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Summering 

 

Nyckelord: Produktplacering, effektmätning, promotionmix, varumärke, 

marknadsundersökning, sponsring. 

 

Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga de metoder som är mest lämpade för att mäta 

effekten av produktplacering i film. Relevanta aspekter att effektmäta är försäljning, ökad 

märkesmedvetenhet hos konsument, förstärkning av varumärke och förändring av företagets 

image. Vidare kommer vi att analysera och utvärdera vilken eller vilka metoder som ger bäst 

information på ovan nämnda områden. 

 

Metod: Vårt arbete bygger metodmässigt på att utföra intervjuer med produktplacerande företag, 

marknadsundersökningsföretag och mediekonsulter för att se hur utbredd produktplacering och 

effektmätning av denna är. Litteraturstudier är ett annat metodmässigt tillvägagångssätt där vi ser 

på exponering av produktplacering, varumärkes funktion, sponsringens relevans för 

produktplacering och hur man bäst effektmäter den. 
 

Resultat: Vi har funnit att produktplacering är en effektiv metod, om det utförs korrekt, när det 

gäller att nå sin målgrupp. Effektmätning av produktplacering är till för att se hur väl 

målsättningarna uppnåddes. Den effektmätning som förekommer på området utförs internt av 

företagen och släpps ej offentligt, därför råder det brist på forskning och utvecklade metoder på 

området. Vi har funnit två metoder som är lämpade för att mäta de olika aspekterna i syftet. Dessa 

effektmätningsmetoder används redan på områden som sponsring, annonsering och TV-reklam. 

Vi redogör för dessa metoder i arbetet.       
 

Sammanfattning: Produktplacering är en förekommelse som började i USA men även finns i 

Sverige. Vi visar på produktplaceringens roll i promotionmixen och vikten av att koda budskapet 

rätt, så konsumenten tolkar budskapet så som han var avsedd att göra. Det redogörs även för hur 

produktplacering ska exponeras och hur varumärket fungerar. Företag ska ha klara mål med 

produktplaceringen för att kunna koda det rätt och för att veta vad de ska effektmäta senare. 

Målsättningar vi riktar störst vikt på i arbetet är ökad märkesmedvetenhet, förstärka företagets 

image och ökad försäljning. Det redogörs även för hur man ska effektmäta för att se om man nått 

dessa målsättningar
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1 Inledning 
 

 

1.1 Produktplaceringens historia 

 

Produktplacering är ett amerikanskt fenomen som blivit allt vanligare inom svensk film. 

Produktplacering innebär att filmbolag mot ersättning exponerar olika produkter eller varumärke i 

film och TV-program. (Konsumentverket, 1999) Genom att sponsra en film eller ett TV-program 

har företaget även lättare för att förhandla till sig dessa produktplaceringar (Roos & Algotsson, 

1996). 

 

De första medvetna produktplaceringarna gjordes i amerikanska filmer på 1920-talet, då 

skådespelare bar modekläder. Även cigarrettrökning förekom flitigt i många filmer. Cigaretterna 

fick skådespelarna till skänks utav de stora tobaksbolagen. Tobaksbolagen var medvetna om att 

denna typ av exponering undermedvetet uppmuntrade till rökning och fortsatte därför sponsra 

filmerna genom produktplacering. Filmproducenterna fick inte betalt utav sina finansiärer utan 

fick istället cigaretter gratis till filminspelningarna. Denna lösning var lönsam för båda parter. 

Filmbolagen behövde inte betala för cigaretterna som användes i filmer och cigarettbolagen 

betalade inte för att ha med sitt varumärke och sin produkt i filmen. Dock var denna lösning 

betydligt mer lönsam för cigarettbolagen än för filmbolagen. (Schudson, 1993) 

 

Något decennium senare började cigarettbolagen betala de etablerade kändisarna för att röka 

deras specifika märke, inte bara på film utan även offentligt för att ge intrycket av att det var 

glamouröst att röka. Nu började tobaksbolagen även ställa krav på att varumärket skulle synas 

klart och tydligt i filmerna. (Balasubramanian, 1994)  

 

En ökning av produktplacering inträffande på 1980-talet med filmen ”ET” (1982) som en av de 

bidragande faktorerna (Balasubramanian, 1994). Produktplaceringen av godiset Reese`s Pieces i 

filmen, ökade företaget Hersheys försäljning med hela 85 procent. Under filmens gång 

konsumerades företagets produkt ofta och i stora mängder. (Konsumentverket, 1999) Även de 
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tidiga ”Rocky” filmerna hade tydlig produktplacering, exempelvis i en scen då 

huvudrollsinnehavaren Sylvester Stallone åt flingor till frukost och nämnde flingornas varumärke 

och säger: ”en riktig vinnare äter dessa flingor till frukost”. (Balasubramanian, 1994) 

 

Konsultföretag och agenter dök upp i bilden i början på 1980-talet. De ansåg sig kunna göra 

produktplaceringen mer effektiv vilket innebar en ekonomisk möjlighet för dem. De hade kommit 

underfund med att det kunde bli en bra affär att sammanföra filmproducenter med villiga 

sponsorer. Filmskaparna uppmärksammade den tydliga trenden och krävde med åren bättre betalt. 

Detta påverkade emellertid inte finansiärerna på något sätt. De hade råd med denna reklammetod, 

då de var övertygade om att intäkterna efter en lyckad produktplacering var betydligt högre än 

investeringsutgifterna. (Roos & Algotsson, 1996) 

 

I Sverige är produktplacering en relativt ny företeelse som inte nyttjats till fullo av marknadens 

aktörer. Man kan sammanfattningsvis säga att produktplacering i Sverige fortfarande är i sin 

inledningsfas, men att intresset för denna exponeringsform ökar i en snabbt växande takt. (Roos 

& Algotsson, 1996)  

 

Prislappen på bra produktplacering har också förändrats med tiden. Från att ha utnyttjat 

ömsesidig överenskommen byteshandel i produktplaceringssammanhang på 1920- och 1930-talet, 

till att Philip Morris 1988 fick betala 350 000 USD för exponering av märket Lark i James Bond 

filmen ”Med rätt att döda”. Exakta siffror på hur mycket produktplacering i film kostar idag är 

väldigt svåra att hitta. Priserna är ofta en affärshemlighet som sällan avslöjas. I USA kan ett 

företag få betala mellan 10 000- och 100 000 USD till en etablerad agentur för att få sin produkt 

placerad i ett obestämt antal filmer och scener. Priserna kan också variera beroende på om 

produkten bara skymtar förbi i en scen, ifall den används eller om dess varumärke nämns. 

Dessutom påverkas priset av hur många gånger produkten syns i bild och hur länge. 

(Konsumentverket, 1999) 

 

Att diskutera summor i miljonklassen för produktplacering är inte helt orimligt med tanke på att 

varumärket eller produkten kan vara i centrum för handlingen. Dyraste produktplaceringen är då 

filmens huvudrollsinnehavare använder produkten eller nämner varumärket flera gånger i 
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uppseendeväckande scener. (Konsumentverket, 1999) Då ska man tänka på att varumärket och 

produkten uppmärksammas av många. Det kostar även mer om man försöker rikta sig till en 

nischad målgrupp. (Roos & Algotsson, 1996) 

 

Några av de få exakta prisuppgifter, utöver de ovan nämnda, på hur mycket företag har betalt för 

sin produktplacering är följande: 

  

• 1979 betalade Philip Morris 42 500 USD för att deras varumärke Marlboro skulle synas i 

filmen ”Superman 2” 

• Tobaksföretaget Ligget i USA, betalade drygt 30 000 USD 1983 för att deras cigarettmärke 

Eve skulle synas i filmen ”Supergirl”. (Konsumentverket, 1999) 

 

Företag ser produktplaceringen som ett promotionverktyg som når ut till en bred publik. 

Samtidigt levererar den ett långvarigt budskap eftersom filmer inte bara ses under den period som 

de visas på bio, utan även senare då den hyrs på VHS och DVD och visas på TV. 

(Balasubramanian, 1994) 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Inom marknadsföring finns det en stor mängd läromedel som diskuterar 

marknadskommunikationsmix. Denna mix består av annonsering, personlig försäljning, 

försäljningspromotion, public relations och direkt reklam (Armstrong & Kotler, 1999). Dessa fem 

områden innefattar naturligtvis en stor del av företags marknadsföringsbehov. Men i en tid där 

konkurrensen blir hårdare och konsumenterna mer krävande ökar behovet av alternativa sätt att 

marknadsföra sig. Därför har vi tänkt se närmare på produktplacering i film. Huvudinriktningen 

är effektmätning av produktplacering.   
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Produktplacering är något som är betydligt vanligare och mer utvecklat i USA jämfört med 

Sverige. I USA blir det allt vanligare att större företag vänder sig till samma agenter som 

filmstjärnorna, för att få hjälp med att få in sina produkter i filmer. Dessa företag betalar en årlig 

summa för att agenterna ska ge dem ett visst antal spots i TV eller film.(Schneider, 1996) 

Garantierna som agenterna lämnar för detta är nästan obefintliga. Företagen anser att en lyckad 

produktplacering kan ge en enorm försäljningsökning. Om företag inte får ökad försäljning så 

motiverar de produktplaceringen genom att den ger ökad märkeskännedom och stärker imagen 

hos konsumenterna. (Ayers & Marshall, 1998) 

 

Det finns naturligtvis olika typer av produktplacering. Man har allt från BMW:s produktplacering 

i de senaste ”James Bond” filmerna, som sägs vara värt över 100 miljoner USD i PR (Allyson, 

1999). Till filmer som visar en produkt utan att företaget är medveten om detta, det vill säga 

kostnadsfri produktplacering men samtidigt har företaget ingen kontroll över hur produkten 

används (Schneider, 1996).  

 

Varför finns det ett intresse av att effektmäta sitt företags produktplacering? Om man inte betalar 

för att produktplacera i film kan det anses ointressant med effektmätning. Men om företag inte 

betalar för produktplacering så har de ingen kontroll över hur produkten används. Effektmätning 

borde vara av intresse så man kan se att ens varumärke och image inte tar skada av placeringen. 

Ens uppbyggda varumärke och image är av stort värde och har oftast inneburit en lång och dyr 

etableringskostnad (Kapferer, 1997).  

 

Har man spenderat pengar på produktplacering i en film där kontrakt har skrivits och man är fullt 

medveten om hur produkten ska användas borde effektmätning vara av största intresse. Till 

exempel när Ericsson produktplacerade i ”James Bond” eller Volvo i ”Helgonet”. Övertygelsen 

var stor att detta gav god PR och ökad försäljning. Men hur vet man att detta överväger 

kostnaderna för dessa placeringar? Kan man vara säker på att all produktplacering är en lönsam 

investering?  
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Produktplacering blir allt vanligare i Sverige och företag lägger ner mer pengar på detta fenomen. 

När kostnader för produktplacering ökar för företag kommer kraven på effektmätning att växa. 

Därför vill vi se om där finns en lämplig metod för att effektmäta ”outputen” av en 

produktplacering, vare sig det är i ökad försäljning eller ökad märkesmedvetenhet. Allt ska 

långsiktigt resultera i en ökad försäljning men det är inte alltid detta som är första målet med 

produktplaceringen. Målet kan vara att öka medvetenheten för en produkt som ska lanseras och 

då förekommer en normal reklamkampanj ibland samtidigt, så kallad cross promotion. Detta ger 

svårigheter i att mäta effekten av den specifika produktplaceringen i försäljning. Andra metoder 

bör då användas där man kan komma fram till produktplaceringens del av promotionen av ett 

varumärke eller en produkt. Effektmätning är även av intresse då man försöker profilera sitt 

varumärke eller sin produkt i olika filmer. Detta för att se om man faktiskt inriktat sig på rätt 

målgrupp i sin produktplacering. 

 

För att öka relevansen för vår argumentation kommer vi att dra paralleller mellan 

produktplacering och sponsring. Företag började investera pengar i sponsring och inledningsvis 

förekom ingen effektmättning. Men när summorna växte ökade företagen kraven på avkastning 

och de började då effektmäta (Roos & Algotsson, 1996). Vi kommer att visa på likheterna mellan 

detta fenomen och produktplacering i film då utvecklingen ser ut att vara liknande. 

 

För att kunna göra en korrekt effektmätning måste man vara klar över vilka variabler som ska 

mätas. Företaget ifråga måste ha insikt i vad som bör effektmätas. För att få den insikten bör 

företagen även ha förståelse i olika aspekter inom produktplacering, såsom vilken roll den har i 

kommunikationsmixen, hur filmproducenter använder den i film, hur den bäst exponeras och 

konsumenters uppfattning av vissa företeelser relaterade till produkten eller varumärket. 

Produktplacerande företag kan som nämnts ha olika delmål med en produktplacering såsom ökad 

märkesmedvetenhet hos konsumenten, förändring av image eller förstärkning av varumärke. 

Dessa mål nås på olika sätt och produktplacerande företag bör förstå dessa aspekter för att kunna 

göra en så relevant och korrekt effektmätning som möjligt. 
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Då vi inte hittat något material eller någon forskning beträffande effektmätning av 

produktplacering vore det intressant att se på i vilken utsträckning produktplacerande företag 

utför detta. Med hjälp av information från dessa företag och marknadsundersökningsföretag vill 

vi se vilka befintliga effektmätningsmetoder som är mest lämpade för produktplacering.    

 

 

1.3 Syfte 

 

Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga de metoder som är mest lämpade för att mäta effekten 

av produktplacering i film. Relevanta aspekter att effektmäta är försäljning, ökad 

märkesmedvetenhet hos konsument, förstärkning av varumärke och förändring av företagets 

image. Vidare kommer vi att analysera och utvärdera vilken eller vilka metoder som ger bäst 

information på ovan nämnda områden. 

 

Delsyften med uppsatsen är att:  

 

• Ge en överskådlig bild av hur företag ska gå tillväga och vad de ska tänka på när de 

produktplacerar.  

