. Ett resultat som till stor del delas av de kvinnliga deltagarna. 

Kvinnornas köpbeslut har dock ökat mer än männens för Prada och D & G. Köpbeslutet har 

inte påverkats märkvärt efter videoklippet för något av könen.  Samtliga av de medverkande 

studenterna närmar sig ibland ett köpbeslut för varumärkena Apple och Microsoft. 

Videoklippet påverkar inte köpbeslutet märkbart för någon av studenterna. Pellegrino står 

för störst förändring i köpbesluten hos båda könen. 

 

Skala: 0. Aldrig, 1. Sällan, 2. Ibland, 3. Ofta och 4. Alltid. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Före: Hur ofta har du handlat från varumärket 

Efter: Hur ofta kommer du att handla från varumärket? 

Man före

Man efter

Kvinna före

Kvinna efter

Diagram nr. 7 



41 

 

4.3 Sammanfattning av empiri 

Varumärkena som placerats i det utvalda videoklippet är Apple, Prada, Dolce & Gabbana, 

Mercedes och Pellegrino. Ytterligare tre varumärken bestående av BMW, Microsoft och 

Evian har varit med i enkätundersökningen för att det inte skulle bli för uppenbart för 

respondenterna om vilka varumärken som var med. Kvinnorna representerar ungefär 77 % 

av de undersökta med en medeålder på 23,4 år och männen står då för 23 % av 

respondenterna med en medelålder på 23,7. Samtliga studenter som närvarande har enligt 

tabell nr. 2 och nr. 3  hört talas om de placerade varumärkena Prada, Apple, D & G och 

Mercedes och har även hög kännedom om dessa. Studenterna visar däremot att de har sämre 

koll på mineralvattnet Pellegrino. Studenternas uppmärksamhet varierar i hög grad där 

majoriteten av kvinnorna har sett modevarumärkena Prada, D & G men även bilmärket 

Mercedes. Männen har en hög grad av uppmärksamhet på varumärkena Mercedes, Prada 

och Pellegrino. Båda könen är mest intresserade av Apple där männen även har ett visst 

intresse för Mercedes. Männens intresse har minskat för framförallt Prada och Mercedes och 

kvinnornas intresse har ökat för Pellegrino.  

Studenternas acceptans har ökat (tabell nr. 6) överlag för de placerade varumärkena. Den 

största ökningen i acceptansgrad hos respondenterna kan vi se i varumärket Pellegrino där 

man avancerat från mellan sällan och ibland till ibland. Tabell nr. 7 presenterar  resultatet för 

de undersöktas önskan att vilja handla från varumärket där förändringarna i påverkan är få 

men där Apple överraskande har minskat i önskan hos kvinnorna. Även i detta steg har vi 

kunnat konstatera att Pellegrino stått för den största ökningen där kvinnornas steg från 

mellan ingen önskan och liten till liten är ett faktum. Kvinnornas köpbeslut har enligt 

översikten i tabell nr. 8 ökat mer än männens för modevarumärkena Prada och D & G. 

Däremot så ökar männens köpbeslut i högre grad för varumärkena Apple och Mercedes än 

hos kvinnorna.      
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5. Analys 

 

Analysen ställer empirin och teorin mot varandra för att tydligt finna avvikelser mellan 

tidigare teorier och det primärdatat som samlats in genom studiens undersökning. I detta 

kapitel analyseras det insamlade primärdatat utifrån den egendesignade analysmodellens 

steg (figur nr. 4) för att kunna visa hur de deltagande studenterna i varje del har kunnat 

påverkas av produktplaceringen samt övriga faktorer. Detta avsnitt hjälper studien att 

utveckla en relevant och aktuell slutsats och ger även läsaren en chans att själv kunna föra 

en vidare intressant diskussion.  

 

Det har ej behandlats hur produktplaceringen påverkar studenternas medvetande och 

kännedom efter videoklippet, anledningen till att dessa två steg är med är för att de i hög 

grad påverkar hur produktplaceringen ska lyckas influera och utveckla studenterna i sin 

köpbeslutsprocess. På detta sätt blir även studenternas medvetande och kännedom om de 

olika varumärkena ytterst intressanta då produktplaceringen är beroende av dessa för att 

lyckas få studenterna att ta ett köpbeslut. Då undersökningen endast har mätt 

produktplaceringens påverkan i köpbeslutsprocessen så har författarna spekulerat om övriga 

faktorer som kan ha påverkat studenterna. 

5.1 Medvetenhet 

Analysmodellen (Figur nr. 4) inleds med medvetenhet där avsikten är att få reda på om 

studenterna har hört talas om varumärket tidigare. Primärdata som samlades in från 

enkätundersökningen (Tabell nr. 2) visar på att samtliga närvarande studenter tidigare har 

hört talas om varumärkena inom bil -, mode – och elektronikbranschen.  

Just dessa märken inom de branscherna är som tidigare skrivits väldigt välkända över hela 

världen [2,3,4,5] och det är inte konstigt att studenterna har hört talas om dem innan. Att 

männen har hört talas om modemärkena lika mycket som kvinnorna kan bero på att de idag 

är mer modemedvetna (Bakewell, et al, 2006) men också att det är lättare för utländska 

företag att nå Sverige med sina produkter / varumärken via internet och i modern tid även 

med lägre barriärer för internationell handel. Att alla varumärken är världskända kan också 

vara en bidragande faktor till att samtliga deltagande studenter hade hört talas om 

varumärkena innan. Då Sverige är ett land med hög välfärd och med studenter i en 
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generation som ständigt håller sig uppdaterad som enligt Shearer (2002) även anpassar sig 

till nya trender och tekniker. 

Pellegrino var dock inte lika känt som resten av varumärkena och detta kan bero på att vi i 

Sverige inte är lika beroende av mineralvatten som större delar av världen. Studenterna som 

närvarade är relativt unga (tabell nr.1) och har än så länge inte ekonomin att äta ute på dyra 

restauranger där Pellegrino serveras och har inte heller ett behov att köpa bland det dyraste 

mineralvattnet på marknaden när det finns billigare och mer lättillgängliga alternativ från 

Sverige. Männen i denna undersökning hade hört talas om Pellegrino mer än vad kvinnorna 

hade vilket kan kopplas till Birds (2002) teori om att män är mer fixerade vid varumärken än 

vad kvinnor är och har därmed högre medvetenhet om fler varumärken. Respondenternas 

fördelning kan även det spela en roll i detta resultat. Männen representerades av 10 stycken 

medan kvinnorna av 34 stycken (tabell nr. 1). Detta kan visa att just dessa 10 män har mer 

erfarenhet och medvetenhet än kvinnorna och att kvinnornas medvetenhet har en större 

spridning än männens. 

5.2 Kännedom 

Kännedom är det andra steget i analysmodellen. Tanken var att undersöka om studenterna 

inte bara har hört talas om varumärkena utan faktiskt känner till dem också. Att känna till ett 

varumärke innebär ofta att man har någon sorts kunskap om varumärket och vet inom vilken 

bransch det verkar. När tabell nr. 3 studeras ser man en klar och tydlig trend som starkt kan 

kopplas samman med tabell nr. 2. I denna studies fall stämmer Nobles et al (2008) teorier 

om att generation Y har en hög varumärkeskännedom då samtliga studenter har kännedom 

om varumärkena inom bil -, mode – och elektronikbranschen men de har något lägre 

kännedom inom mineralvattensbranschen. De kvinnliga studenterna har även här en lägre 

kännedom om Pellegrino än vad männen har. Då dessa två steg (medvetenhet och 

kännedom) i varumärkets styrka (Dahlqvist & Linde, 2002) följer varandra är resultatet inte 

oväntat, med lägre medvetenhet följer även en lägre kännedom.  Det som ska tas i beaktande 

är att i denna studie så är kvinnorna överrepresenterade (tabell nr. 1) av respondenterna och 

att resultatet därmed kan bli missvisande. Eftersom samtliga varumärken är utländska kan 

just den internationella erfarenheten spela roll då just dessa 10 män kan ha mer resevana än 

vad de 34 kvinnorna har tillsammans.  

Tabell nr. 2 och tabell nr. 3 visar dock att männens kännedom är högre än deras medvetenhet 

om varumärket Pellegrino. Detta resultat kan bero på att de använt sig av 
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uteslutningsmetoden i enkätundersökningarna då det endast fanns 3 extra varumärken som 

inte produktplacerades i videoklippet och att de hade god medvetenhet och kännedom om de 

andra branscherna. För att göra resultatet mer trovärdigt så skulle enkätundersökningarna 

kunnat utformas med ännu fler varumärken som inte placerades i videoklippet. Kvinnorna 

visar dock ett realistiskt resultat i kännedomen för Pellegrino då de har exakt samma nivå av 

kännedom som av medvetenhet för varumärket. 

