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Sammanfattning

SAMMANFATTNING

Produktplacering utvecklades på 1920-talet inom amerikansk film och huvudsyftet handlade
inte om att tjäna pengar. Produkterna lånades bara ut till skådespelarna för användning.
Senare upptäckte företagen styrkan att koppla samman produkten med skådespelarna och
produktplacering började att användas som ett promotionverktyg. Inte förrän på 1980-talet
började företag betala filmbolag för att få placera sina produkter i filmer. Produktplacering
används för att demonstrera hur produkten används, öka medvetenheten om ett varumärke och
för att identifiera en livsstil på ett naturligt sätt. Vårt syfte med uppsatsen var att studera
företags motiv till produktplacering i film. Vi undersökte två svenska företag som någon gång
produktplacerat och kom fram till att företagen mer går på en känsla än följer teorin. Detta
kan bero på att forskningen inom området är relativt ny och inte klart utvecklad. Vidare finner
vi att svårigheterna med placeringen är att uppskatta effektiviteten samt om filmen floppar
eller blir en succé.



ABSTRACT

Product placement in American movies began during the 1920’s. Initially, company products
were solely lent to the film studios for actor use. As movies became more popular, companies
discovered the strength in connecting their products with movies and began using them as a
effective advertising tool. It was not until the 1980’s that companies started paying film
studios for product placement. This method proved invaluable demonstrating product brand
awareness and product use in a realistic way. The focus of this thesis is to research
companies’ motives for using product placement in movies. We investigated two Swedish
companies that have used product placement, and came to the conclusion that companies
more follow a feeling than theory. This may be caused by the lack of research within this
relatively new and not fully developed area. We find that the difficulties in this method are
measuring effectiveness and brand sensitivity with poor movies.
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1. INTRODUKTION

I detta första kapitel behandlas historia utifrån det
ämne vi valt att undersöka – produktplacering. Där-
efter diskuteras hur viktigt det är att tillfredsställa
kundens behov för att ett företag skall kunna behålla
sin plats på marknaden. Detta är grunden till hur ett
företag lägger upp sin promotion och kommunicerar
med sina kunder. Vi väljer i vårt arbete att beskriva
och hantera produktplacering som en del av promo-
tionmixen, eftersom produktplacering och övriga
beståndsdelar i promotion har samma syfte. Vidare
tittar vi på hur valet av mediekanal för ett budskap
väljs. Slutligen ställs frågor kring problemdiskus-
sionen vi fört, vilka mynnar ut i ett syfte för under-
sökningen.

1.1. BAKGRUND

Begreppet produktplacering utvecklades ur framgångsrika reklamprestationer riktade mot
mediet film för flera decennier sedan (Balasubramanian, 1994). De första medvetna produkt-
placeringarna gjordes redan på 1920-talet inom amerikansk film med modekläder som
skådespelarna bar (Konsumentverket, 1999). På 1920-talet var Hollywood även mottagligt för
cigarettföretag, vilket resulterade i att skådespelarna rökte i filmerna. Produktfinansiären
betalade inte filmskaparen utan lånade endast ut produkten för användning. Under 1930- och
1940-talet betalade amerikanska tobaksbolag tusentals filmstjärnor och sporthjältar för att
stödja bolagens produkter. Betalning av skådespelare och modeller för att röka offentligt var
en tidig teknik som marknadsförare på Lucky Strike1 använde sig av, för att kvinnor skulle
uppfatta rökning som glamoröst. Emellertid var produktplacering varken ett välorganiserat
eller högprofilerat område förrän sent på 1970-talet. På 1980-talet fick produktplacering en
tydlig inriktning då företag rutinmässigt började betala filmskaparna ansenliga belopp för att
få placera sina produkter i filmerna. (Balasubramanian, 1994)

1.2. PROBLEMDISKUSSION

Många anser att marknadsföring endast består av försäljning och reklam, vilket kommer sig
av att vi dagligen utsätts för TV-reklam, tidningsannonser och direktreklam. Försäljning och
reklam är dock endast toppen på isberget. Även om de är viktiga, är de endast två av
marknadsföringens funktioner, och oftast inte de viktigaste. Marknadsföraren måste förstå
betydelsen av att tillfredsställa kundens behov. (Kotler & Armstrong, 1996) Genom att
tillfredsställa kundens behov kan företagen uppnå den grundläggande funktionen inom
marknadsföring, det vill säga att behålla och attrahera kunder på ett vinstgivande tillväga-
gångssätt (Jobber, 1995). Kotler och Armstrong (1996) menar att många företag, fortfarande
in på 1990-talet, inte har insett vikten av att lyssna på kunderna, utan ännu är fokuserade mot
produkterna och tekniken. Han anser att detta inte räcker för att de skall kunna behålla sin
plats på marknaden.

                                                
1 Lucky Strike: tobaksmärke ägt av the American Tobacco Company (Antique Advertising Association of
America, no date).
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Baserat på kundernas behov, och en önskan att tillfredsställa dem bättre än konkurrenterna,
utvecklar företagen en marknadsmix. Marknadsmixens delar bör skapa konkurrensfördelar,
och fungera bra tillsammans för att skapa en samstämmighet samt överensstämma med
företagets resurser. Denna mix består av fyra beståndsdelar: produkt, pris, distribution och
promotion. Kärnelementet i marknadsmixen är företagets produkt, därför att denna tillgodoser
kundernas behov. Marknadsföraren utvecklar produkten till ett varumärke, som hjälper till att
skapa en unik position i kundens medvetande. Positionering av ett varumärke är baserad på
kundens perception. För att skapa en klar position i målgruppens2 medvetande fordras betyd-
ande ansträngningar i form av promotion. (Jobber, 1995) Promotion syftar till vilket
konsumtions- eller handelsutbyte som helst, inom en begränsad varaktighet, som bidrar till ett
påtagligt värde för en produkt eller ett varumärke. Ändamålet med promotion är att stimulera
icke-användare att prova produkten eller att överhuvudtaget öka kundens efterfrågan för
produkten. (Warren & Green, 1997) Meningen med promotion är att informera, utbilda,
övertala och stimulera en lämplig och tidsmässigt avvägd respons från ett speciellt marknads-
segment (Toyne & Walters, 1993). Syftet med promotion är således främst att påverka
köpavsikterna (Mårtenson, 1994). McCarthy och Perreault (1990) menar att promotion är att
kommunicera information mellan säljare och potentiella köpare för att påverka attityder och
beteenden. När en avsändare ämnar att överföra ett meddelande till någon annan, med
symboler som har en mening för vederbörande, och dessutom där det finns en önskan att
påverka mottagaren, kallas det för en kommunikationsprocess (Andersson & Sääf, 1992).
Masskommunikationsprocessen har beskrivits i en modell (Moriarty, 1991). Denna modell
visar hur kommunikation fungerar samt hur företag skapar god kommunikation för att nå ut
med sitt budskap på bästa möjliga sätt (Kotler & Armstrong, 1996). Modellen skildrar en
sändare som sänder ut ett kodat meddelande vilket är presenterat genom olika kommunika-
tionskanaler. Detta meddelande avkodas av en mottagare som, trots störande brus, ger respons
i form av feedback. (Moriarty, 1991) Det är viktigt att veta vem företaget vill nå med bud-
skapet, för att veta hur budskapet skall utformas. Vanligen är företagets önskan med ett
meddelande att påverka mottagaren till ett köp. (Kotler & Armstrong, 1996)

Ett företags totala program för att kommunicera sin marknadsföring kallas promotionmixen
(Kotler & Armstrong, 1996). Enligt Light (1990) och Jobber (1995) består denna mix av fyra
olika beståndsdelar: reklam, personlig försäljning, sales promotion och public relations.
Jobber (1995) utökar sin definition av promotionmixen med andra metoder som direkt mark-
nadsföring, utställningar och mässor samt sponsring. Dessa metoder skulle traditionellt inneha
en sekundär betydelse jämfört med reklam och personlig försäljning. Även Baker (1987)
anser att promotion består av olika beståndsdelar. Han har en sammansättning av mixen som
består av reklam, pressmeddelanden, direktreklam, förpackning via design och skyltning samt
sales promotion. McCarthy och Perreault (1990) hävdar att det finns flera olika metoder att
använda promotion på. De delar upp dessa i totalt tre delar: personlig försäljning, sales
promotion och massförsäljning. De delar sedan in massförsäljning i två olika kategorier;
reklam och publicitet.

Vi kan se att det finns många olika delar i promotionmixen, och att varje författare förefaller
sätta upp en ram för hur den skall utformas. Vidare försöker alla delar av promotionmixen ge
uppmärksamhet åt varor eller tjänster, i syfte att påverka kunden. Det finns ytterligare
tillvägagångssätt att skapa uppmärksamhet åt en produkt, men som ingen av ovanstående
nämner i sin förklaring av promotionmixen. Detta är när en produkt visas på ett fotografi, i en
film eller till och med i en annons för någonting annat än produkten, och kallas för produkt-
                                                
2 Från engelskans target audience: den del av mediepubliken som är mest öppen för reklammeddelandets
påverkan (Wells, Burnett, & Moriarty,1992).
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placering (Quit Victoria, 1995). I och med att produktplacering har samma mål som promo-
tionmixens hittills förklarade delar, det vill säga att informera, utbilda eller påverka
köpavsikterna hos konsumenter, väljer vi att hantera produktplacering som en del av promo-
tionmixen. Produkter som visas i en film har högre trovärdighet än produkter i annonser där
publiken känner till att det handlar om betald reklam (Vista Group, 1998). Produktplacering
används för att öka medvetenheten om ett varumärke, demonstrera hur produkten används och
för att identifiera en livsstil (Marshall & Ayers, 1998). Babin och Carder (1996, s 140) för-
klarar produktplacering på följande sätt:

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

Denna typ av exponering har en anmärkningsvärt uppåtgående trend sedan tidigt 1980-tal, och
har blivit mer betydande under de senaste åren (Sandler & Secunda, 1993). Produkter kan
placeras på olika sätt i en film, de kan smygas in i bilden och bli en del av miljön, placeras i
bakgrunden eller så kan produktens namn nämnas som en del av en replik (Russel, 1998).
Likaledes kan produktens placering fördelas över hela filmens speltid, eller endast vid vissa
väl valda sekvenser (Babin & Carder, 1996). Produktplacering är ett betalt meddelande
beträffande produkten. Meddelandet är riktat för att påverka bio- eller TV-publiken, via en
planerad och diskret notering av produkten i en film eller i ett TV-program.
(Balasubramanian, 1994) Produktplacering i filmer är enormt kostnadseffektivt, och har
global räckvidd likaväl som kraftfull påverkan. I de fall en produkt är med i en film, kommer
den för alltid att finnas där och kan leverera intryck och ett medievärde för all framtid.
(Marshall & Ayers, 1998) En framgångsrik produktplacering är när uppfattningen av
produktens användning anpassas till filmen eller TV-programmet (Russel, 1998). Produkten
upptas i handlingen och påträffas helt oväntat av publiken (Balasubramanian, 1994). Fördelen
med produktplacering i en film eller ett TV-program är att marknadsföraren känner till
publiken, och i vilket sammanhang produkten kommer att presenteras. Denna kännedom kan
hjälpa företaget att bättre fastställa det troliga resultatet, och beräkna effektiviteten på de
pengar företaget spenderat på produktplacering. (Walker, 1999) Nackdelen kan å andra sidan
vara själva produktens egenskaper, som kan ge begränsningar för frekvensen av placeringar.
Finansiären har inte heller kontroll över om den placerade produkten blir bortklippt i slutver-
sionen av filmen. Ingen kan heller veta i förväg om en film floppar eller blir en kassasuccé.
(Balasubramanian, 1994)

Via valda kanaler försöker företag övertyga målgruppen om produktens suveränitet (Kotler &
Armstrong, 1996). Valet av kanal sker efter dess förmåga att på ett önskvärt sätt nå de åhörare
som eftersträvas att påverkas (Jobber, 1995). Mårtenson (1994) visar på olika medieval för att
nå de som tittar, lyssnar eller läser. Några av dessa medier är: tidningar, tidskrifter, böcker,
radio, TV, video, text-TV och bio. Baker (1987) påpekar att det är viktigt att undvika slöseri,
det vill säga att undvika den andel som inte är ändamålsenlig med reklamen, eftersom den
består av andra personer än de som eftersträvas att påverkas. Enligt Smith (1998) identifierar
företaget det medium som är mest lämpligt och kostnadseffektivt i förhållande till syftet som
kampanjen har. Det finns många faktorer som påverkar valet av ett lämpligt medium enligt
Dyer och Forman (1992). Dessa faktorer inkluderar bland annat vilket ändamål produkten har,
teknisk kapacitet, företagets övriga strategi för reklam och målgruppens mottaglighet. Det
medium som mest effektivt bär budskapet blir huvudmedium, och kompletteras sedan med
stödjande medier. (Lindh, 1988) De rörliga medierna kommer att ta marknadsandelar på
bekostnad av tryckta medier, detta på grund av att företagen ställer allt högre krav på minskat
spill och bättre effektmätningar (Sveriges tyngsta, 1998).
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Vi kan se att de rörliga medier som produktplacering kan förekomma i är film, TV och
musikvideor. Vi tror att det är ett vanligare fenomen att använda sig av produktplacering inom
svensk filmindustri, än inom svensk television och svenska musikvideor. Tittar vi tillbaka på
hur produktplacering startade, så var det inom den amerikanska filmindustrin och utvecklades
sedan inom andra områden. Vi uppfattar att så är även fallet i Sverige, att utvecklingen går
samma väg men inte har kommit lika långt inom TV och musikvideor. Vi väljer därför att
inrikta oss på produktplacering inom film. Dessutom har produktplacering inom film-
branschen hög kostnadseffektivitet och en världsomspännande räckvidd. Att välja film som
medium ger företagen möjlighet att sända sitt budskap under en längre tid, tack vare att filmen
kan ses upprepade gånger via försäljning och uthyrning på videokassetter, och eventuellt visas
den senare på TV. Detta gör att film kan ge en mer långvarig inverkan på konsumenterna än
TV-program och musikvideor.

Vår ovanstående diskussion har resulterat i några frågeställningar. Varför väljer ett företag att
produktplacera? Vad vinner ett företag på att använda sig av just produktplacering? Varför
väljer ett företag produktplacering i film? Är produktplacering i film riskfritt som kommu-
nikationsmedel?

1.3. SYFTE

Syftet med denna undersökning är att studera motiven till varför företag väljer att använda sig
av produktplacering i film.
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2. METOD

I detta kapitel presenteras, beskrivs och motiveras
de metoder som använts i undersökningen.
Forsknings- och undersökningsansatsen följs av
litteraturstudien och sedan beskrivs hur data sam-
lades in i datainsamlingsmetoden. Slutet av kapitlet
ägnas åt metodproblem där vi diskuterar hur validi-
teten och reliabiliteten kan ökas i uppsatsen.

2.1. FORSKNINGSANSATS

I detta avsnitt presenteras och beskrivs olika forskningsansatser. Efter varje beskrivning posi-
tioneras denna undersökning i förhållande till de beskrivna ansatserna.

2.1.1. Angreppssätt

Två alternativa arbetssätt som teoriproduktion kan bedrivas på är deduktion och induktion.
Om forskaren arbetar deduktivt kan det sägas att han följer bevisandets väg. Ett deduktivt
arbetssätt kännetecknas av att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga teorier, drar
slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan
empiriskt prövas i det aktuella fallet. Detta sätt att arbeta på kallas ofta för det hypotetiskt-
deduktiva. När forskaren arbetar induktivt följer han upptäckandets väg. Forskaren studerar
forskningsobjektet utan att först förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori.
Utifrån den insamlade informationen, empirin, formulerar han en teori. (Patel & Davidson,
1991) Ett deduktivt arbetssätt valdes i denna undersökning, där utgångspunkten ligger i
befintliga teorier som sedan testas i verkligheten.

2.1.2. Kvalitativa och kvantitativa metoder

Valet av metod är en fråga om vilken metod som passar bäst för att belysa just det problem-
område forskaren är engagerad i. Det är ett strategiskt val baserat på problemställningen, fors-
karens resurser och eventuell forskningserfarenhet. (Holme & Solvang, 1991)

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en djupare kunskap, det vill säga att
försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidson, 1991). Kvalitativa metoder har en
ringa grad av formalisering, och syftar i huvudsak till att ge en djupare förståelse av det
problem som studeras. Primärt har metoden ett förstående syfte. Vid en kvalitativ under-
sökning är antalet undersökningsenheter färre än vid en kvantitativ undersökning. Anledning-
en till detta är att informationen i en kvalitativ metod är insamlad på ett sätt som inte efter-
frågar ett stort antal respondenter för att få ett helhetsintryck av situationen. Vidare känne-
tecknas en kvalitativ metod av närheten till undersökningsenheterna. Genom att sätta sig in i
respondentens situation försöker forskaren se världen utifrån dennes perspektiv. (Holme &
Solvang, 1991)

Den kvantitativa metoden används för att bestämma kvantiteten eller omfattningen av en viss
företeelse, vanligtvis i form av siffror. Den kvantitativa metoden är oftast mer formaliserad
och strukturerad än den kvalitativa. Denna metod används när målet med undersökningen är
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att jämföra, och testa om erhållet resultat gäller för alla undersökningsenheter. Den kvanti-
tativa metoden är präglad av kontroll från forskarens sida. Metoden grundas på att forskaren
skall ha ett jag-det-förhållande till undersökningsobjektet och inte själv vara en del av det
studerade. I analysen av den kvantitativa informationen spelar statistiska mätmetoder en stor
roll, och forskaren använder sig av ett system för att samla information som underlättar gene-
ralisering och ger en högre tillförlitlighet. En kvantitativ metod ger inte forskaren någon
kontroll över hur respondenten kan tolka den ställda frågan. Forskaren vet därför inte om
frågorna förstods på rätt sätt. Detta kan påverka giltigheten, eftersom forskaren inte vet om
respondenten verkligen svarar på vad som var avsett. (ibid) Undersökningar gjorda av mark-
nadsförare och andra samhällsforskare befattar sig med ett motspänstigt och instabilt
fenomen; människan (Seymore, 1992).