• Ge en bild av hur vanligt effektmätning av produktplacering är bland 

produktplacerandeföretag och hos marknadsundersökningsföretag. 
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 2. Metod 
 

 

2.1 Datainsamling 

 

Det tillvägagångssätt vi använde oss av innebar att vi först samlade in befintligt material 

angående ämnet vi tänkt skriva om. Det vill säga böcker och artiklar om produktplacering och 

effektmätning. Detta gjordes på de olika biblioteken i Lund och Malmö. Sedan följde sökningar 

av artiklar och rapporter om produktplacering på Internet, både genom vanliga sökmotorer och 

genom olika databaser såsom Lovisa och ELIN. Vi beställde även material från 

Konsumentverket. 

 

Vi läste in oss på ämnet vilket i sin tur ledde fram till diskussioner inom gruppen angående vilka 

teorier vi skulle använda oss utav. Vi kom då fram till att kommunikationsprocessen samt 

produktplacerings-, exponerings-, varumärkes-, sponsrings- och effektmätningsteorier var de som 

var lämpligast, vilket vi kommer att påvisa.  

 

Vi har stött på både sekundärdata och sekundärinformation i det insamlade materialet. Detta 

sekundära material har vi sedan bedömt enligt kriterierna: 

 

• Opartiskhet 

• Oberoende 

• Jämförbarhet 

• Validitet 

 

Vidare diskuterade vi inom gruppen vilka primärdata vi skulle behöva till arbetet. Vi kom fram 

till att intervjuer med företag som produktplacerade i svenska filmer, 

marknadsundersökningsföretag samt mediekonsulter vore lämpliga. För att ta reda på vilka 

företag som produktplacerade i svensk film, hyrde vi ett antal slumpmässigt utvalda svenska 

DVD filmer som kommit ut under och efter år 2000. Att vi valde just år 2000 som utgångspunkt 
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var för att det skulle vara mer troligt att de personer som hade hand om produktplaceringen för 

endast två år sedan skulle vara kvar inom samma företag. 

 

 

2.2 Filmer vi valde att studera 

 

• Den Osynlige (2002) 

• Livvakterna (2001) 

• Sprängaren (2001) 

• Jalla Jalla (2000) 

• Hem ljuva hem (2000) 

• Vingar av glas (2000) 

 

 

2.3 Företag som förekom i dessa filmer 

 

Efter att vi studerat filmerna och antecknat de företag som placerat sina produkter i dem, närmare 

30 företag, tog vi reda på vem vi skulle tala med på respektive företag. Vi skulle naturligtvis vilja 

göra personliga intervjuer med dessa personer, men då vi inte hade den tid eller de ekonomiska 

resurser som krävdes använde vi oss av telefonintervjuer.  

 

Marknadsundersökningsföretagen och mediekonsulter sökte vi upp genom Gula sidorna samt 

genom sökning på Internet. Även här handlade det om telefonintervjuer. 
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2.4 Val av intervjuer som tillvägagångssätt 

 

Eftersom vi har valt att studera effektmätning av produktplacering är ett kvalitativt 

tillvägagångssätt att föredra. Detta tillvägagångssätt tillåter oss att gå in mer på djupet av 

problemet. Ett kvantitativt tillvägagångssätt kan vara av intresse när man praktiskt ska utföra 

effektmätningar men inte i hur man ska förstå fenomenet. (Holme & Solvang 1997) 

 

Att använda sig av kvalitativa metoder som tillvägagångssätt är fördelaktigt när 

undersökningsgruppen är av mindre karaktär och man ska gå på djupet i enskilda frågor. JA och 

NEJ som svar, förekommer inte i denna metod om frågorna ställs på ett korrekt sätt, det vill säga 

med öppna frågor. Kvalitativ metod är också användbar som ett första steg i ökad förståelse av ett 

fenomen för att avslutningsvis genomföra en undersökning av kvantitativ karaktär. Den möjliggör 

en högre relevans i genomförandet av en kvantitativ undersökning. (Chisnall, 2001) Vi kommer 

att utveckla exempel på hur en undersökning gällande effektmätning kan utformas, men på grund 

av tidsbrist kommer den ej genomföras. 

 

 

2.5 Tillvägagångssätt intervjuer 

 

Intervjuerna gick till som så att vi först utformade ett formulär med frågor till var och en av de 

olika branscherna vi tänkt intervjua. Det vill säga ett frågeformulär till de företag som 

produktplacerar, ett till marknadsundersökningsföretagen och ett till de mediekonsulter vi 

önskade att intervjua. 

 

En del kontaktpersoner hade ont om tid och bad att få frågorna skickade till sig via e-mail, andra 

kunde svara direkt via telefon. De som svarade direkt via telefon spelades in digitalt för att vi inte 

skulle missa något som framkom under intervjun. De som begärde att få frågorna via e-mail 

återkom vi till igen per telefon. Valet av tillvägagångssätt är utvecklat under uppsatsens gång 

eftersom vi i vissa fall ansåg att detta var enda möjligheten till att få några svar överhuvudtaget.  
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2.6 Kontaktlista Företag 

Ylva Svensén, reklamchef. Statoil 

Ole Billberg, reklamchef. Swatch Group Nordic 

Henrik Hammarvid, Manager Advertising and Product Placement. Saab Automobile 

 

Av alla de företag som vi hade på listan var det som synes bara ett fåtal som ville ställa upp på 

intervju. Några av de företag som vi sökte och som inte ställde upp på intervju avböjde på grund 

av tidsbrist, andra var direkt ointresserade av att bli intervjuade medan majoriteten inte ville 

diskutera effektmätning av produktplacering överhuvudtaget. De som ställde upp ville dock inte 

berätta närmare vilka metoder de använder för att mäta effekten, utan bara om de mäter eller inte. 

Effektmätning av produktplaceringar genomförs under hemlighetsmakeri och är alltså en 

företagshemlighet man ogärna diskuterar. 

 

 

2.7 Kontaktlista Marknadsundersökningsföretag 

Anders Lindholm, projektledare. Demoskop AB 

Fredrik Clementz, grundare/ägare. Reflect AB 

Andreas Aronsson, Consultant, Modeling & Analytics. AC Nielsen AB 

Jan Bjerseth, projektledare. GfK Malmö AB 

 

Urvalet består av tre välkända undersökningsföretag och ett mindre. Samtidigt som de mer 

välkända företagen kan tillföra tyngd i arbetet kan det mindre tillföra intressanta aspekter. Oftast 

har mindre firmor en möjlighet att arbeta närmare kunden, vilket kan tillföra en annan dimension 

på svaren i intervjun. I de tre andra företagen finns där en större möjlighet att de har arbetat med 

det vi söker och redan har metoder för detta. Vi antar att de har erfarenhet av att arbeta med 

företag som har produktplacerat. Anledningen till att vi valt fyra personer att intervjua i denna 

kategori har två orsaker. Första är att svaren började kännas igen efter tredje intervjun och i fjärde 

tillfördes bara lite ny information. Andra är svårigheten att få folk i dessa positioner att ställa upp 

på intervju. 

 



Kapitel 2: Metod 

 11

2.8 Kontaktlista mediekonsulter 

Anders Jansäter, Konsult, Carat Sverige AB 

 

Efter samtal med ett antal reklambyråer (Initiative Universal Media AB, Westinger Media och 

Adactive Marketing AB) visade det sig att dessa inte sysslade med produktplacering. De 

hänvisade istället till renodlade, icke namngivna produktplaceringsföretag. För att nå dessa 

företag fick vi ta vägen genom ett mediekonsultföretag, då denna typ av företag har större 

branschkännedom än reklambyråerna. Vi valde då Carat Sverige AB då detta hade blivit 

rekommenderat av vår kontakt på Initiative Universal Media AB. Mediekonsultföretagets 

kontaktperson heter Anders Jansäter. Under intervjun med Jansäter framgick det att Carat Sverige 

AB har haft kontakt med produktplaceringsföretag vid endast ett fåtal tillfälle. Eftersom Carat 

Sverige AB varit inblandat i dessa projekt hade de intressant information angående 

tillvägagångssättet vid produktplacering, vilket innebär att vi även redogör för den intervjun. Då 

det visade sig att produktplacering endast genomförs av produktplaceringsföretag valde vi att inte 

kontakta fler mediekonsulter utan inrikta oss på de få befintliga företag som arbetar med 

produktplacering. Det enda företag vi hittade referenser till var C.C. Product Placement AB. 

 

Då vi försökte ta kontakt med C.C. Product Placement AB och dess ägare Peter Carnello, som 

nämndes av Jansäter, visade det sig att det inte existerar längre. Då vi inte hittat någon 

information angående produktplaceringsföretaget InBetween som Carnello för nuvarande arbetar 

med, vände vi oss till SVT där han intervjuats i programmet Filmkrönikan den tredje december 

2002. SVT ville inte lämna ut några uppgifter angående Carnello. Vi lyckades övertala SVT att 

vidarebefordra våra namn, telefonnummer och e-mail adresser och även vad vårt arbete handlade 

om till Carnello. Carnello har dock inte visat något intresse för att delta i någon intervju. Vi 

kommer därför att hänvisa till intervjun utförd av filmkrönikan då denna besvarar många frågor 

om tillvägagångssättet vid produktplacering. Denna intervju är även den senaste kontakt med 

media Carnello har haft. 
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2.9 Metodproblem 

 

 

2.9.1 Trovärdighet  

 

Undersökningen ska genomföras med stabilitet och jämnhet till den grad att om man använder 

samma tillvägagångssätt upprepade gånger så nås likvärdiga resultat (Chisnall, 2001). Det är 

svårare att uppnå hög trovärdighet i en kvalitativ metod jämfört med en kvantitativ eftersom 

standardiserade ramar för hur man går tillväga ej existerar. Till exempel är det mycket 

problematiskt att få ett representativt urval och den höga graden av mänsklig inblandning 

påverkar naturligtvis objektiviteten i resultatet.(Holme & Solvang, 1997) 

 

Vi ska försöka att intervjua mer än en expert inom varje område för att se likheter och skillnader i 

deras svar. Samma frågor ska ställas till alla medlemmar i respektive grupp. För att vidare 

minimera den mänskliga påverkan spelar vi in intervjuerna digitalt. Detta möjliggör att 

återskapandet blir så exakt som möjligt för tolkningen av informationen. 

 

Tyvärr är det inte möjligt för oss att skaffa representativt urval i de olika intervjugrupperna. Men 

urvalet av till exempel företag kommer att inkludera olika branscher. Vidare kommer det att vara 

de branscher som visar sig använda produktplacering mer än andra. Detta resulterar naturligtvis 

inte i ett statistiskt representativt urval men förhoppningen är att den kommer att ge en intressant 

aspekt beträffande effektmätning av produktplacering i Sverige. 

 

 

2.9.2 Validitet 

 

För att vi ska nå en hög validitet i vårt arbete är det viktigt att intervjuernas utformning är väl 

förankrade i befintlig teori.(Chisnall, 2001) Vidare ska tillfälliga och systematiska fel minimeras i 

genomförandet av den kvalitativa undersökningen.   
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Eftersom vi avser att undersöka effektmätning och vikten av denne i produktplacering, är 

frågorna utformade efter detta mål. Frågorna ska i sin tur ställas till personer som sitter inne med 

denna kunskap. Våra frågor är konstruerade på ett sätt som kan kopplas till relevanta teorier inom 

produktplacering och effektmätning av fenomenet. De källor som vi hämtar vår information från 

ska vara trovärdiga.   

 

Ökad validitet uppnås genom öppen och tydlig information angående produktplacering och hur vi 

definierar det till våra intervjuobjekt före intervjuögonblicket. Detta är viktigt eftersom det 

möjliggör en så likvärdig bild som möjligt om vad produktplacering är och inte är. Detta medför 

en ökad relevans i svaren vi kan förväntas få under intervjuerna. 

 

Allt detta är gott och väl men validiteten minskar om det visar sig vara fel person som intervjuas 

inom företaget. Vi kommer att leta upp de människor som kan ha den mest relevanta 

informationen för vår undersökning inom varje enskilt företag. 

 

 

2.10 Förtydligande av teori och diskussions kapitel 

 

Vi har valt att integrera teori och diskussion eftersom det inte finns renodlade teorier kring 

produktplacering och effektmätning av denna. Teorier vi kommer att ta upp ska vara av 

överskådlig art och ge en introduktion till olika aspekter av produktplacering. Detta eftersom, vad 

vi kan se, det ej finns något befintligt arbete eller någon offentlig forskning kring effektmätning 

av produktplacering i film. Vi vill då gå genom olika aspekter på en grundläggande nivå, som bör 

tas i åtanke av företag som tänker produktplacera. Tanken är att företag ska uppmärksamma dessa 

aspekter och dess vikt i en produktplacering. Aspekterna borde tas i åtagande både ur ett 

perspektiv gällande hur man ska produktplacera och vad man bör tänka på, men även ur ett 

effektmätningsperspektiv. Detta eftersom företagen måste ha insikt i vad målen med 

produktplaceringen är och hur de ska mäta om dessa mål uppnåtts.    
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Vi kommer i följande kapitel börja med att redogöra för promotionmixen och även kodning av 

den samme. Detta görs för att vi sen ska kunna visa produktplaceringens roll i mixen och vikten 

av att koda budskapet till konsumenter på ett korrekt sätt. Vidare kommer teori beträffande 

produktplacering som sådan att tas upp. Här visar vi framförallt på hur produktplacering kan 

förekomma i film och vad man bör tänka på vid produktplacering. I nästa teori, exponering, 

uppmärksamhet och uppfattningsförmåga, redogör vi för varför produktplacering är ett effektivt 

sätt att nå konsumenter och vad man bör tänka på gällande produkten eller varumärkets karaktär 

och design. Konsumenter tenderar att uppmärksamma och uppfatta saker olika beroende på dess 

design, funktion och roll i sammanhanget. Detta är en viktig aspekt att vara medveten om när det 

gäller att produktplacera företagets specifika produkt eller varumärke.  

