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1.1 Bakgrund

Dagens konsumenter ställs inför allt fler valmöjligheter eftersom utbudet av

varor och tjänster ständigt ökar. När konsumenterna gör sina val har de en

stor mängd information till sitt förfogande. Tillgången till information kan

underlätta för konsumenterna att göra jämförelser mellan likvärdiga

produkter1 från olika leverantörer avseende exempelvis pris och kvalitet.

Därefter har kunderna möjlighet att fatta det beslut som de själva finner

mest tillfredsställande. En möjlig följd av detta är att det blir allt viktigare

för konsumentvaruproducenter att differentiera sig. Om en

märkesinnehavare2 inte lyckas att särskilja sin produkt, kan det bli svårt att

få konsumenterna att se fördelarna med just den produkten och försäkra

dem om att det är den och ingen annan som de behöver. Genom att skapa en

differentierande varumärkesidentitet3 kan chanserna dock öka att de

konsumenter som är ute efter de egenskaper som varumärket besitter,

kommer att köpa just den produkten.  En annan aspekt som anses viktig är

att ta reda på hur konsumenterna uppfattar företagets kommunicerade

budskap, eftersom konsumenterna ibland har en helt annan bild av det än

den företaget tror sig sända ut (Foxall et al., 1998).

Det räcker dock inte med en stark varumärkesidentitet, märkesinnehavaren

måste även ha förmågan att kommunicera identiteten på ett sätt som

uppmärksammas av de konsumenter man riktar sig till. Idag finns en mängd

olika sätt att kommunicera sitt budskap och ett stort antal kanaler företagen

                                                          
1 Enligt Kotler (1997, s.9) är en produkt "anything that can be offered to satisfy a need or a want."
Begreppet produkt inkluderar, enligt Kotler (1997), inte enbart varor utan även tjänster och idéer.
När vi i uppsatsen refererar till produkt ser vi det enligt denna definition.
2 Med märkesinnehavare avser vi ägaren av varumärket.
3 Med varumärkesidentitet menas "de associationer som företaget bakom varumärket aspirerar på
att skapa och upprätthålla på marknaden" (Uggla, 2001 s.83) Begreppet diskuteras mer utförligt i
stycke 3.5.2
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kan göra det genom. I Kotlers (1999) kommunikationsmix, finns det fyra

olika kommunikationsverktyg: reklam, försäljningskampanjer, PR och

publicitet samt personlig försäljning. För att påverka kundernas köp, kan en

marknadsförare använda sig av valda delar av kommunikationsmixen

Ett verktyg som inte nämns i kommunikationsmixen, men som enligt flera

författare (Balasubramanian, 1994; Gupta et al. 2000) blir allt vanligare, är

produktplacering. Produktplacering innebär enligt d’Astous och Chartier

(2000) att en märkesinnehavare exponerar sina produkter i filmer och TV-

program4. Produktplacering innebär emellertid inte endast placering av

produkter, utan även exponering av varumärken eller företagsnamn. Enligt

Balasubramanian (1994) har denna exponering förekommit i filmbranschen

långt innan begreppet produktplacering uppfanns. Utvecklingen mot den

moderna formen av produktplacering började i USA sent på sjuttiotalet. På

åttiotalet fick produktplacering en tydlig inriktning, då företag rutinmässigt

började betala filmmakarna ansenliga belopp för att få placera sina

produkter i filmerna. På nittiotalets senare hälft har man sett en ökande

tendens till detsamma i svensk spelfilm.

Enligt Gupta et al. (2000) ser företag produktplacering som ett

kommunikationsverktyg som når ut till en mycket bred publik. Samtidigt

levererar det ett långvarigt budskap, eftersom filmen inte bara ses under den

period den visas på bio, utan även åtskilliga år därefter då den visas på TV

och hyrs på video och DVD. Balasubramanian (1994) påpekar vidare att det

kan finnas nackdelar med produktplacering. Bland annat hävdar han att

exponeringen vid produktplacering får en mindre direkt effekt än oftare

förekommande kommunikationsverktyg. Dessutom är det, liksom med

annan marknadskommunikation, mycket svårt att mäta effekterna och

lönsamheten av produktplacering.

                                                          
4 Produktplacering definieras ytterligare i stycke 1.5.
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1.2 Problemdiskussion

Som antyds i bakgrunden får varumärkesidentiteten en allt ökande

betydelse, därför lägger många märkesinnehavare stor vikt vid att  försöka

förmedla densamma. Sätten att göra detta är många, och med hänsyn tagen

till vilken typ av produkt det gäller och den tilltänkta målgruppen, tar

företagen ställning till vilken eller vilka kommunikationskanaler och -

verktyg som lämpar sig bäst för just deras varumärke och det budskap de vill

sända ut. Kan det vara så att möjligheterna att förmedla ett varumärkes

identitet varierar med valet av kommunikationsverktyg, till följd av att de

olika verktygen inte har exakt samma egenskaper?

Ett möjligt verktyg i strävan att förmedla detta budskap till konsumenterna

är tidigare nämnda produktplacering. Liksom andra

kommunikationsverktyg torde produktplacering besitta en speciell

kombination av egenskaper som gör den mer eller mindre lämpad vid

kommunikation av en varumärkesidentitet. Vilken kombination av

egenskaper besitter produktplacering och hur ser märkesinnehavare på

produktplacering som marknadskommunikation?

Hur man lyckas med att förmedla identiteten beror inte enbart på

kommunikationsverktyget, då budskapets väg från märkesinnehavaren till

konsumenten ofta är lång och krokig. Konsumentens föreställningar,

erfarenheter och värderingar är exempel på sådant som kan inverka på hur

ett avsänt budskap uppfattas. Därför är vetskap om konsumentens beteende

betydelsefull vid utformandet av marknadskommunikationen.
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De frågor vi ämnar söka svar på är följande:

• Vilka egenskaper är specifika för produktplacering som

kommunikationsverktyg?

• Vilka förutsättningar har produktplacering att kommunicera ett

varumärkes identitet?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för produktplaceringens

förmåga att kommunicera ett varumärkes identitet, sett ur

märkesinnehavares perspektiv.

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart behandla produktplacering i

svensk spelfilm.

1.5 Vad är produktplacering?

Begreppet produktplacering kommer från engelskans ”product placement”

och innebär att företag exponerar sina produkter, sitt varumärke eller sitt

företagsnamn i filmer eller TV. Trots att begreppet produktplacering härrör

från slutet av 1970-talet förekom det redan i 1920-talets USA, då det främst

var cigaretter som exponerades. Enligt Gupta et.al. (2000) kom det riktiga

genomslaget för produktplacering i början av 1980-talet med filmen E.T., då

exponering av godiset Reese’s Pieces ledde till att försäljningen ökade med

66 procent. I svensk film har produktplacering förekommit sedan mitten av

1990-talet.