Ett kvantitativt metodangrepp är inte passande i denna undersökning då valet av produkt-
placering är en mänsklig företeelse. Inför denna undersökning valdes därför en kvalitativ
metod för att med denna kunna nå en djupare förståelse för ett komplext problem. Önskan om
att sätta sig in i undersökningsobjektens situation, och försöka se saker ur dessas situation,
styrker valet av ett kvalitativt angreppssätt.

2.2.  UNDERSÖKNINGSANSATS

Undersökningsansatsen har att göra med undersökningens grundläggande tekniska utform-
ning. Detta innebär bland annat att forskaren bestämmer sig för i vilken utsträckning denne är
intresserad av att gå på djupet i enskilda fall, gå på bredden i ett tvärsnitt vid en viss tidpunkt
eller studera en utveckling över tiden. Vidare måste hänsyn tas till om undersökningen är
kvalitativ eller kvantitativ, och om undersökningen skall baseras på data som redan finns in-
samlad i ett annat sammanhang eller om eget fältarbete krävs. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

För att bestämma den grundläggande tekniska utformningen kan forskaren utgå från att fråga
sig vilket huvudintresse denne har i sin analys och i sitt tolkningsarbete. Detta huvudintresse
kan i princip vara av tre slag: att gå på djupet i enskilda fall, att jämföra olika förhållanden på
bredden vid en viss tidpunkt eller att studera en utveckling över tiden. När enskilda fall
studeras på djupet handlar det om fallstudier. Om undersökningen sker på bredden vid en viss
tidpunkt pågår en tvärsnittsansats. Det finns två typer av tvärsnittsansats, nämligen
surveyansats och experimentell ansats. Är intresset istället knutet till tidsutvecklingen av en
eller flera företeelser talas det om en tidsserieansats. Den tekniska utformningen beror även på
om undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativa undersökningar är oftast dispon-
erade som fallstudier eller survey-undersökningar med små urval. Större survey-under-
sökningar, experiment och tidsserieanalyser har vanligen en kvantitativ inriktning. Den sista
aspekten att ta hänsyn till vid den tekniska utformningen är huruvida undersökningen bygger
på sekundärdata eller primärdata. Sekundärdata är data som redan finns insamlade i något
annat sammanhang, en så kallad skrivbordundersökning görs. Primärdata innebär att egna
data samlas in vid en fältundersökning eller laboratorieundersökning. (ibid)

Huvudintresset i undersökningen är att gå på djupet i enskilda fall, och därför gjordes en
fallstudie. Vidare var motivet till detta val problemets komplexitet och att det inte fanns ett
intresse för tidsutvecklingen. Inför denna undersökning valdes ett kvalitativt metodangrepp,
vilket ger ytterligare ett motiv till att en fallstudie valdes som undersökningsansats
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2.2.1. Val av fallstudieföretag

Det existerar två grundläggande typer av urval; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.
Vid sannolikhetsurval går det att specificera för varje element av populationen, sannolikheten
att elementet kommer att vara inkluderat i urvalet. Vid icke-sannolikhetsurval, däremot, finns
inget sätt att uppskatta sannolikheten att varje element har blivit inkluderat i urvalet, och
ingen försäkran om att varje element har någon chans att bli inkluderat. Båda kan användas
när en fallstudie görs, men icke-sannolikhetsurval är den främsta metoden vid fallstudier av
kvalitativt slag. Icke-sannolikhetsurval är logiskt att använda när forskaren vill lösa
kvalitativa problem som att upptäcka vad som händer, innebörden av det som händer och
förhållandena som länkar händelserna samman. En av de vanligaste formerna av icke-
sannolikhetsurval är ett målinriktat urval, och detta är baserat på antagandet om att forskaren
vill upptäcka, förstå och få insikt. Forskaren behöver därför välja ett urval från vilket han kan
lära sig mest. Detta kallas kriteriebaserat urval. Med det menas att det fordras att forskaren
etablerar kriterier, grunder eller standards som är nödvändiga för enheterna som skall
inkluderas i undersökningen, och att forskaren sedan hittar ett urval som matchar dessa
kriterier. (Merriam, 1994)

Vi använde oss av ett målinriktat urval, det vill säga ett icke-sannolikhetsurval, vid valet av
fallstudieföretag i denna undersökning. Valet gjordes eftersom vi ville inhämta kunskap och
få tillräcklig information i fallstudien. Under dessa förutsättningar sökte vi fallstudieföretag
som någon gång hade produktplacerat. Valet föll på Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(Ericsson), med tanke på företagets omtalade produktplacering i Bond-filmen Tomorrow
Never Dies. För att försäkra oss om att få tillfredsställande information, beslutade vi oss för
att även ta kontakt med AB Volvo (Volvo). Volvo har, liksom Ericsson, flera gånger använt
sig av produktplacering i filmer bland annat filmen Helgonet, vilket gör att vi tror oss kunna
finna svar på våra frågor även hos detta företag.

2.3.  LITTERATURSTUDIE

All forskning bör ta med i beräkningen tidigare arbeten inom samma forskningsområde. En
forskare som ignorerar tidigare forskning och teorier riskerar att ägna sig åt ett obetydligt
problem, duplicera en undersökning som redan är gjord eller upprepa andras misstag. En
litteraturstudie kan dra upp riktlinjer för en undersökning samt bidra till en formulering av
frågeställningen. Vidare kan litteraturstudien vara till hjälp när det gäller att välja metoder och
att tolka undersökningsresultaten. (Merriam, 1994) Från Luleå tekniska universitets bibliotek
har vi funnit litteratur för vår studie. Vi har även använt oss av de databaser3 som biblioteket
lagt ut på webben, till exempel ABI/Inform Global, Academic Search FullTEXT Elite och 
Affärsdata. Aktuella sökord har varit produktplacering, promotionmix, reklam, medie-
planering, mediemix och medieval. Vi har även använt dessa ords engelska motsvarighet i
databaserna, för att öka antalet träffar. Vi har via Internet sökt information på andra högskole-
och universitetsbibliotek i Sverige. Där sökte vi i databaser efter vetenskapliga arbeten och
publikationer, dock utan resultat. Internet ledde oss också en bra bit ut i världen, bland annat
till bibliotek i USA och England och detta gav oss ytterligare material till vår litteratur-
undersökning. Vi har beställt litteratur från andra universitet inom Sverige, för att komplettera
de böcker som inte fanns tillgängliga på Luleå tekniska universitets bibliotek, och som vi
ansåg relevanta för undersökningen. Likaledes har vetenskapliga artiklar beställts inom
                                                
3 Databas 1: ett elektroniskt arkiv som innehåller information som sorterats och gjorts åtkomlig för användarna. I
princip är varje hemsida en databas, men i dagligt tal brukar man kalla större informationsbaser. (Det svenska
Skoldatanätet, no date)
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ämnesvalet, för att utöka den forskningsinsamling vi önskade inför vår undersökning. Flera
besök har gjorts på Stockholms universitets bibliotek, för att där finna vetenskapliga artiklar
av värde för undersökningen. Här påträffades ett större utbud av fackpress, och vi hittade ett
antal intressanta artiklar. Vi slutade att söka artiklar när vi träffade på samma referenser gång
på gång.

2.4. DATAINSAMLINGSMETOD

Det finns två huvudgrupper av tekniker för datainsamling. Det första är utnyttjandet av sek-
undärinformation (redan insamlat material), det andra är primärinformation (forskaren samlar
in nya data). (Arbnor & Bjerke, 1994) Primärdata kan samlas in genom att direkt observera
eller genom att direkt ställa frågor om det som är av intresse. De två olika metoderna
forskaren kan använda är därför observationsmetoder respektive frågemetoder. Frågemetoder
bygger på att forskaren ställer frågor till uppgiftslämnaren som denne skall besvara. Frågorna
och svaren kan ges antingen skriftligt eller muntligt. Det existerar tre olika kommunika-
tionssätt vid frågemetoder: brevenkäter, telefonintervjuer och personliga intervjuer. Brev-
enkäter har den fördelen att de har en förhållandevis låg kostnad per undersökningsenhet, och
passar därför när undersökningen kräver ett stort urval. Personliga intervjuer ger nästan
obegränsade möjligheter när det gäller vilka typer av frågor och andra stimuli som kan an-
vändas. Intervjun kan även tillåtas bli ganska omfattande, om respondenten finner den intres-
sant. Personliga intervjuer passar i fall där forskaren vill göra omfattande och ingående inter-
vjuer. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Nackdelen med personliga intervjuer kan vara att intervju-
areffekter kan förekomma, och att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor (Wiedersheim-
Paul & Eriksson, 1997). Utan att ge upp för mycket av den personliga intervjuns goda
egenskaper kan telefonintervjuer användas då de är mindre kostsamma (Lekvall & Wahlbin,
1993). De olika metoderna kan användas var för sig eller i kombination, och genomföras
enkelt eller mer komplicerat (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Valet av frågemetod i en
undersökning bestäms av undersökningsuppgiften som skall lösas (Lekvall & Wahlbin, 1993).

Med tanke på att undersökningsuppgiften var av en komplex karaktär, och att vi ville nå en
djupare förståelse för motiven till varför företag väljer att produktplacera i film, var vår
intention att genomföra personliga intervjuer. På grund av bristande resurser genomfördes
dock telefonintervjuer i stället. Vi valde att använda oss av så kallade ostrukturerade inter-
vjuer där vi tillsammans med respondenten diskuterade ämnet. Lekvall och Wahlbin (1993)
menar att det är vanligt att intervjuaren i liknande fall arbetar med en intervjuguide. Vi
förberedde således en guide (se bilaga 1) där vi tog upp några övergripande frågeområden
med tillhörande följdfrågor. Tanken med detta var att inte gå in på alla följdfrågor, om respon-
denten själv tog upp dem.

För att få en bakgrund och förståelse av företagen inför intervjuerna, samlade vi in sekundär-
data, det vill säga material som redan samlats in i ett annat sammanhang. Denna information
hittade vi på Ericssons hemsida på Internet (Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1999) och
Volvos hemsida (AB Volvo, 1998). Vi besökte även andra websidor (Randburg.com., no date;
The Saint Club, no date), där vi fann ytterligare fakta om Volvo.

Vi tog en första kontakt med Ericsson i god tid innan själva empiriarbetet skulle påbörjas.
Detta gjordes med tanke på att det är ett stort företag där det kan vara svårt och tidskrävande
att få tag i rätt person. Mycket riktigt krävdes många samtal innan vi tillslut nådde den person
som var ansvarig för produktplacering. Denne person visade sig positiv inför vår under-
sökning och vi bestämde en tid för intervju. Kontakten med Volvo togs också tidigt och efter
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ett antal samtal fick vi tag i den person i Sverige, som är ansvarig för produktplaceringen.
Även denna person var positiv och vi gjorde upp om en tid för en intervju. I god tid innan
själva intervjutillfället skickade vi per e-mail en bekräftelse om dag och tid till respondenterna
Bo Albertson på Ericsson och Gun-Britt Hartwig på Volvo. Intervjun med Bo Albertsson
gjordes 1999-05-07 och tog 35 minuter. Intervjun med Gun-Britt Hartwig gjordes 1999-04-28
och tog 30 minuter. Samtalen med respondenterna registrerades med hjälp av en bandspelare
som ställdes bredvid högtalartelefonen. Bandningen av samtalen ansågs nödvändiga för att
underlätta sammanställningen. När intervjuerna genomfördes gjordes stödanteckningar, för att
komplettera frågorna under och efter genomförd intervju. Probing4 var även möjligt att
använda på grund av den valda datainsamlingsmetoden.

2.5. METODPROBLEM

Mätfel uppstår genom ofullkomligheter i mätmetoden, det vill säga själva mätinstrumentet
och hur det används. Sådana ofullkomligheter kan vara av två slag, nämligen låg validitet
(giltighet) respektive låg reliabilitet (tillförlitlighet). (Lekvall & Wahlbin, 1993) Validitet och
reliabilitet står i ett förhållande till varandra som gör att vi inte bara kan koncentrera oss på
det ena och låta bli det andra. Om mätningen inte är tillförlitlig, hur vet forskaren då vad som
mäts och för att veta vad som mäts, så måste mätningen vara tillförlitlig. (Patel & Davidson,
1994)

2.5.1. Validitet

Validitet har att göra med huruvida mätmetoden verkligen mäter den egenskap som avses att
mätas (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Svårigheten med validiteten är att det är
omöjligt att med säkerhet bestämma om en mätmetod är giltig eller inte (Lekvall & Wahlbin,
1993). Respondentfel kan uppstå, vilket beror på att respondenten inte kan eller vill ge upp-
riktiga uppgifter (Lekvall & Wahlbin, 1993). Det är lämpligt att skilja på två aspekter på
validitet: inre och yttre validitet. Inre validitet avser överensstämmelsen mellan begrepp och
de operationella (mätbara) definitionerna av dem. Det är alltså möjligt att undersöka den inre
validiteten utan att samla in empiriska data. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997) Inre
validitet berör bland annat förklarande fallstudier, där utredaren försöker fastställa om
händelse x leder till händelse y. Om undersökaren felaktigt drar slutsatser att det finns ett
orsakssamband mellan x och y utan att ha tagit redan på att en tredje faktor z faktiskt har
orsakat y sägs det att undersökningen har låg inre validitet. Inre validitet kan också skapa
problem när slutsatser skall dras. En fallstudie involverar att slutsatser dras varje gång en
händelse inte direkt kan observeras. Således, en forskare kan antyda att en händelse är ett
resultat från en tidigare händelse, baserat på intervjuer och dokumenterade bevis vilka är
samlade under fallstudien. En forskningsdesign som har föregått frågorna har redan där börjat
dra slutledningar, och därför får problem med inre validitet. Problemet kvarstår även om
slutledningen är korrekt, har ett sammanhängande belägg, framgår som lufttätt samt
konkurrerande förklaringar och möjligheter har beaktats. Yttre validitet har att göra med
överensstämmelsen mellan det samlade mätvärdet, när den operationella definitionen och
verkligheten används. Yttre validitet uttrycks som problemet att veta om studieresultaten är
generaliserade utöver den direkta fallstudien. (Yin, 1994) Wiedersheim-Paul och Eriksson
(1997) säger att om en viss definition används för att samla in ett värde, och de insamlade
uppgifterna kommer från en felaktig, ofullständig källa skulle en låg yttre validitet uppstå.

                                                
4 Probing: motivera för att utöka, klargöra och /eller förklara ett svar från respondenten. Detta för att få
kompletta otvetydiga svar. (Zikmund, 1994)
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Den yttre validiteten är oberoende av den inre validiteten och den yttre kan inte bedömas utan
att veta hur det empiriska materialet samlats in och ser ut.

För att öka den inre validiteten har vi försökt hålla ett objektiv förhållningssätt under
intervjuerna samt sammanställningarna, och endast dragit slutsatser efter att dessa var gjorda.
Den yttre validiteten har vi försökt öka genom att identifiera och intervjua de personer som
bäst kan svara på de frågor vi har ställt. Detta har skett genom att vi grundligt har frågat på
vardera företag vem som anses vara lämpligast att besvara frågor rörande motiv till
produktplacering inom film. Vidare har vi försökt att öka validiteten genom att formulera
intervjufrågorna utifrån beskriven teori för att kunna svara på syftet i uppsatsen. Under
intervjun använde vi dessutom probing för att försäkra oss om att respondenten förstått fråg-
orna, och för undvikande av missförstånd. Vi har även kompletterat oklara svar i materialet
med följdfrågor via e-mail. Slutligen har vi försökt att vi undvika respondentfel då våra frågor
inte berörde känsliga områden för företagen. Detta klargjorde vi även med respondenterna
inför vardera intervju, varför vi anser att validiteten har ökat.

2.5.2. Reliabilitet

Mätinstrumentets tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl instrumentet motstår slump-
inflytande av olika slag (Patel & Davidson, 1994). Reliabilitet innebär att ett mätinstrument
skall ge tillförlitliga och stabila utslag (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Målet med
reliabilitet är att minimera misstag och snedvridningar i studien (Yin, 1994). Om vi kallar den
information vi erhåller från en individ för individens ”observerade värde”, och detta blir det
resultat vi får, så innehåller det observerade värdet både individens ”sanna värde” och ett
”felvärde”. Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. När vi har ett instrument
som är reliabelt så har vi minskat felvärdet och närmat oss individens sanna värde. (Patel &
Davidson, 1994) En metod eller ett angreppssätt bör för att ha hög reliabilitet vara oberoende
av undersökare och av undersökta enheter (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Ett obero-
ende innebär att om en senare forskare utför fallstudien, och följer exakt samma procedurer
som beskrivs av en tidigare forskare, skall den senare komma fram till samma resultat och
slutsatser som den förste. (Yin, 1994) Ett mätfel som kan uppstå kan vara intervjuareffekter,
vilket beror på att intervjuaren påverkar svaren genom sitt uppträdande, sätt att ställa frågor
med mera. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Slutligen kan instrumentfel uppstå, vilket beror på att
mätinstrumentet är olämpligt utformat, till exempel olämpligt utformade frågor (Lekvall &
Wahlbin, 1993).

För att minska instrumentfel och öka reliabiliteten lät vi två personer gå igenom frågeguiden
innan vi genomförde intervjuerna. Vi gjorde detta för att undvika att våra frågeställningar
skulle vara för komplicerade och oförståeliga. Vi tyckte det här var nödvändigt eftersom
formuleringar och uttryck, liksom själva meningarnas uppbyggnad, kan te sig naturliga för oss
men främmande för andra. Det var viktigt för oss att dessa eventuella hinder kunde arbetas
bort i ett tidigt stadium. Vid intervjutillfällena var vi båda närvarande, och vi använde oss av
högtalartelefon och bandspelare. Detta gjordes för att samla in så korrekt material som möjligt
och för att kunna koncentrera oss på intervjuerna. För att undvika intervjuareffekter försökte
vi att inte avbryta respondenterna under samtalen samt att använda sunt förnuft. Vi är dock
medvetna om att det troligen existerade en intervjuareffekt när intervjuerna utfördes, och att
detta med stor sannolikhet är svårt att helt undvika. Vi har valt att undersöka två företag som
någon gång har produktplacerat. Vi anser att två undersökta företag gör att vi kan dra gene-
rellare slutsatser, i motsats till endast ett undersökt företag.
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3. TEORI

I detta tredje kapitel läggs en teoretisk beskrivning
av problemområdet fram, med hjälp av relevant
forskning samt vetenskapliga arbeten. Först visas en
redogörelse för produktplaceringens roll, dimen-
sioner, och effekter. Sedan diskuteras hur medier
planeras samt vilket val av medium som är bäst för
ändamålet.