 

Varumärkesteorin belyser olika incitament och mål med produktplacering. Det är tänkt att denna 

del av teorin ska ge företag en förståelse av vad man kan använda produktplacering till. Detta 

avsnitt är även viktigt eftersom det måste vara klart vad företagets mål med en produktplacering 

är för att kunna effektmäta denne. 

 

Efter att ha läst mycket litteratur gällande effektmätning fann vi de metoder som var bäst lämpade 

vid produktplacering. Den ena metoden som egentligen är en kombination av två metoder är 

recall och recognition test. Testet kan utföras för att mäta om företagets mål beträffande ökad 

varumärkesmedvetenhet, förstärkning av varumärket eller förändringen av imagen hos 

konsumenten uppnåtts eller ej. Den andra metoden vi redogör för är tracking studies som är 

inriktade på att mäta förändringar i försäljning. Dessa två metoder innefattar tillsammans de 

aspekter vi i syftet sagt vi ska se på. 

 

Eftersom teorierna vi redogör för i kapitel 3 inte är skrivna ur ett produktplaceringsperspektiv 

finns det risk för att de inte är helt anpassbara till produktplacering. Detta eftersom teorierna inte 

blivit prövade ur det perspektivet. Men även eftersom vi inte hittat forskning som bekräftar dessa 

teoriers användbarhet på produktplacering. Här har vi valt att komplettera med sponsring som är 

ett liknande fast äldre fenomen än produktplacering, för att visa på tillämpbarheten och 

relevansen av teorierna. Sponsringsavsnittet visar på likheter med produktplacering och vilka 

mätmetoder som används till sponsring. Här tar vi även upp varför vissa metoder som används till 
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sponsring inte är lika lämpade för produktplacering, och varför de vi valt för att effektmäta 

produktplacering är lämpade till detta. 

 

Där finns även en risk i teorierna, med tanke på att vi har anpassat dem till produktplacering. Vår 

inverkan kan påverka teorierna så att de inte säger vad de är tänkt att säga. Vi försöker undvika 

detta genom att hålla oss så nära originalen som möjligt och aldrig ändra något material. Vi 

använder oss enbart av det vi finner tillämpbart på produktplacering. 

 

En annan aspekt som kan påverka uppsatsens trovärdighet är det faktum att det inte finns många 

vetenskapliga artiklar beträffande effektmätning av produktplacering i film. Vi använder oss inte 

heller av många litterära referenser per teoriområde vi redogör för. Vi har försökt höja 

trovärdigheten med att ha så accepterade och etablerade författare som möjligt inom varje teori.  
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3. Teori och diskussion 

 

 

3.1 Kommunikationsmixen 

 

 

3.1.1 Valet av kommunikationsmixen 

 

Att använda sig av produktplacering för att nå ut till konsumenten, är bara ett av flera olika sätt 

ett företag kan använda sig av för att kommunicera med marknaden. Vi kommer därför att börja 

med att gå igenom teorierna för marknadskommunikation. Dessa teorier är av intresse för vårt 

arbete eftersom de ger en generell bild av marknadsföring och kan ge en bild av vilken roll 

produktplacering spelar i denna helhet. 

 

 

3.1.2 Teori 

 

För att kunna kommunicera med konsumenterna måste ett par grundkriterier vara uppfyllda. 

Dessa är att det ska finnas en sändare, ett budskap, en kanal som budskapet går igenom samt en 

mottagare. Inom produktplacering är det företaget som produktplacerar som är sändaren av 

budskapet. Kanalen är i detta fall filmen som används för produktplaceringen och mottagaren är 

konsumenten som tittar på filmen.  
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Kommunikationsprocessen (Kotler et al, 1999, 759) 

 

Sändaren kodar sitt tänkta budskap i en process där det får en symbolisk form med hjälp av ord 

och bilder. Därefter väljer sändaren vilken kanal budskapet ska gå igenom. När budskapet går 

igenom kanalen sker en avkodning då konsumenten bildar sig en egen uppfattning av budskapet 

som sändaren kodade. Då konsumenten blivit exponerad för budskapet skapas någon form av 

respons hos denne. Responsen kommuniceras sedan tillbaka till sändaren genom feedback. Brus 

är en distorsion under kommunikationsprocessen som kan resultera i att mottagaren inte får det 

budskap som sändaren hade tänkt sig. (Kotler et al, 1999) 

Ett företags marknadskommunikationsmix, även kallad promotionmix, består av fem olika 

grupper av kommunikationsverktyg. Dessa är: 

 

• Annonsering 

• Personlig försäljning 

• Försäljningspromotion 

• PR (Public relations) 

• Direkt marknadsföring 

 

Annonsering innefattar reklam i tryckta medier som tidningar men även TV- och radioreklam 

samt utomhusreklam. Personlig försäljning innebär att någon ur företagets försäljningspersonal 

presenterar produkter eller idéer med intentionen att sälja eller skapa en kundrelation. Med 

försäljningspromotion menar man kortvariga motiv för att öka försäljningen av en produkt eller 

tjänst, till exempel rabattkuponger. Den fjärde punkten PR, innefattar att bygga relationer till 

media och allmänheten. Man skapar här en företagsprofil och behandlar även rykten och historier 

  Sändare  Kodning Mottagare  Avkodning 
 
 
 

Kanal 

Budskap 

 Brus 

   Respons   Feedback 
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som handlar om företaget, allt för att ha en fortsatt positiv image hos konsumenten. Här ingår 

även sponsring och event marketing. Direkt marknadsföring riktar sig till en speciellt utvald 

målgrupp som man når exempelvis via telemarketing eller genom reklam i utvalda TV-program. 

(Armstrong & Kotler, 1999) 

 

                                  Efterfrågan       Efterfrågan 

 

 

 

Producentens promotionmix riktad till konsument 

Pull strategi 

 (Armstrong & Kotler, 1999, s 410) 

 

Företag kan använda sig av två olika promotionmix strategier, antingen pull-promotion eller 

push-promotion. Stora företag kombinerar ofta båda strategierna. Om man använder sig av en 

pull strategi innebär det att man koncentrerar sin marknadsföring på konsumenterna, för att på så 

sätt få dem att vilja köpa produkten. Det innebär att konsumenten i sin tur kommer att efterfråga 

produkten hos en återförsäljare som i sin tur kommer att efterfråga produkten hos producenten. 

 

               Producentens  Återförsäljarens  

               marknadsföring  marknadsföring  

 

 

 

Push strategi 

(Armstrong & Kotler, 1999, s 410) 

 

En push strategi innebär att man riktar sin marknadsföring mot återförsäljare för att på så sätt 

förmå dessa att påverka slutanvändaren, det vill säga konsumenten. Man försöker helt enkelt att 

trycka produkten genom de distributionskanaler som finns. (Armstrong & Kotler, 1999) 

 

 
    Producent 

 
  Återförsäljare 

 
    Konsument 

 
    Producent 

 
Återförsäljare 

 
    Konsument 
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3.2 Produktplacering 

 

 

3.2.1 Valet av produktplacering 

 

Detta avsnitt är vitalt för förståelsen av produktplacering som fenomen. Här visar vi på de olika 

möjligheter som finns att produktplacera, och även på vilken livslängd en produktplacering kan 

förväntas få. Med hjälp av denna teori ökar förståelsen av relevansen i de andra teorierna. 

 

 

3.2.2 Teori produktplacering 

 

Sponsring av film tillsammans med effektiv produktplacering innebär en stark exponering av 

både varumärket, som förhoppningsvis kan synas på reklamaffischer för filmen, samt av 

produkten som används i filmens handling. Man bör vara försiktig om man både arbetar med 

produktplacering och sponsring av samma film, eftersom det kan bli en överexponering av 

sponsorns varumärke eller produkt. Detta kan göra att filmens eller programmets trovärdighet 

minskar. Placeringen ska inte påminna om en reklamfilm, utan den ska fylla en funktion under 

filminspelningen (Roos & Algotsson, 1996). 

 

Inom produktplacering ska produkten, tjänsten eller varumärket exponeras i en redaktionell miljö 

och måste därför visas på ett trovärdigt sätt (Roos & Algotsson, 1996). Tillvägagångssättet ska 

vara konstruerat på ett sätt som inte får tittaren att koppla marknadsföringen till vanlig reklam. 

Kommunikationens innehåll är både av redaktionell och av kommersiell karaktär. Detta innebär 

att produkten, tjänsten alternativt varumärket ska passa in i filmens handling samtidigt som den 

ska ge ett kommersiellt budskap till tittaren.(Solomon, 1994) Målgruppen är ofta omedveten om 

reklamens inflytande då denna är integrerad i filmens handling. Mottagaren bearbetar därför 

innehållet annorlunda jämfört med vanliga reklaminsatser. (Balasubramanian, 1994) 
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3.2.2.1 Lagstiftning  

 

I Sverige finns det ingen lagstiftning som reglerar produktplacering i film. Det är dock inte tillåtet 

att i svensk film göra öppen reklam för alkohol och tobak. Exponering av alkoholhaltiga drycker 

och tobaksprodukter kan förekomma, men inget varumärke ska vara synligt. (Konsumentverket, 

1999) 

 

 

3.2.2.2 Varianter av produktplacering 

 

Det finns en rad olika metoder att utföra produktplacering i film. Nedan kommer vi att redogöra 

för olika tolkningar av dessa.   

 

Enligt Konsumentverket (1999) finns det tre kategorier på hur produktplacering kan förekomma: 

  

• Produkten kan skymta förbi i en scen. 

• Produkten eller varumärket kan nämnas av en skådespelare.  

• Produkten eller tjänsten kan användas av en skådespelare. 

 

Enligt Baker och Crawford (1995) så finns det fyra olika kategorier av produktplacering. Dessa 

kan delas in i följande grupper: 

 

• Produkten eller varumärket både syns och hörs i olika scener. 

• Produkten eller varumärket nämns med syns inte. 

 

• Produkten eller varumärket syns men nämns inte. 

• En produkt kan även ha en distinkt design som gör att den känns igen även om inte 

varumärket syns eller produkten omnämns i filmen. 
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Enligt Solomon (1994) kan man definiera hur en produktplacering förekommer i film på följande 

sätt: 

 

• Produkten kan sättas direkt i rekvisitan och fyller en naturlig funktion till exempel att det 

finns mat i en köksscen utan att dra till sig någon direkt uppmärksamhet. 

• Produktplaceringen kan också förekoma på så sätt att produkter dyker upp i olika scener 

eller omnämns av rollinnehavare. 

 

Dessa ovan nämnda säger i princip samma sak med viss variation. Vi kommer att använda oss av 

Baker & Crawfords definition eftersom de bäst reflekterar vår egen uppfattning av hur 

produktplacering kan förekomma i film. 

 

 

3.2.2.3 Motiv till produktplacering 

 

Det kan vara intressant att använda sig av produktplacering i följande situationer: 

 

• Finansiella motiv 

• När man vill öka varumärkeskännedom. 

• När man vill förstärka varumärket. 

• När man vill förändra varumärkets positionering. 

• När man lanserar produkter eller tjänster. 

 

Det kan vara bra att ha en väl definierad målsättning och att man ser produktplaceringen som en 

del i promotionmixen. När man har ett välformulerat mål för sin kampanj så är det även lättare att 

veta vad man ska effektmäta vid en utvärdering av insatsen.(Roos & Algotsson, 1996) 
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Produktplacering är kostnadseffektiv. Kostnaden som ett företag betalar för att få en kontakt, det 

vill säga en tittare vid produktplacering, ligger mellan fem och tio procent av kostnaden för ett 

normallångt reklaminslag i TV. (Konsumentverket, 1999) Räckvidden är också god vid 

produktplacering. Många olika medlemmar av målgruppen utsätts åtminstone en gång för 

meddelandet under filmens gång. 

 

 

3.2.2.4 Produktplaceringens livscykel 

 

  

 

 

 

 

 

 

Produktplaceringens livscykelmodell (Söderström, 2002) 

 

Produktplacering har en unik livslängd jämfört med de konventionella metoderna i 

promotionmixen. Först lanseras filmen på biografer i Sverige. När den har fyllt sitt ekonomiska 

syfte på biografen dröjer det ej länge förrän den finns att köpa alternativt hyra på VHS eller 

DVD. Tidsperioden filmen uppehåller sig här är betydligt längre än vid biografen. Den tar sedan 

steget vidare till Pay Per View där den oftast sänds under en kort period som följs av kabel- och 

satellitkanaler såsom Canal + och Viasat. Efter det dyker filmen upp på det markbundna nätet och 

kan då ses av alla med en TV. Hela denna process har tagit flera år och fortfarande spelar 

produktplaceringen roll. Filmen kommer alltid att finnas till och i någon grad kommer 

produktplaceringen att leva vidare i den mån folk ser filmen. Men produktplaceringen kommer att 

vara som mest aktuell initialt, speciellt då om den är synkroniserad med en konventionell 

marknadsföringskampanj. (Söderström, 2002)     

 

 

Biograf VHS/ 
DVD 

Pay per 
view 

Kabel/ 
Satellit 

Mark- 
bunden 
TV 
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3.2.2.5 Problem relaterat till produktplacering 

 

Att tänka på vid produktplacering: 

 

• Effektmätning av produktplacering är ännu inte allmänt vedertaget. I och med att företeelsen 

produktplacering är relativt ny har inga riktiga utvärderingsmallar utvecklats. Många företag 

som utvärderar sin egen produktplacering hemlighåller resultaten. 

• Det kan vara så att väsentliga scener med företagets produkt eller varumärke klippts bort av 

olika anledningar. Sekvenserna som klipps bort får inte resultera i att det återstående 

materialet påverkar det produktplacerade företagets trovärdighet. Bara för att det 

ursprungliga manuskriptet ger det produktplacerande företaget ett visst antal scener betyder 

det inte att regissören behåller dessa scener i filmen. 

• Alla produkter och varumärken kan inte produktplaceras på ett trovärdigt sätt. Det finns 

produkter och varumärken som har begränsad användbarhet och på så sätt kan vara svåra att 

produktplacera. Det kan även vara så att manuskriptet inte ger möjlighet till trovärdig 

produktplacering på grund av att tillräckligt många scener inte passar den aktuella produkten 

eller varumärket. 