Trots att litteraturen kring produktplacering inte är så omfattande råder det

viss oenighet om hur produktplacering skall definieras och vad som skall
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räknas som produktplacering. Detta beror förmodligen på att det finns olika

sätt på vilka en produkt kan exponeras i en film. Baker och Crawford (1995)

menar att det finns fyra olika typer av produktplacering: (1) varans eller

märkesinnehavarens namn både syns och nämns i dialogen, (2) varans eller

märkesinnehavarens namn nämns men syns inte, (3) logotypen eller

förpackningen syns men nämns inte, och slutligen, (4) varan eller

märkesinnehavaren kan identifieras på grund av dess distinkta design, trots

att namnet eller logotypen varken syns eller nämns. I de svenska filmer vi

har tittat på under vårt arbete har vi stött på alla utom ett av nämnda sätt.

Det vi inte kom i kontakt med var det fall där varans eller

märkesinnehavarens namn nämndes, men inte syntes (2). Enligt en skrift

från Konsumentverket (1999) finns det tre olika sätt att produktplacera:

produkten kan synas i en scen, den kan användas av en skådespelare eller

omnämnas i manuskriptet. Olika författare betonar också olika saker i sina

definitioner av produktplacering.

"A product placement is the inclusion of a product, a brand name or the

name of a firm in a movie or a television program for promotional

purposes."

(d'Astous och Chartier, 2000 s.1)

D'Astous och Chartiers (2000) definition är bred och säger ingenting om att

exponeringen av produkten måste vara en medveten strategi från

märkesinnehavarens sida eller att märkesinnehavaren måste ge någon form

av kompensation för att det skall räknas som en produktplacering. En annan

definition lyder så här:

”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.”   

(Babin och Carder 1996, s.140)
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Inte heller Babin och Carder (1996) inkluderar i sin definition att det måste

vara en medveten strategi från företagets sida. Babin och Carder (1996)

framhäver dock varumärkets betydelse.

"Product placement is a paid product message aimed at influencing movie

(or television) audiences via the planned and unobtrusive entry of a

branded product into a movie (or television program). The typical product

placement stems from a symbiotic relationship between a moviemaker

(who controls the opportunities for product appearances in a movie) and a

product sponsor (who seeks such opportunities in exchange for valuable

consideration)."   

(Balasubramanian 1994, s.30)

I Balasubramanians (1994) definition poängteras däremot att

produktplacering är en medveten strategi från märkesinnehavarens sida och

att märkesinnehavaren betalar för att exponera sin produkt, sitt varumärke

eller företagsnamnet.

Eftersom det finns olika definitioner av begreppet produktplacering

kommer vi att ange de kriterier som vi anser måste vara uppfyllda för att

exponering av en produkt skall kallas för produktplacering och därefter ge

vår definition. Detta för att läsaren skall veta vår ståndpunkt i frågan. Våra

kriterier baseras emellertid på definitionerna från de ovan nämnda

författarna, d'Astous och Chartier (2000), Babin och Carder (1996) samt

Balasubramanian (1994). Av de tre definitionerna är det bara

Balasubramanians (1994) som inkluderar betalning. Eftersom det i svensk

film är mycket ovanligt att företag betalar för produktplacering, har vi har

valt att inte se betalning som ett krav för att exponeringen av

produkten/varumärket/företagsnamnet skall benämnas produktplacering.
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� Exponeringen av produkten måste vara en naturlig del av produktionen,

det vill säga vara integrerad i handlingen på ett eller annat sätt, och får

således inte visas separat före, efter eller på annat sätt utanför filmen.

� Företaget som står bakom produkten måste på något sätt medverka till

att den exponeras. Med detta menas att om en scen i filmen exempelvis

utspelar sig vid frukost och det på bordet ligger en tub med Kalles Kaviar,

är detta inte produktplacering om inte märkesinnehavaren medvetet

bidragit till att produkten exponeras.

Vår definition av produktplacering lyder:

”Produktplacering är en av företaget medveten exponering av en produkt,

varumärke eller företagsnamn i film, musikvideos, serier och andra TV-

produktioner.”

1.6 Tidigare forskning

Trots att produktplacering inte är ett helt nytt fenomen är forskningen kring

ämnet väldigt begränsad. Det finns ett fåtal studier som utreder om

konsumenters varumärkesmedvetenhet ökar avsevärt efter att ha sett en

film innehållande produktplacering. (Babin och Cardier, 1996; Gupta och

Lord, 1998). Dessa undersökningar pekar på att produktplacering kan vara

effektivt då ett företag vill öka varumärkesmedvetenheten, men att det

samtidigt är svårt att mäta eftersom konsumenter ofta tror sig ha sett

produktplacering som inte funnits. D’Astous och Chartier (2000) gjorde en

konsumentundersökning som visade att olika typer av produktplacering har

olika effekt på konsumenternas minne och uppfattning av placeringen.

Undersökningen visade bland annat att konsumenternas minne av

produktplaceringen var bättre om filmens huvudperson varit involverad
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medan minnet försämrades om produktplaceringen var alltför väl integrerad

i filmens handling.

Andra studier har gjorts med syfte att utvärdera konsumenters attityd

gentemot produktplacering. Nebenzahl och Secunda (1993) gjorde en

konsumentundersökning för att kartlägga attityder. De kom fram till att de

flesta konsumenter har en positiv attityd gentemot produktplacering med

undantag för några få som ansåg att produktplacering var förkastligt

eftersom det gick att jämställa med subliminalperceptionsmarknadsföring5.

Gupta och Gould (1997) kunde också utläsa en viss negativ inställning till

produktplacering, men den negativa inställningen berodde här på vilken

produkt det gällde. Konsumenter tenderade att vara mer negativt inställda

till produktplacering av produkter som alkoholhaltiga drycker och cigaretter

än till vanliga konsumentprodukter. Det har även gjorts undersökningar

som särskilt behandlar produktplacering av cigaretter, hur dessa uppfattas,

etiska aspekter samt i vilken utsträckning cigarettproducenter använder sig

av produktplacering (Gibson och Maurer, 2000; Knight, 2001).

Sharmishta och Braun (2000) har gjort en studie som undersöker hur

effektiv produktplacering är där betoningen, liksom i d’Astous och Chartiers

(2000) undersökning, ligger på konsumenternas minne av

produktplaceringen. Sharmishta och Braun (2000) diskuterar även vilka

testmetoder som är mest lämpliga för att mäta effektiviteten av

produktplacering.