5.3 Uppmärksamhet 

Brennan och Babins (2004) teori om att bekanta varumärken når en högre intensitet av 

igenkännande än obekanta varumärken kan kopplas till detta tredje steg i analysmodellen 

(figur nr.4). Människors medvetenhet samt deras kunskap om olika varumärken kan påverka 

hur väl man uppmärksammar varumärken i en produktplacering. Tabell nr. 2 och nr. 3 

visade att studenterna har en hög medvetenhet och kännedom om varumärkena men att de 

enligt tabell nr. 4 uppmärksammade varumärkena i väldigt olika grad.  

Utifrån ett genusperspektiv så uppmärksammade de kvinnliga studenterna varumärkena i 

något högre mån än de manliga studenterna trots att männen hade högre medvetenhet och 

kännedom om varumärkena. Detta är ett resultat som är oerhört intressant och som kan tyda 

på att det finns flera andra faktorer som påverkar studenterna i sin köpbeslutsprocess. Det 

kan bekräftas att kvinnorna uppmärksammat varumärkena i högst grad men när man ser till 

specifika varumärken så är det modemärkena som dominerar hos det feminina könet. 

Varumärkena som tillhör en viss bransch kan alltså vara en av faktorerna som influerar 

studenterna i dess process och olika branscher kan spela varierande roll i hur de båda könen 

påverkas. En ökad förståelse för Solomon och Rabolts (2007)  påstående att kvinnor 

förväntas vara mer intresserade av kläder och mode uppstår genom att se över tabell nr. 4 

där kvinnorna uppmärksammat varumärkena bättre inom modebranschen än männen. 

Detsamma gäller männen som är mer inriktade på bilbranschen där Mercedes kan sätta 

prägel på männens utveckling i köpprocessen. Belch och Willis (2002) menar dock att 

genusskillnaden i inköp av bil blir allt mindre vilket tabell nr. 4 kan bekräfta då 73 % av de 

kvinnliga studenterna uppmärksammade Mercedes jämfört med männens 80 %.  

Trots att vi inte berättade eller visade vilken film (Djävulen bär Prada) videoklippet kom 

ifrån så kan många av de medverkande studenterna och särskilt kvinnorna ha sett filmen 

tidigare. Därmed kan de ha listat ut att varumärket Prada var med och att studenterna därför 

uppmärksammade detta varumärke bäst. Att studenterna kom ihåg detta varumärke kan bero 



45 

 

på att karaktären som använde produkten är omtyckt vilket kan förbättra varumärkesminnet 

(Morton & Friedman, 2002) och som mycket väl kan vara ytterligare en påverkande faktor 

på studenternas köpbeslutsprocess. Karaktärens glassiga liv med chefsposition, dyra kläder 

och en självsäker personlighet kan vara det som många yngre kvinnor eftersträvar idag. 

Karaktären som spelas av stjärnan Meryl Streep kan i sig vara en stark förebild för de 

kvinnliga studenterna i undersökningen då hon är en känd skådespelerska inte minst i 

Sverige efter att ha spelat huvudrollen i Abba – inspirerade filmen ”Mamma mia”. 

Att Prada i så hög grad uppmärksammades kan även bero på att vi i tabell nr. 4 kan se att 

några av studenterna lade märke till de varumärken som inte var med i videoklippet. 

Orsaken till denna falska uppmärksamhet kan vara  att några studenter kryssade i att de såg 

alla varumärken. Det kan också tyda på att de undersökta studenterna med en viss osäkerhet 

bara chansade och kryssade i några stycken utan att egentligen ha uppmärksammat dem. 

Kvinnorna uppmärksammade varumärkena som ej hade placerats ut i filmscenen i större 

utsträckning än vad männen gjorde. Detta kan bero på kvinnors tendens att göra impulsköp 

(Coley & Burgess, 2003) som tyder på att de är spontana och chansar mer. 

Pellegrino som studenterna hade lägst medvetenhet och kännedom om uppmärksammades i 

hög grad. Detta kan bero på att det var det enda varumärke som placerades flera gånger i 

videoklippet vilket kan leda till en ökad uppmärksamhet (Matthes et al, 2007; Nelson, 

2002). Enkätundersökningarna kan även de vara en bidragande faktor till att Pellegrino 

uppmärksammades väl i videoklippet. Studenterna blev då även påminda och 

uppmärksammade på att Pellegrino fanns genom att se varumärket i enkäten. Apple visade 

motsatsen till Pellegrino då varumärket visades otydligt och snabbt i videoklippet. Följden 

blev att varumärket uppmärksammades i lägst omfattning av studenterna i undersökningen. 

Att studenterna uppmärksammar dessa kvalitetsmärken kan bero på att många studenter idag 

studerar i många år för att till slut nå någon form av framgång i sin framtida karriär. Det kan 

mycket väl vara så att många av de undersökta studenterna suktar  och längtar efter ett liv 

som innehåller mer kvalitet. Delorme och Reid (1999) förklarar att yngre tittare såsom de 

flesta högskolestudenter förväntar sig produktplacering. Det kan betyda att många av 

studiens undersökta studenter omedvetet letar efter och uppmärksammar varumärken i 

filmen.  
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5.4 Intresse 

Målet med produktplacering är att skapa ett intresse i konsumenternas attityder (Panda, 

2004; Kureshi & Sood, 2010). Kvinnorna har enligt tabell nr. 5 ett högre intresse av 

varumärkena än männen. Då många kvinnor eftersträvar en livsstil med lyx och kvalitet 

(Bakewell & Mitchell, 2003) så är det troligen ingen tillfällighet att intresset för dem lyxiga 

varumärkena är högre hos dem. Efter att studenterna fått se videoklippet så har kvinnorna 

fått ett högre intresse för de visade varumärkena medan männen tappat mycket av sitt 

tidigare intresse (tabell nr. 5). Filmens modeinriktade handling, feminina varumärken och 

kvinnliga karaktärer bidrar troligtvis tillsammans till de genusskillnader som visats i 

påverkan på studenternas intresse. Männens minskade intresse kan bero på att de fick se för 

många varumärken på en och samma gång. Detta kan möjligtvis få försämrad effekt på dem 

och att utvecklingen i deras köpbeslutsprocess trappades av (Delgado-Ballester, et al, 2012). 

Studenternas intresse var högst för Apple av de placerade varumärkena vilket kan låta 

överkomligt då Apple är ett av världens högst värderade varumärken [3]. Apples innovativa 

produkter tillsammans med en unik logga och stilren design kan göra att studenterna känner 

sig extra intresserade av varumärket. Dock så har intresset för Apple minskat hos samtliga 

studenter efter videoklippet vilket kan bero på att produktplaceringen var otydlig och snabb 

då målet med produktplacering är att uppnå synlighet av varumärket (Panda, 2004; Kureshi 

& Sood, 2010). En sådan produktplacering kan leda till irritation hos studenterna då de inte 

hann uppfatta varumärket riktigt. Pellegrino som hade lägst medvetenhet (tabell nr. 2), 

kännedom (tabell nr. 3) och intresse (tabell nr. 5) av varumärkena påverkade studenternas 

intresse mest. Detta kan bero på att Pellegrino var ett okänt varumärke men som 

uppmärksammades av många undersökta studenter då det placerades flera gånger. 

Varumärket Pellegrino består av färgerna grön och blå vilka står för lugn, intellekt, 

uthållighet och kvalitet (Falonius, 2010), färger som förmodligen passar både män och 

kvinnor. En annan faktor som kan ha påverkat studenternas intresse för mineralvattnet är att 

de efter en två timmar lång föreläsning längtar efter vatten för att släcka törsten eller att de 

blev nyfikna på ett varumärke de inte kände till innan. Männens intresse för Mercedes har 

intressant nog minskat (tabell nr. 5) efter videoklippet. Ett antagande kan vara att de manliga 

studenterna får negativa associationer av att Mercedes är involverat i en såpass feminin 

filmhandling. Män förknippar ofta Mercedes med kvalitet [2] och något manligt (Belch & 

Willis, 2002) och att se en äldre dam stiga ur bilen lever kanske inte upp till deras 

förväntningar på varumärket.  
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Samtliga varumärken står för lyx och kvalitet och ligger då inte i en students vidd av 

köpbara produkter just nu då ryktet om studenter ofta handlar om fattigdom och tom 

plånbok. Ändå pendlar de deltagande studenternas intresse från inget till ganska stort 

intresse vilket Enge von Knorring och Schöns (2008) teorier om att studenter vågar 

intressera sig för varumärken kan instämma med. Enligt samma författare  så visar studenter 

även prov på självständighet vilket gör att de till skillnad från många andra åldersgrupper 

riktar in sig på de varumärken och företag som man faktiskt är intresserad av utan att 

påverkas för mycket av övriga åsikter (Enge von Knorring & Schön, 2008). Det må stämma 

men uppenbarligen har studenternas intresse i denna undersökning påverkats på många 

andra sätt då experimentet inte tillät respondenterna att höra övrigas åsikter.  

5.5 Acceptans 

För att kunna få tittaren att vilja köpa produkten som produktplacerats så krävs det att 

tittaren accepterar varumärket. För att få reda på om studenterna accepterar varumärket så 

ställde vi frågan hur ofta de kan tänka sig att handla från varumärket. Samma fråga ställdes 

både före och efter videoklippet för att se hur tittarnas acceptans av varumärket förändrats.  