• Produktplacering kan även misslyckas om filmen inte lyckas fånga tittarnas intresse. Är 

filmen ointressant så uppmärksammas produkten alternativt varumärket i mindre 

utsträckning. Exponeringen blir minimal. Filmen kan även bli ett finansiellt misslyckande 

och plockas bort från biosalongerna efter en kort tid. (Balasubramanian, 1994) 

 

Ovan nämnda faktorer kan skapa osäkerhet hos företag vilket kan få dem till att tveka gällande 

användning av produktplacering som kommunikationsverktyg. Företag måste också vara 

medvetna om att produktplacering kan orsaka badwill om produkten exempelvis exponeras på ett 

sätt som får tittaren att associera produkten, tjänsten eller varumärket negativt. (Roos & 

Algotsson, 1996) Produktplacering kan även vara fel ur etisk synvinkel. Den kan uppfattas som 

en typ av smygreklam som tittarna blir exponerade för omedvetet. (D` Astous & Seguin, 1997) 
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3.3 Exponering, uppmärksamhet och uppfattningsförmåga 

 

 

3.3.1 Valet av dessa teorier 

 

Detta avsnitt ger en inledande och övergriplig bild av hur konsumenten fungerar när man tänkt 

produktplacera i film. När produktplaceringsteorin beskriver hur man produktplacerar i film, ger 

detta avsnitt riktlinjer på hur detta ska göras för att nå det bästa resultatet. Vi har även valt att 

inkludera detta i teorin eftersom det är en bra förkunskap innan man inriktar sig på 

varumärkesavsnittet. 

 

 

3.3.1.1 Exponering 

 

För att konsumenter ska kunna påverkas av en produkt eller ett varumärke måste den eller det 

exponeras för dem. Den mest effektiva exponeringen är den de har svårt att undvika. Detta 

innebär att det är svårt att byta kanal när den kommer eller alternativt blunda om man är i en 

biograf. Produktplacering undviker zappandet, vilket är TV-reklamens största problem. Däremot 

finns fortfarande möjligheten att produktplaceringen inte är tillräckligt tydlig och förbigås av 

många tittare. (Hoyer & MacInnis, 2001)  

 

 

3.3.1.2 Uppmärksamhet 

 

Uppmärksamhet är selektiv, kan delas upp mellan olika exponeringsfaktorer och den är 

begränsad. Individer väljer vad de ska lägga sin uppmärksamhet på. Det tenderar till att bli den 

exponering som intresserar individen mest för ögonblicket. Ser de på en film så förekommer även 

saker runt omkring dem samtidigt som det sker saker i filmen. Eftersom konsumenten valt att titta 

på filmen antar vi här att uppmärksamheten riktas ditåt. Däremot kan vi inte veta var de lägger 

uppmärksamhet på i filmen vid olika tillfälle. Är det miljön, handlingen, specifik person eller ett 
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specifikt föremål? Vår uppmärksamhet har simultankapacitet, vilket innebär att vi kan 

uppmärksamma olika faktorer samtidigt som till exempel bakgrund, handling och individer. 

Tittaren väljer de som har betydelse för dennes tillfälliga intresse. Naturligtvis finns där 

begränsningar på hur mycket en person kan uppmärksamma även om denne försöker 

uppmärksamma allt. Ska man följa en komplicerad handling måste man koncentrera sin 

uppmärksamhet ditåt och andra detaljer kan gå en förbi. Däremot kan man undermedvetet lägga 

märket till saker och ting som förekommer i periferin eller i bakgrunden men de lämnar inte lika 

starkt intryck.(Hoyer & MacInnis, 2001) 

 

Beroende på var i bilden produktplaceringen förekommer är det olika delar av hjärnan som 

bearbetar det den ser. Detta kan vara av vikt beroende på egenskaperna företagets produkt har. 

Högra sidan av hjärnan bearbetar vad man ser med vänster öga och vice versa. (Hoyer & 

MacInnis, 2001) 

 

Högra hjärnhalvans egenskaper är följande: 

   - bearbeta musik 

   -  förstå visuell information 

   - slutledningsförmåga 

Vänstra hjärnhalvans egenskaper är följande: 

   - bearbeta enheter som kan kombineras 

   - räkna 

   -  bearbeta ord man ej känner till 

   - forma meningar 

 

 

3.3.1.3 Uppfattningsförmåga 

 

När vi blivit exponerade och har lagt vår uppmärksamhet på något försöker vi avkoda det vi ser. 

Människans hjälpmedel är synen, hörseln, smak, känsel och lukt. När man ser en film kan man 

endast använda de två förstnämnda. (Hoyer & MacInnis, 2001) 
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Exponeringen företaget utsätter individen för uppfattas inte i sin enskildhet. Människan har en 

tendens till att se allt som en helhet. Därför kommer exponeringen utvärderas utifrån sitt 

sammanhang. Har inte märket eller produkten en naturlig meningsfull plats i sammanhanget 

kommer individen inte att uppfatta den korrekt. (Hoyer & MacInnis, 2001) 

 

Färgsättningen är viktig i visuell produktplacering. Det är den som avgör om vi kommer att lägga 

märket till produkten eller inte. Varma färger som röd, orange och gul tenderar att kopplas till 

aktivitet. Kalla färger såsom grön och blå ger ett mer avslappnat och lugnande intryck. (Hoyer & 

MacInnis, 2001) 

 

Icke visuell produktplacering är mer beroende av ljud för att uppfattas än visuell. Därmed inte 

sagt att visuell produktplacering lider någon skada i kombination med ljud, tvärtom. Starkt ljud, 

hög musik eller röster har starkast inverkan på individens förmåga att uppfatta 

produktplaceringen. Svaga ljud kan bli just för svaga och missas av åhörarna. Ljud såsom musik 

ska även vara anpassad till stämningen i filmen och produktplaceringen. (Hoyer & MacInnis, 

2001) 

 

 

3.4 Varumärkesteori 

 

 

3.4.1 Valet av varumärke 

 

Här visas inte bara på vad man ska tänka på gällande företagets varumärke utan även varför det är 

viktigt att tänka på dessa faktorer. I teoridelen kommer vi att beskriva incitament till ökad 

märkeskännedom, förstärkning av varumärket och förändring i företagets image, det vill säga hur 

konsumenten ser företaget. Dessa olika teorier kan hjälpa till med att få en ökad insikt angående 

varumärket när man tänkt produktplacera i film. Naturligtvis är de till hjälp även i andra scenario. 

Tanken med detta kapitel är att öka medvetenheten av hur viktigt ett företags varumärke är och 

hur man ska vårda det, samt visa på när förändring i varumärket kan vara befogat. Kapitlet 
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fungerar som en del i förståelsen av effektmätningskapitlet, eftersom den hanterar och bearbetar 

delar av de frågor som senare ska effektmätas.   

 

 

3.4.2 Ökad märkeskännedom 

 

Stark märkeskännedom innebär att människor känner till varumärket och vad det står för, det vill 

säga dess värderingar. Därför är det alltid viktigt för ett företag att kunna öka konsumentens 

märkeskännedom. Med hjälp av information som leder företag till rätt beslut kan 

märkeskännedomen öka. Det är viktigt att känna till hur konsumenter tar åt sig denna 

information. (Kapferer, 1997) 

 

Fyra typer av kännedom kan urskiljas: ”top of mind” där det gäller att företagets varumärke ligger 

först i konsumentens minne när denne söker den typ av produkter företaget sysslar med 

(Kapferer, 1997). Om man väljer produkter från top of mind är det ett typiskt ”low-involvement” 

beslut som fattas. Konsumenten har varken tid eller lust att engagera sig i valet av produkt. Detta 

förekommer oftast i situationer där man köpt varan många gånger tidigare och är tillfreds med 

den och/eller att varan är relativt billig. (Hoyer & MacInnis, 2001) 

 

”Consideration set” är när konsumenten kan komma på två till åtta varumärke för den produkt 

han tänker på (Hoyer & MacInnis, 2001). ”Icke framkallad märkeskännedom” innebär att 

konsumenten spontant associerar företagets märke till en produktkategori (Kapferer, 1997). Det 

vill säga tänker man på kolsyrad läskedryck med colasmak tänker man på Coca-Cola alternativt 

Pepsi-Cola till skillnad från det tidigare nämnda omständliga namnet. Mindre tydligt exempel kan 

vara om man tänker på glass så tänker skåningar i stor utsträckning på GB-glace medan 

göteborgarna associerar till Triumf Glass. Consideration set och icke framkallad 

märkeskännedom har samma innebörd. Konsumenten har en uppfattning om en del produkter 

inom en given kategori och tar sitt beslut utifrån dem. Detta innebär inte automatiskt att 

konsumenten kan välja utan att värdera och jämföra de olika produkterna. ”High-involvement” 

förekommer i så fall i denna situation. (Hoyer & MacInnis, 2001) 
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Endast ett fåtal märke får plats i en konsuments consideration set, vilket innebär att kommer ett 

märke in i setet tenderar ett annat att åka ut. Där råder hård konkurrens. På en nyfunnen marknad 

som till exempel persondatorn för några år sedan, gäller det att vara en av de första som kommer 

in i consideration setet. Detta ger i så fall en stor fördel jämte konkurrensen. I båda scenario gäller 

det förstås att förbli kvar i setet. För att behålla sin plats i consideration setet hjälper det inte att 

marknadsföra sig intensivt genom annonser och TV. Företag med aggressiv marknadsföring 

upplever det svårt att tränga in i consideration setet. Företag som försöker väcka ens intresse eller 

stimulera ens intellekt har en större möjlighet att bli kvar eller komma in i personers 

undermedvetna och därmed i deras consideration set. (Kapferer, 1997) 

 

”Framkallad märkeskännedom” innebär att konsumenter inte spontant associerar ett företags 

märke med vissa produktkategorier utan man måste fråga dem om de hört talas om ett märke och 

vad det står för. Om konsumenten hört talas om det innebär det att det finns en viss 

märkeskännedom men företaget måste fortfarande konkurrera med andra produkter innan 

konsumenten tar sitt beslut vilket är ett typiskt exempel på high-involvement. (Hoyer & 

MacInnis, 2001) Framkallad märkeskännedom innebär i sig att företaget lättare kan övertyga en 

konsument att köpa deras produkt om de hamnar i en försäljningssituation, än om konsumenten 

inte kände till den alls. Osäkerheten inför produkten försvinner då konsumenten känner igen 

märket. (Kapferer, 1997) 

 

Vad dessa teorier visar är att det finns olika metoder att öka märkeskännedomen för ett företags 

produkt och märke beroende på vilken marknad detta företag konkurrerar på. Det finns en 

skillnad på om man ska massmarknadsföra sig eller använda mer finess. Mycket av detta beror 

även på om produkten är low- alternativt high-involving. 

 

Man kan tänka sig fler anledningar att produktplacera än att öka märkeskännedomen. En av dessa 

anledningar är att stärka varumärket. I nästa kapitel beskrivs vad man ska tänka på och varför. 
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3.4.3 Förstärkning av varumärket 

 

Man kan se det som relativt självklart varför ett företag vill ha ett starkare varumärke. Desto 

positivare reaktioner konsumenter har till ett varumärke desto större blir köpbenägenheten. Starkt 

varumärke innebär även möjligheten att sätta högre pris. Ett företag med starka varumärken i sin 

portfölj kan ta ut högre priser för sina produkter än vad okända varumärken kan. Starka 

varumärken innebär mindre risk, högre lojalitet och bättre marginaler vid försäljning. Alla dessa 

faktorer är konkurrensfördelar. (Kapferer, 1997) 

 

Det finns många olika anledningar till att produktplacera för att stärka det egna varumärket. För 

att nå de resultat som beskrivs ovan är det viktigt att produktplaceringen stärker den uppfattning 

som redan finns angående produkten. Det vill säga att betoningen ska ligga på de positiva 

faktorer som företaget vill ska associeras med varumärket. Därför väljer många företag att inte bli 

associerade till vissa företeelser eller rollinnehavare som stämmer illa överens med företagets 

profilering. Nya introduktioner av varumärke genom produktplacering kan vara en ekonomisk 

marknadsföringsmetod. Man ska dock vara försiktig så att produkten inte missförstås i filmen. 

Negativ association till varumärket och dess produkt i en film kan ta död på en lansering innan 

den ens hunnit börja. (Kapferer, 1997)    

 

Ibland behöver ett företag börja om på nytt gällande deras varumärke. Produktplacering kan vara 

ett bra medium att använda sig av för att lansera en förändring av varumärket. I nästa avsnitt 

förklaras varför förändring av varumärket kan tänkas nödvändigt. 

 

 

3.4.4 Förändring av varumärke 

 

Förändring av varumärket innebär att företagets inriktning och associationerna till varumärket 

ändras helt. Produktplacering är ett verktyg i promotionmixen som kan användas för detta. 

Effektmätningen fungerar så att man kan analysera om denna förändring har lyckats. Av olika 

anledningar kan ett företag ha ett behov av ny inriktning för varumärket. Nedan följer olika 

situationer. 
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En vanlig anledning är att två företag går samman och bildar ett nytt. Ibland heter det en 

kombination av de båda och ibland skapas ett helt nytt varumärke. I båda fallen måste man 

nylansera sig själva och sitt märke. (Kapferer, 1997) 

 

När ett företag köper upp en konkurrent är det oftast deras marknadsandel man vill åt. Då 

använder man deras varumärke i en övergångsperiod tills konsumenten vänjer sig vid 

förändringarna. Tillslut är alla minne från konkurrentens märke borta och har ersatts av ens egna. 

(Kapferer, 1997)  

 

Ett multinationellt företag har oftast liknande eller samma produkter för olika länder. Men 

varumärket kan variera inledningsvis. Detta kan bero på att varumärket ursprungligen ägdes av 

ett lokalt företag. Det kan även bero på att en nylansering på en helt ny marknad kan vara svår 

med ens egna varumärke eftersom det inte har några klara associationer i det aktuella landet. 