Det har även gjorts jämförande studier om konsumentattityder till

produktplacering i olika länder. Karrh och Frith (2001) har gjort en

                                                          
5 Subliminalperceptionsmarknadsföring innebär att ett företag klipper in extremt korta
kommersiella budskap i en film eller ett TV-program. Dessa budskap är så korta att de inte
uppfattas, annat än i tittarens undermedvetna. Det sägs att Coca-Cola använde sig av denna typ av
marknadsföring vid en filmvisning på femtiotalet och då skulle försäljningen av Coca-Cola ha ökat
betydligt i pausen. (Foxall et al., 1998)
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undersökning där man studerat den amerikanska och singaporianska

konsumentmarknadens attityd till produktplacering medan Gould och

Gupta (2000) tittat på den österrikiska, franska och amerikanska

konsumentmarknaden. En aspekt som tas upp i dessa undersökningar är att

produktplacering är ett kommunikationsverktyg som inte går att anpassas

mellan olika nationer. Det budskapet som finns i filmen kan ju inte ändras

då den visas i ett annat land.

1.7 Studiens relevans

Vi har valt att studera produktplacering ur märkesinnehavarens perspektiv,

då tidigare forskning främst består av diverse konsumentundersökningar,

såsom konsumenters attityd till produktplacering och konsumenters

varumärkesmedvetenhet. Den relativt begränsade forskningen som gjorts ur

märkesinnehavares perspektiv behandlar främst hur man mäter

effektiviteten och den ekonomiska vinningen av produktplacering.

Våra efterforskningar pekar på att det inte har gjorts några studier som

behandlar produktplacerings förmåga att kommunicera

varumärkesidentitet. De studier som gjorts kring varumärken har undersökt

huruvida konsumenters varumärkesmedvetenhet ökar efter att de sätt en

film innehållande produktplacering, men inte hur företaget ser på

produktplaceringens förutsättningar att kommunicera ett varumärkes

identitet. Genom att studera produktplacering ur märkesinnehavarens

perspektiv kan vi även se vilka tankar som ligger bakom en

märkesinnehavares val att använda produktplacering som

kommunikationsverktyg.

Med vår uppsats önskar vi bidra till förståelsen för möjligheterna att

medelst produktplacering kommunicera ett varumärkes identitet. Vi tror att

uppsatsen kommer att vara av intresse för såväl företag som redan
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produktplacerar som företag som någon gång funderat på att använda sig av

produktplacering. Vidare hoppas vi att den skall kunna vara intressant för

dem som är intresserade av produktplacering i stort.
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22   MMEETTOODD

”Att utreda är tillräckligt svårt utan metodböcker.

När man tar hjälp av metodböcker blir det

praktiskt taget omöjligt.”

(citat ur Lundahl och Skärvad, 1992 s.7)

Citatet ovan speglar ganska väl de våndor vi

stundom kände under arbetets gång, och då i

synnerhet när det metodkapitel som här följer skulle till att skrivas. Även

om metodböckerna emellanåt gjort våra redan förvirrade hjärnor än mer

konfysa, har de trots allt i slutändan varit en nödvändighet för att reda ut

det metodologiska nystanet.

Inledningsvis presenterar vi hur vi ser på kunskap och vetenskap, för att

öka läsarens förståelse för vårt val av metod. Därefter redogör vi för vårt

vetenskapliga synsätt och valet av undersökningsansats. Avsnittet som

följer därpå behandlar kvaliteten på undersökningen, då det är en viktig

faktor för undersökningens trovärdighet och framtida användbarhet

(bland mycket annat). Kapitlet avslutas med en diskussion kring vår metod

och eventuell kritik som kan tänkas riktas mot vårt arbetssätt.

2.1 Vår syn på kunskap och vetenskap

Alla personer har olika upplevelser och erfarenheter med sig i bagaget och

allt detta gör att man ser saker och ting på olika sätt. Vill vi här försöka ge

vår syn på vetenskap och kunskap, för att underlätta för läsaren att förstå

varför vi har valt att arbeta som vi har gjort och hur vårt synsätt har

påverkat vår studie och de resultat vi fått.

Inledning

Metod

Referensram

Empiri

Analys

Slutsatser



MMEETTOODD

12

Kunskap torde vara det som ligger till grund för all forskning, då det kan

antas att avsikten med alla undersökningar är att de skall leda till ny eller

utökad kunskap. Vi anser att kunskapen är sprungen ur erfarenheter och att

erfarenheter leder till kunskap, det handlar således en växelverkan mellan

de båda. Det är svårt att få kunskap om verkligheten utan att ha upplevt eller

studerat den. Kunskapen, i sin tur, präglar hur vi uppfattar det vi är med

om, det vill säga de erfarenheter vi kommer att bära med oss.

När vi reflekterade över vad vi anser vara kunskap kom vi fram till att det

finns flera ”varianter”. Mycket av den kunskap en individ besitter är sådan

som man inte tänker på och som vi, och många med oss, kanske normalt

inte skulle benämna som kunskap, exempelvis att knyta skorna och cykla.

Den typ av kunskap vi först associerade till var teoretisk kunskap, det vill

säga sådant som vi lärt oss i skolbänken. Det är kanske föga överraskande

att vi förknippade ordet kunskap med teoretisk kunskap, eftersom studier

har utgjort en mycket stor del av våra liv. Den samlade kunskap vi besitter

hjälpte oss i genomförandet av studien. Under arbetets gång har vår

kunskap utökats och det är vår förhoppning att vår studie även kommer att

bidra till ökad kunskap för de som tar del av den.

Det finns olika uppfattningar om vad ordet ”vetenskap” egentligen innebär.

Många associerar förmodligen ordet till en kunskap med högre trovärdighet

just för att den benämns vetenskap. Vi anser på liknande sätt att ordet

vetenskap för tankarna till ”bättre” kunskap, och även om vi aldrig tidigare

reflekterat över vetenskaplighet har vi nog länge haft en uppfattning om vad

vi ansett det vara. När vi nu skall försöka sätta ord på dessa tankar, så har vi

genom många och långa diskussioner och med hjälp av otalet metodböcker

försökt resonera oss fram till hur vi på bästa sätt skall uttrycka oss för att

åskådliggöra vår uppfattning för läsaren. Patel och Tebelius (1987, s.14f)
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beskriver fyra krav på metoderna för vetenskapligt arbete, som speglar

några av de tankar vi haft:

”Kontroll över hur våra egna erfarenheter och värderingar

påverkar kunskapsbildningen”

De vetenskapliga metoder en forskare väljer att använda sig av skall hjälpa

denne att få kontroll över sina egna erfarenheter och värderingar och skapa

medvetenhet om hur de påverkar sättet på vilket kunskap bildas.