Analysens tidigare avsnitt har kunnat fastslå genom tabeller (nr. 2 & 3) att studenternas 

medvetenhet och kännedom om de placerade varumärkena är höga. Denna höga 

medvetenhet och kännedom om varumärkena kan leda till högre varumärkesacceptans enligt 

Dahlqvist och Linde (2002). Hade studenterna i undersökningen aldrig hört talas om de 

placerade varumärkena och inte känt igen dem så hade troligen varumärkesacceptansen varit 

lägre än vad den visar sig vara i studiens resultat (tabell nr. 6). Dock så kan 

produktplaceringens påverkan på studenternas varumärkesacceptans vara mindre beroende 

av nivån på medvetande och kännedom. Detta kan demonstreras genom tabell nr. 6 då det 

okända varumärket Pellegrino ökar studenternas acceptansnivå i störst utsträckning av 

samtliga placerade varumärken.  

Det placerade varumärket Apple står för den högsta acceptansnivån hos studenterna. 

Produktplaceringen påverkade inte de undersökta studenternas tankar på hur ofta man hade 

kunnat tänka sig att handla från Apple. Trots att kvinnornas intresse för Mercedes har ökat 

(tabell nr. 5) så visar det sig i tabell nr. 6 att dem i lägre mån kan tänka sig att handla från 

varumärket. Detta kan bero på att kvinnorna är mer mån om sina pengar än vad män är när 

man kommer till bilköpande (Belch & Willis, 2002). Kvinnor kanske helt enkelt föredrar att 

lägga mer pengar på andra saker i sitt liv än bilar. Att vara intresserad av ett varumärke 
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behöver inte alltid betyda att man är intresserad av att köpa varumärket utan att man 

generellt sett kan vara intresserad av den specifika branschen. Acceptansnivån för Mercedes 

hos männen däremot visar sig öka vilket uppstår mycket oanat då intresset (tabell nr. 5) 

tidigare minskat hos det manliga könet.  

Trots att intresset för modevarumärkena har varit lågt hos männen så kan de oftare tänka sig 

att handla från varumärkena D & G och Prada efter videoklippet. Nellis (2009) teori stödjer 

detta resultat med att påstå att de branscher som är bland de mest accepterade är bil – och 

klädbranschen. Bakewell et al (2006) menar också att männen är mer modemedvetna idag än 

tidigare. Andra skäl till den ökade modeacceptansen är att båda varumärkena var ganska 

tydliga samt att produktplaceringen av dessa två varumärken stämde överens med 

filmscenen och dess handling. Dessa två anledningar bidrar enligt d’Astous och Seguin 

(1999) till positiva attityder gentemot produktplacering och en ökad acceptans av de 

exponerade varumärkena. 

I tabellen (nr. 6) som visas i empirins acceptansdel så finner vi i primärdatat att männen har 

ökat sin varumärkesacceptans i något högre grad än kvinnorna. Detta resultat kan kopplas 

samman med Abrahamsson och Lindbloms (2012) teori om att kvinnor har betydligt sämre 

attityd och lägre acceptans gentemot produktplacering än män. I denna undersökning går det 

inte att bekräfta att det endast är produktplaceringen som har påverkat studenternas 

köpbeslutsprocess. Gällande detta steget så kan faktorer som filmens handling, karaktärer 

och associationer spela en betydande roll i påverkandet. Svaren i den andra 

enkätundersökningen kan också ha besvarats av något tröttare respondenter vilket kan vara 

en orsak till de stundtals märkliga resultaten i studenternas påverkan. Detta avsnitt kan 

avslutas med en teori från Delorme och Reid (1999) som förklarar att produktplacering kan 

bidra till ökad varumärkeskänsla hos tittarna samt positiv publikacceptans. Tabell nr. 6 tyder 

på detta men endast i mindre grad.  

5.6 Önskan 

I det näst sista steget i analysmodellen (figur nr. 4) fick studenterna frågan om hur stor 

önskan de har att handla från varumärket. Tabell nr. 7 visar att männen har högst önskan att 

handla från Mercedes och Apple. Att männen önskar att handla mest från bil- och 

elektronikbranschen kommer inte som någon större överraskning då männen även hade 

störst intresse samt acceptans i just dessa branscher (tabell nr. 5 & nr. 6). Förutom att 

intresset för de båda varumärkena har gått ner hos männen efter videoklippet så kan man se 
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vissa tecken på att den höga medvetenheten och kännedomen kan ha bidragit till en bra 

acceptansnivå samt en medelstor önskan att vilja köpa produkter från dessa varumärken. 

Mercedes som i många sekunder visades i mitten av bilden i videoklippet kan ha påmint de 

manliga studenterna om varumärkets existens samt dess elegans och kvalitet. Med tanke på 

att männens intresse gick ner för de flesta varumärkena (både placerade och ej placerade) så 

har detta förmodligen mer att göra med associationerna till filmens handling än de specifika 

varumärkena i sig. Det visar sig i resultatet (tabell nr. 7) att männen inte låter sig påverkas 

av det minskade intresset utav varumärket utan att de istället har blivit mer villiga att handla 

från varumärket. Kanske kan det vara så att de har fått en högre önskan att inhandla en bil 

överhuvudtaget, att man just väljer Mercedes beror då på enkätens utformning. Kanske 

intresset blev lägre hos männen gällande Mercedes men att det inte blev tillräckligt lågt för 

att inte vilja handla från varumärket.  

Pellegrino visar fortsatta framsteg i påverkan i köpbeslutsprocessen genom att majoriteten 

av studenterna känner en högre önskan att handla från varumärket. Studenterna har 

antagligen blivit varse om vad varumärket faktiskt är och vad de kan erbjuda genom 

produktplaceringen i videoklippet. Till skillnad från de andra varumärken så är Pellegrino 

mest sannolikt att de kan ha fått en skjuts fram med hjälp av produktplaceringen. 

Studenterna känner en ökad vilja att handla från Pellegrino efter att detta färgglada men 

relativt okända varumärke produktplacerats på ett tydligt och återkommande sätt.  

En förklaring till att kvinnorna minskade sin önskan av att handla från varumärket Apple 

kan vara att de blir passiva i sina svar. Tanken kan slå dem att den nuvarande situationen 

med smal ekonomi och sitt ekonomiska tänkande är oläglig för önskande och viljor att 

inhandla från dyra och kvalitetsbärande varumärken som Apple.    

5.7 Handling 

Syftet med produktplacering enligt Babin och Carder (1996) är att få tittaren att vilja köpa 

produkten. Studiens analysmodell går ut på att till slut nå målet vilket är att få tittarna att 

agera och ta ett köpbeslut. Här jämförs studenternas svar från hur ofta de har handlat ifrån 

varumärket med hur ofta de kommer att handla från varumärket.  

Det visar sig att både männen och kvinnorna i denna undersökning kommer att handla oftare 

från varumärkena visade i produktplaceringen jämfört med hur ofta de har handlat från 

varumärkena tidigare (tabell nr. 8). I undersökningen är det förmodligen inte enbart 

produktplaceringen som påverkar studenternas handlingar utan man kan även ta hänsyn till 
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ekonomiska aspekter, studiesituation, tidigare erfarenheter, kvalitetskrav, livsstil och 

umgänge.  

Ett antagande kan vara att de fristående studenterna kommer att handla från varumärkena i 

högre grad än programstudenterna inom den närmsta tiden. De fristående studenterna 

behöver inte nödvändigtvis lida av samma begränsade ekonomi som 

flerårsprogramstudenterna gör. Majoriteten av respondenterna som förmodligen tillhör 

programstudenter kan i varierad grad tänka sig att handla från varumärkena. Detta kan bland 

annat bero på de undersöktas studiesituation där studenter med färre tentor efter sig kan 

tänka sig att handla dyrare varumärken. Har man fler omtentor efter sig så kan man mycket 

väl känna sig pressad både prestationsmässigt och ekonomiskt vilket gör att några av 

respondenterna försöker att hålla i pengarna. De dåliga prestationerna med hög press kan 

leda till att en del studenter inte tycker att de förtjänar kvalitetsvaror för tillfället. Tvärtemot 

så kan vissa studenter spendera mer för att hålla glädjen vid liv och för att öka motivationen 

i sina fortsatta studier. Omtentor som mycket väl kan vara en av faktorerna till studenternas 

handlingar och köpbeslut kan uppstå på många olika sätt. Det kan vara bland annat 

ofokuserade, stressade, partyglada, prestationssvaga och sjuka studenter som drabbas av ett 

antal omtentor. Omtentor kan även bero på kursens nivå, tentans svårighetsgrad och tentans 

tidslängd. 