Även risken att lansera det under sitt eget varumärke om det skulle misslyckas kan ligga som 

grund. Om lanseringen lyckas kan det efter en tid bli aktuellt att ändra varumärket så att det blir 

det samma som det internationella. (Kapferer, 1997) 

 

Företag med många varumärken i sin portfölj ser kostnadseffektivitet i att minska ner antalet 

märke. Ett fåtal varumärke är billigare att hantera, samtidigt som de hyser större möjlighet att bli 

starka på marknaden. (Kapferer, 1997) 

 

I stället för att minska ner antalet varumärke kan det finnas anledning att skapa nya och fler. Om 

varumärket börjar få för många produkter associerade till sig kan det bli svårt att förstå dess 

ursprungliga mening och då kan det vara idé att skapa nya varumärken. Detta för att inte riskera 

en urholkning av varumärket. Slutligen kan det vara så att varumärket har blivit omodernt. 

Föryngring måste ske om man vill fortsätta producera den produkt vars varumärke har blivit 

gammalt. (Kapferer, 1997) 
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3.4.5 Avslutning 

 

Avslutningsvis kan man säga att alla ovan diskuterade teorier måste tillämpas enligt varumärkets 

väl utarbetade profil och inarbetade image. Så som den är eller planeras vara. Produktplaceringen 

ska vara i linje med dessa tänkta eller befintliga profileringar från företagets sida.  

 

 

3.5 Effektmätning 

 

 

3.5.1 Valet av effektmätning 

 

Alla andra teorier leder hit eftersom de är en del i förståelsen för vikten av effektmätning vid 

produktplacering. Här kommer vi inledningsvis generellt tala om effektmätning för att vidare leda 

in på konkreta metoder som kan appliceras på produktplacering. 

 

 

3.5.2 Försäljnings- och kommunikationsskolan 

 

Det finns två olika skolor som behandlar problematiken med att formulera mål för en 

produktplacering eller någon annan typ av kommunikation.  

 

Den ena skolan kallas för försäljningsskolan. Enligt försäljningsskolan är den enda anledningen 

till att företag spenderar pengar på promotionåtgärder, som exempelvis produktplacering, att 

främja och öka försäljningen av en vara och/eller tjänst. Produktplaceringen blir således lyckad 

om den medför att försäljningen ökar. Därför menar försäljningsskolan att det enda som är 

meningsfullt att mäta är försäljningsresultatet efter den aktuella kampanjen. Man kan bland annat 

mäta ökade marknadsandelar, ökad eller förändrad försäljning eller ROI, ”return on investment” 

för att se om satsningen blev lyckad eller inte. Finansiella mått kan möjligtvis visa att 

försäljningen ökat men inte att den bidragande faktorn enbart är den aktuella reklamsatsningen.  
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I vissa fall kan man mäta om försäljningsvolymen av produkter har förändrats i relation till 

föregående perioders volym och omsättning. (Fill, 1999) 

 

Det finns emellertid några komplikationer med försäljningsskolans teori. Man kan tänka sig att 

fler promotionverktyg används samtidigt som man produktplacerar, det vill säga någon typ av 

cross promotion. Kan man då säga att det är på grund av produktplaceringen som försäljningen 

ökat, eller har den övriga kommunikationsmixen bidragit med något positivt?  

Försäljningsskolan tar inte hänsyn till övriga variabler som andra promotionverktyg och 

konkurrenter. Det kan bli så att försäljningssiffrorna inte ökar direkt utan vid ett senare skede. 

Om man börjar mäta försäljningssiffror direkt efter lanseringen av en bioaktuell film finns det 

alltid en möjlighet att dessa inte har förändrats. (Fill, 1999) 

 

Kommunikationsskolans mål är att skapa ökad märkeskännedom, förstärka varumärket och ge 

goda associationer till företaget och produkten. För att uppnå detta mål måste mottagaren få 

relevant information innan ett beslut ska fattas. När beslut väl fattas ska det vara väl genomtänkt, 

kunden ska bli nöjd och känna att han fått ett mervärde utav produkten. Detta mervärde ska i sin 

tur leda till en långsiktig relation mellan kunden och företaget. (Fill, 1999)  

 

Resultatet av exempelvis en produktplacering är beroende av hur väl den är konstruerad, om den 

riktar in sig mot rätt målgrupp, om personerna som ser filmen kan identifiera sig med 

personen/situationen som produkten används i eller associeras sig med varumärkets image. (Fill, 

1999)  

 

 

3.5.3 Post testing 

 

Effektmätning används av företag för att se om resultatet av en kampanj blev som beräknat, både 

ur försäljnings- och märkesperspektiv. Följande modeller används för att mäta effekten av en 

kommunikation: ”recall test”, ”recognition test” och ”tracking studies” (Fill, 1999). 
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3.5.3.1 Recall och recognition test 

 

Recall är när du spontant erinrar dig om något vid en förfrågan. Om intervjuaren frågar om en 

produktkategori kan man nämna ett antal märke ur minnet. Exempelvis frågar man 

intervjupersonen om han kan nämna några mobiltelefonmärken som förekom i filmen. Han 

nämner spontant Ericsson och Motorola. Då han svarade korrekt, spontant och utan någon ledtråd 

är detta ett exempel på ”free recall”. Om intervjupersonen hade behövt någon ledtråd, exempelvis 

”vilka mobiltelefoner använde bankrånarna i filmen, för kommunikation inom gruppen?”, så hade 

det istället varit ”cued recall”. Cued recall betyder erinran med ledtråd. (Hoyer & McInnis, 2001)  

 

Om intervjuaren däremot ger exempel på varumärke och frågar om man känner igen dessa och 

vet vad de står för, är det hjälpt erinran det vill säga recognition. Exempelvis frågar man 

intervjupersonen ”användes det ingen Nokiatelefon i filmen?” Om respondenten då svarar 

”poliserna använde ju Nokia”, så är det recognition. (Duncan, 2002) Detta innebär att man känner 

igen märkena och ibland även vad de står för, men det kommer inte spontant. Dessa intervjuer 

kan göras öga mot öga på utvald plats eller via telefon. Denna undersökning testar även minnet så 

det är viktigt att beakta tidsaspekten. Ett normalt recall test utförs på ett par hundra personer som 

sett den aktuella produktplaceringen. (Belch & Belch, 2001) Personerna intervjuas dagen efter de 

exponerats av produkten eller varumärket. Dagen efter testet kallas för DAR, Day-After-Recall. 

(Fill, 1999) 

 

I ett ”post test” som utförs öga mot öga utanför en biograf behöver man naturligtvis inte fråga om 

intervjupersonen såg en specifik film, men om man utför en telefonintervju är det brukligt. Nästa 

fråga blir huruvida de lade märke till någon speciell produktkategori i filmen. Om de svarar ja 

kan man fortsätta med att fråga om de kan minnas något/några märken inom denna/dessa 

produktkategorier. Om de inte spontant kan erinra sig några produktkategorier kan man gå vidare 

till recognition och nämna några. Minns intervjuoffren några specifika märken frågar man ut dem 

om dessa. Sedan kan man vidareutveckla recognition och nämna fler märke och fråga om de lade 

märke till dessa i filmen. Här kan man även lura respondenten med några falska varumärken som 

inte förekom i filmen. Med hjälp av detta kan man bedöma trovärdigheten i respondentens svar. 

(Duncan, 2002) 
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Vid recognition test visar man upp själva produkten eller varumärket och testar om personerna i 

målpopulationen känner igen den. Om man vill utföra detta test skilt från recall testet kan man gå 

tillväga på följande sätt: 

 

Man samlar en grupp på cirka tvåhundra personer från målgruppen. Förutsättningen för att testet 

ska kunna utföras är att man ska ha sett den aktuella filmen. Man visar sedan filmsnuttar med de 

aktuella produktplaceringarna och frågar om personerna har uppmärksammat dem, och varför. 

(Fill, 1999) 

 

Problemet med post testing är att det kan förekomma många produktplaceringar i samma film. 

Det innebär att intervjupersonerna kan ha problem med att komma ihåg alla varumärke eller 

produkter som de exponerades för under filmens gång. De varumärken som förekommer i 

respondentens consideration set, har en tendens att lättare bli ihågkomna än nya varumärke som 

presenteras för konsumenten i filmen. (Duncan, 2002) 

 

Ett annat problem med denna typ av tester är att intervjupersonen kan ha sett flera filmer på kort 

tid. Det gör att han kan blanda ihop produktplaceringarna som han blivit exponerad för. Detta kan 

påverka resultatet av undersökningen. 

 

Recall och recognition tester som utförs på produktplacering och annan rörlig media kan ha en 

lägre trovärdighet jämfört med tryckt media. Detta beror på att emotionell kommunikation sägs 

vara svårare för intervjupersonen att tolka och förklara än tryckt media.(Belch & Belch, 2001)   

 

3.5.3.2 Tracking studies 

 

Denna metod används oftast av storföretag för att mäta trender i märkesmedvetenhet och 

kundnöjdhet, men kan även användas till att mäta kampanjer och andra förändringar på 

marknaden. På fackspråk används uttrycket ROMI ”Return On Media Investment”. (Franzén, 

1999)  
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Man har vanligtvis två syften med ”tracking” (Lindh, 2000): 

 

1. Visa att målen med kampanjen har eller inte har uppnåtts. 

2. Fungera som feedback vid nästa kampanj så man kan undvika misstag som uppstod 

vid föregående kampanj. 

 

Exempel på mätnivåer:  

 

- Märkesmedvetande, spontant erinrad eller med hjälpt erinran  

(liknande recall & recognition) (Lindh, 2000). 

- Mäta om mottagare har förstått budskapet i annonsen alternativt 

produktplaceringen (Franzén, 1999). 

- Se om försäljningen ökar på marknader utsatta för produktplacering 

(Lindh, 2000). 

- Märkesattityder eller märkesimage (Lindh, 2000) 

- Mäta om mottagaren accepterar och tar åt sig av budskapet som 

produktplaceringen försöker ge (Franzén, 1999). 

 

Anledningen till att det oftast enbart är storföretag som använder denna mätmetod är kostnaden. 

Tracking är en lönsam investering om man satsar mer än tio miljoner SEK per år på 

marknadsföring. (Franzén, 1999) Vi har valt att endast använda oss av försäljningsförändringar 

inom tracking, då vi anser att recall och recognition är bättre lämpade för mätning av de andra 

punkterna. Först och främst är de billigare att utföra, vilket innebär att även mindre företag som 

produktplacerar har råd att mäta effekten. Det finns inte någon metod som är bra och billig för att 

mäta försäljningsförändringar, därför anser vi den dyra tracking metoden mest lämpad för detta. 

 

Tracking studies utförs genom att man intervjuar många personer av målpopulationen som utsatts 

för den aktuella produktplaceringen. Det primära är att se hur deras köpbeteende har förändrats 

efter produktplaceringen. Personernas inställning till varumärket eller företagets image kan också 

ha förändrats. (Fill, 1999)       
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Man måste mäta olika delar av marknaden under längre tider för att ha information att jämföra 

trenderna med. Man kan också testa en kampanj på en marknad och jämföra utfallet med en 

marknad som inte var utsatt för kampanjen. Man kan även inkludera en tredje marknad om man 

vill särskilja mellan olika simultana kampanjer. Då har man två kampanjer på den ena 

marknaden, enbart en på den andra marknaden och den tredje marknaden är en kontrollmarknad. 

På detta vis kan man särskilja försäljningen från den ena kampanjen från försäljningen av den 

andra och även jämföra med resultaten i kontrollgruppen, det vill säga miljöns inverkan. 

(Duncan, 2002) Samtidigt kan man utvärdera kampanjen, som beskrivs i punkterna ovan (Lindh, 

2000). 

 

 

3.6 Sponsring  

 

Detta avsnitt kommer att redogöra för sponsringsteori och historik. Här tar vi upp varför 

sponsring har en relevant utveckling och är intressant ur ett produktplaceringsperspektiv. 

Produktplacering tycks genomgå liknande mognadssteg som sponsring gjort tidigare. Sponsring 

kan på många sätt ses som produktplaceringens föregångare gällande effektmätning. 

 

Sponsring kan man definiera som en affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring, 

vars syfte är att öka försäljningen för sponsorn både kort- och långsiktigt. Sponsring ska gagna 

alla inblandade parter. Det på förhand uppsatta målet ska kunna jämföras med det resultat man 

kommit fram till genom att mäta effekten av sponsringen. (Roos & Algotsson, 1996) Sponsring 

innebär att någon form av kommersiellt utbyte sker mellan företaget som sponsrar och de 

sponsrade (Hagstedt, 1987). I många fall är det så att sponsring ingår som en del i 

promotionmixen och kan kombineras med andra PR- och marknadsföringsaktiviteter (Grönkvist, 

1985). 

 

Effektmätning av sponsring förekom inte i någon större utsträckning i Sverige. Under 1970-talet 

var man inte speciellt intresserad av att följa upp en sponsringsinsats. Mestadels för att sponsring 

inte förekom i någon större utsträckning men även för att sponsorn inte var intresserad. På 1980- 

talet började företag utvärdera sina marknadsföringsinsatser men dock ej sponsring. Det var först 



Kapitel 3: Teori och diskussion 

 37

på 1990- talet man på allvar började fundera på effektmätning av sponsring. Idag finns det ett 

antal nyckelområden med användbart material för att utvärdera sponsring på. (Roos & Algotsson, 

1996) 

 

Den typ av sponsring som är mest lik produktplacering och som vi lägger störst tonvikt vid är 

TV- sponsring. När ett företag sponsrar ett TV-program så kan dess produkter, tjänster eller 

varumärke exponeras i programmet och på billboards vid TV-sända sportevenemang. TV-

sponsring kan gå ut på att skapa en positiv attityd gentemot sponsorn. Företaget kan även ha som 

mål att skapa associationer och kopplingar mellan det sponsrande företaget och programmet. 