”Rätt sorts och tillräcklig mängd av information om de fenomen

vi vill ha kunskap kring”

Även om vi anser att ovanstående kriterium är viktigt, ser vi vissa

svårigheter med att säkert veta om man har hittat exakt ”rätt” information.

Med detta menar vi att det alltid finns en möjlighet att missa information

som kunde ha varit relevant för en studie, men som man av olika

anledningar aldrig stötte på. Vi anser att det trots allt är av stor vikt att ha

relevant och tillräckligt omfattande information för att genomföra en studie

på ett vetenskapligt sätt.

”God kvalitet på informationen”

Patel och Tebelius (1987) ger ingen närmare beskrivning på detta tredje

kriterium, men innebörden av god kvalitet för oss är källornas

tillförlitlighet, det vill säga att ju närmare ursprungskällorna informationen

är hämtad desto mer tillförlitlighet kan den tillskrivas. Lundahl och Skärvad

(1992) gör ett viktigt påpekande med anknytning till detta. De menar att

även om faktainsamling är viktig för en vetenskaplig undersökning, är
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insamlandet i sig inte tillräckligt för att undersökningen skall kunna

klassificeras som vetenskaplig.

Det fjärde och sista kriteriet rör forskaren och de krav som bör ställas på

denne:

”Se sammanhang i informationen, sammanställa och uttrycka

den i ett förståeligt mönster, komma till insikt”

Forskaren har en betydande roll för en studie och de resultat som uppnås.

Detta blir extra tydligt när en studie syftar till att skapa förståelse för ett

fenomen, då de forskare som genomför dylika studier med största

sannolikhet inte skulle se exakt samma mönster och sammanhang i en och

samma studie.

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt

Vi önskar skapa förståelse för produktplacerings förmåga att kommunicera

varumärkesidentitet. Förståelse är det som eftersträvas inom den

vetenskapliga grundinställning som benämns hermeneutik eller anti-

positivism, där förståelse avser ”att finna en mening” (Lantz, 1993). För att

kunna skapa förståelse är det väsentligt att se till kontexten, att sätta sig in i

de specifika förhållanden som råder. Andersson (1979) menar exempelvis

att en lösryckt mening ur en bok eller en fras ur ett samtal inte går att förstå

därför att de är delar av en helhet. De får olika innebörd i olika

sammanhang, det vill säga att sociala fenomen är bundna till en helhet.

Förståelse handlar följaktligen om helhetsförståelse.

Språket är en viktig del av de flesta individers vardag. I och genom språket

kan man skaffa sig kunskap för att kunna tolka sin omgivning och olika

fenomen eller företeelser i den (Andersson, 1979). Språket är således ett
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viktigt verktyg inom anti-positivismen, men det är inte enbart språket som

består av tecken som kan tolkas och tydas. Individer använder kroppen för

att kommunicera med sin omgivning, rörelser och mimik, och förmedlar

således olika tankar, känslor och sinnesstämningar. När en forskare har ett

anti-positivistiskt förhållningssätt är även detta sådant som denne bör

beakta då han eller hon genomför studien. Eftersom vi samlade empiriska

data till studien medelst personliga intervjuer (se stycke 2.6) var detta något

som även vi ansåg oss göra klokt i att beakta vid intervjutillfällena.

Anti-positivister menar, enligt Burrell och Morgan (1979), att det inte finns

någon kunskap som kan anses vara sann och att forskning inte kan generera

objektiv kunskap i någon form, då forskarens roll innefattas i det som skall

förstås. Forskning kräver engagemang och intresse, och därmed ligger

personligheter som en botten i alla tolkningar (Andersson, 1979). Anti-

positivisten hävdar således att det omöjligt går att ha en renodlad

forskarroll, en roll som inte påverkas av övriga livsområden. Detta kan

framstå som något negativt, men är ofta tvärtom en styrka som bör utnyttjas

(Andersson, 1979). Personlig kunskap och erfarenhet blir en nödvändig

grund för en vetenskaplig kunskap, och det anses som en vetenskaplig merit,

för att inte säga krav, att forskaren har personliga erfarenheter av det han

eller hon studerar. Vårt intresse för produktplacering var det som

föranledde vårt val av undersökningsområde. Följaktligen är vi inte helt

utan kunskaper och erfarenheter även om de vid skrivandets början inte var

av teoretisk karaktär.

2.3 Angreppssätt

Vi ämnade att med hjälp av empiriskt insamlade data dra slutsatser om den

företeelse vi studerat, produktplacering. Vi började med att studera teorier i

ämnet, men vi hade inte för avsikt att verifiera eller falsifiera en hypotes,

utan de teoretiska studierna genomfördes för att skapa en förståelse för den
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studerade företeelsen. Dessa förutsättningar ligger till grund för det sätt

med vilket vi gripit oss an vår studie, det så kallade induktiva

angreppssättet.

Patel och Tebelius (1987) menar att induktion är ett begrepp för slutledning.

En induktiv slutledning är således där forskaren utifrån empiriska

iakttagelser sluter sig till mer generella utsagor. Genom att försöka finna

mönster eller gemensamma drag i upprepade studier kan det så småningom

formas en teori. Mårtensson och Nilstun (1988) betonar dock att slutsatsen i

en induktion inte måste vara en generalisering, utan kan beröra även ett

enskilt fall, och blir då en slags sannolikhetsresonemang. Utmärkande för en

induktiv slutsats är enligt Mårtensson och Nilstun (1988) att den inte måste

vara sann, även om förutsättningarna är korrekta. Detta beror på att det vid

induktion inte är möjligt att ha fullständig kännedom om förutsättningarna

för att dessa skall kunna bestämma resultatet till hundra procent.

2.4 Kvalitativ metod

Vi vill med vår undersökning skapa förståelse för produktplacerings förmåga

att kommunicera ett varumärkes identitet, sett ur märkesinnehavares

perspektiv. För att uppnå förståelse bör forskaren enligt Alvesson och

Sköldberg (1994) använda sig av en kvalitativ metod, vilket vi har gjort

genom att intervjua ett antal aktörer på den svenska

produktplaceringsmarknaden. Lekvall och Wahlbin (1993) hävdar, liksom

Alvesson och Sköldberg (1994), att en kvalitativ metod är lämplig då man

ämnar samla in, analysera och tolka data som inte kan kvantifieras på ett

meningsfullt sätt. Eftersom vi vill uppnå en djupare förståelse anser vi att

det standardiserade informationssamlande som en kvantitativ metod

innebär, inte är lämplig för vår studie.
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Som tidigare nämnts påvisar Alvesson och Sköldberg (1994) att det primära

syftet med en kvalitativ studie är att uppnå förståelse. Genom insamling av

information söker forskaren en djupare förståelse för det problem som skall

studeras och en övergripande bild av de processer och sammanhang vari

problemet ingår.