3.1. PRODUKTPLACERING

Allt eftersom konkurrensen hårdnar om konsumenters uppmärksamhet, utvecklas mer
konkurrenskraftiga strategier för att vinna gehör, och märkas i mängden av andra marknads-
föringsåtgärder (Solomon & Englis, 1994). I artikeln av Solomon och Englis (1994) står att
läsa att människor inte absorberar information om produkter på ett isolerat sätt, utan påverkas
också av sammanhanget produkten befinner sig i. Sammanhanget inkluderar inramningen och
rekvisitan, i vilket medium den förekommer samt andra produkter den kan associeras med.
Den allt mer omfattande marknadsföringsmiljön kring konsumenten har blivit en katalysator
för utvecklingen av en ny form av kommunikation: produktplacering. Produktplacering
hänvisar till införandet av specifika produkter eller användningen av produktnamn i filmer
och TV-manuskript (Solomon, 1996).

Baker och Crawford (1995) sammanfattar sin konstruktion av begreppet produktplacering
genom att säga att det innefattar kommersiella produkter eller service i vilken television- eller
filmproduktion som helst i gengäld mot någon form av betalning från finansiären. Balasubra-
manian (1994) använder uttrycket hybridmeddelande, och menar att produktplacering är en
typ av detta meddelande. Ett hybridmeddelande skulle innebära alla försök att påverka
publiken med reklaminslag, genom att använda kommunikation som har karaktären av icke-
reklam och kommunicerar en kombination av redaktionellt och kommersiellt innehåll
(Solomon, 1996). Under dessa omständigheter är målgruppen troligen omedveten beträffande
reklamens inflytande, och bearbetar innehållet av sådan kommunikation annorlunda än hur de
bearbetar övriga reklammeddelanden (Balasubramanian, 1994).

Det finns ingen lagstiftning i Sverige som reglerar produktplacering i film. Däremot är det
inte tillåtet att i Sverige göra öppen reklam för alkohol och tobak (Konsumentverket, 1999).

3.1.1. Den tredimensionella referensramen för produktplacering

Produktplacering delas in i tre olika klasser, vilka kategoriseras efter dess innebörd och
betydelse. Produktplacering skiljer huvudsakligen på två dimensioner; visuell och verbal eller
Audio. De två dimensionerna skapar tillsammans den tredimensionella referensramen, med
klasserna: screen placement (screenplacering), script placement (manusplacering) och plot
placement (plotplacering). (Russel, 1998)

En enbart visuell typ av placering betyder att produkten kan lokaliseras i bakgrunden på två
olika sätt. Antingen kan produkten placeras på ett kreativt sätt vilket betyder att produkten
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omärkbart smyger in i bilder, till exempel som vägreklam i en bilscen, eller genom att den
placeras direkt i bilden, exempelvis på frukostbordet. Genom att lokalisera produkten i bak-
grunden används vad som kallas screenplacering. Screenplacering förekommer i olika grader
beroende på antal framträdanden i de olika scenerna, hur kameravinkeln på produkten faller
och så vidare. Den andra dimensionen, Verbal eller Audio, innebär att produkten blir nämnd i
en dialog och detta kallas för manusplacering. Manusplacering förekommer också i olika
grader och beror på i vilket sammanhang produkten förekommer, det vill säga hur ofta
produktens namn upprepas och vilken tonvikt som läggs på namnet, placeringen i dialogen
och vilken person det är som talar. Den tredje och sista dimensionen benämns plotplacering
och används i de fall produkten blir en del av handlingen, det vill säga när produkten får ett
stort utrymme i handlingen eller en egen karaktär. Plotplacering består av många kombina-
tioner av visuella och verbala komponenter, och kan beskrivas som hur starkt produkten är
kopplad till handlingen. Om produkten endast nämns flyktigt tillsammans med ett kortvarigt
framträdande anses plotplaceringen ha en låg frekvens. Däremot, i de fall där skådespelaren
tydligt identifieras med varan eller där varan har en central roll, är frekvensen högre för
plotplaceringen. (ibid)

Screen placement

             Script Placement

Plot Placement

Figur 1. A THREE-DIMENSIONAL CONSTRUCT OF PRODUCT PLACEMENT (Källa: Russel, 1998, 25, 357).

Som illustreras i figur 1 genererar screenplacering respektive manusplacering endast ett sätt
vardera att avkoda ett meddelande, via synen eller via hörseln, medan plotplacering ger
möjligheter att avkoda i en kombination av de båda. (ibid)

Konsumentverket (1999) visar också att det finns tre olika sätt att produktplacera. Produkten
kan dels skymta förbi i en scen, dels kan den användas eller så kan dess namn nämnas av en
skådespelare. Solomon (1996), visar på två grundläggande typer av produktplacering;
produkter som placeras direkt i rekvisitan, exempelvis när mat syns i en köksscen samt
produkter som dyker upp omärkbart i olika scener eller som nämns i manuskriptet. Slutligen
visar Baker och Crawford (1995) fyra olika kategorier på produktplacering som delas in i
följande grupperingar:

1. En varas namn både syns och hörs.
2. Varan eller företagets namn hörs men syns inte.
3. Logon eller förpackningen syns men är inte nämnd.
4. Produkten kan identifieras på grund av dess distinkta design, även om varans namn eller

logo varken nämns eller visas.

Visual Appearance

Auditory Presence

Degree of Connection
to the Plot



Kapitel 3. Teori

13

3.1.2. Skäl till att välja produktplacering i film

Det finns tre skäl till att produktplacera i en film enligt Marshall och Ayers (1998): räckvidd,
möjligheter och kostnadseffektivitet. En världsomspännande publik gör att film som medium
kraftfullt kan påverka konsumenter över hela världen. Vidare kan produktplacering skapa
möjligheter tillsammans med redan existerande kommers för företaget. Ett samband kan
skapas mellan andra marknadsföringsåtgärder, exempelvis genom att engagera återförsäljare,
och få de att ta del i marknadsföringen i så stor utsträckning som möjligt. Produktplacering är
också kostnadseffektivt. (ibid) Den kostnad företaget betalar vid produktplacering för en
kontakt, det vill säga en tittare, ligger mellan fem och tio procent av kostnaden för till exem-
pel ett traditionellt reklaminslag inom televisionen (Konsumentverket, 1999).

Baker och Crawford (1995) visar att finansiären drar fördelar av produktplacering. Produkt-
placering erbjuder ett tillfälle att exponera produkten på ett naturlig och verklighetsnära sätt,
dessutom ofta till en internationell publik. Produkten kan även associeras med filmen och
filmstjärnorna.

En produkt kan under obestämd tid leverera ett medievärde när den väl kommit in i en film,
eftersom den då finns där för all framtid (Marshall & Ayers, 1998). En viss tid efter filmens
premiär fortsätter kommersialiseringen med försäljning och uthyrning av filmen på video-
kassetter, och eventuellt visas den senare på TV (Balasubramanian, 1994).

3.1.3. Förutsättningar för att kunna produktplacera

Vanligen uppstår produktplacering i film ur relationen mellan en filmmakare och en produkt-
finansiär. Samstämmer innehållet i filmens handling med en placering av produkten, och båda
parter accepterar att produkten används i sammanhanget, kan resultatet bli ett samarbete i
form av produktplacering. (Balasubramanian, 1994) Idag finns det företag som är specialister
på produktplacering. Deras uppgift är att undersöka manuskript och lokalisera var deras
klienters produkter kan passa in. Produkternas placering skall ge en positiv känslobetonad
upplevelse av produkten. (Vollmers & Mizerski, 1994)

Det finns två oundvikliga förutsättningar för att produktplacera: finansiären skall uppfatta att
de erbjuder ett värde, och valet av mediet skall motiveras av det ekonomiska incitament det
levererar. En sida av värdet kan vara att produktplaceringen utvidgar räckvidden på med-
delandet och ökar meddelandets livslängd. Många produktfinansiärer tar kontroll över med-
delandet som skall sändas via filmen genom att tvinga filmskaparna att följa vissa riktlinjer,
för att undvika att produkten används i negativa sammanhang. (Balasubramanian, 1994)
Balasubramanian (1994, s 10), visar ölföretaget Miller Beer som exempel;

If it’s a scene involving drinking and driving we’ll either try to change the scene or pull
the product.

Det kostar att produktplacera, och avgifterna kan variera beroende på hur framträdande
produkten blir i filmen (Gupta & Gould, 1997). Vissa offensiva filmföretag5 kan ha en meny
där företagen får välja mellan olika priser. Walt Disney Company begärde till filmen Mr.
Destiny 20 000 USD för att produkten skall synas i bild, 40 000 USD för att produkten både
skall bli nämnd och synas i bild samt USD 60 000 för att en skådespelare skall använda
produkten i en scen. Att placera en produkt i en film kan kosta så mycket som en halv miljon
amerikanska dollar. (Balasubramanian, 1994) Dyraste produktplaceringen är då filmens

                                                
5 Författarnas fria översättning av engelskans filmstudios.
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huvudrollsinnehavare använder produkten och därtill nämner den vid namn, samt när
produktplaceringen riktar sig till en svårflirtad målgrupp (Konsumentverket, 1999).

3.1.4. Fastställande av en effektiv anpassning av produktplacering

En lyckosam produktplacering är när upplevelsen av produktens användning anpassas till vad
som visas i filmen eller i TV-programmet (Russel, 1998). Ju klarare kopplingar mellan
produkt och placering, desto bättre (Haglöf, 1994). Det finns fyra olika dimensioner på
anpassning inom television och på film: personlig betydelse, inlevelse, information och utför-
ande (Russel, 1998).

Den första dimensionen, produktens anpassning i förhållande till personlig betydelse, syftar
till i vilken grad tittaren förknippar sig med TV-programmet eller filmen. Den personliga
betydelsen är således var skärningspunkten går mellan tittarens association av handlingen i
scenen och dennes vardagliga liv. Uppbyggnaden av personlig betydelse är ännu tydligare i en
realistisk uppsättning som försöker återskapa ett alldagligt innehåll där omgivningen och
handlingen på ett påtagligt sätt kan relateras till tittarens liv. (ibid)

Den andra dimensionen, inlevelse, avser tittarens identifiering med skådespelarna. Karak-
tärerna kan fungera som förebilder. De kan även framkalla en känsla av förtrogenhet och nära
bekantskap. (ibid) Tittarna kan också relatera till karaktärerna samt uppleva och värdera de
skildrade livsstilarna (Solomon, 1996).

Information, vilken är den tredje dimensionen av anpassning, syftar till förmågan att förmedla
sann, relevant produktdata till konsumenterna. Funktionella produkter tillåter att ge betydligt
mer omfattande information genom att den visar hur produkten används, och kan förse
publiken med specifik information angående produkten. Vad gäller information om
symboliska varumärken så drar de större fördel av personlig betydelse. Den placerade
symbolen kan däremot förmedla en mening för tittaren, alltså informationen är mer ideologisk
eller har en symbolisk innebörd. (Russel, 1998)

Den sista och fjärde dimensionen, utförande, visar hur viktigt det är med en väl utförd reklam
i termer av minnesvärda händelser och upplevelser. Produktplacering medför vanligen att
produkten anvisas på en plats i en redan existerande handling, därför refererar denna dimen-
sion till hur bra produkten passar in i filmen eller programmet. (ibid)

3.1.5. Produktplaceringen som effektiv kommunikationskanal

Information som finns i korta berättelser eller oväntat fångar uppmärksamheten, är behandlad
mer omfattande och vidsträckt än information som är övertydlig eller förväntas att dyka upp i
ett givet sammanhang. Detta gör att informationen troligen blir mer erinrad och ihågkommen,
och kallas för von Restorff-effekten. Eftersom publiken inte kan förutse ett produktrelaterat
meddelande medan de tittar på en film, så är betydelsen av von Restorff-effekten en ”överrask-
ningsfaktor”. En logisk slutsats är att även om uttalandet av ett produktnamn försiktigt och
relevant integreras i handlingen, absorberas produkten in i handlingen och påträffas oväntat av
publiken. Målet med den omsorgsfulla integreringen är inte att gömma själva produkt-
placeringen, utan att gömma det kommersiella syftet. (Balasubramanian, 1994) Eftersom både
TV- och filmpublik identifierar filmer som underhållning och inte som kommunikationsmedel
i syfte att övertala till konsumtion, så uppfattas inte produktplacering som ett kommersiellt
meddelande. På grund av detta kan publiken inte framföra motargument, varför följaktligen
den övertalande påverkan av kommunikationen kan intensifieras. (Solomon & Englis, 1994)
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Vollmers och Mizerski (1994) hävdar också att eftersom produkten är placerad i en film, så
kan det hända att konsumenten inte uppfattar placeringen som reklam.

Om 20 procent eller mer av publiken är medveten om att produkten är placerad i filmen så
indikerar det på att effektiv kommunikation har uppstått. Om 30 procent eller mer av publiken
är medveten om att produkten är placerad i filmen anses det vara mycket lyckat. (Babin &
Carder, 1996) Babin och Carder (1996) visar i sin studie att om en film har flera produkt-
placeringar känner publiken igen fler produkter som är placerade i filmen, än vad de verkligen
kommer ihåg. Resultatet stöds av en annan undersökningen som gjordes 1995, som också
visar att publiken kan känna igen fler produkter än vad de kan komma ihåg från en film. (ibid)
Vid en produktplacering tittar 81 procent av publiken koncentrerat. Störst effekt ger produkt-
placeringen om varan används i scenerna, då kan 57 procent av tittarna komma ihåg den nästa
dag. (Konsumentverket, 1999)

Produktplaceringar spridda över hela filmtiden ger ett högre igenkännande än om produkterna
placeras inom första tredjedelen av en film. Likaså ger manusplacering ett högre igenkänn-
ande än screenplacering. (Babin & Carder, 1996) Hur effektiv en produktplacering utfaller är
direkt kopplat till upplevelsen av varumärket. Effektiviteten är alltså styrkan eller skicklig-
heten av en välplacerad produkt som överför upplevelsen av produkten på ett positivt sätt,
samtidigt som varumärket blir marknadsfört. (Russel, 1998) Baker och Crawford (1995) anser
att produktplacering är effektivt för att öka igenkännandet av en produkt, och mycket väl kan
påverka beteendet hos mottagarna vid situationer där nya val skall göras.

3.1.6. Nackdelar och risker med produktplacering

Baker och Crawford (1995) lyfter fram ett argument emot produktplacering, som bygger på
etisk grund. Produktplacering uppfattas som undermedveten reklam vilken kan påverka mot-
tagarnas beteende utan att de är medvetna om att en påverkan sker. Vollmers och Mizerski
(1994) menar att en konsument inte alltid är engagerad i filmen, och en produktplacering som
omärkbart smyger in i bilden tar konsumenten inte notis till.

Balasubramanian (1994) sammanställer fyra olika nackdelar och risker som produktplacering
kan föra med sig.

1. Att mäta effektiviteten för produktplacering inom filmer var inte tillgänglig förrän
nyligen, och nuvarande tillgängliga måttstockar är inte lika noggranna som de för
annonser. Dessutom finns ingen etablerad måttstock för att fastställa övertalningsförmåg-
an hos hybrida meddelanden.

2. Även om effektiviteten på produktplacering hänger på finansiärens kontroll över medde-
landet så kan i praktiken denna kontroll vara lös. Ett exempel kan vara att produkten blir
bortklippt från den slutliga versionen av filmen. Om kampanjer redan börjat byggas upp
kring produkten innan den slutliga versionen är klar, så kan det innebära förlust av
trovärdighet hos kunderna när kampanjerna ställs in.

3. Vissa produktplaceringar har en begränsad användbarhet, och kan därför vara svåra att
planera. Även om filmskapare kan erbjuda ett stort antal tillfällen där produkten har
möjlighet att placeras, kan det hända att endast ett fåtal av tillfällena är användbara för
finansiären. Dessutom kan ingen finansiär exakt fastställa antalet placeringstillfällen i
framtiden och därför utesluts detaljerade planer för placering av produkter i marknads-
föringsbudgeten.
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4. Många produktplaceringar är förenade med väsentliga risker. Placering inom filmer kan
vara osäkra investeringar, eftersom både produktexponeringen och de spenderade
pengarna kan helt enkelt gå upp i rök om en film blir en flopp. Risken för ett misslyck-
ande med produktplacering i film, uppskattas till 85 - 90 procent.

3.2. VAL AV MEDIER

Ett medium är en kanal eller ett system av kommunikation, information eller underhållning
(Medium, 1994-1999). Enligt Kotler och Armstrong (1996) existerar tre olika grupper av
medier att välja mellan: tryckta medier (tidningar, tidsskrifter, direktreklam), radio och TV
samt skyltade medier (reklampelare, reklamskyltar, affischer). Mårtenson (1994) visar att det
finns olika medier för att nå de som tittar, lyssnar eller läser. Dessa är tidningar, tidskrifter,
böcker, radio, TV, video, text-TV och bio. Enligt Jay Klitsch (1998) är de olika medierna
post, television, radio, tryckta medier, telemarketing och Internet.

Medieplanering är en problemlösande process som översätter marknadsföringens mål till en
serie av strategiska beslut. Det slutliga målet är att placera reklammeddelandet inför en
målgrupp. Planeringsbesluten som tas är beroende av vilken publik som skall nås, var
(geografisk tonvikt), när (timing), hur länge (kampanjens längd) och hur intensiv (frekvent)
exponeringen skall vara. Medieplanering är en blandning av marknadsföringens färdigheter
och förtrogenhet med masskommunikation. Planeringen befattar sig med den mest
betydelsefulla andelen av marknadsförarens budget, det vill säga kostnad för utrymme och tid,
och är ett avgörande element i nutida reklam. (Wells, Burnett & Moriarty, 1992) Det finns
även återverkanseffekter i medievalsprocessen, som till exempel att resultat från kampanj-
uppföljningen får effekter på planeringen och utformningen av nästa kampanj (Sandén-
Håkansson, 1994). På grund av att företagen ställer allt högre krav på minskat spill och bättre
effektmätningar, kommer de rörliga medierna att ta marknadsandelar på bekostnad av tryckta
medier (Sveriges tyngsta, 1998).