Ökad märkeskännedom, förstärkning av företagsimage och företagets position på marknaden kan 

vara andra målsättningar. En lyckad sponsring kan leda till ökad försäljning. Effekten blir ofta 

bättre om företaget integrerar sponsringsinsatsen med företagets övriga promotionmix, och sätter 

långsiktiga mål.(Roos & Algotsson, 1996) Dessa målsättningar och tillvägagångssätt stämmer bra 

överens med produktplaceringens. 

 

En vital del av sponsring är att ha klara målsättningar som man kan mäta och utvärdera efter 

kampanjen. Då är det viktigt att framförallt tänka på fem aspekter: 

 

1. Exponering - Vissa produkter kräver mycket exponering för att få konsumenternas 

uppmärksamhet. Speciella företeelser som när företag vill byta en logotyp eller då man 

introducerar en ny produkt på marknaden är exempel på tillfällen då extra exponering är 

viktigt. 

2. Uppmärksamhet – företag kan ha som mål att konsumenter bara uppmärksammar företagets 

produkter eller tjänster. 

3. Kunskap eller kännedom – företaget vill här se vad konsumenterna känner till om företaget, 

dess produkter eller tjänster. 

4. Attityd eller inställning – vid attitydmätningar kan man få svar på om konsumenternas 

inställningar har förändrats efter en sponsringsinsats. Målet är att skapa positiva attityder. 

5. Beteende - här är syftet att åstadkomma förändringar i målgruppens beteende.(Jiffer & Roos, 

1999) 
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När ett företag har formulerat en klar målsättning med sin kampanj så gäller det att välja ett 

utvärderingsredskap för att se om man uppnått sitt mål. Ett antal faktorer är att tänka på innan 

man väljer en metod: 

 

• Användning – Företaget måste veta vad undersökningsresultaten ska användas till. Vill man 

ha kvantitativa mått som exempelvis exponeringstid i TV eller kvalitativa mått som 

exempelvis attitydförändringar? 

• Tidsaspekten - Ska man satsa på en postal undersökning direkt efter den aktuella 

kommunikationen eller ska man genomföra en telefonundersökning? Hur lång tid efter ett 

TV-sänt evenemang ska man börja ta kontakt med konsumenterna? Risken finns att 

konsumenterna glömmer bort placeringen. 

• Effektmål – Vilket mål är det man har satt upp? Är det ett rimligt och trovärdigt mål? Finns 

det brister i målformuleringen? 

• Kunskapsnivå – Vilka mätvärden ska användas? Ju fler personer man intervjuar och använder 

i sin utvärdering desto mindre blir felmarginalen och kunskapen företaget får utav 

undersökningen blir bättre. 

• Prisbild – Hur ser företagets promotionbudget ut? Hur ska man fördela den och hur mycket av 

budgeten har man råd att avsätta för effektmätningen? (Jiffer & Roos, 1999)  

 

Det finns olika typer av marknadsundersökningsmetoder som passar för att mäta effekten utav en 

sponsring. Man kan utföra telefonintervjuer, på plats intervjuer, postala intervjuer, 

omnibusundersökningar, djupintervjuer och attitydundersökningar.(Jiffer & Roos, 1999) Alla 

dessa metoder passar inte lika väl på produktplacering som på sponsring.  

 

Postala intervjuer är opraktiska eftersom man inte vet om respondenten har sett den aktuella 

filmen eller inte. De blir därför omfattande i proportion till svarsfrekvensen. De kan även 

förekomma för lång tid efter den aktuella händelsen, så att recall och recognition blir svårt att 

genomföras och utvärderas. 
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En omnibussundersökning är ett formulär som består av frågor som behandlar många olika 

områden. Undersökningen kan skräddarsys så att de uppfyller företags krav på 

informationsinsamling. Undersökningarna utförs av större institut som har specialiserat sig på 

undersökningsmetoder. Denna undersökning sker oftast via post. Omfattningen på ett 

frågeformulär varierar. Det kan vara allt från ett par A 4-sidor upp till ett trettiotal sidor 

fullspäckade med olika frågor. Attitydundersökningar och olika uppmärksamhetsvärden kan 

utföras genom omnibussundersökningsmodellen. Fördelen med omnibussundersökningen är att 

priset är lågt i jämförelse med till exempel telefonintervjuer och djupintervjuer. Priset kan hållas 

rimligt i och med att det är många beställare som delar på kostnaderna. Frågorna är konstruerade 

så att de kan ställas till ett stort antal personer.  Omfattningen kan ha nackdelen att personer 

tappar intresset efter ett par sidor. De slutar att svara sanningsenligt och ärligt bara för att få 

undersökningen överstökad. Denna metod har samma problem som den postala gällande om 

personerna som är med i undersökningen har sett filmen eller inte. Dessutom så bygger den på att 

flera företag inkluderas i undersökningen så att kostnaden kan hållas nere. Inom effektmätning av 

produktplacering är det svårt nock att få företagen att samarbeta med 

marknadsundersökningsföretag, än mindre med andra företag. 

 

I djupintervjuer satsar man på kvalitet före kvantitet. Endast ett fåtal intervjuer genomförs med ett 

väl underbyggt frågeformulär under en längre tid. Intervjuerna kan även göras vid flera tillfällen. 

Frågorna besvaras samtidigt utförligt på egen hand istället för att sätta ett kryss i lämplig ruta. 

Denna metod är inte lämplig, eftersom det för att mäta hur en person har uppfattat en 

produktplacering inte krävs en djupintervju. Där finns inte tillräckligt med information för att den 

extra tid och resurser ska motiveras att finansieras. 

 

När företag vill åstadkomma förändringar i attityder och skaffa sig en viss image kan de ha nytta 

av attitydundersökningar. Företagets önskvärda image kan skilja sig ifrån konsumenternas bild av 

företaget, dess profil. Att märka attitydförändringar tar tid, därför måste man följa upp effekterna 

avseende attitydförändringar under en längre period. Attitydundersökningar kan ske via 

omnibussundersökningar flera gånger under ett år. Det kan vara bra att följa upp ett flerårigt 

projekt kontinuerligt för att studera effekterna över tiden. Produktplacering har en lång livscykel 

men den kan inte jämföras med ett flerårigt projekt med kontinuitet. Det är svårt att mäta en 
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långsiktig attitydförändring som skulle ha påverkats av produktplacering. Däremot kan man mäta 

med hjälp av på plats intervjuer om företagets budskap i en produktplacering get önskad effekt. 

Det kan även utföras med telefonintervjuer, det enda problemet är att veta om personerna i fråga 

sett den aktuella filmen och när de såg den. Om företagen vill göra en undersökning, liknande 

recall och recognition, kan de med hjälp av marknadsundersökningsföretag ringa till folk efter 

den aktuella filmen visats på TV. Rimligtvis är svarsfrekvensen högre då än om de skulle ringa 

när filmen fortfarande går på biograferna. Nackdelen med det alternativet är dock att 

produktplaceringen är gammal och eventuella crosspromotions inte förekommer längre. 

 

Vi bedömer att den metod som sponsring tillämpar sig av och som är mest lämpad för 

effektmätning av ökad märkesmedvetenhet, förstärkning av varumärket och förändring av image 

vid produktplacering är den form av på plats intervju som beskrives i effektmätningsavsnittet med 

recall och recognition test. 
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4 Intervjuer 

 

 

Här följer en sammanställning och utvärdering av informationen vi tagit del av från företag som 

produktplacerar, marknadsundersökningsföretag och mediekonsulter. Informationen som delges 

här är en inblick i företags kunskap och praktiserande av produktplacering och effektmätning av 

den samma. 

 

Intervjuerna genomfördes som en diskussion och frågorna användes som en mall. Vi valde att 

inte gå in på någon djupintervju av främst två anledningar. Först och främst visade det sig svårt 

att få intervjuer överhuvudtaget, vilket inte hade underlättats av ett ännu längre intervjuformat. 

För det andra att den ytterligare information vi eventuellt kunde anse oss få inte vägde upp för 

problemen med första punkten. Hade vi ansett att möjligheten att skaffa betydligt mer och 

relevant information från intervjuobjekten fanns hade vi insisterat på djupintervjuer.  

 

 

4.1 Företag som produktplacerar 

 

Statoil har under flera år använt sig av produktplacering i svensk film. För ett år sedan tog dock 

Ylva Svensén över positionen som reklamchef och produktplaceringen upphörde tvärt. 

Anledningen till detta var att det var för mycket arbete med det och ”payback” blev inte speciellt 

stor i förhållande till insatsen. Svensén anser också att det alltid finns en konstnärlig ambition hos 

regissören som tenderar att ta överhanden och därmed går man miste om mycket av 

produktplaceringen. 

 

Ole Billberg på Swatch Group Nordic, som bland annat marknadsför armbandsur av märket 

Certina, ett tekniskt kvalitetsur med sportattribut, berättar att de har använt sig av 

produktplacering i svensk film kontinuerligt så länge de har funnits. De använder sig av 

produktplacering för ”varumärkesbyggande och imageskapande”. Att man väljer att göra det i 

svensk film är för att Certina är nordens största klockmärke och dessutom har sin huvudmarknad 
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här. Om man skulle jobba med samma varumärke internationellt så skulle det inte ge samma 

genomslag. Det är dessutom billigare att produktplacera i svensk film än i internationell. 

 

Billberg säger att de får erbjudande från produktplaceringsagenter, angående filmer som är i 

inspelningsstadiet. Man försöker i den mån det går att samarbeta med producenten av filmen, för 

att göra sin produktplacering så effektiv som möjligt. Man skriver dessutom avtal med 

producenten om hur produkten ska synas och användas. ”Vi får en väldigt detaljerad beskrivning 

av filmerna, hur de kommer att vara och vilka skådespelare som är med. I vissa fall läser vi 

igenom scener för att se om vår produkt skulle passa. Det är viktigt att finnas med på rätt ställe i 

filmen”. 

 

På frågan om de mäter effekten av produktplaceringen svarar Billberg, ”Det är en skam att säga 

nej”. De har inte hittat något bra instrument för detta. Inte heller de agenter som förmedlar 

produktplaceringar har något sådant att erbjuda. ”Om det hade funnits ett instrument för 

effektmätning av produktplacering och jag hade haft tilltro till det, så hade jag självklart använt 

det.”  På Swatch Group Nordic brukar man bygga kampanjer kring en större produktplacering. 

Har man med sina produkter i en mindre film så har man inga reklamkampanjer alls. 

 

Henrik Hammarvid på Saab berättar att man använt sig av produktplacering i ungefär sex år. Han 

tycker att det är ett bra komplement till övrig reklam och som dessutom kräver små resurser, så 

som Saab jobbar. Man väljer att produktplacera i svensk film för att det är hemmamarknaden, 

”det ger dessutom en bra koppling till Skandinaviska produkter”. Vid val av film så för man en 

dialog med regissören angående roller och karaktärer. Man ser gärna att ”den gode, hjälten, kör 

Saab”, medan skurken sällan kör en Saab. 

 

För att få sin produktplacering så effektiv som möjligt måste den vara ”kostnadseffektiv och 

relevant för varumärket”. ”Den ska inte vara så som BMW gjort i tidigare filmer med James 

Bond.” Hammarvid anser att effektmätning av produktplacering är svårt. På Saab följs varje 

projekt upp med avseende på positiva effekter, kommentarer från produktionsbolag och kunder 

samt interna reaktioner. ”Vi mäter inte isolerat för bara produktplacering, utan för alla samlade 

aktiviteter på en marknad.” 
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På Saab vill man förstärka sin image samt positionera sina produkter i relevanta sammanhang, 

med hjälp av produktplacering. På frågan om en produktplacering ingår i en större kampanj 

svarar Hammarvid att det varierar. ”Mestadels är det en enskild produktplacering då vi inte alltid 

kan styra eller veta när en film har premiär.” 

 

 

4.2 Mediakonsulter 

 
 
I intervjun med Anders Jansäter på Carat Sverige AB framgick det hur processen mellan företaget 

som produktplacerar, mediakonsulter och filmbolagen går till. Carat Sverige AB är ett 

mediekonsult företag. Deras huvudsakliga uppgift är att rekommendera och placera företags 

produkter, tjänster och varumärken i det media som når flest personer i målgruppen på 

effektivaste sätt. Enligt Jansäter så är det väldigt sällan en kund självmant önskar att 

produktplacera. Vid de fall som Jansäter förmedlat en kontakt mellan ett företag och en 

produktplacerare, är när produktplaceraren kontaktat Carat Sverige AB och talat om att ett visst 

företags produkt eller varumärke skulle passa in i en viss film.   

 
 
 
 
 
 
 

Detta tillvägagångssätt är aktuellt när produktplaceringsföretaget inte har ett matchande företag i 

sitt kundregister. Om företaget har ett passande företag i sin portfölj sköter de denna kontakt själv 

och mediakonsulten skulle aldrig bli inblandad säger Jansäter.  

 

I reportaget som Filmkrönikan gjorde om produktplacering i svensk film medverkade Peter 

Carnello, en av de mest eftertraktade produktplacerarna i Sverige. När Carnello knyter kontakter 

med företag som är intresserade av att produktplacera så går han till väga enligt följande. Till att 

börja med har han nära kontakt med manusförfattare och produktionsbolag. Han och hans 

kollegor får ett manus av ett filmbolag som de noga studerar. I manuset får de en bild av vilka 

Produktplacerings- 
företag 

Mediekonsult- 
företag 

Potentiell produkt- 
placerings kund 
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produkter som är av intresse. Därefter tar Carnello och hans kollegor kontakt med potentiella 

intressenter och talar om att deras produkter eller varumärke skulle passa in i den aktuella filmen. 

Tillvägagångssättet kan illustreras enligt följande:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Intervjun med Filmkrönikan berättar Carnello att han är extremt upptagen och egentligen inte 

gör intervjuer längre. Han tillägger även att företagen som är inblandade i aktuella filmprojekt vill 

förbli anonyma tills filmen lanserats. Även efter det ogillar de att kommentera 

produktplaceringen och de bakomliggande faktorerna till dess förekomst. 