Tidigare erfarenheter är en annan del som kan påverka studenternas framtida vanor att 

handla från varumärkena. Studenternas goda medvetande och kännedom om varumärkena 

tyder på att de har en viss erfarenhet av varumärkena men att de inte personligen har handlat 

från varumärket i någon större utsträckning tidigare. Eftersom resultatet (tabell nr. 8) visar 

att studenterna överlag kommer att handla oftare från varumärkena efter visat videoklipp så 

kan det mycket väl bero på att studenterna har positiva erfarenheter av varumärkena sedan 

tidigare. Studenternas ökning av köp utav de dyra varumärkena som placerades i videon kan 

även visa på att respondenterna har vissa kvalitetskrav inom den närmsta framtiden. Kravet 

på ett liv med dyrare varumärken är förmodligen högre hos högskolestudenter än de som 

inte väljer att läsa vidare. Många högskolestudenter har drömmar om en framtid med högre 

lön och större möjligheter att köpa lyxvaror. Alla studenter är olika på något sätt och deras 

bakgrund samt livsstil kan vara väldigt varierad. En del studenter är sedan tidigare vana vid 

lyx och kvalitet medan andra inte är det. En skara av de studenter som är mindre vana vid 

lyx kan antingen känna att dem klarar sig bra utan dessa varumärken eller att dem 

eftersträvar ett liv med mer kvalitetsvaror efter sina studier. Hur som helst så kan 
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respondenternas olika livsstil och framtida önskade livsstil påverka studenternas svar som på 

många sätt visar (tabell nr. 8) att de är redo att handla mer från varumärkena. Studenternas 

nuvarande umgänge tillsammans med deras framtida önskade umgänge kan också sätta 

prägel på hur de svarar i enkätundersökningarna. Har man en vänskapskrets som är van vid 

design, mode och kvalitet från de visade varumärkena i videoklippet så kan det också ha 

påverkat studenten. Denna respondent kan mycket väl ha dragit associationer från filmens 

handling, karaktärer och placerade varumärken till sitt egna liv och därför automatiskt ökat 

sitt beslut att vilja köpa fler produkter gjorda av dessa varumärken.  

5.8 Sammanfattning av analys 

Medvetenhet: Studenterna som undersöktes var väldigt medvetna om de placerade 

varumärkena. Samtliga studenter hade hört talas om alla varumärken som produktplacerades 

förutom Pellegrino. Detta kan bero på att Pellegrino är mer tillgängligt på restauranger än i 

butiker och då studenter oftast inte har någon hög inkomst att fördriva på regelbundna 

restaurangbesök kan detta vara en orsak till den låga medvetenheten. Männen i denna 

undersökning hade högre medvetenhet än vad kvinnorna hade vilket kan kopplas till Birds 

(2002) teori om att män är mer fixerade vid varumärken än kvinnor. Detta kan också bero på 

att männen i denna undersökning var underrepresenterade då de endast bestod av 10 stycken 

jämfört med kvinnornas 34 (tabell nr. 1). De kvinnliga studenterna kan då representera en 

större spridning i medvetenhet än vad männen kan. 

Kännedom: Det visade sig att männen hade högre medvetenhet än kvinnorna vilket även 

visar sig i detta steg. Männen har högre kännedom om de placerade varumärkena än vad 

kvinnorna har. Studenterna i denna undersökning hade överlag en hög kännedom om 

varumärkena, något som Nobles et al (2008) även har teorier om. Det som överraskar 

forskarna i denna undersökning är att männen har högre kännedom än medvetenhet om 

varumärkena. Detta kan bero på att männen använde sig av uteslutningsmetoden när de 

fyllde i enkätundersökningen som endast innehöll åtta varumärken. 

Uppmärksamhet: Tidigare teorier från Brennan och Babin (2004) menar att bekanta 

varumärken känns igen bättre än obekanta varumärken. I denna undersökning 

uppmärksammade studenterna de placerade varumärkena i väldigt olika grad och tvärtemot 

Brennan och Babins (2004) teori så visade det sig att kvinnorna, som hade lägre 

medvetenhet och kännedom om varumärkena, var mer uppmärksamma än männen. 

Resultatet från enkätundersökningarna visade även att ett förhållandevis okänt varumärke 
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som Pellegrino kan uppmärksamma studenterna i mycket hög grad om varumärket 

produktplaceras flera gånger i samma sekvens. 

Intresse: De kvinnliga studenternas intresse för varumärkena är i detta fall något högre än de 

manligas. Olika faktorer kan påverka detta resultat så som filmens handling och vilka 

varumärken som placerades. Det kan också vara så att männen utsattes för många 

varumärken samtidigt vilket enligt Delgado-Ballester et al (2012) kan få försämrad effekt på 

männens intresse. Då studenter ofta inte har ekonomin för att regelbundet handla dyrare 

varor så har majoriteten av studenterna i undersökningen ett intresse för varumärkena stor 

spridning, allt från inget intresse till ganska stort intresse.  

Acceptans: Enligt Dahlqvist och Linde (2002) så leder en hög medvetenhet och kännedom 

till hög acceptans. Denna undersökning visar dock att en tydlig och återkommande 

produktplacering med faktorer som filmens handling och karaktärer kan öka acceptansen för 

ett varumärke som varit okänt för studenterna. Studenterna visar även att männen ökar sin 

acceptansnivå mer än kvinnorna vilket är positivt då filmens handling främst riktar sig till 

kvinnor.  

Önskan: Männen i undersökningen visar högst önskan att handla från varumärkena inom 

bil- och elektronikbranschen medan kvinnorna önskade även de att handla från 

elektronikbranschen men även från modebranschen. Trots att männens intresse minskade så 

har deras önskan att handla från varumärkena ökat kanske kan det vara så att de är mer 

intresserad av just den branschen som varumärket verkar inom. Det varumärke som har 

utmärkt sig även i detta steg är Pellegrino. Samtliga studenter visar en ökad önskan att 

handla från Pellegrino i andra enkätundersökningen. Detta kan vara för att Pellegrinos 

produktplacering utmärkte sig genom att återkomma tre gånger under videoklippet eller 

kanske för att studenterna var törstiga efter en två timmar lång föreläsning. 

Handling: Majoriteten av studenterna visade en ökad nivå av handling efter videoklippet och 

kvinnorna i lite högre grad än männen. Produktplaceringen tillsammans med enkäterna och 

tidigare erfarenheter kan ha skapat associationer hos studenterna som ökade deras vilja att 

handla från varumärkena. Även i detta steg utmärkte sig Pellegrino som ökade studenternas 

köpbeslut mest. Att samtliga studenter ökade sin grad av handling efter videoklippet kan 

bero på många faktorer utanför produktplaceringen som till exempel studenternas 

ekonomiska situation, livsstil och studiesituation. 
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5.9 Ett etiskt perspektiv 

Även fast produktplacering må vara en bättre lösning för marknadsförare att nå ut till sina 

kunder så behöver inte detta betyda att det gynnar alla människor. Enligt Calvert (2008) 

innebär produktplacering att placera ett varumärke i en film utan att produkten ska uppfattas 

av reklam. Problemet är att många människor kan  uppfatta detta som reklam och detta kan 

gälla även de studenter som har undersökts i denna studie vilka har tappat ett intresse för 

vissa varumärken efter att ha sett dem i videoklippet. Wenner (2004) förklarar att tittare 

klagar på för tydlig och långvarig produktplacering som blir alldeles för uppenbar. Det är 

möjligt att de manliga studenterna i denna undersökning har drabbats då deras intresse för 

videoklippets övertydliga och långvariga varumärke Prada har gått ner. När det gäller 

produktplaceringen av Prada så kan man fråga sig om det inte är varumärket som styr 

handlingen mer än vad handlingen styr det placerade varumärket. Övertydlighet av Prada 

kan av samme författare ses som oärlig och vilseledande eftersom målet med en väl utförd 

produktplacering är att den ska gå obemärkt förbi. Den påverkar istället studenterna i denna 

undersökning till att öka sin beslutsförmåga att konsumera många av varumärkena. Antingen 

kan man tolka detta som att man lurar studenterna eller så är de helt medvetna om att de har 

påverkats genom processen och accepterar detta, kanske de helt enkelt är tacksamma för att 

på ett enkelt och avkopplat sätt ha kunnat få lära sig mer om olika varumärken genom att 

kolla på film.  

Baker och Crawford (1995) påstår också att produktplaceringen kan påverka studenternas 

beteende vilket kan ha skett undermedvetet utan att respondenterna har vetat om det. Många 

filmer nuförtiden visar ett stort ”P” i förtexten vilket informerar tittaren om att 

produktplacering kan ske. I detta fall är tittaren medveten om placeringarna och 

marknadsföraren har handlat moraliskt. Förmodligen så är det väldigt få av studenterna som 

undersökts som känner sig lurade och tolkar denna produktplacering negativt. Snarare kan  

det vara tvärtom att studenterna är väldigt öppna för varumärken som marknadsförs och att 

de ser handlingen som mer realistisk med verkliga varumärken som används av de kända 

skådespelarna. Det är tittarna själva som har valt bort den traditionella reklamen vilket kan 

leda till att studenterna är öppna för nya förslag. Att produktplacera kan ses som en gynnsam 

kommunikationsmetod för både marknadsförare, företag och tittare. Studenterna blir mer 

medvetna om vilka varumärken som finns ute på marknaden medan företaget som visas kan 

få fler kunder och marknadsföraren kan slutligen känna att man har gjort ett bra jobb.  
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Frågan är hur mycket företaget som får utplacerat sitt varumärke tjänar rent 

försäljningsmässigt på det här? Det är ingen fråga som behandlas i detta arbete men en fråga 

som är desto mer intressant ur en etisk synvinkel då man undrar om företaget verkligen får 

en tillräckligt gynnsam affär för att det ska vara värt att lura och påverka människor som i 

detta fall är studenter. Dock så kan man också fråga sig hur många företag som bryr sig om 

människors välmående. Många företag kan ha som policy att tänka på människors bästa till 

och med men precis som marknadsförare har de en huvudsaklig uppgift att uppfylla, de 

behöver intäkter. Att företagen fokuserar på att tjäna pengar istället för att tänka på filmens 

kvalitet och underhållningsvärdet till tittarna kan leda till en kraftig moralkollision där 

studenterna kan bilda negativa etiska associationer till filmens struktur och dess överdrivna 

produktplaceringar.  Denna studie har valt ett videoklipp från en film där det kryllar av 

produktplaceringar och studenterna skulle mycket väl ha kunnat påverkats av detta. 