2.5 Undersökningens kvalitet

Ett i raden av ställningstaganden som en forskare måste göra, är att utifrån

undersökningens problemställning och hur forskaren avser att bearbeta och

analysera sina resultat, välja teknik för datainsamling (Patel och Tebelius,

1987). Vid detta val måste hänsyn tas till de problem och olägenheter som de

respektive teknikerna medför. Validitet och reliabilitet är begrepp som ofta

används för att redogöra för den vetenskapliga problematik som berör dessa

olägenheter. De två begreppen har sitt ursprung i forskning där bearbetning

och analys av data är kvantitativ, vilket betyder att de har sin förankring i

mättekniska problem. Som ett resultat av detta går meningarna isär om

huruvida begreppen validitet och reliabilitet är lämpliga att använda vid

kvalitativa studier. Patel och Tebelius (1987) menar att diskussionen om

validitet och reliabilitet vid kvalitativa studier kan kännas förvirrande och

ansträngd. För att förtydliga problematiken i fråga använder de istället

andra begrepp som de menar är giltiga oavsett om det gäller kvantitativ eller

kvalitativ forskning. De fyra begreppen benämns tillämplighet, pålitlighet,

överensstämmelse och noggrannhet.
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Figur 1. Sammanfattande begreppsöversikt  (bearbetad efter Patel och Tebelius,

1987 s.82)

Då vi finner modellen användbar för vår uppsats, kommer vi i det fortsatta

resonemanget kring våra metodologiska val och tillvägagångssätt att

använda oss av de begrepp som inbegrips i modellen. Vi frångår således

uppdelningen på validitet och reliabilitet och använder oss istället av

begreppen trovärdighet och rimlighet, även om innebörden i mångt och

mycket är densamma.

2.6 Datainsamling

Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för datainsamling. Det ena

sättet är när forskaren själv samlar in data, primärdata, och det andra sättet

är användandet av redan insamlat material, sekundärdata (Eriksson och

Wiedersheim-Paul, 1997). Primärdata kan samlas in genom exempelvis

intervjuer eller enkäter. Att samla in data på detta sätt är i de flesta fall både

svårare och mer kostsamt än att använda redan befintliga uppgifter.

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) menar att man därför i första hand

bör använda sekundärdata och komplettera med primärdata vid behov. De

Tillämplighet

Pålitlighet

Överensstämmelse

Noggrannhet

Kvantitativt: Reliabilitet

Kvalitativt: Trovärdighet

Kvantitativt: Validitet

Kvalitativt: Rimlighet

Kvantitativt: Precision, objektivitet

Kvalitativt: Samvetsgrannhet,
                   ärlighet
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betonar även den ökande betydelsen av Internet, då informationen där i de

flesta fall är mycket lättåtkomlig och informationsmängden är enorm.

Vi ansåg att vi svårligen kunde utföra vår studie på ett tillfredsställande sätt

genom att enbart använda oss av sekundärdata. En anledning till detta var

att vi inte trodde oss kunna finna tillräckligt med information i redan

insamlat material för att finna svar på våra frågor. En annan, betydande

orsak, var att vi ansåg att trovärdigheten för vår studie skulle öka väsentligt

om delar av insamlade och använda data kom direkt från källorna, istället

för att ha hämtats från någon webbsida där informationens tillförlitlighet

ofta är svårbedömd. Vi använde oss emellertid för den skull inte enbart av

primärdata. Mycket, för att inte säga all, information till vår förstudie bestod

av artiklar och böcker inom eller närbesläktat med undersökningsområdet,

vilka gav en överblick över tidigare forskning och som låg till grund för den

valda problemställningen.

För insamlingen av primärdata valde vi att använda oss av intervjuer.

Eftersom syftet med vår studie var att skapa förståelse för en företeelse, i

detta fall produktplacerings förmåga att kommunicera ett varumärkes

identitet, kändes det som ett naturligt val att använda intervjuer som en del i

skapandet av denna förståelse. Vi ville ta del av respondenternas kunskap

om och erfarenheter av produktplacering och ansåg att det bästa sättet att

göra det var genom personliga intervjuer. Datainsamling medelst intervjuer

ger stora möjligheter vad gäller vilka typer av frågor och andra stimuli som

kan användas. Hur omfattande intervjun kan bli är självklart avhängigt den

tid som respondenten kan avsätta. Då våra förhoppningar var att få lov att ta

omkring en timme av respondenternas tid i anspråk, såg vi goda möjligheter

att kunna göra tämligen djupgående intervjuer.
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2.6.1 Tillämplighet

Kvalitativa studier handlar om att skapa förståelse för ett fenomen, vilket vi

som tidigare nämnts ämnade göra bland annat genom att göra personliga

intervjuer. Patel och Tebelius (1987) menar, att för att resultatet av

forskningen skall vara tillämpligt, måste de intervjuade vara relevanta för

studien och kunna bidra till förståelsen genom sin kunskap och/eller

erfarenhet inom det studerade området. Väsentligt blir då att individerna i

urvalsgruppen uppfattar fenomenet eller problemet som betydelsefullt för

att vilja ge sina personliga synpunkter. Respondenterna i våra intervjuer har

alla erfarenhet från produktplacering och har hjälpt till att öka vår förståelse

för fenomenet genom att delge oss sina tankar och funderingar kring ämnet.

Då samtliga har erfarenhet från arbete med produktplacering kan de därför

sägas vara tillförlitliga källor och i allra högsta grad relevanta intervjuobjekt

för vår studie.

För att ta reda på vilka företag som har produktplacerat i svensk spelfilm

ansåg vi att det enklaste sättet vore att helt sonika titta på svensk spelfilm.