 

 

4.3 Marknadsundersökningsföretag 

 

Som nämnts innan utförde vi fyra intervjuer med personer som var inblandade i effektmätning av 

något slag. Dessa fyra var Anders Lindholm på Demoskop AB, Fredrik Clementz på Reflect AB, 

Jan Bjerseth på GfK AB i Lund och Andreas Aronsson på AC Nielsen AB. Intervjuerna kommer 

att sammanfattas här till en övergriplig sammanställning. 

 

Inledningsvis kan vi säga att inget av de företag inblandade sysslade med effektmätning av just 

produktplacering i film. Bjerseth kunde erinra sig någon form av effektmätning av detta för flera 

år sedan men det var inget de arbetade med idag. Annars effektmäter företagen allt från 

varuplacering i butiker och reklamfilmer till annonseringskampanjer och direktreklam. 

 

Inget företag i Sverige har efterfrågat tjänsten effektmätning av produktplacering i film. 

Anledningarna varierar, Clementz säger att marknadsvolymen på svensk film är alldeles för liten. 

”Det är inget företag som anser det finansiellt motiverat med effektmätningar på en 

förhållandevis liten marknad.” Lindholm talar om att det oftast rör sig om storföretag i storfilmer 
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manusförfattare 
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när man talar om produktplacering och därför berör det aldrig riktigt den svenska marknaden. Det 

hela rör sig på en internationell nivå. Bjerseth ger ingen anledning utan konstaterar enbart att GfK 

har företag som veterligen produktplacerar men som inte har efterfrågat någon effektmätning av 

dess resultat, exempelvis Ericsson som sköter effektmätning internt.  

 

Enligt Clementz är ett stort problem att köparen av mätningar är omedvetna om hur de ska dra 

nytta av denna typ av undersökning. Även om det blev en efterfrågan är det svårt att härleda den 

enskilda effekten av produktplacering. Liknande problem anser Clementz att event marketing har 

och inte heller där utförs mätningar i någon större utsträckning. 

 

Ett annat problem är produktplaceringens livscykel som är väldigt lång. Det är svårt att veta när 

man ska mäta och när man ska avsluta mätningen, samtidigt som man vill ha relevans i den. 

 

När då inget av dessa företag arbetade med effektmätning av produktplacering i film, diskuterade 

vi generella effektmätningsmetoder som eventuellt skulle kunna härledas till 

produktplaceringsfenomenet. Intressanta förslag som dök upp redogörs nedan: 

 

Det är viktigt att följa upp en kampanj omgående och undersöka spontan erinran, 

märkesmedvetenhet, märkesuppfattning och om uppfattningen stämmer överens med företagets 

mål för dess profil och varumärken enligt Lindholm och Bjerseth.  

 

Förslag till detta, i diskussion med Bjerseth:  

 

• Man ställer sig utanför en biograf och väljer exempelvis ut var fjärde person som 

kommer ut ur biografen för en kort intervju. 

• Inledningsvis ställer man generella frågor om filmen för att missleda intervjupersonen 

litet. 

• Sedan frågar man om de spontant kan minnas några produkter som förekom i filmen. 

• Vidare använder man hjälpt erinran, där man nämner typen av produkt som förekom 

och om personen kan komma ihåg namnet på dessa. 
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• En fördjupning i hjälpt erinran är att man namnger varumärket och hur den användes, 

för att se om de minns att den var med. Här hjälper det om alla frågor inte inkluderar 

produkter som förekom i filmen. Detta för att rensa bort intervjuoffer som ej minns 

men tror att de minns. 

• Totalt bör 200-300 personer vara med i undersökningen. Men man jämför antalet med 

signifikansen i svaren för att statistiskt kunna säkerställa. 

 

Ett alternativ till ovan nämnda är att i en studio visa klipp från filmen till en grupp konsumenter. 

Sedan kan man använda sig av tillvägagångssättet ovan. Problemet är att man inte skulle visa hela 

filmen och att gruppen är misstänksam mot detta och koncentrerar sig på att hitta saker i bilden. 

Detta alternativ är även mer kostsamt och man får färre utlåtande, enligt Bjerseth.  

 

Lindholm redogör för ytterligare ett alternativ som även Aronsson och Bjerseth diskuterar. 

Varumärkes tracking som under längre tid ser skillnader i varumärket, försäljning och dylikt för 

att bedöma olika kampanjer och mål över tid. Den mäter: märkeskännedom, vad tittarna ansåg 

om produktplaceringen, hur produktplaceringen tolkades, om produktplaceringen lockade till köp 

och sist vilka kärnvärden tittaren uppfattade. Tracking är även en metod för att se olika 

försäljningseffekter. Det kan vara svårt att härleda till vad som är kopplat till produktplacering 

och vad som är kopplat till exempel annonsering och miljö. Bjerseth föreslår att dela in tracking i 

olika grupper, ett/en mätområde/grupp och en/ett kontrollgrupp/område. Men för att kunna mäta 

försäljningsvariationer krävs det konkreta försäljningssiffror en tid tillbaks i båda områdena 

annars kan inga slutsatser dras av resultatet. 

 

GfK arbetar mycket med telefonintervjuer oftast då gällande reklamfilm. De fungerar som så att 

veckan efter en reklam har visats på TV ringer GfK 300 personer på måndagen och 300 på 

tisdagen. Frågor ställs angående spontan erinran och hjälpt erinran. 

 

Avslutningsvis kan tilläggas att inget av företagen delade med sig av några verkliga fall eftersom 

det är hemligstämplat och därför var det även svårt att diskutera konkreta praktiska exempel.   
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5 Analys och slutsatser 

 

 

I analysen kommer vi stegvis att gå igenom de teorier vi tidigare skrivit om och dra paralleller 

mellan dessa och även till empirin.  

 

 

5.1 Kommunikationsprocess och promotionmix 

 

Kommunikationsprocessen säger att det är viktigt att företag lyckas koda sitt budskap korrekt så 

att konsumenten inte missuppfattar det (Kotler et al, 1999). Till exempel är Certinas mål med 

produktplaceringen bland annat att vara ”imageskapande”. För att konsumenten ska uppfatta den 

image Certina vill förmedla är det ytterst viktigt att kodningen av budskapet blivit korrekt. 

Certinas image är kvalitet, sport och teknik. De vill att produkten ska bli förknippad med 

dykning, motorsport och aktivt liv överhuvudtaget. Då ska produktplacering ske i en film eller 

scen där dessa värderingar återspeglas av karaktärerna. 

 

Produktplacering har ingen klar roll i promotionmixen utan ingår i vad vi anser tre av de fem 

delarna. Dessa tre är annonsering, public relations och direkt marknadsföring. Produktplacering 

kan förekomma som en reklamskylt i en film där ingenting associeras till produkten utan 

varumärket finns bara med i bakgrunden (Baker & Crawford, 1995). I detta scenario tenderar 

produktplacering att vara annonsering i promotionmixen. Inom PR arbetar man med att bygga 

relationer till media och konsumenter för att förmedla företagets profil. SAAB låter ej skurkarna i 

filmer köra deras bil eftersom detta inte stämmer överrens med den image de vill att konsumenter 

ska ha av företaget. När SAAB produktplacerar ska deras bilar köras av hederliga nyktra 

människor. Produktplacering kan även förekomma som direkt marknadsföring då 

produktplacerande företag har tillgång till manus samt för diskussioner med filmbolagen 

angående vilken typ av film som görs. De kan på grund av detta veta vilken målgrupp filmen 

riktas till och därför veta vilka produkter alternativt varumärke de ska produktplacera. 
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Produktplacering är en pull strategi eftersom den riktar sig direkt mot konsumenterna där de sitter 

i biografen eller hemma framför TV:n. Som nämns i exponeringskapitlet har tittare ingen 

möjlighet att undvika produktplaceringen. Om man ser en film är man koncentrerad vilket 

innebär att mottagligheten ökar för de kodade budskapen. 

 

 

5.2 Produktplacerings- och varumärkesteori 

 

Då det finns olika motiv och målsättningar med produktplacering kommer vi här gå igenom 

följande: ökad märkeskännedom, förstärkning av varumärket, förändring av varumärket, 

lansering av nya produkter eller varumärken och bakomliggande finansiella motiv. 

 

Det finns olika alternativ att produktplacera på. Beroende på produkten eller varumärkets 

kvaliteter passar de in i olika scenario. Här inverkar även filmens manus som kan ha 

begränsningar i hur produkten ska förekomma. Beroende på vilken roll en produktplacering får 

kan kostnaden variera. Vi kan inte få någon finansiell information från de företag vi intervjuat, 

därför kan vi inte säga detta med säkerhet.  

 

Om man ska produktplacera ett tjänsteföretag måste man i anslutning till tjänsten alltid vissa eller 

nämna varumärket i filmen. Annars skulle budskapet missas av tittaren. Detta gäller även i viss 

utsträckning produkter, om klockan Certina visas i bild men varumärket inte syns kommer 

majoriteten av tittarna inte uppfatta vilket företag den kommer ifrån. Då kommer inte 

märkesmedvetenheten öka och inte försäljningen heller. Däremot kan produkter med så distinkt 

design och karaktär att den känns igen oberoende av om varumärket inte nämns eller syns lyckas. 

Exempelvis känner många igen en SAAB när de ser den på film på grund av dess karaktäristiska 

design. 

 

Ett företag kan ha olika målsättningar med en produktplacering. Enligt de företag vi fick kontakt 

med som fortfarande aktivt produktplacerar rör det sig om ökad märkesmedvetenhet och stärkt 

image snarare än ökad försäljning vilket kommer i andra hand. Det är dock rimligt att anta att 

finansiella motiv ligger till grund för alla beslut ett företag gör, även produktplacering. Billberg 
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på Swatch Group Nordic säger att varumärkesbyggande och imageskapande är huvudsyftet med 

deras produktplacering. Detta beror på att Certina är nordens största klockmärke och Swatch 

Group Nordic arbetar för att behålla Certina top of mind eller i konsumenters consideration set. 

När man väl är inne i konsumentens consideration set arbetar man för att hålla sig kvar. Men då 

krävs det också smartare marknadsföring för att lyckas och det är där produktplacering kommer 

in i bilden. 

 

Certina och SAAB produktplacerar även för att stärka konsumentens uppfattning av dem, det vill 

säga deras image. Som vi går igenom i kapitlet, förstärkning av varumärket, så är det viktigt för 

Certina och SAAB att inriktningen på produktplaceringen stämmer överens med deras övriga 

marknadsföringsåtgärder. När konsumenten avkodar företagens budskap får 

produktplaceringsbudskapet inte avvika från de andra. Detta skulle leda till en försvagning av 

varumärket. Uppfattas budskapet enligt företagets tänkta linje, produkten har en framträdande roll 

i filmen och filmen är en framgång, är förstärkningen av varumärket en garanti. Även i fall där 

produkten alternativt varumärket inte har en framträdande roll är förutsättningarna goda så länge 

de två andra faktorerna är uppfyllda.   

  

Produktplacering förekommer ofta i samband med lansering av ett företags senaste produkter. 

Detta beror på att produktplaceringen anses som ett utmärkt komplement till de övriga i 

promotionmixen. Däremot styrs inte lanseringen av filmens premiärdatum. Företagen tar fram en 

ny produkt och först i marknadsföringsskedet ser de om där finns någon lämplig film att 

produktplacera i. Finns där ingen lämplig kandidat hoppar de hellre över produktplaceringen än 

genomför den i ett tvivelaktigt projekt.  

 

Inga av de företag vi intervjuade hade använt produktplacering för att förändra sitt varumärke. 

Företag använder inte enbart produktplacering om förändring i varumärket är aktuellt. Då behövs 

en långsiktig kampanj. Att förändra associationer som görs till ett varumärke är ett krävande 

arbete där man behöver målinriktade kampanjer för att nå konsumenten. Här kan 

produktplacering enbart fungera som ett komplement eftersom det är svårt att ha någon direkt 

kontroll över. Det är svårt att veta hur produkten eller varumärket kommer att användas. Därför är 

det viktigt att man som företag skriver avtal med filmbolaget så att produkten visas som man vill. 
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5.3 Produktplacerings- och exponeringsteori 

 

Som vi talat om innan har företag olika målsättningar med sin produktplacering. Vi talar även om 

hur viktigt det är att kodningen av produktplaceringen sker på ett korrekt sätt. Det innebär att 

konsumenten avkodar budskapet så att det stämmer in med företagets målsättningar. För att ha 

möjligheten att koda budskapet så korrekt som möjligt är det viktigt att ha kunskap och insikt i 

hur en produkt eller ett varumärke ska exponeras i en film. Även hur tittarnas uppmärksamhet 

och uppfattningsförmåga fungerar. Produktplaceringen är ett utmärkt redskap för att nå 

konsumenter via exponering eftersom de inte kan förutse den. Det kan även vara av intresse att 

veta var i en specifik scen företagets produktplacering ska vara eftersom människor tenderar att 

uppmärksamma och bearbeta vissa egenskaper med ena hjärnhalvan och andra egenskaper med 

andra hjärnhalvan. Hur man än väljer att produktplacera är det viktigaste att den har en naturlig 

plats eller en funktion där den förekommer i filmen. Om produktplaceringen inte passar in eller 

blir övertydlig kan den ha en negativ effekt som kan följas av försvagning av företagets 

varumärke och image.   

 

Avslutningsvis kan nämnas att de målsättningar vi redogör för i produktplaceringsteorin är 

viktiga för företaget. Inte bara när de planerar sin produktplacering utan även när de ska mäta 

effekten av den. 
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5.4 Produktplacering och sponsring 

 

Produktplaceringen och sponsringen är lika som fenomen. När företag utformar sin 

produktplacering respektive sin sponsringskampanj så utformar de snarlika målsättningar. 

Gemensamma målsättningar för både produktplacering och sponsring är att: 

 

• Skapa en positiv attityd gentemot det produktplacerande respektive det sponsrade företaget. 

• Skapa ökad märkeskännedom och förstärka företagets image.  