3.2.1. Kvantitativa faktorer

Medievalet är en utmaning på grund av dess många alternativ, dess komplexitet och på grund
av beslutets ekonomiska betydelse för företaget. Målet med medieplanering är att fördela
resurser till TV- och radioprogram, tidskrifter, tidningar och andra medieverktyg6 för att
maximera avkastningen. (Dyer & Forman, 1992) Wells, Burnett och Moriarty (1992) säger att
en stor mängd data och information måste samlas in, sorteras och analyseras innan medie-
beslut kan tas. Det eventuella valet av ett medium och specifikt medieverktyg beror på en
ström av medieforskning och information anskaffad till medieplanerare och medieköpare.
Medieplanering är en kundorienterad ansträngning. Varje situation föreskriver distinkt plane-
ring och applicering av källor. Varje medieplan har en serie mål som reflekterar några grund-
läggande frågor, där svaren ger en strategisk handlingsplan. De grundläggande frågorna som
styr mediestrategin är vem annonsen skall vändas till, vilka geografiska områden som skall
täckas, kampanjens varaktighet och vilken medieomgivning som är bäst för meddelandet,
dock existerar det andra faktorer som måste finnas med i beräkningen när medier och speci-
fika medieverktyg skall väljas:

                                                
6 Medieverktyg: specifikt medium inom medievalet, till exempel ett särskilt TV-program eller radioprogram
(Kotler & Armstrong, 1996)
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Målgruppens egenskaper
Effektivt medieval beror bland annat på en förståelse av varje målgrupp och dess egenskaper
(Klitsch, 1998). Egenskaperna inkluderar demografiska faktorer, intressen, livsstil, köp-
beteende, och andra egenskaper som beskriver potentiella konsumenter (Wells et al). Dessa
egenskaper matchas med varje medium. Genom att förstå de olika publiksegmenten7 kan
marknadsföraren segmentera sina mediealternativ, och leverera det rätta meddelandet till den
rätta publiken. Gensvar på ett specifikt medium eller en specifik kampanj kan hittas i
databaser8. (Klitsch, 1998) Principen för medieplanering är att ett medium borde väljas efter
dess möjlighet att utsätta den största målgruppen för ett meddelande till den lägsta möjliga
kostnaden. Nyckeln till detta är målgruppen, eftersom företaget vill nå eventuella kunder och
inte bara läsare, tittare eller lyssnare. Kostnaden för varje föreslaget medium borde utvärderas
i relation till dess målgrupp, detta kallas effektivitet. (Wells et al) Dyer och Forman (1992)
skriver att företag föredrar medier där publikens egenskaper överensstämmer med egen-
skaperna på företagets kunder.

Räckvidd och frekvens
För att kunna välja medium måste medieplaneraren ta ställning till räckvidden, alltså hur
många olika medlemmar av målgruppen som kan utsättas åtminstone en gång för med-
delandet, inom en särskild tidsram. De flesta företag inser att succén hos en kampanj delvis
beror på förmågan att nå så många potentiella kunder som möjligt. Vidare måste beslut tas
gällande frekvensen, alltså antalet gånger medlemmar av målgruppen utsätts för meddelandet.
Medan räckvidden baseras på en enstaka exponering, baseras frekvensen på antalet gånger
exponeringen förväntas ske. (ibid) Ett medieval måste göras så att budskapet träffar den
tänkta mottagaren tillräckligt många gånger för att denne skall ha möjlighet att uppmärk-
samma budskapet. Ett svagt eller dåligt utformat budskap måste ges en större frekvens, det
vill säga den måste föras in fler gånger än nödvändigt. Ett briljant utformat och starkt budskap
förlorar i effekt eller resultat när medievalet är illa genomtänkt. (Franzén, 1995) Det mest
effektiva budskapet borde utsätta konsumenten för produkten när intresse och uppmärksamhet
är hög. Att lokalisera denna tidpunkt och dess möjlighet är ett betydande ansvar för medie-
planeraren. (Wells et al)

Produkten eller tjänsten och deras meddelande
Vilken produkt eller tjänst som skall exponeras kommer också att inverka på valet av medier,
och olika typer av meddelande kan fordra olika typer av medier (Kotler & Armstrong, 1996).
Sandén-Håkansson (1994) hävdar att produktens påverkan på medievalet gäller den typ av
beslut och köpmotivation som produkten representerar. Produkter som annonseras med komp-
licerade och utförliga budskap kräver medier där budskapet bearbetas under en längre tid.
Exempelvis passar kanske inte reklam för en billig, problemlösande produkt i samma medium
som reklam för en kapitalvara. Ett mediums kommunikativa egenskaper sätts i relation till
produkten eller tjänsten som skall marknadsföras. Planeraren måste studera olika medier för
att bestämma vilket medium som är mest lämpligt för meddelandets placering. Detta är ett
komplext och svårt uppdrag. Succé beror på noggranna marknadsundersökningar, värdering
av meddelandets uppfattning och förståelse för masskommunikationens olika kanaler. (Wells
et al)

                                                
7 Från engelskans audience segments (Skolverket, no date).
8 Databas 2: här finns demografisk och psykografisk information, gensvar på olika medier, köpbeteende etcetera.
(Klitsch, 1998).
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Kostnaden
Kostnaden är även den en viktig faktor vid valet av medier (Kotler & Armstrong, 1996). Att
prognostisera mediekostnader är lika mycket en konst som en vetenskap. Eftersom medie-
planer är utvecklade långt före kampanjens start, är en noggrann och rättvis uppskattning av
vad kostnaden för tid och plats kommer att vara, absolut nödvändigt för en framgångsrik plan-
ering. (Wells et al)

Val av medieverktyg
Därefter tas beslut om vilket specifikt uttrycksmedel, medieverktyg, inom valt medium, som
skall användas (Kotler & Armstrong, 1996). Medieplanen bestäms inte bara i termer som
publikens intryck utan även efter medieverktygets effektivitet (Wells et al).

Planering och tidpunkt
Konkurrens existerar bland olika medier och detta ger effekter på utbudet av medieutrymme,
vilket i sin tur påverkar vilken mediemix som är realistisk. Om utbudet på medier är begränsat
innebär detta att det önskade medievalet inte uppfylls, och att utbytet styr medievalet. Utbudet
är självklart kopplat till den planering som det annonserade företaget gör. Kan företaget göra
en mediestrategi tidigt, finns en större chans att önskat medieutrymme finns tillgängligt.
Genom att placera en kampanj under mediemässig lågsäsong erhålls mer medieutrymme för
motsvarande summa pengar i högsäsong. Om budgeten för en kampanj är lagd innan plan-
eringen av kampanjen är gjord, blir det mediestrategiska arbetet begränsat. Med en annan
mediebudget skulle kanske valet av medium bli ett annat. (Sandén-Håkansson 1994) Medie-
planeraren måste bestämma hur annonseringen skall planeras under året. Han kan välja att
variera sin annonsering efter årstidernas mönster, gå rakt emot årstiderna eller vara densamma
året om. (Wells et al)

Samordning av olika medier
Till sist fastställs hur samordningen skall se ut av valda medier (Kotler & Armstrong, 1996).
Olika medier förstärker varandra. När samma budskap når oss från olika håll minns vi det
bättre. Summan av effekterna från olika medier ger bättre effekt än om de används var för sig.
(Franzén, 1995) Eftersom människor är människor, med olika behov och vanor finns det få
produkter, tjänster som effektivt kan marknadsföras via enbart ett medium. Detta betyder
däremot inte att resurserna borde fördelas jämnt mellan alla medier. Marknadsföraren måste
testa varje medium för att försäkra sig om att finansiella resurser används på det mest
produktiva sättet. Medieplanerare och medieköpare har konstant tillgång till publikmätningar,
som uppskattar antal läsare, tittare och lyssnare. Dessa data gör det möjligt för planerare att
prognostisera den framtida populariteten av ett medium. Proportionen mellan olika medier
kommer att variera efter produkt, marknadssegment och många andra variabler. Exempelvis
är äldre personer mer benägna att lita på tryckta medier och post. De är vana vid att läsa för
att skaffa den information de behöver. Den yngre generationen däremot, är sannolikt mindre
misstänksamma mot vad de ser på TV. Individer samlar sin information från olika källor, de
gör olika inköp och olika grupper har anknytning eller samhörighet till olika medier. Som ett
resultat av detta kan väldigt få produkter nå sin fulla potentiella avkastning via bara ett
medium. (Klitsch, 1998)

3.2.2. Kvalitativa faktorer

Medievalsprocessen är starkt förknippad med kvantitativa data som upplagesiffror, att kunna
nå ut till målgruppen, prisvillkor och framför allt kombinerade publikmätningar och prisspeci-
fikationer. Utvecklingen av datorn har genererat mer data och kvantitativa modeller för att
strukturera och utvärdera data. Många marknadsförare är ofta kritiserade för att de litar för
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mycket på kvantitativ data vid medievalet. Det finns dock skäl till att tro att de utgående resul-
tatet från de datoriserade modellerna i många fall används endast som en riktlinje, och att
andra faktorer än strängt kvantitativa, tas med i beräkningen i det definitiva medievalet. Till
exempel är en viktig faktor att helt enkelt överväga var konkurrenterna annonserar.
(Hafstrand, 1989) Konkurrenternas agerande tvingar fram åtgärder hos företaget när det gäller
annonsering. Om stora, multinationella företag finns med bland dessa konkurrenter, och de
har riktlinjer och anvisningar för annonseringen, får deras internationella medieerfarenheter
avspeglingar för företagets medieval på hemmaplan. (Sandén-Håkansson, 1994) En annan
viktig faktor, som är strikt relaterad till olika medier och medieverktyg, är den tekniska
förmågan att kunna presentera ett budskap med färger, olika format, tryckkvalitet etcetera.
Slutligen finns det en faktor, eller en uppsättning av medieegenskaper, som inte är klart
definierad, inte direkt mätbar och inte direkt överensstämmer med reklamens effektivitet.
Dessa egenskaper syftar på möjligheten för olika medier att skapa en reaktion på ett
reklammeddelande. Några exempel är läsarnas förväntningar, pålitlighet, prestige, expertis
och den skapade sinnesstämningen. (Hafstrand, 1989) Sandén-Håkansson (1994) visar på att
argument existerar som menar att olika medier äger olika egenskaper, som till exempel
trovärdighet, ”att det tar för sig” och att det går att utmärka sig i det valda mediet. Dessa
egenskaper är ofta benämnda kvalitativa mediefaktorer. Anledningen till varför dessa tre
faktorer måste tas med i beräkningen i medievalsprocessen är antagandet att samma annons
kan producera olika kommunikationseffekter på samma publik beroende på vilket medium
som väljs för att presentera annonsen. (Hafstrand, 1989)

Hafstrand (1989) hävdar att ett valt mediums effekt är en annan viktig faktor när en medieplan
utvecklas. Hon menar att det går att urskilja tre olika kategorier av denna effekt: medie-
gruppens effekt, ett mediums egenskaper och medieverktygets effekt. Den första kategorin
hänvisar till generella skillnader mellan mediegrupper, såsom TV och film som kan använda
sig av både ljus och ljud. Radio kan involvera lyssnaren genom att få den att använda fantasin
för att åskådliggöra stimuli, och tryckta medier är mer lämpliga för långa och komplexa med-
delanden. Ett mediums egenskaper syftar på egenskaper såsom storlek och färg. Förhållandet
när olika medieverktyg genererar olika kommunikationseffekter på samma publik kallas för
medieverktygets ursprungliga effekt. (ibid)

Hafstrand (1989) menar att de kvalitativa mediefaktorerna är vaga och skiljer sig från de
konkreta, kvantitativa faktorerna, framförallt olika publikmätningar, i tre olika aspekter. De
kvalitativa mediefaktorer är diffusa och inte enhetligt definierade, inte generellt mätbara och
överensstämmer inte med reklamens effektivitet. Kvalitativa mediefaktorer kan vara:

� sinnesstämning � intresse � reklamens produktivitet
� trovärdighet � påverkan � maximal uppmärksamhet
� rykte � beständighet � känsla av väsentlighet
� spänning � betydelse � självidentifiering
� provokation � entusiasm � prestige
� verklighet � personlig
� atmosfär � auktoritet

3.2.3. Huvudmedievalet

Målgruppen kan nås på flera olika sätt. Det kan vara klokt att välja huvudmedium och
koncentrera resurserna på det. Med huvudmedium menas då fackpress, dagspress, direkt-
reklam, personlig försäljning etcetera. Med huvudmedium menas alltså inte individuella tid-
ningar. (Lindh, 1987) Haglöf (1994) menar att huvudmedier kan vara dagspress, kvällspress,
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populärpress, fack- och specialpress, utomhus, radio, direktreklam, TV och bio. Vid ett
internationellt medieseminarium som Lindh (1987) bevistade, frågade sig deltagarna vilka
fakta och underlag det finns för ett vettigt huvudmedieval. Deltagarna enades om att det
generellt inte finns några tumregler. Den enda säkra metoden är att varje företag experiment-
erar sig fram till det huvudmedium eller den mediemix som fungerar bäst enligt reklamens
förutsättningar och mål. Många medieplanerare menar att problemet med huvudmedium ändå
inte är särskilt viktigt, och tycker inte att det skall funderas så mycket på kostnader, mål-
grupper, frekvens och räckvidd. Den kreativa strategin är ändå det viktigaste beslutet, det vill
säga att utformningen av reklamen styr huvudmedievalet. I artikeln Sveriges tyngsta (1998)
framförs krav på en högre kreativitet i medievalet, istället för det ganska slentrianmässiga val
som ofta sker idag. Många mediebyråer är alldeles för mycket inriktade på matematik, de
använder sig av statiska verktyg och räknar sig fram till sina medieval istället för att använda
sin kreativitet. Vad gäller kreativ lösning och kreativ utformning, så utvecklas dessa ofta
parallellt med mediestrategin och medievalet (Sandén-Håkansson, 1994). Lindh (1988) anser
att mediestrategin växer fram parallellt med den kreativa strategin. I början av besluts-
processen övervägs flera olika medier. I slutfasen finns det ett huvudmedium, eventuellt
kompletterat med ett sekundärt medium, som effektivast bär det överenskomna budskapet
med dess utformning fram till målgruppen.

Olika faktorer bör övervägas vid val av huvudmedia. Konkurrenternas mediestrategier kan
vara en påverkande faktor. Medieplaneraren bör överväga om ett möte med konkurrenterna i
gemensamma medier är aktuellt eller om dominans av ett udda medium är viktigare. Före-
tagets reklambudget påverkar naturligtvis också valet av huvudmedium. Med stora budget-
resurser är det mer fråga om att stödja ett huvudmedium med olika medier för att uppnå sam-
verkanseffekter. Med begränsade resurser måste koncentrationen läggas på ett medium och en
begränsad målgrupp, för att överhuvudtaget få någon säljeffekt. Samspelet med övriga kon-
kurrensmedel är en annan påverkande faktor. Företaget kan använda sig av butiksaktiviteter
och promotion i samverkan med medieinsatserna. Hur återförsäljarna ser på huvudmedievalet
är också av vikt. Om ett meningsfullt samarbete inom medieområdet kan skapas med åter-
försäljarna kan det ge positiva bieffekter på andra aktiviteter, såsom skyltning, butiks-
aktiviteter och utbildning av säljpersonal. (ibid) Lindh (1987) menar att när en huvudmedie-
strategi arbetas fram, kan det vara meningsfullt att använda en checklista. Beslut om huvud-
medium bör baseras på jämförelser på följande sex nivåer:

1. Vehicle distribution: vilket huvudmedium har chansen att nå målgruppen?
2. Vehicle exposure: vilket huvudmedium har bäst kontakt med målgruppen?
3. Advertising exposure: vilket huvudmedium exponerar reklamen bäst?
4. Advertising perception: i vilket huvudmedium uppmärksammas reklamen bäst?
5. Advertising communication: vilket huvudmedium kommunicerar budskapet effektivast?
6. Sales response: vilket huvudmedium ger den bästa säljeffekten?

De tre första nivåerna är beroende av ett mediums egna kvantitativa och distributiva egen-
skaper. När det gäller de kommunikativa effekterna, påverkas dessa också av budskapet och
dess utformning. Den sista nivån, säljeffekten, är den som slutligen är utslagsgivande, men
som även är svårast att bedöma i förväg. Det existerar dock en huvudmedieproblematik. Det
finns data om varje mediums räckvidds- och frekvenspotentialer, men däremot är underlagen
knappa när det gäller att värdera insatser i olika huvudmedier i relation till varandra.
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4. EN STUDIE AV AB VOLVO

I detta kapitel presenteras undersökningens data,
som insamlats på Volvo. Kapitlet inleds med en
presentation av företaget som fortsätter med några
beskrivningar av Volvos produktplaceringar fram
till idag. Därefter visas sammanställningen av inter-
vjun med Hartwig på avdelningen Marknads-
kommunikation.