En annan moralisk väckarklocka är att studenterna som uppskattar film har svårt att undvika 

produktplaceringen. För att kunna se filmer så ska de behöva utstå massvis av reklam vilket 

skulle kunna ses som en form av utpressning sker där studenten antingen få välja att se på 

film med reklam eller inte se någonting alls.  

 

Slutligen kan man också fundera på i vilken grad tittarna och studenterna har rätt att anklaga 

marknadsförarna för oetiska då de själva har valt att lämna den traditionella reklamen för 

film och övrigt. För marknadsförarnas överlevnad har de blivit tvungna att finna ny vägar att 

nå tittarna och detta görs bland annat genom produktplacering. Uppfattningen i denna studie 

är att de utvalda experimentdeltagarna uppskattar produktplaceringen och att de visar 

förståelse för varumärkena som placeras i videoklippet utan att skapa moraliska tankar om 

vad som är rätt eller fel. 
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6. Slutsats 

 

Slutsatsen är den del av arbetet där problemformuleringen besvaras, därför inleder 

slutsatsen med dessa frågor. Med hjälp av den teoretiska referensramen och empirin så har 

vi kunnat föra en längre diskussion i analysen och analysmodellens samtliga steg. Det är i 

denna slutsats som vi får reda på studiens unika utfall. Det är här läsaren ska känna att de 

var värt att läsa arbetet då utfallet blev intressant, spännande och minnesvärt. I slutsatsen 

ses en koppling mellan syfte och teori samt de egenskapade teorier som tagits fram i 

analysen. De mest relevanta och innovativa bidragen presenteras i detta avsnitt.  

 

 Hur påverkas högskolestudenters köpbeslutsprocess av produktplacering i film?   

 Finns det några genusskillnader i hur högskolestudenters köpbeslutsprocess påverkas 

av produktplacering i film?  

Varje del av hela denna studie har nu gjort sitt bidrag för att nå en relevant slutsats. 

Produktplacering med övriga faktorer kan påverka högskolestudenters köpbeslutsprocess vid 

varumärkesexponering på en rad olika sätt. Tack vare denna undersökning med insamling, 

bearbetning och analysering av data kan nu studien bidra med följande vitala och relevanta 

slutsatser: 

 Ett varumärke som högskolestudenter varken varit särskilt medvetna om, haft 

kunskap om eller intresserat sig för kan plötsligt bli väldigt uppmärksammat, 

intressant, accepterat och önskvärt genom produktplacering (Aperia, 2001). 

Produktplaceringen tillsammans med faktorer som studentens ekonomiska aspekter, 

livsstil och erfarenheter kunde till och med påverka den undersökta studenten till att 

öka sin köpvana av varumärket. Pellegrino är det utmärkta varumärkesexemplet i 

denna slutsats då de undersökta studenterna trots ett lägre vetande om varumärkets 

existens och verksamhet blev mer intresserade av att köpa produkten efter att ha 

beskådat produktplaceringen i filmen.  

 

 I produktplaceringen så kan existerande varumärkes - och produktplaceringsfaktorer 

mycket väl påverka och bidra till studenternas utveckling i köpbeslutsprocessen. 

Produktplaceringens längd, återkommande och tydlighet spelar en stor roll i 
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produktplaceringens påverkan på högskolestudenterna (Matthes, et al, 2007). 

Pellegrino som visas flest gånger och väldigt tydligt resulterar i en markant ökning i 

högskolestudenternas intresse och önskan att köpa produkten. Varumärkesfaktorer 

som Pellegrinos utmärkande gröna flaska med blå och röd etikett samt enkäternas 

varumärkes-påminnelser påverkar förmodligen även dem de medverkande 

studenternas uppmärksamhet och intresse (Falonius, 2010). Apple som exponeras 

väldigt snabbt och otydligt bidrar således till en försämrad acceptans och ett minskat 

intresse hos högskolestudenterna. Som följd av denna vaga produktplacering samt 

andra faktorer så minskar även kvinnornas beslut att köpa varumärket. 

 

 De manliga högskolestudenterna i undersökningen är mer medvetna och har större 

kännedom om varumärkena än de deltagande kvinnorna. Kvinnorna i 

undersökningen uppmärksammar däremot varumärkena som produktplacerats bättre 

och höjer också sin nivå av köpbeslut mer än männen. Detta är ett samband som kan 

kopplas till att kvinnor är mer köpglada än män (Ji, 2008). Att kvinnorna ökade sitt 

köpbeslut mer kan även bero på att filmen ”Djävulen bär Prada” riktar sig till 

kvinnor och att handlingen följer en feminint intresse. De kvinnliga 

högskolestudenterna är genomgående mer intresserade och accepterande gentemot 

varumärkena medan männen som har större kännedom om varumärkena inte är lika 

intresserade. Männen minskar faktiskt sitt intresse för de flesta varumärkena vilket 

även det kan kopplas till filmens handling.  

 

 Slutligen har vi kommit fram till att produktplaceringen tillsammans med övriga 

spekulativa faktorer överlag har påverkat de undersökta högskolestudenternas 

köpbeslutsprocess positivt. Detta då deras köpbeslut av produkterna som 

exponerades ökade vilket också är målet med produktplacering (Babin & Carder, 

1996).  
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7. Reflektioner om slutsatsen 

Studiens resultat grundar sig på en undersökning av 44 personer, ett urval som kunde varit 

större. Hade undersökningen innehållit fler klasser och respondenter så hade samband i 

högre grad kunnat dras och slutsatserna hade kunnat bli mer trovärdiga och realistiska. En 

kvalitativ metod såsom fokusgrupper i kombination med de redan utvalda metoderna hade 

kunnat ge oss mer att jobba med och man hade haft möjlighet att kunna se det empiriska 

avsnittet ur fler perspektiv vilket troligtvis hade kunnat gynna såväl analys som slutsats. Ett 

flertal gånger i det empiriska resultatet kan man se små förändringar åt ena eller andra hållet 

vilket framtida forskare kan ta i beaktande men som ska undvikas att skriva i sten. 

Produktplaceringen måste vara väl utförd vilket den kan vara när den visas tillräckligt tydligt 

och när den visas fler gånger eller en enstaka gång under flertalet sekunder. Däremot får den 

inte på något sätt vara överdriven eller övertydlig. Pellegrino kan mycket väl ha tjänat på 

varumärkets starka och lockande färger som förmodligen kan ha ökat uppmärksamheten för 

varumärket. Detta betyder att alla varumärken troligtvis inte hade kunnat uppnå samma goda 

resultat som det italienska varumärket i denna studie då många specifika varumärkesfaktorer 

kan spela en stark roll i påverkan.      

Undersökningen visar att de kvinnliga studenterna påverkas mer i köpbeslutsprocessen än de 

manliga studenterna. Ett resultat som är begränsat till just de 34 kvinnorna och 10 männen 

men som är beräknat i andelar och medelvärden vilket skapar en rättvis bild. Då 

produktplacering är den faktor vi har mätt i undersökningen så kan vi endast spekulera och 

anta att andra faktorer kan ha påverkat studenterna och deras svar i undersökningen. 

Slutsatsen har fokuserat på produktplaceringens förmåga att  påverka studenterna men som 

samtidigt har visad förståelse för att övriga faktorer kan har påverkat studenterna. Intressant 

att fundera på är varför författarna valde just dessa varumärken och denna film och inte 

andra. Dels så är det en avancerad process att ens finna en lämplig film med ett bra klipp 

som känns relevant och givande för experimentet och undersökningen. Därför blev det efter 

en hel del jobb att finna rätt film logiskt att välja ”Djävulen bär Prada” då denna är full utav 

kända varumärken. Något som spelade stor roll var att varumärken var något utspridda i 

klippet men fortfarande placerade inom några minuter. Detta klippet visar en scen från 

början till slut i stort sätt där varumärkena som visades användes på olika sätt vilket gav oss 

en bra variation av olika produktplaceringar. Hade varumärkena använts på samma sätt så 

hade påverkan troligtvis blivit något mer enformig. En stor fördel med klippet var att vi 

kunde få med Pellegrino som till skillnad från de övriga varumärkena var relativt okänt 
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bland studenterna och som har gett oss mer att jobba med. Att välja endast okända 

varumärken kändes inte lika intressant och tvärtom hade inneburit att slutsatser hade kunnat 

dras om att studenterna påverkades positivt helt tack vare den höga kännedomen och 

medvetandet bland respondenterna. Detta är något som vi har kunnat motbevisa i denna 

studie med hjälp av varumärket Pellegrino. Företagen för de varumärken som inte påverkade 

lika mycket kan ha nytta av denna studie då de ser skillnaden på deras eget varumärke och 

de andra varumärkena. Att placera tydligt och återkommande har i denna undersökning visat 

sig vara ett bra koncept. 