Vi bestämde oss för att se filmer producerade efter 1998, eftersom vi trodde

att det ökade chanserna för att få tag på personer som arbetat med

produktplacering förhållandevis nyss. De filmer vi såg var Zingo (1998),

Hamilton (1998), Beck – Hämndens pris (2000), Vägen ut (1999), Hassel -

Förgörarna (2000) och Livvakterna (2001). Då vi inte hade för avsikt att

göra jämförelser mellan olika filmgenrer, utan bara var intresserade att se

vilka företag vi kunde kontakta, valde vi inte filmer efter några speciella

kriterier. Efter att ha sett filmerna kunde vi sammanställa en lista på ett

antal företag som vi kunde söka upp för att be om intervjuer. Via telefon

kontaktade vi sedan de respektive företagen och bad att få prata med den

eller de personer som var ansvariga för produktplacering. Somliga visade sig

vara svårare att få tag på än andra, och det tog oss ett par veckor innan vi

lyckats komma i kontakt med samtliga på vår lista. Dessvärre var gensvaret
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inte det vi hade hoppats på. De allra flesta hade på tok för mycket att göra

och hade därför inte tid med oss. Vår ”plan B” var att göra telefonintervjuer

istället, men inte heller det fanns det tid till. Till Toyota och SEAT fick vi

dock komma och respondenterna satte av gott om tid till intervjuerna. På

Toyota talade vi med marknadschefen Anders Hellborg och på SEAT talade

vi med Lisbeth Hansson och Carola Iwar, marknadsansvarig respektive PR-

ansvarig. Vi fick även en intervju med ett tredje företag, men den blev i ett

sent skede inställd och vi hade inte tid att börja leta företag återigen.

Utöver representanterna från företagen ville vi komma i kontakt med en

produktplaceringsagent. Vi hoppades att en sådan intervju kunde bidra till

ökad förståelse för produktplacering och att en agent skulle ha möjlighet att

ge oss information om flera företag och deras syn på produktplacering. Efter

mycket sökande på Internet, fick vi tag på ett namn på en

produktplaceringsagent vid namn Kaisa Åkerlund. Då vi bara hade fått tag i

hennes mailadress skickade vi en förfrågan den vägen. Hon ställde gärna

upp på en intervju och efter telefonkontakt kom vi överens om dag och tid

att träffas.

2.6.2 Struktur och genomförande av intervjuerna

Intervjuer kan se mycket olika ut, beroende på vilken struktureringsgrad de

ges. I ena ändan av spektrumet finns den öppna intervjun, vilket avser att

intervjuaren ställer en öppen fråga som respondenten fritt kan uttala sig om

och utveckla sina funderingar kring. I motsatt ände finner man den

strukturerade intervjun. Då ställer intervjuaren frågor med en förutbestämd

inbördes ordning och med fasta svarsalternativ som respondenten får ta

ställning till. Mellan dessa två extremer återfinns den riktat öppna och den

halvstrukturerade intervjun. Den sortens intervjuer som vi genomförde

klassificeras, med Lantz (1993) termer, som riktat öppna intervjuer. Lantz

(1993) beskriver att i den riktat öppna intervjun får respondenten beskriva
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sin bild av verkligheten, och intervjun ger således data som ökar förståelsen

för människors subjektiva erfarenheter. Intervjuarens frågeställning gäller

individens upplevelse av en företeelses kvaliteter, i vårt fall fokuserades

följaktligen diskussionen på området produktplacering. Upplägget på

intervjun är ofta sådant att en vid fråga belyses med olika frågeområden, där

intervjuaren följer upp inom de olika områdena.

Vi utformade två intervjuguider som skiljde sig något åt, då vi inte ansåg oss

kunna använda identiska intervjumallar när vi träffade

produktplaceringsagenten som när vi träffade märkesinnehavarna. De båda

intervjuguiderna fokuserade inte helt överraskande på området

produktplacering, men innehöll även frågor av det mer allmänna slaget.

Delar av intervjuguiden behandlade varumärkesidentitet och bestod även till

viss del av frågor som rörde företagens kunder eller potentiella kunder. Vi

hade inte för avsikt att ställa frågorna precis som de står presenterade i

intervjuguiderna, inte heller önskade vi någon speciell inbördes ordning.

Guiderna användes enbart som ett stöd under intervjuerna.

2.6.3 Pålitlighet

Pålitlighet åsyftar enligt Patel och Tebelius (1987) i vilken utsträckning

forskaren lyckas undvika sådant som kan hindra ett bra informationsutbyte,

till exempel missförstånd till följd av krångliga frågor eller en bullrig och

störande intervjumiljö.

Samtliga våra intervjuer genomfördes i tysta och lugna miljöer, utan synliga

störningsmoment. Vi blev aldrig avbrutna av telefonsamtal eller annat.

Innan vi började intervjuerna frågade vi respondenterna om det var okej att

vi spelade in samtalet, vilket inte någon invände mot. Vi presenterade också

oss själva, vad uppsatsen i stort handlade om och vad som var syftet med
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intervjun. Alla respondenter verkade avslappnade och naturliga, och det

kändes inte vid något tillfälle ansträngt eller jobbigt.

Både vid datainsamling och vid databehandling är det viktigt att kunna

argumentera för graden av pålitlighet i informationen som inhämtats, det

vill säga att forskaren måste kunna visa att tolkningarna inte bygger på

förutfattade meningar eller slentrianmässiga uppfattningar (Patel och

Tebelius, 1987). Vid kvalitativ forskning uttrycks pålitligheten i termer av

trovärdighet. Det är ett begrepp som även Mårtensson och Nilstun (1988)

använder sig av. Trovärdighet anses enligt dem uppnås när läsaren anges

goda skäl för att tro på det som står skrivet. De presenterar en

trovärdighetsnorm som lyder:

”Forskningsrapportens teser bör vara underbyggda med argument vars

hållbarhet och relevans är eller görs klara för målgrupperna”

(Mårtensson och Nilstun, 1988 s.71)

Med detta menas följaktligen att trovärdighetsnormen inte kräver att de

presenterade teserna nödvändigtvis är korrekta, utan endast att det ges goda

anledningar att anta att så är fallet.

Patel och Tebelius (1987) menar att en grundläggande förutsättning för att

tolkningen av materialet skall bli trovärdig är att respondenterna lämnar

sanningsenliga uppgifter. Lika viktigt som det är att intervjupersonerna är

relevanta för studien är det att dessa personer tycker att ämnet som

behandlas känns relevant för att de skall vilja lämna utförlig information. Då

respondenterna i vår studie arbetar med produktplacering, om än i olika

stor utsträckning, torde deras intresse och engagemang vara stort. Detta var

också intrycket vi fick vid samtliga intervjuer. Respondenterna verkade ha

en positiv inställning till produktplacering och syntes tycka att det var roligt
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att tala om det. Vidare finner vi ingen anledning till varför respondenterna

inte skulle vara sanningsenliga, då de frågor vi ställde inte berörde några

känsliga eller personliga områden, utan respondentens erfarenheter och

kunskap om produktplacering.