4.1. EN PRESENTATION AV AB VOLVO

Volvo började tillverka personbilar 1927 och är den största industriella koncernen i Norden.
Idag är företaget sysselsatt med ett stort antal aktiviteter inom området transportutrustning.
Aktiviteterna innefattar bilar, truckar, lastvagnar, konstruktionsutrustning samt motorer för
industrin, sjöfart och flyg. Volvo har tillverkningsresurser i Sverige, Europa, Nordamerika
och Latinamerika, och har en världsomfattande marknads- och serviceorganisation med en
stark identitet världen runt. Produkterna marknadsförs i alla delar av världen och i de flesta
länder, mer än 85 procent av försäljningen har sitt ursprung i marknader utanför Sverige.
Volvo är ett stark varumärke och det står för kvalitet, säkerhet, varaktighet, kundvård och
omsorg om miljön. Företaget hade en nettoomsättning i slutet av 1998 som uppgick till 212
936 MSEK, och hade vid samma tidpunkt 79 820 anställda. Volvos framtida strategi är att
ytterligare utveckla företagets långtgående position vad gäller området personbilar, vilket de
bland annat gör med den nya tuffa fyrhjulsdrivna modellen V70 Cross Country. Företaget
skall fortsätta stärka företagets ställning som en av världsledarna inom lastvagnar, bussar,
konstruktionsutrustning, energisystem för sjöfart och kommersiellt användande samt flyg-
motorer. (AB Volvo, 1998-1999)

4.2. INTRODUKTION TILL VOLVOS PRODUKTPLACERING

Leslie Charteris karaktär Helgonet var på toppen av sin popularitet på 1960-talet. TV-showen
Helgonet med Roger Moore och hans ”helgonvita” Volvo P1800 var en stor hit. Till och med
leksakstillverkaren Corgi målade om sina Volvo 1800-modeller vita med Helgon-logon på
motorhuven, som ett bevis på den succé showen uppnått. (The Saint Club, no date) Vad TV-
serien betydde för bilen långsiktigt är svårt att säga. Förmodligen gavs ett bestående intryck
hos många tittare. Bilen kopplades samman med Roger Moores sätt att vara, och blev inte
mindre spännande eller exklusiv av att synas i filmen. (Haglöf, 1994) Det senaste samarbetet
mellan Volvo och Helgonet skedde 1997, där Val Kilmer körde en röd Volvo C70. Helgonets
förhållande med Volvo har varit stadigt genom åren. Den vita Volvo P1800 som Roger Moore
körde har blivit en kulturell ikon, lätt att känna igen världen över som Helgonets bil. Med den
nya Volvo C70 har Helgonets förhållande med Volvo återupptagits. (The Saint Club, no date)
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4.3. INTERVJU

Vi genomförde en telefonintervju med Gun-Britt Hartwig, projektledare på avdelningen
Marknadskommunikation på Volvo. Hartwig har arbetat på Volvo i 16 år, och hon berättar att
Volvo har använt produktplacering som ett promotionverktyg i ungefär fem år. Produktplacer-
ingen som utformas i Sverige hanteras av det svenska bolaget, och då är det specifikt
avdelningen Marknadskommunikation som sköter placeringen.

Volvos bilar syns i flera olika medier och skälet till att välja produktplacering som en
kommunikationskanal är att det ger företaget ytterligare ett sätt att visa sig på. När Volvo
produktplacerar anses det att meddelandet kommer ut till målgruppen under ett år, med tanke
på den vidare kommers som följer filmen. Enligt Hartwig arbetar inte Volvo med uppsökning
av produktplaceringar, utan de blir uppringda av produktionsbolagen eller produktplacerings-
företagen. På så sätt anser Hartwig att Volvos produkter syns naturligt, och detta är en fördel
med just produktplacering anser hon. Volvo får exponera sina produkter på ett naturligt sätt.
Ett exempel kan vara en film som handlar om en familj, där familjen åker omkring i en Volvo,
och då blir det en naturlig scen.

När Volvo väljer produktplacering använder de sig av två olika medier, film och TV. Hartwig
säger att valet att produktplacera i mediet film beror på om filmen vänder sig till den mål-
grupp de söker. Dessutom är förutsättningarna att filmen innehåller en ton som Volvo vill
förknippa med sitt varumärke och förmedlar en positiv känsla. Detta är avgörande för att film
blir det valda mediet. Den typ av film som passar Volvo bäst är familjefilmer, eftersom det är
så de vill kommunicera sin bil. Filmen skall kunna visa att den används av en familj. Det
behöver inte vara en familj med två vuxna och två barn, utan det kan vara en ensam mamma
med barn eller en ensam pappa med barn, eller två personer som skall skaffa barn. Det här gör
att Volvo inte riktar in sig på ett smalt spår, utan familjespektrumet är brett. För att publiken
skall få den uppfattning som Volvo vill att de skall ha av produkten, så skall de som använder
eller nämner produkten i filmen vara en familj i en viss klass, uttrycker Hartwig. Det vill säga,
det skall vara en viss karaktär på den familjen som kör bilen i filmen.

Den bästa placeringen av produkten i filmscenerna är när den används på ett naturligt sätt,
eftersom Volvo anser att bilen då uppfattas på bästa sätt. Det skall helst vara på ett sätt så att
produkten används, och det kan till exempel vara att någon står utanför sitt hus och tvättar
bilen. Det är inte nödvändigt att produkten nämns i manuskriptet. Det är inte heller viktigt att
bilen kör förbi i bakgrunden av någon som inte är med i filmen. Hartwig menar att eftersom
regissörer jobbar olika, så är enda kravet från Volvos sida vid filminspelningar att bilen skall
synas. Volvo vill inte gå in och styra, utan antyder eventuellt önskningar, till exempel att det
skall synas att bilen som används i filmen är en Volvo, därefter är det upp till regissören.
Volvo kan dessutom skriva avtal för att försäkra sig om vissa krav som de eventuellt ställer.

Enligt Hartwig skall produkten ha en viss karaktär för att ha möjlighet att bli produktplacerad.
Eftersom Volvo har många olika sorters modeller och olika storlekar, så uppfyller de olika
krav. Detta uppmärksammas på avdelningen Marknadskommunikation när de läser manu-
skript, och sedan tar beslut om vilken bil som bäst passar in i filmen. Produktplaceringen
kommer därför att visa en viss image som Volvo vill skapa, beroende på vilken karaktär prod-
ukten har. Ett exempel Hartwig beskriver är imagen som bilen V70 Cross Country skapar.
Denna bil visar Volvo gärna i en fjällmiljö eller någonting liknande. Miljön skall vara sportig
och äventyrlig, och terrängen som bilen tar sig fram i skall vara lite annorlunda. Vad gäller de
andra bilarna i Volvos sortiment skall en familjeimage framhävas. Däremot sänder Volvo inte
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ut till exempel teknisk information om produkten när den blir produktplacerad, utan försöker
istället få in de senaste modellerna. Enligt Hartwig är det svårt att avgöra hur pass viktigt det
är att produkten blir igenkänd i filmen, eftersom det inte är alla som med en gång ser att bilen
är en Volvo. Volvo kan emellertid försöka diskuterar fram en lösning med regissören, så att
bilen inte syns alltför flyktigt.

Företaget har en klar bild av vem som är mottagare av meddelandet när de väljer film för
produktplacering, men det sker ibland en anpassning eftersom producenterna också har en
målgrupp för sin film. Hartwig säger att företagets målgrupp är alla typer av familjer, och
företaget vill att produkten skall tolkas som en trygg och säker bil. Volvo följer inte upp om
publiken kommer ihåg produkten när de har sett en film, de följer inte heller upp om det med-
delande de vill sända ut tolkas på det sätt som Volvo avser. Vidare menar Hartwig att Volvo
intensifierar den övertalande påverkan i och med att produktplacering inte uppfattas som ett
kommersiellt meddelande. Däremot är Volvo noga med att publiken uppfattar bilen i ett ärligt
sammanhang. Enligt Hartwig går de inte med på att en oärlig person kör bilen, och beskriver
ett exempel där kriminella personer i en film inte får äga bilen, utan det måste vara den ärliga
personen i filmen som äger Volvon.

Hartwig ser inga nackdelar med att produktplacera, och inte heller några större risker. Den
enda risken som hon nämner är om bilen skulle synas för mycket och få placeringen att se
onaturlig ut. Detta kan däremot motverkas genom att diskutera placeringen med producenten.
När Volvo har valt att produktplacera, följer de inte upp aktiviteten med en kampanj. Före-
taget mäter varken feedback på produktplaceringen eller om produktplaceringen har blivit
effektiv. Några sådana mättal finns, enligt Hartwig, inte att gå efter. Däremot tycker Volvo att
de når ut till hela målgruppen när de produktplacerar i en film. Produktplaceringen sker inte
vid några speciella tillfällen, årstider eller säsonger. Volvo ser inte så allvarligt på frekvensen,
när det dyker upp någonting bra tittar de igenom materialet och känner efter. Stämmer materi-
alet med hur Volvo vill att dess produkter skall uppfattas, så nappar företaget.

Volvo väljer medier där publikens egenskaper överensstämmer med egenskaperna på kund-
erna, vilket kommer sig av att den målgrupp Volvo har ofta är den målgrupp som filmen har.
Hartwig hävdar att medierna skapar olika reaktioner på ett reklammeddelande, och det tar
företaget hänsyn till vid val av medium. Volvo utvärderar inte kostnaderna för varje medium i
relation till hur många de når ut till. Kostnaderna styr däremot väldigt mycket valet av medier
för Volvo, men de väljer inte ut något huvudmedium och koncentrerar resurserna kring det
utan fördelar resurserna lika mycket på TV som på film. De vet inte om produktplacering är
det bästa valet för att skapa en reaktion som är önskvärd för Volvo, utan anser att produkt-
placering bara är ännu ett sätt för företaget att synas. Konkurrens bland olika medier tar, enligt
Hartwig, inte Volvon hänsyn till och utformar därför inte sin medieplanering efter detta.
Konkurrenternas val av medier påverkar inte heller direkt Volvos val att produktplacera.
Däremot säger Hartwig att Volvo föredrar att dominera ett udda medium i stället för att möta
konkurrenterna i gemensamma medier. Företaget väljer inte medium efter dess tekniska för-
måga, utan efter mediets förmåga att nå många människor. Genom att välja produktplacering
via TV når Volvo ännu fler människor än om de enbart hade valt film. Detta beror på att en
del människor inte går på bio, och då blir SVT och de markbundna kanalerna det bästa valet.
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5. EN STUDIE AV TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

I detta kapitel presenteras undersökningens data,
som insamlats på Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Kapitlet inleds med en presentation av företaget, och
fortsätter med några beskrivningar av Ericssons
produktplaceringar fram till idag. Därefter visas
sammanställningen av intervjun med informations-
chefen Albertson.

5.1. EN PRESENTATION AV TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning för telekommunikationssystem. Före-
taget producerar avancerade system och produkter för tele- och mobilkommunikation i privata
och offentliga nätverk. Ericsson hade 103 667 anställda i slutet av 1998, och en netto-
omsättning som uppgick till 184 438 MSEK. Företaget är verksamt över hela världen och har
idag en mycket stark internationell förankring i mer än 130 länder. 1996 gjordes en stor strate-
gisk studie som kallades "2005 entering the 21st Century", och som innehåller basen för före-
tagets framtida strategi:

Ericsson’s mission is to understand our customers’ opportunities and needs and to provide
communications solutions better than any competitor. In doing this, Ericsson can offer its
shareholders a competitive return on their investments.

Ericsson har alltid satsat intensivt på teknisk utveckling. De senaste åren har koncernens sats-
ningar uppgått till 15-20 procent av faktureringen. Fler än 22 000 anställda i 23 länder arbetar
inom forsknings- och utvecklingsverksamheten. Det är bland annat tack vare dessa satsningar
som koncernen idag har en marknadsledande position inom området mobiltelefonsystem, med
nära 40 procent av världsmarknaden. Koncernens forskning och utveckling är koncentrerad på
produkter och system som ingår i Ericssons kärnverksamhet. (Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, 1999)

5.2. INTRODUKTION TILL ERICSSONS PRODUKTPLACERING

Den mest omtalade produktplaceringen skedde 1997 i Bondfilmen Tomorrow Never Dies. I
filmen är James Bond och hans kolleger utrustade med en komplett kommunikationsportfölj
från Ericsson. Genom den kampanjen fick Ericsson anledning att få en djupare kontakt med
återförsäljarna. Att använda Bondfilmen som marknadsföringskanal innebar också en global
täckning eftersom James Bond är så internationell. Totalt var 52 länder involverade, men
varje land valde själv vilka delar i kampanjen de ville använda. Mätningar visar att det var
värt att satsa alla miljontals kronor, eftersom varumärket Ericsson fick en rejäl skjuts framåt.
Bond var ett bra projekt för att skapa image och uppmärksamhet, samt att skilja Ericsson från
konkurrenterna. Varumärket Ericsson fick, särskilt i de länder där det hittills varit relativt
okänt och där en satsning skett på kampanjen, ett ordentligt lyft. Bondkampanjen var ett
lyckat "glokalt" projekt, det vill säga ett globalt projekt där varje land lokalt fick bestämma
hur de ville driva det. Det var inte bara mobiltelefoner som användes i filmen. Under inspel-
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ningen disponerades det i filmstudion inte mindre än 200 trådlösa DECT-telefoner9 med
dockningsstationer samt 100 Dialog systemtelefoner. Eftersom dessa produkter och tjänster
riktar sig mest till företag och organisationer, vinklar de sig annorlunda i Bond-filmen jämfört
med mobiltelefonerna. I stället fokuserades det mer på personerna runt James Bond och både
"Q" och Moneypenny använde produkterna. (Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1999)

5.3. INTERVJU

Vi genomförde en telefonintervju med Bo Albertson, informationschef på Ericsson, och
ansvarig för produktplaceringen i Bondfilmen Tomorrow Never Dies. Albertson berättar att
Ericsson är uppdelat på tre olika segment. Det största segmentet är Operatörssegmentet, det
andra kallas för Konsumentsegmentet och det är där mobiltelefoner återfinns. Det tredje seg-
mentet kallas för Enterprise, det vill säga företagsförsäljning eller business-to-business för-
säljning. Albertson har arbetat inom Ericsson i sju år och inom Konsumentsegmentet i fyra år.

Albertson kommer inte ihåg första gången Ericsson använde produktplacering som ett
promotionverktyg. Tidigare tillverkade Ericsson vanliga telefoner för hemmet, och där fanns
en telefon som kallades Cobra. Denna telefon, som var väldigt speciell, var med i en hel del
filmer. Det var nog mer eller mindre utan Ericssons hjälp som producenten tog in den i
filmen, då den ansågs designad. I början på 1990-talet började företaget placera ut telefoner i
filmer på ett väldigt enkelt sätt. Företaget jobbade med produktplacering, men inte speciellt
fokuserat. Ericsson hade kontakter med agenter som jobbade med att ta in produkten i filmer,
exempelvis i Hollywood och England. Då var det på det enklaste sättet, att det behövdes en
mobiltelefon i en film, och så fick Ericsson in en telefon i filmen. Albertson påstår att det är
först kanske med James Bond som företaget har arbetat aktivt med produktplacering. Bond-
projektet sköttes centralt från Stockholm, fortsätter Albertson. Mindre projekt, där filmen
spelas in i ett visst land och inte har spridning utanför landet eller en viss region (exempelvis
Europa), så är det oftast det landet eller den regionen som sköter produktplaceringen. Den
produktplacering som sker, sker oftast i USA på grund av att det finns en väldigt stor film-
produktion där.

Albertson berättar att det inte är ”antingen eller” när Ericsson väljer produktplacering som
kommunikationskanal. Företaget arbetar med masskommunikation till en stor konsument-
marknad, och måste arbeta med olika kanaler hela tiden. Ericsson arbetar med traditionella
kommunikationskanaler, till exempel annonsering, utomhusannonsering, direktreklam, public
relations samt en mängd olika aktiviteter till återförsäljare. I vissa lägen arbetar företaget
också med produktplacering i film. Att få med en produkt i en film är egentligen bara toppen
på ett isberg, det gäller sedan att utnyttja produktplaceringen i PR-arbetet. Det är även en
fråga om att utnyttja det på lokal nivå hos återförsäljare, att en aktivitet görs i samband med
filmen.

Förutsatt att placeringen av produkten sker i en film som vänder sig till den målgrupp
Ericsson vill nå med sina produkter, så är fördelen med produktplacering att det är ett sätt att
påminna konsumenten om att företaget finns och att det gör mobiltelefoner, säger Albertson. I
bästa fall är det ett omedvetet sätt att visa på företagets närvaro, att det ”sätter sig i huvudet på
konsumenten”. Albertson nämner endast film som det medium Ericsson använder vid prod-
uktplacering. Han tror att företaget även produktplacerar i TV-program på vissa lokala mark-
nader, men inte centralt, då Albertson menar att det inte finns några globala TV-shower.

                                                
9 DECT: Digital European Cellular Telephone (Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1999).
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Albertson arbetar inte specifikt med den svenska marknaden, varför han inte kan påminna sig
att produktplacering i TV-program sker i Sverige.

Ericsson väljer filmer där det känns naturligt att dess produkter finns med, resonerar
Albertson. För Ericsson är det bra om det kan göras i en film som återspeglar visioner, framtid
och tekniska framsteg. Detta stämde i Bonds fall då han tycker om teknik och i Hamilton-
filmen fanns det också lite ny teknik. Ericsson filmval baseras på filmens varumärkesplatt-
form. Som exempel nämner Albertson att James Bond inte är en film utan ett varumärke.
Efter 18 filmer uppfattas James Bond som ett varumärke hos folk, han har en image. Innan
Ericsson började arbeta med Bondfilmen undersöktes hur James Bonds image egentligen
uppfattas på de globala marknader där Ericsson finns. Den image som James Bond repres-
enterar stämmer väl överens med Ericssons varumärke. Genom att vara med i filmen kunde
Ericsson associeras med den stil och klass, den avancerade teknologi och inte att förglömma,
den humor som förknippas med Bondfilmerna. Företaget tyckte att de fick en gemensam
effekt av att arbeta tillsammans. De två avgörande faktorerna när företaget väljer film är att
det skall finnas vad Albertson kallar brandfit, att produktens varumärke passar ihop med
filmens varumärke samt att de når företagets målgrupp. De är de två viktigaste kriterierna,
menar Albertson. Sedan måste ett val göras, för det finns många filmer där ute.

Albertson menar att en produkt alltid skall utstråla någon form av personlighet, inte bara ha en
viss karaktär för att ha möjlighet att bli produktplacerad. När Ericsson placerar produkten i
filmscenerna, skall det vara på ett naturligt sätt. Självklart vill företaget att logotyp och design
skall synas, men inte på ett onaturligt sätt. Produkten får inte hållas upp framför TV- kameran,
utan det skall kännas som om den finns där som en del av manuskriptet. Det får inte vara upp-
enbart helt enkelt. I Bondfilmen till exempel, accepterar alla en produktplacering, för det
ingår i hans roll på något sätt. Han har alltid haft den senaste bilen och de senaste leksakerna.
I andra filmer är det inte helt naturligt att lyfta fram produkten, då det kan vara känsligt för
filmens karaktär och manuskript.

På frågan om Ericsson ställer krav eller motkrav på filmbolaget när företaget produktplacerar,
svarar Albertson att det är en förhandlingsprocess. Det är inte så att Ericsson går in och talar
om hur det skall göras. Beroende på vilken producent och vilken film det är, så är de mer eller
mindre medgörliga att acceptera vissa saker. Det är en dialog där Ericsson utgår från ett
manuskript och ser om det passar överens med vad företaget tänkt, sedan kan företaget och
filmbolaget föra en diskussion. Ibland kanske manuskriptet förbättras, och slutresultatet kan
bli att det blir en bättre film. Vissa producenter och filmbolag accepterar knappt någonting,
fortsätter Albertson. De skriver manuskriptet och säger att ”så här är det, antingen går ni med
på det eller så får ni inte vara med”.