8. Framtida forskning 

Den här studien med sina problemformuleringar är specialiserade vilket gör att 

forskningsområdet är relativt smalt. Detta gör att framtida forskning med fördel kan fortsätta 

göra experiment och andra undersökningar inom samma område för att få en bredare 

kunskap över hur produktplacering fungerar och hur den påverkar studenters 

köpbeslutsprocess i film. Dessutom kommer framtida forskare att kunna minska eller öka 

pålitligheten i slutsatserna genom att komma med nya bevis och upptäckter. Det finns en hel 

del saker som man skulle kunna utveckla utifrån studien och dess slutsatser. Vi tror att 

framtida forskning kan tjäna på att se över om kvinnor verkligen uppmärksammar 

varumärken bättre och hur mycket sanning det ligger bakom i att män har bättre 

varumärkeskännedom än kvinnor. Det hade vidare varit intressant att få reda på i vilken 

utsträckning olika varumärkesfaktorer som färg, form, text och logga kan påverka hur 

studenterna utvecklas i sin köpbeslutsprocess. Vidare hade det varit intressant att gå djupare 

på hur mycket faktorer som produktplaceringens varighet, tydlighet och återkommande kan 

påverka studenternas process. Slutsatsen som visar på att kvinnor är mer uppmärksamma på 

produktplacering än män har man många gånger tidigare kommit fram till i teorier och 

undersökningar vilket man mycket väl kan tjäna på att tillämpa och ta med sig inför framtida 

forskning. Att okända varumärken har stora möjligheter att påverka tittarna positivt genom 

produktplacering är ett resultat som har varit svårare att finna i tidigare teorier men som i 

denna studies empiriavsnitt visas tillräckligt tydligt för att kunna se det som ett mer pålitligt 

resultat.   



59 

 

9. Källförteckning 

9.1 Litteratur 

Aaker, A.D. (2005). Strategic Market Management. USA; Wiley. 

Abrahamsson, J. & Lindblom, N. (2012). Product placement – A study about swedes 

attitude towards product placements in movies and TV – shows. Kalmar: Linnaeus 

University 

Andriasova, A. V. (2006). They placed, I saw, I was conquered: Evaluating the effects of 

persuasion knowledge and prominence of brand placement on viewers’ attitudes 

and behavior. Austin (TX): Unpublished doctoral dissertation, University of Texas 

Aperia, T. (2001) Brand relationship management: Den varumärkesbyggande processen.  

Stockholm: Doctoral thesis, University of Stockholm School of Business  

Argan, M., Meltem, N.V. & Mehpare, T.A. (2007) Audience attitudes towards product 

placement in movies: A case from turkey. Journal of American Academy of 

Business, 11.1, 161-167 Cambridge 

d’Astous, A. & Chartier, F. (2000). A study of factors affecting consumer evaluations and 

memory of product placements in movies. Journal of Current Issues and Research 

in Advertising, 22, 31-40 

d’Astous, A. & Seguin, N. (1999). Consumer reactions to product placements strategies in 

television sponsorships. European journal of marketing, 33, 896-910 

Axelsson, B., (2005), Professionell marknadsföring, Lund: Studentlitteratur 

Babin, L.A. & Carder, S.T. (1996). Viewers Recognition of brands placed within a Film. 

International Journal of Advertising, 15, 140 -151.  

Baker, M.J. & Crawford, H. A. (1995). Product placement. University of Strathclyde. 

Working paper,16   

Bakewell, C., Mitchell, V-W. & Rotwell, M. (2006). UK Generation Y male fashion 

consciousness. Journal of Fashion Marketing and Management, 10, 169-180 

Bakewell, C. & Mitchell, V-W. (2003) Generation Y female consumer decision-making 

styles. International Journal of Retail & Distribution Management. 31, 95-107 

Bauman, Z., (2006). Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Göteborg: Daidalos 

Belch, M.A. & Willis, L.A. (2002). Family decision at the turn of the century: has the 

changing structure of households impacted the family decision-making process? 

Journal of Consumer Behavior, 2, 111-1247 

Bird, M. (2002), Let´s talk about sex, In-store Marketing 

Bogan, S. (2007). The land of brand: A good brand is hard to create. Understanding what it 

is and how it works will help you polish your own image in the marketplace. 

Financial planning, 1-74 



60 

 

Bornander, M., Hed, A. & Ramstedt, A. (2007). Kommer produktplacering ersätta 

traditionell reklam?. Högskolan i Halmstad 

Brennan, I. & Babin, L.A. (2004). Brand Placement Recognition: The Influence of 

Presentation Mode and Brand Familiarity. Binghamton: Journal of Promotion 

Management 

Bryman, A. & Bell, E. (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB  

Calvert, S.L. (2008). Children as Consumers: Advertising and Marketing. Future of 

Children. 18, 205-234.  

Carlson, M. (2006), Tapping into movie: Digital video recorders and the transition from 

schedules to surveillance in television, University of Pennsylvania, SAGE 

Publications 

Christensen, L. (2001). Marknadsundersökning – en handbok. Lund: Studentlitteratur   

Colbert, F. (2001), Marketing Culture & the Arts. Montreal: Gaetan Morin Editeur, Second 

Edition 

Coley, A. & Burgess, B. (2003). Gender differences in cognitive and affective impulse 

buying, Journal of Fashion Marketing and Management, 7, 282-95. 

Connell, R.W. (1999). Maskuliniteter. Lund: Studentlitteratur 

Dahlén, M. & Lange, F. (2009). Optimal marknadskommunikation. Malmö: Liber AB  

Dahlqvist, U. & Linde, M. (2002). Reklameffekter: strategi, utformning och medieval. 

Malmö: Liber AB 

Dahlqvist, U. & Melin, F. (2010). Varumärken i offentlig tjänst. Malmö: Liber AB 

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport: Att göra en statistisk undersökning. 

Lund: Studentlitteratur 

Danger, E.P. (1987). The Colour handbook. England: Gower Technical press ltd, Billing and 

son’s Limited Worcester 

Daugherty, T., Gangadharbatla, H., Kim, Y.J. & Logan, K. (2007). Assessing the value of 

product placement from the consumer. American academy of advertising, sid.64 

Deacon, D., Golding, P., Murdock, G. & Pickering, M. (1999). Researching 

communications. London: Arnold. 

Delgado-Ballester, E., Navarro, A. & Sicilia, M. (2012). Revitalising brands through 

communication messages: the role of brand familiarity. European Journal of 

Marketing 46, 31-51 

DeLorme, D. & Reid, L. (1999). Moviegoers’ Experiences and Interpretations of Brands in 

Films Revisited. Journal of Advertising, 2 

Dittmar, H., Beattie, J. & Friese, S. (1995). Gender identity and material symbols: objects 

and decision considerations in impulse purchases. Journal of Economic 

Psychology, 3, 491-511. 



61 

 

Enge von Knorring, J. & Schön, H. (2008). Vad har jag med mig? – En intervjustudie om 

vilka personliga egenskaper och attityder som kan ha inverkan på studenters 

handledning i den verksamhetsförlagda utbildningen, Malmö: Examensarbete, 

Malmö högskola  

Engebretson, J. (2004). Odd Gen out. Am Demogr, 14–7 

Ericsson, S. & Karlsson, E. (2011). Såg du det där? - En studie om när det undermedvetna 

blir medvetet. Kalmar: Linnéuniversitetet  

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktien: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik 

Falonius, T. (2010) Varumärket inifrån och ut. Malmö: Liber AB 

Galician, M-L. (2004). Handbook of product placement in the mass media. Journal of 

promotion management, 10 

Gharibias S., Yahyah, S-D. & Shahrodi, K. (2012). Explain the effectiveness of advertising 

using the aida mode. Interdisciplinary Journal of contemporary research in 

business, 4, 2 

Gibson, B. & Maurer, J. (2000). Cigarette smoking in the movies: The influence of product 

placement on attitudes toward smoking and smokers. Journal of Applied Social 

Psychology, 30, 1457–1473. 

Gould, S.J., Gupta, P.B. & Grabner-Kräuter, S. (2000). Product Placements in Movies: A 

Cross-Cultural Analysis of Austrian, French and American Consumers' Attitudes 

Toward This Emerging, International Promotional Medium. Journal of Advertising, 

29, 41-58. 