Viktigt för trovärdigheten är också hur insamlade data registreras, då det i

all informationsinhämtning finns en risk att någon information går förlorad

(Patel och Tebelius, 1987). Det är forskarens uppgift att se till att denna

förlust blir så liten som möjligt och måste därför vara mycket uppmärksam

vid intervjutillfället. Respondentens minspel, kroppsspråk och tonfall är

exempel på sådant som forskaren, i anti-positivistisk anda, bör notera och

ha i minnet vid tolkning och analys av materialet. Vi använde vid samtliga

intervjuer en diktafon vilket möjliggör för oss att gå tillbaka och lyssna på

intervjuerna om och om igen. Minspel och kroppsspråk gavs vi möjlighet att

registrera på plats och då vi medverkade båda två bör förlusten av dylik

information ha minskat.

Trovärdigheten kan enligt Patel och Tebelius (1987) också påverkas av

forskarens distans, eller brist därav, till det studerade fenomenet. Anti-

positivister betonar, som tidigare nämnts, att det råder en enhet mellan

vetenskap och personlighet och att forskningen kräver engagemang och

intresse. Att kombinera engagemang och distansering kan tyckas svårt, men

Patel och Tebelius (1987) menar att forskaren måste försöka distansera sig

eftersom de tolkningar som görs kräver en öppenhet. Med det menas att

forskaren inte går in med förutfattade meningar om vad tolkningen skall

leda fram till. Vi anser att förutsättningarna att hålla en viss distans är bättre

då man är två, eftersom man då har möjlighet att ifrågasätta varandra på ett

sätt som inte sker om man arbetar på egen hand.
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2.7 Tolkning och kvalitativ analys

Då denna uppsats syfte och forskningsfrågor var sådana att vi ämnade ta del

av människors subjektiva uppfattning om en företeelse, krävdes det att vi i

studiens slutfas gjorde en omfattande analys av den information vi samlat in

i de intervjuer vi genomfört. I enlighet med det anti-positivistiska

förhållningssättet var vi intresserade av att se om det gick att finna

underliggande mönster eller återkommande temata i de data vi samlat in.

Då är, enligt Patel och Tebelius (1987), tolkandet den metod som forskaren

måste använda sig av.

2.7.1 Överensstämmelse

Överensstämmelse avser samstämmigheten mellan forskarens

utgångspunkt, det han eller hon sökte och det som slutligen erhölls, och

uttrycks vid kvalitativ forskning i termer av rimlighet (Patel och Tebelius,

1987). Forskaren måste således fundera kring om den insamlade

informationen stämmer överens med den verklighet han eller hon vill fånga,

det vill säga rimligheten i informationen.  Informationens rimlighet kan

bedömas efter hur tillämpliga tolkningarna är och i vilken grad de bygger på

ett rikligt material. Datainsamlingsmetoden bedöms efter dess möjlighet att

ge utförlig och detaljrik information.

Patel och Tebelius (1987) menar att en yttre bedömning av rimligheten kan

ske på olika sätt. Ett sätt är att låta respondenterna ta del av redovisningen

av tolkningarna av det insamlade materialet för att de på så vis kan avgöra

om det överensstämmer med deras uppfattning om det som sagts och skett.

För att säkert veta att vi förstått våra respondenter rätt, skickade vi till

samtliga respondenter ett utkast på det som nu utgör uppsatsens empiri

tillsammans med en uppmaning att kontakta oss om de hade några

invändningar.
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Tolkningarnas rimlighet kan bedömas utifrån den kunskap som finns och de

teorier som varit utgångspunkt för studien. Det finns emellertid en risk med

detta. Teorin kan enligt Patel och Tebelius (1987) komma att bli en

självuppfyllande profetia och det kan se ut att finnas en rimlighet mellan

teori och empiri som egentligen inte alls finns. För att motverka detta måste

forskaren vara inställd på att finna, och kanske rent av leta efter, nya

dimensioner och avvikelser i teorin.

2.7.2 Noggrannhet

Samhällsforskare har, enligt Holme och Solvang (1997), som uppgift att

beskriva samhälleliga förhållanden som de är i verkligheten. Med största

sannolikhet har forskaren en egen syn på verkligheten, samhället och

omgivningen. Detta gör att det blir svårt att avgöra vad som är verkligt och

hur man skall gå till väga för att vara objektiv. Då begreppet objektivitet

enligt Patel och Tebelius (1987) är en term som tillhör den kvantitativa

forskningen, använder vi oss i enlighet med deras modell (se figur 1) istället

av begreppen samvetsgrannhet och ärlighet.

En dominerande uppfattning inom samhällsvetenskaplig forskning är att all

kunskap påverkas av och därmed även är beroende av forskarens

värderingar, varför vikten av att forskaren skiljer på fakta och värderingar

betonas (Lundahl och Skärvad, 1992). Därför, menar Patel och Tebelius

(1987), beror kvaliteten på forskningen i mångt och mycket på forskarens

noggrannhet. Det är viktigt att forskaren ständigt reflekterar över processen

och begrundar sina reflektioner och de ståndpunkter han tar. Vid kvalitativ

forskning är det följaktligen också av stor betydelse att vara medveten om

och reflektera över emotionell inverkan, för att i mesta möjliga mån undvika

inblandning av egna känslor vid datainsamling och analys.
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Det är enligt Patel och Tebelius (1987) vid tolkningen som noggrannheten

och samvetsgrannheten blir extra viktig. Det må vara lätt hänt att ”bortse”

från viss information för att det är mest bekvämt eller för att informationen

är motsägelsefull. Forskaren får inte förvränga eller förfalska informationen

någon gång i processen. Om forskaren i sin redogörelse av materialet

exempelvis använder sig av citat, är det av yttersta vikt att dessa presenteras

i rätt kontext och att citatet inte på något sätt förändras. Ett sätt att visa på

noggrannheten i tolkningen är att forskaren tydligt redovisar de

ställningstaganden han gjort samt ger utförliga förklaringar till sina

tolkningar och slutsatser.

Vi har försökt att inte lägga in våra egna värderingar i vårt arbete, men som

tidigare nämnts är det omöjligt att förhålla sig helt neutral till ett

undersökningsfenomen. Genom att beskriva vår syn på kunskap och

vetenskap samt vår förförståelse har vi försökt att ge läsaren en bild av vår

syn på verkligheten, våra tidigare erfarenheter och våra värderingar. Liksom

Lundahl och Skärvad (1992) påpekar, kan det emellertid vara svårt att

identifiera och beskriva de uppfattningar och värderingar forskaren bär med

sig och hur dessa påverkar arbetet.