Ericsson sänder inte ut information om produkten enbart med produktplacering utan produkt-
placeringen måste ses som en del i en helhet, resonerar Albertson. Om Ericsson visar en
produkt i en film så skall företaget samtidigt, idealiskt sett, jobba med annonsering där före-
taget promotar den produkt som finns med i filmen, tillsammans med filmen. Företaget skall
eventuellt gå ut med riktad reklam om det behövs. Hos Ericssons alla återförsäljare skall spec-
iella utställningsenheter finnas som visar på produkten i kombination med filmen. Albertson
nämner återigen James Bond, där företaget satte ihop speciella produktpaket som såldes i
stora volymer. Ericsson arbetar med public relations, och försöker få artiklar skrivna om
filmen och produktplaceringen. Produktplacering i sig är egentligen bara en gnista, ett sätt att
sätta igång en större aktivitet. Ericsson kanske inte gör en produktplacering förrän företaget är
redo att satsa ytterligare pengar på promotion runt omkring filmen.
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Det är viktigt att produkten blir igenkänd i filmen, tycker Albertson, men det är kanske ännu
viktigare att varumärket blir igenkänt. När det gäller hur viktigt det är att publiken kommer
ihåg produkten, menar Albertson att det beror på produkten som placeras. I James Bonds fall
så var det en produkt som inte fanns, och som fortfarande inte finns. Det är då viktigare att
publiken gör associationer med varumärket Ericsson och framtida produkter, snarare än just
med den produkten.

Albertson berättar vidare att filmen företaget väljer beror på meddelandet Ericsson vill sända
ut med produktplaceringen. Vid exemplet Bond är budskapet att Ericsson är främst med
teknologi vad gäller mobiltelefoner, att företaget har de häftigaste och mest visionära produk-
terna. Albertson menar att Ericsson har en klar bild av vem som är mottagare av meddelandet.
Företaget identifierar målgruppen genom att dela in människor i en global segmenterings-
modell som är baserad på livsstil och värderingar. En person med en viss livsstil i Tokyo har
samma värderingar som en person med samma livsstil i Luleå, oavsett ålder, kön och inkomst.
Företaget delar alltså inte in befolkningen efter de traditionella sociodemografiska faktorerna,
utan efter livsstilsvärderingar.

Riskerna Albertson kan se med produktplacering är att filmen kan ”floppa”. En annan risk är
att produktplaceringen blir så pass uppenbar att det är pinsamt, att det ser ut som en reklam-
film. Ericsson förebygger riskerna genom att, om möjlighet finns, vara delaktig i arbetet kring
manuskriptet. Företaget försöker lyssnar på producenten, det gäller att inte hela tiden sträva
efter att bara få fram produkten. Det är av vikt att förstå och acceptera att produkten är en del i
en helhet, att inte se det som en reklamfilm. Nackdelen med produktplacering är när företaget
bara ser till att det finns en telefon i filmen, och sen hoppas att resten skall ”fixa sig”,
resonerar Albertson. Produktplacering är återigen bara toppen på isberget Det måste satsas
ytterligare pengar och resurser på att även driva budskapet genom de andra kanalerna, som
annonsering, återförsäljare, public relations etcetera.

Albertson berättar att företaget alltså följer upp produktplaceringen samtidigt med en reklam-
kampanj eller produktkampanj på lokal återförsäljarnivå. Sedan mäter företaget feedback på
produktplaceringen. Ericsson gör en väldigt omfattande utvärdering av projektet för att upp-
skatta om produktplaceringen har blivit effektiv. Där mäts om försäljningen tilltagit, om
kännedomen om varumärket har ökat samt om imagen av produkten har förändrats under
perioden, som ett resultat av produktplaceringen.

När det gäller räckvidden, menar Albertson att det aldrig går att nå hela målgruppen. Speciellt
inte vid den typ av segmenteringsmodell Ericsson använder, som bygger på ett antal segment.
Företaget väljer de segment de vill kommunicera med och försöker sedan nå dem. Det är en
kombination mellan olika aktiviteter för att nå så många som möjligt. Albertson tycker att det
idag inte finns något medium eller någon kanal där det går att nå målgruppen med ett enda
budskap. Företaget måste ”mixa och matcha” för att få ihop det. Mediebilden är så fragment-
iserad att det inte fungerar att bara använda en kanal. Albertson resonerar vidare kring frek-
vensen, och menar att Ericsson vet när det är rätt tillfälle att sända ut meddelandet för att nå ut
till så många av målgruppen som möjligt, då det mäts rigoröst.

Självklart väljer Ericsson medier där publikens egenskaper överensstämmer med egenskap-
erna på kunderna, anser Albertson. Företaget vill att den som går och tittar på filmen skall
vara företagets målgrupp, och ha samma värderingar av varumärket som företaget har. En
relationssökande aktivitet kallar Albertson det. Vidare menar Albertson att kostnaderna alltid
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är en avgörande del när Ericsson tittar på vilken typ av medium som skall väljas för att få ut
budskapet. Företaget tar inte hänsyn till årstiderna eller säsongerna när val av produktplace-
ring skall göras, då det inte anses att någon årstid eller säsong är bättre än de andra.

Ericsson väljer ett huvudmedium och koncentrerar resurserna på det. Det är bättre att fokusera
på ett medium och göra någonting bra än att göra alltför många saker, talar Albertson om.
Traditionellt sett arbetar företaget mycket med TV-reklam. De olika medier samordnas sedan
för att nå ut med budskapet, som tryckt reklam i form av tidningar och magasin. Det blir även
mer och mer viktigt att jobba med public relations som ett komplement till den traditionella
kommunikationen. Företaget använder annars den traditionella mixen av medier: TV, tryckta
medier, utomhusreklam, personlig reklam samt salespromotion-material som kallas point of
sales material ute hos återförsäljarna. Albertson menar att alla aktiviteter skall aktiveras.

Enligt Albertson överväger Ericsson var konkurrenterna annonserar, när företaget utformar en
kampanj. Den tekniska förmågan att kunna presentera ett budskap och kvaliteten på mediet är
också en viktig del vid val av medium. De flesta medier idag är dock relativt sofistikerade,
inklusive Internet, resonerar Albertson. Företaget utgår från att de olika medierna levererar
vad de har lovat att leverera. Vidare berättar Albertson att företaget väljer medium efter
möjligheten för olika medier att skapa en reaktion på ett reklammeddelande. Däremot vet
företaget inte om produktplacering är det bästa valet för att skapa en reaktion som är önsk-
värd, utan försöker använda olika aktiviteter. Det enda sättet är att lära sig av vad som har
gjorts tidigare. Ericsson skapar en kunskapsbank av de aktiviteter som har gjorts. Genom att
göra en utvärdering korrekt, vet företaget hur pass effektiv en aktivitet har varit. Företaget får
då kännedom om en produktplacering har varit effektivare än exempelvis en TV-reklamkam-
panj. Företaget tittar på vad respektive aktivitet kostar och var den största effekten kan
uppnås, och väljer efter det. Har företaget en budgetsituation som är begränsad så kan bara en
eller ett fåtal kanaler väljas. Har företaget tillgång till en större budget, kan en kombination av
alla väljas.



Kapitel 6. Analys och slutsatser

29

6. ANALYS OCH SLUTSATSER

I det sjätte kapitlet kommer den empiri vi har samlat
in via intervjuerna, att analyseras mot den befintliga
och åskådliggjorda teorin. Kapitlet är uppbyggt
efter avsnitten i teorin, det vill säga produktplace-
ring och val av medier. Efter varje avsnitt redovisas
de slutsatser vi drar utifrån analysen. Kapitlet
avslutas med att vi svarar på de frågeställningar och
mot syftet vi ställde upp i första kapitlet.

6.1. PRODUKTPLACERING

Under denna rubrik kommer vi att jämföra den befintliga teorin om produktplacering med den
empiri vi erhållit från de två valda företagen och dra slutsatser.

6.1.1. Den tredimensionella referensramen för produktplacering

Enligt Russel (1998) delas produktplacering in i tre olika klasser: screenplacering, manus-
placering och plotplacering. Vid screenplacering lokaliseras produkten i bakgrunden.
Produkten förekommer i olika grader beroende på antal framträdanden i de olika scenerna,
hur kameravinkeln faller på produkten och så vidare. När produkten blir nämnd i en dialog
kallas det för manusplacering. Manusplacering förekommer också i olika grader och beror på
i vilket sammanhang produkten förekommer, alltså antal upprepningar av produktens namn
och vilken tonvikt som läggs på namnet, placeringen i dialogen och vem det är som talar. I de
fall produkten blir en del av handlingen, det vill säga när produkten får ett stort utrymme i
handlingen eller en egen karaktär kallas det för plotplacering. Konsumentverket (1999)
nämner också att en produkt kan användas. Vid intervjun med Volvo framkom att produkten
helst skall användas när den produktplaceras, och detta kan till exempel vara att någon står
utanför sitt hus och tvättar bilen. Det bästa valet för Volvo är att produktplacera i en scen där
bilen brukas på ett naturligt förfaringssätt, eftersom bilen då uppfattas på det lämpligaste
sättet. Det är inte nödvändigt för Volvo att produkten nämns i manuskriptet. Det är inte heller
viktigt att bilen kör förbi i bakgrunden av någon som inte är med i filmen. Vid intervjun med
Ericsson angående produktens placering i filmscenerna, framkom att en placering på ett
naturligt sätt föredras. Ericsson anser även att logotyp och design självklart skall synas, dock
inte på ett onaturligt sätt. En produktplacering skall bli en del av manuskriptet. Det här gör att
en produkt vissa gånger inte får lyftas fram för mycket, vilket skulle bero på att det kan vara
känsligt för filmens karaktär och manuskript. Ericsson menar att produktplacering är ett
omedvetet sätt att visa på företagets närvaro.

Vi kan se att Volvo föredrar att produkten skall användas i filmen. Volvo följer därför inte
den tredimensionella referensramen med tanke på att företaget inte vill att bilen endast kör
förbi i bakgrunden, det vill säga screenplacering. Inte heller manusplacering eller plot-
placering är aktuellt för Volvo. Konsumentverket är den enda källan som nämner att
produkten kan användas i filmen, vilket är vad Volvo föredrar. Vi konstaterar att den tredim-
ensionella referensramen inte är nog omfattande. Vad gäller Ericsson ser vi att en screenplac-
ering föredras, eftersom logotyp och produkt skall synas på ett för publiken omedvetet sätt.
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Ericsson säger ingenting om att produkten skall nämnas i en dialog, vilket skulle vara manus-
placering. Plotplacering är inte viktigt för företaget, då det anses att produkten inte får lyftas
fram i för stor grad. Båda företagen anser dock att produkterna skall placeras på ett naturligt
sätt. Vi uppfattar kravet på naturlighet som oerhört viktigt då båda företagen ett flertal gånger
poängterar detta.

6.1.2. Skäl till att välja produktplacering i film

Enligt Marshall och Ayers (1998) finns det tre skäl till att produktplacera i en film: för det
första kan filmen nå ut över hela världen, för det andra skapas möjligheter med existerande
kommers och för det tredje är produktplacering kostnadseffektivt. Konsumentverket (1999)
visar att kostnaden företaget betalar för en kontakt ligger mellan fem och tio procent av
kostnaden för ett traditionellt reklaminslag inom televisionen. Baker och Crawford (1995)
hävdar att finansiären drar fördelar av produktplacering, då det är ett tillfälle att exponera
produkten på ett naturligt och verklighetsnära sätt, och ofta internationellt. Vidare kan produ-
kten associeras med filmen och filmstjärnorna. En viss tid efter filmens premiär fortsätter
kommersialiseringen med försäljning och uthyrning av filmen på videokassetter, och eventu-
ellt visas den senare på TV (Balasubramanian, 1994). Volvo väljer produktplacering för att
det skapar ytterligare ett sätt för företaget att visa sig på. Företaget menar att produkterna
exponeras på ett naturligt sätt, och produktplaceringen kommer att visa en image som Volvo
vill skapa, det vill säga att bilen är en familjebil. Dessutom får inte kriminella roller i en film
äga en Volvo, utan det måste vara den ärliga personen i filmen som äger bilen, så att uppfatt-
ningen av produkten associeras av publiken på det sätt Volvo önskar. Fördelen med produkt-
placering, anser Volvo, är att företaget blir uppsökta av produktionsbolagen vilket likaledes
skulle leda till att produkterna placeras på ett naturligt sätt. Företaget anser att meddelandet
når ut till målgruppen under ett år, med den vidare kommers som följer filmen. Ericsson,
däremot, ser produktplacering som en del av en helhet eftersom företaget arbetar med olika
kommunikationskanaler och på globala marknader. För företaget är det en fråga om att
utnyttja produktplaceringen på lokal nivå hos återförsäljare, att en aktivitet görs i samband
med filmen. Vid Tomorrow Never Dies satte företaget ihop produktpaket som såldes i stora
volymer. Den film Ericsson väljer för produktplaceringen skall helst väljas så att företagets
visioner, framtid och tekniska framsteg framhävs. De produkter som användes i Tomorrow
Never Dies har inte funnits, och finns fortfarande inte i verkligheten. Vidare skulle fördelen
med produktplacering vara att konsumenten blir påmind om att företaget existerar och produ-
cerar mobiltelefoner.

Vi ser att Volvo inte drar nytta av de i teorin existerande tre skälen till att produktplacera i en
film, däremot stämmer företagets skäl väl överens med det som i teorin kallas säljarens
fördelar. Företaget vill exponera sin produkt på ett naturligt sätt, och bilen skall associeras
med den ärliga personen i filmen. Vi konstaterar att Volvo ser möjligheter att nå ut med
meddelandet under en längre tid, vilket vi tror är tack vare att kommersialiseringen fortsätter.
Ericsson arbetar på globala marknader, därför drar vi slutsatsen att företaget väljer att prod-
uktplacera i en film som kommer att nå ut över världen, för att nå alla sina segment. För
företaget är produktplacering endast en bit av de marknadsföringsåtgärder företaget använder
sig av. Den kommers företaget använder sig av i samband med produktplacering anses inte
vara ett skäl, utan mer som en förutsättning. Produkten i Tomorrow Never Dies existerar inte,
därför menar vi att Ericsson inte alltid behöver placera produkterna i en verklighetsnära och
trovärdig film. Ericsson menar att produktplacering kan vara ett sätt att visa på företagets när-
varo på ett omedvetet sätt. Med andra ord konstaterar vi att Ericsson inte tycker att produkt-
placering uppfattas som ett kommersiellt meddelande av publiken, och detta tror vi kan vara
ett skäl till att företaget väljer produktplacering som promotionverktyg.
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6.1.3. Förutsättningar för att kunna produktplacera

Det finns två oundvikliga förutsättningar för att produktplacera: finansiären skall uppfatta att
de erbjuder ett värde, och valet av medium skall motiveras av det ekonomiska incitament det
levererar. En sida av värdet kan vara att produktplaceringen utvidgar räckvidden på meddel-
andet och ökar meddelandets livslängd. Många produktfinansiärer tar kontroll över meddel-
andet som skall sändas via filmen genom att tvinga filmskaparna att följa vissa riktlinjer, för
att undvika att produkten används i negativa sammanhang. (Balasubramanian, 1994) Det
kostar att produktplacera, och priset kan variera beroende på hur framträdande produkten blir
i filmen (Gupta & Gould, 1997). Volvo förutsätter att den film produktplaceringen sker i skall
stämma överens med tonen i företagets varumärke. Vidare vill företaget att filmen förmedlar
en positiv känsla. Volvo vill inte gå in och styra vid en filmproduktion, utan antyder eventu-
ellt önskningar, till exempel att det skall synas att bilen som används i filmen är en Volvo,
därefter är det upp till regissören. Volvo kan dessutom skriva avtal för att försäkra sig om
vissa krav som eventuellt ställs. Kostnaden har betydelse när företaget skall produktplacera,
men förutsättningen är att produkten syns naturligt. För Ericsson handlar produktplacering om
en förhandlingsprocess, vilket gör att Ericsson inte går in och säger hur någonting skall göras,
utan det beror på vilken producent och vilken film det är. Det förs en dialog mellan Ericsson
och filmbolaget där de utgår från manuskriptet. Andra gånger accepterar producenterna och
filmbolagen knappt några krav alls, vilket gör att Ericsson endast tar ställning till om företaget
vill vara med i filmen eller inte. Slutligen är kostnaderna för produktplaceringen alltid ange-
läget för företaget.

Vi konstaterar att teorins två förutsättningar inte överensstämmer med Volvos eller Ericssons
förutsättningar. Vi finner däremot att Volvo följer teorin och drar nytta av ett kontraktsskriv-
ande för att undvika oönskade effekter av en produktplacering. Vi noterar att även Ericsson
förhandlar fram en lösning som är lämplig, om företaget efter att ha tagit del av manuskriptet
väljer att vara med. Enligt vår åsikt är båda företagen så pass etablerade och stora att de, i
motsats till andra mindre företag, har ett större inflytande vid förhandlingsprocessen. Båda
företagen har varumärken som en publik känner igen och de är sannolikt nyfikna på den
senaste modellen, vilket skulle kunna användas som en publikmagnet. Dessutom har båda
företagen ett ekonomiskt inflytande då de har råd att betala för placeringen. Vad gäller
kostnaden drar vi slutsatsen att Volvo anser den vara viktig, men produktens naturliga fram-
trädande är viktigare. Kostnaden är även relevant för Ericsson, men vi konstaterar att även
detta företag är mer angeläget om att placeringen inte skall bli pinsam och för uppenbar.