Gupta, P.B. & Gould, S.J. (1997). Consumers’ perceptions on the ethics and acceptability of 

product placements in movies: product category and individual differences. Journal 

of Current Issues and Research in Advertising, 37-48. 

Gupta P.B. & Lord, K.R. (1998). Product placement in movies: the effect of prominence and 

mode on Audience recall. Journal of current issues and research in advertising, 20,  

47 – 59 

Hackley, C., Tiwsakul, R.A & Preuss, L. (2008). An ethical evaluation of product 

placement: a deceptive practice? Business Ethics: A European Review. 17, 109-120. 

Högskoleverket, (2012). Universitet & högskolor. Högskoleverkets årsrapport. 

Jacobsen, D. (2002). Vad Hur Varför?. Lund: Studentlitteratur 

Ji, M.F. (2008). Child-brand relations: a conceptual framework. Journal of Marketing 

Management, 24, 603-619. 

Kempf, D.A., Laczniak, R.N. & Smith, R.E. (2006). The effects of gender on processing 

advertising and product trial information. Marketing Letters, 17, 5-16. 

Klein, M. (1998). He shops, she shops. American Demographics, 20, 34-36 



62 

 

Kotler, P & Armstrong, G. (2009). Principles of marketing: global edition. Upper Saddle 

River: Prentice Hall  

Kotler, P. & Keller, K. (2006) Marketing management. New Jersey: Prentice Hall   

Kring, A.M. & Gordon, A.H. (1998). Sex differences in emotion: expression, experience 

and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 686-703. 

Kureshi, S. & Sood, V. (2010). A Review of Placement Literature: Conceptual and 

Managerial Implications. The IUP Journal of Marketing Management, 23-39. 

Kwon, E.S. (2012). Exploring consumers’ attitudes and behavior toward Product Placement 

in television shows. New York: Syracuse University 

Laroche, M., Bergeron, J. & Goutaland, C. (2003). How intangibility affects perceived risk: 

the moderating role of knowledge and involvement. Journal of Services Marketing, 

17, 122-140 

Laroche, M., Saad, G., Cleveland, M. & Browne, E. (2000). Gender differences in 

information search strategies for a Christmas gift. Journal of Consumer Marketing, 

17, 500-522 

Lehu, J-M. (2007). Branded entertainment: Product placement & Brand strategy in the 

entertainment. London: Kogan Page Ltd. 

Mackey, A., (2005). The practice of advertising. Sydney: Elsevier Butterworth 

Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan and Co, 8 

Matthes, J., Schemer, C. & Wirth, W. (2007). More Than Meets the Eye: Investigating the 

Hidden Impact of Brand Placements in Television Magazines. International 

Journal of Advertising, 477-503. 

Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi - Om konsten att utveckla starka varumärken. Malmö: 

Liber AB 

Meyers-Levy, J. & Sternthal, B. (1991). Gender differences in the use of message cues and 

judgments. Journal of Marketing Research, 28, 84-96. 

Morton, C.R. & Friedman, M. (2002). “I saw it in the movies”: exploring the link between 

product placement beliefs and reported usage behavior. Journal of Current Issues 

and Research in Advertising, 2 

Nelli, R. (2009). Italian young people’s attitudes toward product placement in movies: A 

cross-cultural comparison of product placement acceptability. Communicative 

business, 2, 58-85 

Nelson, M. R. (2002), Recall of Brand Placements in Computer/Video Games. Journal of 

Advertising Research, 42, 80–92. 

Nilsson, J., Evaldsson, M. & Jansson, S. (2002). Varumärkesidentitet – företagets själ. 

Högskolan väst. 

Noble, S., Haytko, D. & Phillips, J. (2008). What drives college – age generation Y 

consumers? Journal of business research, Science Direct 



63 

 

Nordfält, J. (2007). Marknadsföring i butik. Om forskning och branschkunskap i 

detaljhandeln. Författarna, Liber AB 

Obert, C. & Forsell, M. (2000). Fokusgrupp: ett enkelt sätt att mäta kvalitet. Höganäs: 

Kommunlitteratur. 

Panda, T.K. (2004). Consumer Response to Brand Placements in Films Role of Brand 

Congruity and Modality of Presentation in Bringing Attitudinal Change Among 

Consumers with Special Reference to Brand Placements in Hindi Films. South 

Asian Journal of Management, New Delhi, 7-26. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Parment, A.(2008). Generation Y- Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré!. 

Första upplagan, Malmö: Liber 

Percy, L. & Elliot, R. (2005). Strategic Advertising Management. Oxford University Press 

Pokrywczynski, J. (2005). Product placement in movies: A preliminary test of an argument 

for involvement. American Academy of Advertising, 40-47 

Ranjbarian, B., Shaemi, A. & Jolodar, S.Y.E. (2011). Assessing the effectiveness of electric 

conservation advertisements in Isfahan Channel television. International business 

research. 194-200 

Rook, D.W. & Hoch, S.J. (1985). Consuming impulses. Advances in Consumer Research, 

12, 23-27. 

Rosa-Diaz, I.M. (2004). Price knowledge: effects of consumers' attitudes towards prices, 

demographics and socio-cultural characteristics. The Journal of Product & 

Brand Management, 13, 406-428 

Rossiter, J. & Bellman, S. (2005). Marketing Communications, Theory and Applications. 

Frenchs Forrest NSW: Pearson Education Australia, 500 

Russell, C.A. (2002). Investigating the Effectiveness of Product Placements in Television 

Shows: The Role of Modality and Plot Connection Congruence on Brand Memory 

and Attitude.  Journal of Consumer Research, 29, 306–318. 

Russell, C. A. & Belch, M. (2005). A managerial investigation into the product placement 

industry. Journal of Advertising Research, 45, 73-92 

Sabherwal, S., Pokrywczynski, J.V. & Griffin, R.J. (1994). Brand recall for product 

placements in motion pictures: a memory-based perspective. Atlanta  

Sahay, A., Sharma, N., & Mehta, K. (2012). Role of affect and cognition in consumer brand 

relationship: Exploring gender differences. Journal of Indian Business 

Research, 4(1), 36-60.  

Seymour, D. T. (1992) Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder. Göteborg: IHM 

Förlag AB 

Shearer, E. (2002). Generation ignored. Am J Rev, 24 



64 

 

Solomon, M. R. & Rabolt, N.J. (2007). Consumer behavior in fashion. Harlow: Prentice 

Hall 

Stelter, B. (2012). Youths are watching, but less often on TV. The New York Times 

Sung, Y. & De Gregorio, F. (2008). New Brand Worlds: College Student Consumer 

Attitudes toward Brand Placement in Films, Television Shows, Songs, and Video 

Games. Journal of Promotion Management. 14, 85-101. 

Svaleryd, K. (2003). Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och 

unga. Stockholm: Liber AB 

Söderlund, M. (2005). Mätningar och mått. Malmö: Liber AB  

Sörqvist, L. (2000). Kundtillfredsställelse och kundmätningar. Lund: Studentlitteratur 

Tifferet, S. & Herstein, R. (2012). Gender differences in brand commitment, impulse 

buying, and hedonic consumption. The Journal of Product and Brand 

Management, 21, 176-182 

Tsai, M.; Liang, W. & Liu, M. (2007). The Effects of Subliminal Advertising on Consumer  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-

vetenskaplig forskning. Stockholm: Veteranförlaget 

Wenner, A,W. (2004). On the Ethics of Product Placement in Media Entertainment. Journal 

of Promotion Management, 10, 101-132. 

Williams, P. K., Petrosky, A., Hernandez A. & Page, R. (2011). Product placement 

effectiveness: revisited and renewed. Journal of Management and Marketing 

Research 7 , 1-24.  

Yang, H. (2006). Lead us into temptation: A survey of college students' media use, 

materialism, beliefs, and attitudes toward advertising, status consumption 

tendencies, compulsive buying tendencies, brand recall, and purchase intent of 

luxury products. ProQuest Dissertations and Theses. Southern Illinois University at 

Carbondale. 241-241 

Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Korotan Ljubljana 

Åkesson. H. (2008). Produktplacering I film ökar snabbt. Sydsvenskan 

  



65 

 

9.2 Internetkällor 

[1] Nationalencyklopedin. [Hämtad 2013 – 03 - 24] Tillgänglig: 

http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/aida-modellen  

[2] Mercedes – Benz. [Hämtad 2013 – 04 – 28] Tillgänglig: 

http://www2.mercedesbenz.se/content/sweden/mpc/mpc_sweden_website/sv/home

_mpc/passengercars/home/world/mythos/how_it_began.flash.html#1926 

[3] BrandZ. [Hämtad: 2013 – 03 – 12] Tillgänglig:  

http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_C

hart.pdf 

[4] Dolce & Gabbana. [Hämtad 2013 – 04 – 16] Tillgänglig: 

http://www.dolcegabbana.com/corporate/en/brand/brand-dg.html 

[5] Prada. [Hämtad 2013 – 04 – 28] Tillgänglig: 

http://www.pradagroup.com/en/brands/prada   

[6] S. Pellegrino. [Hämtad 2013 – 04 – 25] Tillgänglig: 

http://www.sanpellegrino.com/int/en/service/our_company/default.aspx 

 

9.3 Övriga källor 

Varumärkeslagen. (2010:1877) 4 § [Hämtad: 2013 – 04 -03] Sveriges rikes lag 

  

http://www.ne.se.libraryproxy.his.se/aida-modellen
http://www2.mercedesbenz.se/content/sweden/mpc/mpc_sweden_website/sv/home_mpc/passengercars/home/world/mythos/how_it_began.flash.html#1926
http://www2.mercedesbenz.se/content/sweden/mpc/mpc_sweden_website/sv/home_mpc/passengercars/home/world/mythos/how_it_began.flash.html#1926
http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf
http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf
http://www.dolcegabbana.com/corporate/en/brand/brand-dg.html
http://www.pradagroup.com/en/brands/prada
http://www.sanpellegrino.com/int/en/service/our_company/default.aspx


66 

 

10. Bilagor 

Här redovisas bilagorna som innefattar en reflektionsdel samt enkätundersökningarnas 

utformning före samt efter videoklippet. 