• Skapa associationer och kopplingar mellan filmen, programmet eller evenemanget och 

företaget.  

 

Det är inte bara målsättningarna som vi kan se likheter mellan, utan vi ser även paralleller mellan 

effektmätning av produktplacering och effektmätning av sponsring. Tidsaspekten mellan 

exponeringstillfället och undersökningstillfället är av betydelse när man mäter fenomenen. Går 

det för lång tid mellan de två faktorerna är risken stor att konsumenterna uppmärksammat 

produkten eller varumärket på annat håll om till exempel cross promotion har förekommit. Det 

innebär att effektmätningen inkluderar andra variabler än enbart produktplaceringen. Därför ska 

man undersöka om produktplaceringen eller sponsringsinsatsen gett effekt, högst ett par dagar 

efter att konsumenterna blivit exponerade av produkten eller varumärket (Jiffer & Roos, 1999).  

 

På plats intervjuer är att rekommendera. Dessa kan utföras direkt efter ett biografbesök eller ett 

idrottsevenemang. Intervjuarna får här direkt kontakt med respondenten och det blir lättare att 

fullfölja en hel intervju. Både recall och recognition test kan utföras, gärna i kombination. 

Dessutom kan man inkludera frågor angående attityd, som vi har gjort i vår mall (Kapitel 6). Om 

filmen, programmet eller evenemanget sänds på TV så kan man snabbt mäta effekten genom 

telefonintervjuer. Mätningarna kan här göras på rikstäckande basis i och med den stora 

räckvidden som TV exponering medför. Många medlemmar av målgruppen utsätts åtminstone en 

gång för meddelandet under filmens, programmets eller evenemangets gång. Med en bra 

produktplacering eller sponsring har företaget lyckats få med sin produkt eller varumärke i några 

scener, och kommer på så sätt att bli ihågkommet av tittarna.  
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5.5 Effektmätning 
 

Enligt försäljningsskolan så är det enbart försäljningsvariationer som mäts. I kontakt med SAAB 

framgick det att de mäter effekten av all promotion på en marknad och inte endast 

försäljningsvariation på grund av produktplacering. Detta görs då de anser att effektmätning av 

produktplacering är alltför svårmätt. Inte heller Certina mäter effekten av en produktplacering då 

de inte anser sig ha något lämpligt instrument för detta.  

 

Att mäta ökad försäljning på grund av produktplacering anser vi vara svårt. Då andra faktorer 

spelar in är det svårt att härleda försäljningsvariationer till enbart produktplaceringen. Det kan 

vara genom cross promotion eller miljöfaktorer. Den bästa metoden för att skilja 

produktplaceringen från övriga faktorer är genom tracking. Detta eftersom denna metod kan se på 

försäljningsförändringar över tid och kan genomföras genom att jämföra olika områden.  

Produktplaceringen förekommer i ett område men inte i ett annat. I båda områdena förekommer 

crosspromotion åtgärden. I ett tredje mätområde förekommer ingen av de båda åtgärderna i ett 

försök att beräkna miljöns påverkan. Dock är denna metod omfattande och kostsam och ska bara 

användas av stora företag. För Små och mellanstora företag finns där tyvärr ingen bra metod att 

mäta försäljningseffekterna med vid produktplacering. Ett bättre alternativ för denna typ av 

företag är då att mäta enligt metoden vi rekommenderar nedan beträffande varumärket.     

 
Vill företagen mäta andra faktorer än försäljning, som ökad märkeskännedom, förstärkning av 

varumärke och förändring av image, är kommunikationsskolans metoder lämpliga. För Certina 

som använder sig av produktplacering för varumärkesbyggande och imageskapande så anser vi 

att recall och recognition test ska användas för effektmätning av dessa mål. Detta eftersom dessa 

metoder är anpassade för denna typ av mätning, samt är allmänt vedertagna inom andra områden 

som exempelvis sponsring, TV reklam och annonsering. Även i kontakt med 

marknadsundersökningsföretagen var detta en metod de ansåg mest lämpad för att mäta 

effekterna beträffande varumärket. Metoden genomförs på betydligt mindre skala än tracking, 

som även den kan mäta varumärkesaspekter om så önskas, och därför är kostnaden betydligt 

lägre.  
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Clementz på Reflect AB påstår att marknaden för produktplacering i svensk film är för liten för 

att intressera företag att effektmäta sin placering. På Certina är man av annan uppfattning då 

Billberg säger att man vill mäta men inte hittat något lämpligt mätinstrument. Företagen som vill 

effektmäta har inte hittat några lämpliga metoder för detta, samtidigt har man inte begärt att 

marknadsundersökningsföretagen ska vidareutveckla de metoder som bevisligen finns. En annan 

anledning till att det är på detta vis är att företag som effektmäter sina produktplaceringar gör det 

internt och delar inte med sig av den kunskapen. Detta stärks av det faktum att så många företag 

som kontaktades avböjde att diskutera effektmätning av produktplacering. 

 

5.6 Slutord 

 

Vi anser att produktplacering kommer att utvecklas. Produktionsbolag kommer att se att 

produktplacering är en inkomstkälla för dem och ger samtidigt avkastning till det 

produktplacerande företaget om den lyckas. Företag måste se styrkan med att produktplacera, 

denna styrka kan visas tydligare om effektmätningar görs efter varje produktplacering. Det är 

viktigt att företag börjar undersöka och utvärdera sina produktplaceringar på ett professionellt sätt 

så att kunskapsnivån inom området höjs.  När företagen helt förstår vikten av att samarbeta med 

filmbolagen för att få med sina produkter i filmerna, kommer samarbetet att visa sig bli ett 

effektivt sätt att nå sin målgrupp. En förutsättning för en ökning av användandet är att företag får 

mer kunskap om produktplaceringens effekter. Då det förekommer lite offentligt material 

beträffande effektmätning av produktplaceringen och de metoder som används är en 

företagshemlighet, är mer publicerad forskning inom området nödvändig. 

 

Vi anser att en undersökning kan genomföras för att testa de metoder vi föreslagit. Då vi 

inventerat olika etablerade teorier för effektmätning och de fungerat praktiskt inom sponsring, 

anser vi att de kan appliceras på produktplacering med viss modifiering. Vi har utformat en mall 

enligt kommunikationsskolans metoder med recall och recognition test gällande mätning av ökad 

märkesmedvetenhet, förstärkning av varumärket och förändring av image. Denna mall är ingen 

slutsats utan enbart ett förslag till hur en undersökning enligt oss bör utformas.
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6. Mall för undersökning 

 

  

Mall för intervjuutformning vid effektmätning av ökad märkeskännedom, förstärkning av 

varumärke och förändring av image. Mäter om tittaren lagt märke till produktplaceringen, vad 

han/hon tyckte om den och hur han/hon tolkade den. Man mäter även om den hade relevans för 

honom/henne. 

 

Denna mall är inte baserad på någon konkret produktplacering utan är generell. Tanken är att 

undersökaren ska kunna anpassa mallen till sin specifika undersökning. Mallens funktionalitet 

ökar och undersökningens kostnader sjunker om man i undersökningen ställer frågor gällande 

flera företag som produktplacerade i filmen. Stöd från dessa företag uppmuntras att sökas innan 

undersökningen.  

 

Svaren kan spelas in men oftast är det vitala i svaren kort, så ordentligt med plats mellan frågorna 

för anteckningar rekommenderas istället. 

 

Beroende på svaren från intervjupersonerna förekommer det hopp mellan frågorna. Läs igenom 

frågorna ordentligt, var säker på att du förstår frågorna och följdfrågorna. Gå enbart vidare till 

fråga 6 och sedan fråga 8 om intervjupersonen inte nämnt alla produkter som undersökningen 

gäller dessförinnan. Om intervjupersonen nämnt alla produkter som undersökningen gäller, 

avslutas intervjun efter fråga 5.  

 

I fråga 6 och 7 menas namn på produkttyp att den produktkategori företagets produkt 

förekommer i ska nämnas, exempelvis mobiltelefoner om det är Ericsson. I fråga 8 menas med 

produktens namn att det företag man undersöker alternativt varumärket ska användas.  
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Mall 

 

1. Vad tyckte du om filmen? 

 

2. Kan du nämna några varumärken (alternativt varumärke) ur filmen du just såg? 

  - Om NEJ fortsätt med fråga 5. 

- Beskriv vad du såg. 

  - Kan du nämna några andra? Beskriv dem också. 

 

3. Hur uppfattande du produkten/erna? 

  - Vidareutveckla 

  - Var där något speciellt budskap med produkten? 

- Hur användes produkten? 

 

4. Vad tyckte du om produkten/erna? 

  - Varför? 

 

5. Minns du om det förekom någon namn på produkttyp? 

- Exempelvis: Mobiltelefon, bil, rakapparat beroende på vilket/vilka 

företag man undersöker. 

- Om JA fortsätt till nästa fråga. 

- Om NEJ fortsätt till fråga 7. 
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6. Minns du vilket företag/varumärke denna produkt hade? 

  - Kan du minnas några andra namn på produkttyp? 

  - Fortsätt tills de Ej minns fler. 

- Om JA återgå till fråga 3-4 (gäller varje nytt företagsnamn eller 

varumärke som nämns.) 

 

7. Minns du om du såg produktens namn användas. Beskriv hur produkten förekom? 

- Gå systematiskt igenom alla produkter som undersökningen gäller.  

- Inkludera även en produkt som ej förekom i filmen för bedömning 

av sanningshalt i deras svar. 

- Om JA be intervjupersonen utveckla och återgå sedan till fråga 

3-4. 

- Om NEJ avsluta intervjun. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till företag som produktplacerar 

 

Informerar om vilka vi är, vad vi gör och vilket ärende. 

 

Vi är tre studenter vid Ekonomi Högskolan i Lund som skriver en C-uppsats angående 

effektmätning av produktplacering i film. Jag skulle vilja ställa några frågor till Er gällande detta. 

Först generellt angående produktplacering men sen vidare in på effektmätning av denne. Har du 

några frågor innan vi börjar? 

 

Frågor. (Baseras på diskussion, används mer som direktiv än direkta frågor) 

 

Namn?  

 

Position inom företaget? 

 

Hur länge har ni använt er av produktplacering? 

   - Utveckla. 

 

Varför använder ni er av produktplacering i promotionmixen? 

   - Några speciella anledningar. 

 

Varför väljer ni att produktplacera i svensk film? 

 

Hur väljer ni vilken film ni ska produktplacera i? 

   - Förklara tillvägagångssätt.  

 

Hur vill ni att produktplaceringen ska vara för att den ska bli så effektiv som möjligt? 

   - Ge exempel 
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Mäter ni vilken effekt produktplaceringen har på publiken?  

- Hur gör ni det. 

- Varför/varför inte? 

 

Vad mäter ni, ändrad image, ökad märkeskännedom eller ökad försäljning? 

 

Vill ni skapa eller ändra er produkts image med hjälp av produktplacering? 

   - Exemplifiera. 

 

Ingår eran produktplacering i en större kampanj eller är det en enskild promotion? 

   - Utveckla.
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Bilaga 2 

 

Frågor till mediekonsulter 

 

Informerar om vilka vi är, vad vi gör och vilket ärende. 

 

Vi är tre studenter vid Ekonomi Högskolan i Lund som skriver en C-uppsats angående 

effektmätning av produktplacering i film. Jag skulle vilja ställa några frågor till Er gällande 

tillvägagångssättet vid produktplacering. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Frågor. (Baseras på diskussion, används mer som direktiv än direkta frågor) 

 

Namn? 

  

Position inom företaget? 

 

Hur kommer ni i kontakt med företagen?  

 

Hur kommer ni i kontakt med olika filmprojekt? 

 

Hur går ni tillväga vid produktplacering? 

- Beskriv relation till produktplacerande företag. 

- Beskriv relation till filmbranschen.  

 

Är det möjligtvis företag inom en speciell bransch, som önskar produktplacering? 

   - Varför tror du det? Vad baserar du det på? 
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Tror du att det finns potential att göra produktplacering mer attraktivt än vad den är idag?  

- Hur? 

 

Kan ni säga någonting om hur produktplaceringen ligger prismässigt. 

   - Beroende på omfattning och dyl. 

   - Utveckla, ge exempel. 

 

Brukar företag tala om vad de vill åstadkomma med en produktplacering?  

- Sina målsättningar, ex öka sin försäljning eller väcka 

uppmärksamhet. 

 

Vad tror du att orsaken är till att företaget väljer produktplacering? 

   - Utveckla.
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Bilaga 3 
 

Frågor till Marknadsundersökningsföretag 

 

Informerar om vilka vi är, vad vi gör och vilket ärende. 

 

Vi är tre studenter vid Ekonomi Högskolan i Lund som skriver en C-uppsats angående 

effektmätning av produktplacering i film. Jag skulle vilja ställa några frågor till Er gällande detta. 

Först generellt angående produktplacering men sen vidare in på effektmätning av denne. Har du 

några frågor innan vi börjar? 

 

Frågor. (Baseras på diskussion, används mer som direktiv än direkta frågor) 

 

Namn? 

  

Position inom företaget? 

 

Hur arbetar Ni med effektmätning av produktplacering? 

- Beskrivande 

- Förslag 

 

Om Ej har Ni funderat på effektmätning av produktplacering? 

     

 - Varför/Varför inte?   

  

 

Hur vanligt är det att Ni får förfrågningar angående önskan att effektmäta produktplacering från 

företag? 

- Vad tror ni detta beror på? 
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Hur arbetar Ni med effektmätning i största allmänhet? 

- Metoder? 

- När ni mäter liknade fenomen. 

- Där ni tror det kan passa in på produktplacering. 

 

Vilken/vilka teori/er ligger som grund för Era effektmätningsramar? 

- Kan vi ta del av dem? 

 

Inom vilka område använder Ni Er av effektmätning? 

 

Finns det klara ramar inom effektmätning som skulle kunna anpassas till även produktplacering? 

 

 

Finns där en möjlighet för oss att kunna ta del av någon av dessa ramar? 

 

 

 

 

 
 

       