6.1.4. Fastställande av en effektiv anpassning av produktplacering

Russel (1998) visar att det finns fyra olika dimensioner på en effektiv anpassning av produkt-
placering inom television och film; personlig betydelse, inlevelse, information och utförande.
Personlig betydelse syftar till vilken grad tittaren förknippar sig med TV-programmet eller
filmen. Inlevelse avser tittarens identifiering med skådespelarna, där en känsla för förtrog-
enhet och nära bekantskap kan uppstå. Information syftar till förmågan att förmedla sann,
relevant produktdata till konsumenterna. Information kan till exempel vara hur produkten
används. Den sista dimensionen, utförande, visar hur viktigt det är med en väl utförd reklam i
termer av minnesvärda händelser och upplevelser, för att produkten skall passa in i filmen.
Volvo vill att den film som produkten skall placeras i, skall bära en ton som företaget vill
förknippa med sitt varumärke. Den typ av film som passar bäst blir därför en familjefilm, där
bilen används av en familj. Företaget sänder inte ut teknisk information vid en produktplac-
ering, utan försöker istället få in de senaste modellerna och visa hur produkten används.
Volvo försöker placera bilen i en lämplig miljö, till exempel skall V70 Cross Country upp-
levas i en film med en sportig, äventyrlig och lite annorlunda miljö. Ericsson väljer film
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beroende på filmens varumärkesplattform. James Bond uppfattas inte som en film utan som
ett varumärke, han har en image. Innan Ericsson började arbeta med Bondfilmen undersöktes
hur James Bonds image uppfattades på Ericssons globala marknader. James Bonds image och
Ericssons varumärke stämmer väl överens, vilket Ericsson benämner brandfit. Genom att pro-
duktplacera i filmen kunde Ericsson associeras med den stil och klass, den avancerade
teknologi och den humor som förknippas med Bondfilmerna. Ericsson sänder inte ut informa-
tion om produkten enbart med produktplacering utan produktplaceringen måste än en gång
ses som en del i en helhet.

Vi kan se att Volvo väljer en familjefilm som både målgruppen och varumärket kan för-
knippas med, det vill säga personlig betydelse, vilket skulle effektivisera produktplaceringen.
Volvo använder sig också av inlevelse eftersom målgruppen är en familj, och produkten skall
användas av en familj i filmen, vilket gör att målgruppen kan identifiera sig med skåde-
spelarna. Företaget drar nytta av produktplacering som ett sätt att få ut information, och
strävar efter att bilen skall placeras i en passande miljö, alltså utförande. Vi anser att Ericsson
inte helt följer den teori som vi belyst, istället har företaget valt att uppfatta filmen Bond som
ett varumärke. Företaget vill att Ericsson skall associeras med de egenskaper som förknippas
med Bondfilmerna. Det här gör att företaget får en effektiv anpassning utan att dela in anpass-
ningen i dimensionerna personlig betydelse, inlevelse och utförande. Vi ser emellertid att den
information företaget vill sända ut till målgruppen inte enbart går via produktplacering, utan
via flera olika mediekanaler. Vi tror att det här beror på att företaget inte ser produktplacering
som ett nog starkt verktyg för att bearbeta målgruppen, utan använder påtryckningsmedel från
olika håll i syfte att påverka målgruppen till ett köp.

6.1.5. Produktplaceringen som effektiv kommunikationskanal

von Restoff-effekten innebär att en produkt blir erinrad och ihågkommen genom att informa-
tionen finns i korta berättelser eller oväntat fångar uppmärksamheten. Det här gör att produk-
ten är absorberad in i handlingen, och publiken inte kan förutse ett produktrelaterat medde-
lande. (Balasubramanian, 1994) En effektiv kommunikation har uppstått om 20 procent av
publiken blir medveten om produktplaceringen. Om 30 procent eller mer av publiken är
medveten om produktplacering anses den mycket lyckad. En publik kan känna igen fler
produkter än vad de kan komma ihåg från en film. (Babin & Carder, 1996) Den största effe-
kten av produktplacering skapas när varan används i en scen, vilket skulle innebära att 57
procent av tittarna kommer ihåg produkten till nästa dag. (Konsumentverket, 1999) Babin och
Carder (1996) hävdar att ett högre igenkännande av produkterna sker om de sprids över hela
filmtiden, jämfört med om produkterna placeras inom första tredjedelen av en film. De hävdar
också att screenplacering ger ett lägre igenkännande än manusplacering. Vid intervjun med
Volvo framkom att företaget anser att den övertalande påverkan intensifieras, eftersom prod-
uktplacering inte uppfattas som ett kommersiellt meddelande. Företaget tycker det är svårt att
avgöra hur pass viktigt det är att produkten blir igenkänd, eftersom alla tittare kanske inte på
en gång ser att bilen är en Volvo. För att förhindra att produkten syns alltför flyktigt, diskut-
erar emellertid Volvo fram en lösning med regissören. Volvo gör ingen uppföljning för att se
om publiken kommer ihåg produkten när de har sett en film, och företaget mäter inte någon
feedback på placeringen. Företaget mäter inte heller om produktplaceringen har blivit
effektiv, eftersom det Volvo anser att sådana mättal inte finns att gå efter. Ericsson är ange-
lägen om att produkten blir igenkänd i filmen men ännu viktigare är att varumärket blir igen-
känt, vilket i bästa fall skulle ske omedvetet. När det gäller hur viktigt det är att publiken
kommer ihåg produkten, beror det på produkten som placeras. I James Bonds fall var det en
produkt som inte fanns, och som fortfarande inte finns tillgänglig. Det är då viktigare att
publiken gör associationer med varumärket Ericsson och framtida produkter, snarare än just
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med den produkten. Ericsson gör en omfattande utvärdering av ett projekt för att uppskatta
produktplaceringens effektivitet. En korrekt utvärdering ger sedan kunskap om hur pass
effektiv en aktivitet har varit. På det sättet får Ericsson en kunskapsbank av de aktiviteter som
har gjorts och kan dra nytta av tidigare erfarenheter. I utvärderingen mäts om produktplace-
ringen orsakat att försäljningen tilltagit, varumärkets kännedom ökat samt om imagen av
produkten har förändrats under perioden.

Vi ser att Volvo använder sig av produktplacering som ett starkare påtryckningsmedel efter-
som meddelandet absorberas in i handlingen. Vi finner att Volvo inte kan avgöra om produ-
kten har blivit igenkänd eller ihågkommen, eftersom företaget på intet sätt mäter feedback för
att kontrollera om produktplaceringen i filmen är effektiv som kommunikationskanal. Volvo
hävdar att detta inte går att mäta, vilket strider mot den belysta teorin. Å andra sidan ser vi att
Ericsson poängterar betydelsen av att produkten både skall bli igenkänd och ihågkommen.
Dessutom är det viktigt att varumärket känns igen. Ericsson har en kunskapsbank utifrån
utvärderingar, vilket vi anser understryker företagets kunskaper om effektiviteten vad gäller
produktplacering i film. Den aktivitet som ger den största effekten, övervägt tillsammans med
dess kostnader, avgör vilken aktivitet företaget väljer att satsa på. Något som talar emot
betydelsen för Ericsson att dess produkt blir igenkänd och ihågkommen, är att företaget
tidigare säger att produkten skall synas på ett omedvetet sätt. Vidare nämner inte Ericsson
något om att produkten skall nämnas och den får inte lyftas fram för mycket. Teorin hävdar
nämligen att screenplacering ger ett lägre igenkännande än manusplacering. Vår slutsats blir
att Ericsson inte är fullt medveten om andra klasser av placering där produkten skulle ge en
högre grad av igenkännande och ihågkommande.

6.1.6. Nackdelar och risker med produktplacering

Balasubramanian (1994) sammanställer fyra olika nackdelar och risker som produktplacering
kan föra med sig. För det första är måttstockar på effektiviteten inte lika noggranna som för
annonser. För det andra kan finansiärens kontroll över meddelandet vara mindre inflytelserik,
vilket kan medföra att produkten blir bortklippt i den slutliga versionen, och därmed spoliera
uppbyggda kampanjer kring produkten. Dessutom kan produkten ha en begränsad använd-
barhet, vilket gör den svår att planera in i en film. Det kan också vara svårt att fastställa exakt
antal placeringstillfällen i framtiden, vilket gör att produktplacering inte blir ett alternativ i
marknadsföringsbudgeten. Många produktplaceringar kan vara osäkra investeringar eftersom
risken att filmen floppar är 85 - 90 procent. Volvo ser varken nackdelar eller risker med att
produktplacera. Det enda företaget befarar är om bilen skulle synas för mycket, och place-
ringen se onaturlig ut. Detta kan däremot motverkas genom att ta en diskussion med
producenten. Volvo mäter inte effektiviteten på produktplaceringar, eftersom företaget anser
att sådana mättal inte existerar. Företaget väljer inte heller att följa upp produktplaceringar
med någon kampanj. En risk Ericsson framhåller är att produktplaceringen kan bli så pass
uppenbar att det ser ut som en reklamfilm. Finns det möjlighet för Ericsson att vara delaktig i
manuskriptarbetet utnyttjas gärna chansen, i syfte att förebygga riskerna. För Ericsson gäller
det att inte hela tiden sträva efter att bara få fram produkten utan istället försöka lyssna på
producenten. En annan risk Ericsson ser med produktplacering är att filmen kan floppa.

Här kan vi dra slutsatsen att empirin inte följer teorin, då Volvo inte ser några större risker
eller nackdelar med att produktplacera. Det enda företaget oroar sig för är om produkten
skulle synas för mycket så att det ser onaturligt ut. Här anser vi dock att företaget är så pass
inflytelserikt att en viss kontroll finns angående hur produkten placeras. Vidare skrivs avtal
för att undvika att produkten till exempel blir bortklippt ur filmen. Volvo nämner att det inte
finns några metoder att mäta effektiviteten på, men företaget nämner inte detta som en
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nackdel. Likaså kan vi se att Volvo inte berör produktens begränsade användbarhet, vilket kan
bero på att företaget finner produkten relativt anpassningsbar. Vad gäller svårigheten att fast-
ställa placeringstillfället och budgeten samt risken att filmen floppar, kan vi konstatera att
detta inte heller är av vikt för företaget. Företaget nämner heller inget om att mätverktyget vad
gäller produktplacering skulle vara mindre noggrant än andra. Det enda Ericsson berör är att
företaget mäter placeringen ytterst noggrant. Även Ericsson motverkar att produktplaceringen
skall bli för uppenbar genom att vara involverade i manuskriptarbetet. På så sätt ser vi att
företaget förhindrar att uppbyggda kampanjer spolieras. Inte heller Ericsson berör produktens
begränsade användbarhet, vilket kan bero på att företaget väljer filmer där produkten passar
in. Vi noterar även att svårigheten att fastställa placeringstillfället, och budgeten inte anses
som en risk för företaget. Däremot anser Ericsson att det finns en risk att filmen kan floppa.

6.2. VAL AV MEDIER

Under denna rubrik kommer vi att jämföra den befintliga teorin om val av medier med den
empiri vi erhållit från de två valda företagen.

6.2.1. Kvantitativa faktorer

Enligt Wells, Burnett & Moriarty (1992) gäller det att sätta upp mål och rekommendera strate-
gier för att fokusera medieplanen. Det existerar några faktorer som måste finnas med i beräk-
ningen när medier och specifika medieverktyg skall väljas.

Målgruppens egenskaper
Effektivt medieval beror på en förståelse av varje målgrupp och dess egenskaper. Genom att
förstå de olika publiksegmenten kan marknadsföraren segmentera sina mediealternativ, och
leverera det rätta meddelandet till den rätta publiken. (Klitsch, 1998) Ett medium väljs efter
dess möjlighet att utsätta den största målgruppen för ett meddelande till den lägsta möjliga
kostnaden. Kostnaden för varje föreslaget medium utvärderas i relation till dess målgrupp,
och detta kallas effektivitet. (Wells et al) Dyer och Forman (1992) skriver att företag föredrar
medier där publikens egenskaper överensstämmer med egenskaperna på företagets kunder.
När Volvo väljer att produktplacera används två olika medier, film och TV. Valet att produkt-
placera i mediet film beror på om filmen vänder sig till den målgrupp företaget söker. Före-
taget har en klar bild av vem som är mottagare av meddelandet när det väljer film för produkt-
placering, men ibland sker en anpassning eftersom producenterna också har en målgrupp för
sin film. Företaget utvärderar inte kostnaden för varje medium i relation till hur många som
nås. Volvo väljer medier där publikens egenskaper överensstämmer med egenskaperna på
kunderna, vilket kommer sig av att den målgrupp företaget vänder sig till ofta är den mål-
grupp filmen har. Ericsson identifierar målgruppen genom att dela in människor i en global
segmenteringsmodell som är baserad på livsstil och värderingar. Företaget tittar på vad
respektive aktivitet kostar och var den största effekten kan uppnås, och väljer medium efter
detta. Gör företaget en utvärdering korrekt, erhålls en kännedom om produktplaceringen varit
effektivare än till exempel en TV-reklamkampanj. Ericsson har en klar bild av vem som är
mottagare av meddelandet, och vill att personerna som går och tittar på filmen skall vara före-
tagets målgrupp och ha samma värderingar av varumärket som företaget har. Företaget väljer
därför medier där publikens egenskaper överensstämmer med egenskaperna på kunderna.

Vi kan identifiera att Volvo har en klar bild av vilka som tillhör dess målgrupp, och väljer
medium efter detta. Företaget vill helst att mediet som väljs skall ha en publik som motsvarar
målgruppen företaget vill nå. Slutsatsen blir att Volvo oftast väljer familjefilmer, i och med att
dess målgrupp är just familjen. Däremot kan vi konstatera att effektiviteten inte utvärderas.
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Ericsson har identifierat och förstått sina publiksegment och valt att dela in dessa i en egen
modell. Modellen är skapad på ett för dem resultatrikt sätt, i syfte att nå personer med samma
värderingar. Detta stämmer med teorin, även om tillvägagångssätt inte överensstämmer, men
resultatet blir ändå detsamma. Vi finner att företaget, som teorin förevisar, utvärderar varje
medium de använder för att ta reda på vilket som är effektivast. Vi noterar att likaså Ericsson
väljer medium med en publik som är förenlig med företagets målgrupp. Vidare konstaterar vi
att vid Ericssons val av medier råder en balans mellan kostnadseffektivitet och att mediet når
den rätta målgruppen.

Räckvidd och frekvens
Medieplaneraren måste ta ställning till räckvidden vid val av medium, alltså hur många olika
medlemmar av målgruppen som kan utsättas åtminstone en gång för meddelandet, inom en
särskild tidsram. Beslut bör även tas gällande frekvensen; antalet gånger målgruppen utsätts
för meddelandet. Det mest effektiva budskapet borde utsätta konsumenten för produkten när
intresse och uppmärksamhet är hög. (Wells et al) Volvo anser sig nå ut till hela målgruppen
när företaget produktplacerar i en film, men ser däremot inte så allvarligt på frekvensen. Dyk-
er det upp någonting bra går företaget igenom materialet och stämmer materialet med hur
Volvo vill att produkterna skall uppfattas, nappar företaget. När det gäller räckvidden, menar
Ericsson att det aldrig går att nå hela målgruppen. Vid den typ av segmenteringsmodell företa-
get använder, som bygger på ett antal segment, väljer Ericsson segment företaget vill kommu-
nicera med och försöker sedan nå dem. Det är en kombination av olika aktiviteter för att nå så
många som möjligt. Ericsson tycker inte att det idag finns något medium eller någon kanal där
det går att nå målgruppen med ett enda budskap. Mediebilden är så fragmentiserad att före-
taget måste ”mixa och matcha”, det fungerar inte att bara använda en kanal. Vidare menar
Ericsson att företaget vet när det är rätt tillfälle att sända ut meddelandet, för att nå ut till så
många av målgruppen som möjligt, då det mäts minutiös.

Vi kan se att Volvo tycker att målgruppen nås, vilket vi anser beror på att företaget väljer
filmer som vänder sig till dess målgrupp. Varför frekvensen inte anses lika viktig tror vi beror
på att företaget är så pass etablerat och världsomspännande att det inte skulle vara av vikt,
eftersom det ständigt pågår reklamkampanjer om Volvo runt om i världen. Målgruppen nås av
företagets reklammeddelanden från olika håll, och då blir frekvensen vid produktplacering
inte nog intressant att lägga ner arbete på. En annan orsak skulle kunna vara ovetskapen om
möjligheten att göra en utvärdering av frekvensen. Vi ser att Ericsson har en realistisk syn på
räckvidden. Enligt vår mening är teorin i detta fall i stort sett omöjlig att följa. Vi konstaterar
att företaget gör det enda rätta, att segmentera populationen och sedan försöker nå så många
medlemmar av målgruppen som möjligt. Med tanke på att Ericsson använder sig av många
olika kanaler, menar vi att företaget har en större potential att nå ut med sitt budskap. Enligt
vår åsikt utnyttjar Ericsson de tillfällen som är rätt tidpunkt för att sända ut ett meddelande,
det vill säga när konsumenten är observant och intresserad. Detta gör att vi tror att företaget
inte tar så allvarligt på frekvensen.

Produkten eller tjänsten och deras meddelande
Produkten eller tjänsten som skall exponeras inverkar också vid val av medier (Kotler &
Armstrong, 1996). Sandén-Håkansson (1994) menar att produkten eller tjänsten som skall
marknadsföras kan sättas i relation till ett mediums kommunikativa egenskaper. Olika typer
av meddelande kan fordra olika typer av medier (Kotler & Armstrong, 1996), och det är vikt-
igt att medieplaneraren studerar olika medier för att bestämma vilket medium som är bäst för
meddelandets placering (Wells et al). Enligt Volvo skall produkten ha en viss karaktär för att
ha möjlighet att bli produktplacerad. Volvo har många olika modeller och storlekar på produ-
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kterna. Detta uppmärksammas när företaget läser manuskript, och sedan tar beslut om vilken
bil som bäst passar in i filmen. Bilen V70 Cross Country är ett sådant exempel. Denna bil
visar Volvo gärna i en fjällmiljö eller någonting liknande. Volvos andra bilar visas helst i
familjefilmer, då en familjeimage skall framhävas. Ericsson menar att en produkt alltid skall
utstråla någon form av personlighet, inte bara ha en särskild karaktär för att ha möjlighet att
bli produktplacerad. Vidare väljer företaget film beroende på meddelandet som skall sändas ut
med produktplaceringen. Ericsson tycker att det är bra om det är en film som visar att före-
taget är främst med teknologi vad gäller mobiltelefoner och att företaget har de häftigaste och
mest visionära produkterna. Detta stämde i Bonds fall då han tycker om teknik samt i
Hamiltonfilmen där det också fanns lite ny teknik.