10.1 Bilaga 1 – Reflektion 

Denna reflektionsdel är uppdelad i två delar, en del för vardera författaren där vi skildrar hur 

det gick under perioden vi skrev arbetet samt processens svåra och goda moment. Vi 

kommer även att förklara vad vi tog för lärdom av detta arbete och hur vi skulle kunna bli 

bättre i framtiden. Slutligen kommer det sägas hur vi kan koppla detta till framtida arbetsliv. 

10.1.1 Niclas  

Vi har jobbat i lite drygt 4 månader för att få ihop det här arbetet. Som långsammats gick det 

för oss i början när man knappt visste vad man skulle skriva om. Vi visste att vi skulle välja 

ut ett ämne inom marknadsföring men det är mycket att välja mellan. Vi försökte att komma 

på ett ämne som dels kan vara problematiskt på många sätt men också spännande att veta 

mer om. Produktplacering blev till slut det självklara valet då vi själva vet hur trötta man kan 

bli på reklamen som visas i TV. Produktplaceringen är för många marknadsförare framtiden 

och jag tror att nya former av produktplacering kommer att växa fram i stormande steg. Det 

som vi hade ett större problem med i detta arbete var frågeställningen, det är svårt att förstå 

hur svårt det kan vara att få fram några meningar i denna del. Anledningen är den att varje 

ord i dessa frågor spelar en stark betydande roll för övriga arbetet. Det är dessa ord som ska 

smälta igenom hela arbetets text och därför är det väldigt att man får frågeställningen dit 

man vill. Det är också frågeställningen som ofta behöver klargöras för att kunna fortsätta 

med arbetet. I övrigt så har det varit en något frustrerande period men en väldigt intressant 

och spännande sådan. Jag känner att jag har lärt mig enormt mycket om både 

marknadsföring och allt inom produktplacering. Det känns på något sätt som att de större 

vetenskapsmännen inom produktplacering har blivit ens vänner som man träffar åter och åter 

på nytt när man finner nya teorier som är av vital del för arbetets vidare utveckling. Vi hade 

väldigt lite erfarenhet av rapportskrivning och undersökningar tidigare vilket gjorde det till 

en extra stor utmaning, en utmaning som ledde till mycket lärdom och kunskap. Jag känner 

mig nu mer säker på rapportens olika delar och vad de ska innehålla. De kontinuerliga 

träffarna med handledare och övriga träffar för att diskutera inlämningar har varit mycket 

viktiga och lärorika då de har hjälpt oss att ständigt förbättra detta arbete. Man har börjat 

förstå det sammanhängande mönstret där varje del ska kunna kopplas till de andra delarna. 
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Jag tycker att experimentet vi gjorde var väldigt spännande, inte minst att få se vad resultatet 

blev efteråt.  

När det gäller uppdelningen av arbetet så stod jag för mest datainsamling och textskapande 

medan Anna fokuserade mer på design, struktur, diagram, tabeller, enkätunderökningar och 

övriga figurer som hon är bättre på.  

Det finns alltid saker man hade velat ändra på och förbättra. Jag hade önskat att vi hade 

kunnat ha lite bättre framförhållning, dock så är det som sagt första gången vi gör en sådan 

här rapportskrivning då vi aldrig fått känna på en b – uppsats tidigare. Hade jag gjort om det 

hela igen så hade jag försökt att komma på ett ämne fortare än vad vi gjorde. Det är något 

som jag rekommenderar att veta redan innan man startar igång examensarbetet då detta tar 

längre tid än vad man tror. Det är viktigt att skriva om något som motiverar än och något 

som man intresserar sig för och det tycker jag att vi gjorde.   

Med fler människors förståelse om produktplaceringens verkan och betydelse för 

marknadsförare så kommer fler tittare att kunna acceptera varumärkena som placeras ut i 

filmerna de ser. Vi hoppas också på att människor ska få en starkare känsla för att 

exponerade varumärken faktiskt höjer realitetsnivån i olika filmer och att tittarna ska se detta 

som en ökad möjlighet att få lära känna olika varumärken bättre. Att konsumenten får ut det 

bästa av sitt köpbeslut är faktiskt någonting som både konsumenten och marknadsföraren 

eftersträvar. 

10.1.2 Anna 

Tanken på att skriva ett examensarbete kom inte upp förrän någon vecka innan 

terminsstarten då jag nyligen kommit hem från en hektisk utbytestermin. Efter lite 

funderingar om ämnesval hamnade vi på produktplacering men har i efterhand ändrat 

inriktning inom produktplacering många gånger. Det var väldigt svårt att komma igång i 

början av terminen då vi inte hade någon tidigare erfarenhet alls av att skriva en sådan 

omfattande rapport. Vi visste inte vad alla avsnitten skulle handla om och hur de skulle 

skrivas. Det som har hjälpt oss mest är att läsa andra, tidigare arbeten, så att vi fick en 

översikt om vad och hur man gör. 

Det svåraste med arbetet har varit att få fram en tillräckligt avgränsad frågeställning och det 

tog ett tag för oss, vilket gjorde att vi inte kom framåt. Utan ett bra problem så vet man inte 

hur man ska fortsätta men efter mycket diskuterande så kom vi till slut fram till en bra 
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frågeställning och det var då allt släppte. För att vi skulle kunna utforma frågeställningarna 

så läste vi många vetenskapliga artiklar och litteratur om de två viktigaste begreppen: 

Produktplacering och varumärke. Tillslut upptäcktes några modeller som kändes intressanta 

och kunde undersökas mer utförligt. När vi visste vad vi skulle undersöka så var det mycket 

lättare att leta information och strukturera upp arbetsprocessen. När vi väl hade bestämt rätt 

ämne och inriktning gick det bättre, vi lyckades tillsammans komma fram med en bra 

teoretisk referensram och metod. Vi har hela tiden delat upp arbetet och suttit med olika 

kapitel för att sedan när vi känt oss klara bytt med varandra. På så sätt har båda fått inblick i 

alla kapitel eftersom vi kritiskt granskade och ändrade i sammanlagt alla delar. 

Eftersom Niclas är bättre än mig på att skriva en sammanhängande text så har jag bidragit 

med diskussion, struktur, kritik och granskning till de flesta avsnitten. Eftersom vi har 

genomfört en enkätundersökning med experiment så har jag även bidragit med arbetet kring 

empirin då jag har bättre kunskap om Excel och hur man utformar diagram. Jag har då suttit 

och skrivit in alla resultat och räknat ut medelvärden och andelar medan Niclas skrivit själva 

texten. Jag tycker att vi har tagit gemensamt ansvar över hela rapporten eftersom vi, som jag 

tidigare nämnt, alltid byter text med varandra som vi sedan granskar och diskuterar.  

Det jag tror att vi båda har lärt oss är att det krävs mycket mer arbete än vad man tror och ett 

helt nytt sätt att tänka på när man skriver ett examensarbete. Det har både varit väldigt roligt 

och meningsfullt eftersom vi har fått skriva om ett ämne som vi själva tycker är intressant. 

Jag har lärt mig mycket om produktplacering och det som har varit mest intressant är 

resultatet av experimentet och enkätundersökningen. Vi visste redan mycket om påverkan av 

produktplacering innan experimentet men inte hur studenter påverkas eller hur bra de 

uppfattar varumärken i en film. Jag själv tänker mycket på det när jag ser en film och efter 

detta arbete så tänker jag till en extra gång, ibland letar jag faktiskt upp mer information om 

ett varumärke jag sett på tv/film. Vilket då betyder att jag själv påverkas mycket av 

produktplacering. 

Jag är övertygdan om att jag kommer att ha stor användning för denna process som varit 

under hela terminen i mina framtida arbetsuppgifter. Jag har lärt mig ett sätt att hitta och 

sålla fram viktig information och att kritiskt granska de källor jag funnit intressanta. 
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10.2 Bilaga 2 – Enkätundersökning före videoklipp 
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10.3 Bilaga 3 – Enkätundersökning efter videoklipp 
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