Vi noterar att Volvo väljer bilmodeller efter manuskriptet, med tanke att bilen skall passa
naturligt in i handlingen, för att på ett tydligt sätt få ut sitt meddelande. Vi drar då slutsatsen
att Volvo följer den teori vi belyser. Vid fallet Ericsson ser vi att produktens personlighet är
viktig vid val av film, där filmen på ett för företaget optimalt sätt kommunicerar meddelandet.
Vi drar slutsatsen att Ericsson är medveten om vilket medium som bäst hanterar meddelandet,
eftersom den teknologi och de visioner företaget har kan appliceras i den valda filmen.

Kostnaden
Kostnaden är en viktig faktor vid valet av medier (Kotler & Armstrong, 1996). En noggrann
uppskattning av kostnaden är absolut nödvändigt för en framgångsrik planering, på grund av
att medieplaner är utvecklade långt före kampanjens start (Wells et al). Kostnaderna styr
väldigt mycket valet av medier för Volvo. Ericsson menar att kostnaderna alltid är en avgör-
ande del när företaget tittar på vilket medium som skall väljas för att få ut budskapet.

Vi anser att den teori och den empiri vi funnit stämmer väl överens med varandra. Båda före-
tagen hävdar att kostnaderna har en stor inverkan på val av medier, vilket även vi vidhåller är
viktigt.

Val av medieverktyg
Företaget måste även ta beslut om vilket specifikt uttrycksmedel, medieverktyg, inom valt
medium som skall användas (Kotler & Armstrong, 1996), eftersom medieplanen även
bestäms efter medieverktygets effektivitet (Wells et al). Den typ av film som passar Volvo
bäst är familjefilmer, eftersom det är så företaget vill kommunicera sina bilar. Ericsson väljer
gärna filmer som återspeglar visioner, framtid och tekniska framsteg, vilket stämde i Bonds
fall.

Vi hävdar att båda företagen är medvetna om betydelsen av val av medieverktyg, eftersom de
båda preciserar vilken typ av film som är av vikt att deltaga i. Här ligger teorin i linje med
empirin.

Planering och tidpunkt
Konkurrens existerar bland olika medier, och detta ger effekter på utbudet av medieutrymme.
Det finns en större chans att önskat medieutrymme finns tillgängligt om företaget kan göra en
mediestrategi tidigt. (Sandén-Håkansson 1994) Medieplaneraren måste även bestämma hur
reklamen skall planeras under året (Wells et al). Volvo utformar inte sin medieplan tidigt, i
syfte att få det medieutrymme företaget önskar. Ericsson använder sin kunskapsbank vid
planeringen och vet vilken placering som är mest effektiv. Varken Volvo eller Ericsson tar
hänsyn till årstiderna eller säsongerna när val av produktplacering skall göras, då det inte
anses att någon årstid eller säsong är bättre än de andra.
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Vi konstaterar att Volvo inte tar hänsyn till konkurrensen bland medier. Vidare drar vi slut-
satsen att kunskapsbanken hjälper Ericsson att utvärdera vilket medium som har varit mest
effektivt från deras synpunkt, men vi kan inte dra några slutsatser vad gäller om företaget
planerar sin strategi tidigt eller ej. Vi fastställer att inget av företagen lägger särskilt stor vikt
vid att ta hänsyn till de olika årstiderna.

Samordning av olika medier
Olika medier förstärker varandra och när samma budskap når oss från olika håll, minns vi det
bättre (Franzén, 1995). Människor har olika behov och vanor, varför det finns få produkter
och tjänster som effektivt kan marknadsföras via enbart ett medium. Proportionen mellan
olika medier varierar efter produkt, marknadssegment etcetera. (Klitsch, 1998) Volvo arbetar
med TV och film vid produktplacering. Genom att välja produktplacering via TV menar
företaget att fler människor nås än om valet enbart varit film. Detta beror på att en del männi-
skor inte går på bio, och då blir SVT och de markbundna kanalerna det bästa valet. Ericsson
använder endast mediet film vid produktplacering. Eventuellt produktplacerar företaget även i
TV-program på vissa lokala marknader, men inte centralt och inte i Sverige. Samtidigt med
produktplaceringen satsar däremot Ericsson ytterligare pengar och resurser på att driva bud-
skapet genom de andra kanalerna, som annonsering, återförsäljare, public relations etcetera.

Vi drar slutsatsen att Volvo följer teorins budskap, att flera medium tillsammans når ut till fler
i målgruppen, och därför satsar företaget inte enbart på film. Budskapet blir kraftfullare, vilket
kan resultera i mindre spill vad gäller att komma åt de rätta personerna. Vi finner att Ericsson
bara använder sig av ett medium vid produktplacering, däremot förstärker företaget sitt bud-
skap genom att använda andra typer av medier. Vi fastställer att företaget alltså ser fördelen
med att använda flera medier för att påverka målgruppen.

6.2.2. Kvalitativa faktorer

Samma annons kan producera olika kommunikationseffekter på samma publik, beroende på
vilket medium som väljs för att presentera annonsen. En viktig kvalitativ faktor är att
överväga var konkurrenterna annonserar. En annan viktig faktor är den tekniska förmågan att
kunna presentera ett budskap med färger, olika format samt tryckkvalitet. Dessutom finns det
en faktor som syftar på möjligheten för olika medier att skapa en reaktion på ett reklam-
meddelande. Några exempel är läsarnas förväntningar, pålitlighet, prestige, expertis och den
skapade sinnesstämningen. (Hafstrand, 1989) Sandén-Håkansson (1994) skriver att olika
medier äger olika egenskaper, till exempel trovärdighet, ”att det tar för sig” och att det går att
utmärka sig i det valda mediet. Konkurrenternas val av medier påverkar inte Volvos val att
produktplacera. Företaget väljer inte heller medium efter dess tekniska förmåga, utan efter
mediets förmåga att nå många människor. Företaget vet inte om produktplacering är det bästa
valet för att skapa en reaktion som är önskvärd, utan anser att produktplacering bara är ännu
ett sätt för företaget att synas. Vidare tar Volvo hänsyn till att medierna skapar olika reakt-
ioner på ett reklammeddelande. Ericsson överväger var konkurrenterna annonserar när före-
taget utformar en kampanj. Den tekniska förmågan att kunna presentera ett budskap och
kvaliteten på mediet är självklart en viktig del vid val av medium för företaget. Företaget
tycker dock att de flesta medier idag är relativt sofistikerade, inklusive Internet. Ericsson utgår
från att de olika medierna levererar vad de har lovat att leverera. Företaget väljer medium
efter dess möjlighet att skapa en reaktion. Däremot vet företaget inte om produktplacering är
det bästa valet för att skapa en reaktion som är önskvärd, utan försöker använda olika
aktiviteter.
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Vi drar slutsatsen att Volvo inte är medvetna om de kvalitativa faktorerna vid val av medier,
trots att faktorerna är klart förankrade i teorin. Det enda vi ser att företaget tar hänsyn till är
möjligheten för olika medier att skapa en reaktion. Vi tror att Volvo inte känner till alla dessa
faktorer på grund av att företaget inte aktivt strävar efter att produktplacera, utan deltar om en
förfrågan dyker upp. Produktplacering är för företaget bara ännu ett sätt att synas. Ericsson
däremot, finner vi tar hänsyn till var konkurrenterna annonserar, precis som teorin visar. Den
tekniska förmågan anser företaget viktig, och vi kan se att Ericsson litar på att existerande
medier håller vad de lovat att tillhandahålla. Slutligen finner vi att även Ericsson beaktar ett
mediums möjlighet till att skapa en reaktion, men företaget kan inte vara säker på om prod-
uktplacering i film är det rätta mediet för ändamålet.

6.2.3. Huvudmedievalet

Enligt Lindh (1987) kan det vara klokt att välja ett huvudmedium och koncentrera resurserna
på det. Den enda säkra metoden är att företaget experimenterar sig fram till det huvudmedium
eller den mediemix som fungerar bäst. Lindh (1988) menar att medieplaneraren bör överväga
om ett möte med konkurrenterna i gemensamma medier är aktuellt eller om dominans av ett
udda medium är viktigare. Vad som också kan påverka valet av huvudmedium, är företagets
reklambudget. Med en stor budget kan företaget stödja ett huvudmedium med olika medier
för att uppnå samverkanseffekter. Med begränsade resurser måste koncentrationen läggas på
ett medium och en begränsad målgrupp för att få en säljeffekt. Samspelet med övriga konkurr-
ensmedel är en annan påverkande faktor. Företaget kan använda sig av butiksaktiviteter och
promotion i samverkan med medieinsatserna. Återförsäljarnas syn på huvudmedievalet är
också av vikt. Skapas ett meningsfullt samarbete inom medieområdet med återförsäljarna kan
det ge positiva bieffekter på andra aktiviteter, såsom skyltning och butiksaktiviteter. Volvo
väljer inte ut något huvudmedium och koncentrerar resurserna kring det, utan fördelar resurs-
erna lika. Företaget föredrar inte heller att möta konkurrenterna i gemensamma medier, utan
vill istället dominera ett udda medium. Vidare följer företaget inte upp produktplaceringen
med en kampanj. Ericsson tycker att det är bättre att fokusera på ett medium och göra någon-
ting bra, än att göra alltför många saker. Därför väljer företaget ett huvudmedium och lägger
resurserna på detta. Har företaget en budgetsituation som är begränsad kan bara en eller ett
fåtal kanaler väljas. Har företaget tillgång till en större budget, kan en kombination av alla
väljas. Företaget arbetar traditionellt sett mycket med TV-reklam, men samordnar olika
medier för att nå ut med budskapet. Produktplacering i sig är bara en gnista, ett sätt att sätta
igång en större aktivitet. Det gäller sedan att utnyttja produktplaceringen, både med PR-
arbete, pressarbete och eventuellt riktad reklam. Om Ericsson visar en produkt i en film så
skall företaget samtidigt jobba med annonsering där företaget promotar den produkt som finns
med i filmen, tillsammans med filmen. Ericssons alla återförsäljare skall ha speciella utställ-
ningsenheter som visar produkten i kombination med filmen.

Vi konstaterar att Volvo inte bestämmer sig för ett huvudmedium, utan har tagit beslutet att
fördela resurserna lika. Från detta drar vi slutsatsen att företaget troligen anser sig nå sin
målgrupp med lika stor påverkan oavsett en betoning på ett specifikt medium vid produkt-
placering. Däremot finner vi att Volvo helst vill dominera ett medium, vilket vi tror beror på
att företaget vill synas tydligt. Vi finner att Ericsson i motsats till Volvo följer teorins
rekommendationer och väljer ett huvudmedium, TV. Vidare noterar vi att företaget framhäver
vikten av att stödja huvudmediet med andra medier. Bland annat använder Ericsson produkt-
placering, och vidare arbetar företaget med olika sorters promotion i samband med denna. Vår
slutsats i detta fall blir att Ericsson samordnar aktiviteterna för att nå bästa effekt.
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6.3. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företag väljer att produktplacera i film med tanke på
att det är ytterligare ett tillvägagångssätt för företaget att visa sig på. Denna typ av promotion
är även ett bra förfarande för företaget att nå sina kunder. I stor utsträckning försöker näm-
ligen företagen välja film där publiken är företagets målgrupp. Företag kan vinna på att
använda sig av produktplacering tack vare att de får tillfälle att exponera sina produkter på ett
naturligt och ofta omedvetet sätt. Denna naturlighet är något som vi noterar att företagen
lägger stor vikt vid. Emellertid är detta inte något som vi tycker att teorin poängterar tillräck-
ligt, vilket vi anser borde göras. Företag som är etablerade och världsomspännande kan få ett
ypperligt tillfälle att lansera nya modeller om en film sammanfaller med företagets image och
nisch. Genom att produktplacera i film, får företaget möjlighet att nå ut globalt om filmen
visas på många marknader. Däremot använder inte företag placering i film som ett huvud-
medium, vilket kan bero på att produktplacering inte anses som ett nog starkt verktyg. Risk-
erna företagen ser med produktplaceringen är att produkten kan få ett för stort utrymme i
filmen, och att placeringen då blir onaturlig. Vidare råder det delade meningar vad gäller
möjligheten att mäta hur effektiv produktplaceringen blivit. Volvo menar att sådana mättal
inte existerar, samtidigt som Ericsson säger att en mätning av effektiviteten sker ytterst nog-
grant. I vår mening bör Volvo bättre undersöka möjligheterna för en mätning av detta, i syfte
att bättre kunna fastställa effektiviteten och på så sätt undvika onödig användning av
ekonomiska resurser. Vad gäller just effektivitetsmätning är även meningarna delade i teorin.
En teori menar att företaget kan fastställa det troliga resultatet och beräkna effektiviteten på
de pengar företaget spenderat på produktplaceringen. Detta kan göras eftersom marknads-
föraren känner till publiken, och i vilket sammanhang produkten kommer att presenteras. En
annan teori pekar däremot på att det inte finns en etablerad måttstock för att fastställa över-
talningsförmågan hos hybrida meddelanden. Dessutom anser denna teori att nuvarande till-
gängliga måttstockar inte är lika noggranna som de för annonser. Slutligen konstaterar vi att
företagen går mer på en känsla, än följer teorin. Detta kan bero på att produktplacering är ett
relativt nytt forskningsområde, så att de företag som använder sig av detta promotionverktyg
kanske inte känner till alla de metoder som finns tillgängliga.

6.4. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING

Under uppsatsens arbete har vi stött på olika områden som vi anser inte finns att hitta i den
befintliga teorin eller är ringa beskrivet. Våra tips för fortsatta undersökningar är att studera
etikens plats inom ämnet produktplacering. Vi tänker här på publikens omedvetna uppfattning
av produktplaceringen, och dess påverkan på individen. Vidare finner vi inte att publikens
reaktioner på produktplacering i någon större utsträckning är undersökta, varför studier på
effekter hos dessa kan vara intressant att titta närmare på. Dessutom skulle en jämförande
studie av de olika medier produktplacering kan förekomma i, vara av intresse. Avslutningsvis
konstaterar vi att produktplacering överhuvudtaget är ett område där forskningen inte är djup-
gående, och borde därför studeras i större utsträckning.
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE

Vänligen presentera dig.
Vilken befattning innehar du?
På vilken avdelning inom X arbetar du?
Hur länge har du arbetat på X?

Produktplacering
Hur länge, ungefär, har X använt produktplacering som ett promotionverktyg?
Sköts det centralt från Sverige?
Vad ser ni för skäl till att välja produktplacering som kommunikationskanal?
Hur identifierar ni målgruppen?

Produktplacering och olika medier
Vilka olika medier använder ni er av i er produktplacering?

Produktplacering i film
Varför väljer ni att produktplacera i mediet film?
Väljer ni en viss typ av film när ni produktplacerar?
Hur vill ni att produktplaceringen skall utformas i filmen, för att placeringen skall vara
effektiv?
Vilken uppfattning vill ni att publiken skall ha av den/det som använder eller nämner
produkten i filmen?
Hur vill ni att produkten skall placeras i filmscenerna? Varför gör ni det valet?
Ställer ni motkrav på filmbolaget när ni produktplacerar? Vilka?
Vilka förutsättningar anser ni som finansiär, behövs för att produktplacera i en specifik film?

Produkten och dess meddelande
Skall produkten vara av en viss karaktär för att ha möjlighet att bli produktplacerad?
Vill ni skapa en viss image av produkten med hjälp av produktplacering? Vilken?
Sänder företaget ut information om produkten samtidigt?
Hur pass bra måste produkten passa in i filmens handling?
Hur viktigt är det att produkten blir igenkänd i filmen?
Hur viktigt är det att publiken kommer ihåg produkten?
På vilket sätt anpassas produkten för att skapa en personlig betydelse för tittaren?
Hur vill ni att publiken skall tolka produkten och dess meddelande? Hur vet ni att
meddelandet tolkas på det sätt ni avser?
Skall meddelandet ha en viss karaktär för att passa in i produktplacering i en film?
Hade ni en klar bild av vem som är mottagare av meddelandet?
När ni produktplacerar, under vilken tidsrymd anser ni att ert meddelande sedan kommer ut?
Intensifierar företaget den övertalande påverkan, alltså blir budskapet utformat på ett
kraftfullare sätt med produktplacering?

Risker och nackdelar
Ser ni några risker med produktplacering?
Om risker, hur förebygger ni dem?
Ser ni några nackdelar med produktplacering?
Om nackdelar, hur undviker ni dem?



Feedback
Följer ni upp produktplaceringen med en kampanj?
Mäter ni feedback på produktplaceringen? Hur går ni tillväga när ni mäter?
Hur uppskattar ni att produktplaceringen har blivit effektiv?

Medieval
Efter vilka kriterier väljer ni medium?

Räckvidden, Frekvensen.
När ni väljer att produktplacera i en film, tycker ni att ni når ut till hela målgruppen?
När vet ni att det är rätt tillfälle att sända ut meddelandet för att nå ut till så många av
målgruppen som möjligt?

Målgruppens egenskaper
Väljer ni medier där publikens egenskaper överensstämmer med egenskaperna på era
kunder?

Kostnaden
Hur mycket styr kostnaderna valet av medium?
Hur utvärderar ni kostnaden för varje medium, i relation till hur många ni når ut till?

Hur reklamen skall planeras
Tar ni hänsyn till årstiderna eller säsongerna när ni skall produktplacera? Är någon årstid
eller säsong bättre än de andra?
Konkurrens existerar bland olika medier, tar ni det med i beräkningen vid medieplaneringen?
På vilket sätt?

Hur samordningen skall se ut av valda medier
Vilka olika medier samordnas för att nå ut med budskapet?
Väljer ni ett huvudmedium och koncentrerar resurserna på det?
Hur ser resursfördelningen ut kring samordningen?
Föredrar ni att möta konkurrenterna i gemensamma medier eller föredrar ni att dominera ett
udda medium?

Kvalitativa faktorer
Överväger ni vilket medium konkurrenterna använder, när ni skall välja medium för
produktplaceringen?
Hur vet ni att produktplacering är det bästa valet för att skapa en reaktion som är önskvärd?
Väljer ni medium efter dess tekniska förmågan att kunna presentera ett budskap med till
exempel ljud, färger, olika format, etcetera?
Väljer ni medium efter möjligheten för olika medier att skapa en reaktion på ett
reklammeddelande?