Det faktum att vi är två författare som tillsammans jobbar med detta alster

tror vi är något som ytterligare bidrar till att noggrannheten och ärligheten

ökar. Detta eftersom vi får två personers syn på saken och kan diskutera

sinsemellan. Dessutom har vi ett ansvar inför varandra, vilket kan bidra till

att minska frestelsen att bortse från eller förvränga ”besvärlig” information.

Slutligen har vi, som nämnts ovan, efter bästa förmåga försökt att redovisa

de ställningstaganden vi har gjort och tillika ansträngt oss för att förklara

hur vi tolkat och tänkt när slutsatser dragits.
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2.8 Reflektion över vår metod

I alla typer av studier, såväl kvantitativa som kvalitativa finns det en risk att

fel uppstår. För att försöka undvika att fel uppstår är det viktigt att man är

medveten om de risker som finns. Det kan finnas flera orsaker till att fel

uppstår under studiens gång.  Lekvall och Wahlbin (1993) menar att fel kan

uppstå tidigt i studien och innebära att man formulerar fel syfte. Syftet är

grunden för studien och därmed av yttersta vikt för studiens slutliga

resultat. Följaktligen lade vi ned mycket tid på att formulera ett syfte som

skulle spegla den problematik vi ämnade belysa. För att komma fram till ett

relevant syfte tog vi hjälp av den tidigare forskningen som gjorts och utifrån

det kunde vi urskilja ett område som inte behandlats tidigare. Vi tog även

hjälp av vår handledare och vår seminariegrupp för att formulera ett syfte

som stämde överens med det vi ville studera och som var tillräckligt brett

och tillräckligt djupt för att vår studie skulle bli relevant. Genom att lägga

ned mycket ansträngningar på att formulera syftet anser vi att vi undvikit de

fel som enligt Lekvall och Wahlbin (1993) kan uppstå i studiens

inledningsskede.

Datainsamlingen är även det ett moment som kan innebära problem. Enligt

Lantz (1993) är en risk med att använda en riktat öppen intervju att

resultaten från intervjuerna kan bli olika vilket gör att en jämförelse

försvåras. Detta var något som vi upplevde då vi sammanställde det

insamlade materialet eftersom vi tyckte att det, emellanåt, fanns oklarheter i

det respondenterna sagt. Vi kunde emellertid lösa detta problem genom att

vi hade tillfrågat respondenterna om vi fick återkomma till dem om vi ville

komplettera informationen, vilket vi också gjorde. Via e-mail och

telefonsamtal kunde vi få svar på de frågor som uppkommit under

bearbetningen och tolkningen av empiriska data.
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Ytterligare en anledning till att fel uppstår under studiens gång är

intervjuareffekter, som enligt Lekvall och Wahlbin (1993) kan vara en

nackdel med de personliga intervjuerna. Med intervjuareffekt menas att

intervjuaren genom sitt utseende, beteende eller bara genom sitt kön eller

sin ålder kan påverka respondenten och därmed även dennes svar.

Möjligheten att påverka uppkomsten av intervjuareffekter är begränsad,

därför kan vi inte heller säga att vi helt har lyckats undvika dem. De ovan

nämnda faktorerna ålder, kön och utseende kan ju svårligen ändras, och då

vi inte tidigare träffat respondenterna visste vi inte heller hur vi borde bete

oss för att minimera intervjuareffekterna.

Ytterligare faktorer som kan påverka vid en intervju är den miljö som

intervjun genomförs i, det vill säga om det till exempel är en stökig situation

med många störningsmoment. Samtliga av våra intervjuer genomfördes på

platser som var stillsamma och där vi kunde samtala i lugn och ro. Tack vare

att inga telefoner var påslagna blev vi inte någon gång avbrutna av

telefonsamtal och inte heller blev vi avbrutna av någon utomstående person.

Respondenterna hade avsatt gott om tid för intervjuerna och därför behövde

varken de eller vi känna stress på grund av tidsbrist. Alla dessa yttre

omständigheter bidrog till att vi fick givande diskussioner med våra

respondenter och vi tror inte att miljön på något vis påverkade

respondenterna negativt.

En annan faktor som kan påverka intervjun är om intervjuaren använder sig

av en diktafon för att banda intervjun kan även detta påverka, då

respondenten kan känna det obehagligt att låta sig spelas in. Vi frågade dock

våra respondenter om de var besvärade av eller misstyckte om vi spelade in

intervjun, så att ingen skulle känna sig illa till mods.



RREEFFEERREENNSSRRAAMM

30

33   RREEFFEERREENNSSRRAAMM

I detta tredje kapitel presenterar vi vår teoretiska

referensram som introducerar de för syftet

relevanta teorierna. Produktplacering går att se ur

flera olika synvinklar och vi har därför valt att

bygga upp referensramen kring tre huvudsakliga

teoribildningar; kommunikationsteorier, teorier

om varumärkesidentitet samt teorier om

konsumentbeteende, där tonvikten ligger på förstnämnda. För att läsaren

skall få en bild av vad kommande kapitel kommer att behandla kommer vi

inledningsvis presentera en översikt över de teman som tas upp i

referensramen.

3.1 Översikt

Produktplacering är ett av många sätt på vilket ett företag kan kommunicera

med marknaden och därför kommer vi att inleda referensramen med att

beskriva teorier om marknadskommunikation. Eftersom produktplacering

är ett kommunikationssätt är marknadskommunikationen den plattform vi

utgår ifrån när vi skall studera produktplacering vidare. All kommunikation

involverar en sändare, ett budskap, en kanal genom vilken budskapet

kommuniceras och en mottagare. I vår studie är det märkesinnehavaren

som är sändaren av budskapet, kanalen genom vilken budskapet

kommuniceras är filmen6 där produktplaceringen förekommer och

mottagaren är konsumenterna.

                                                          
6 Man skulle kunna tänka sig att TV:n, videon, DVD:n och så vidare är kanalen genom vilken
budskapet kommuniceras eftersom de är en förutsättning för att man skall kunna se filmen. Vi har
dock valt att se filmen som kanalen, eftersom den i första hand är en förutsättning för att man skall
kunna se produktplaceringen.

Inledning

Metod

Referensram

Empiri

Analys

Slutsatser
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Vilket budskap märkesinnehavare vill kommunicera kan variera. Syftet med

vår uppsats är att skapa förståelse för produktplacerings förmåga att

kommunicera ett varumärkes identitet, sett ur märkesinnehavares

perspektiv. Följaktligen är varumärkesidentiteten det budskap vi vill

studera. För att kunna uppfylla vårt syfte och utröna vilka förutsättningar

produktplacering har för att kommunicera ett varumärkes identitet har vi

för avsikt att ta hjälp av teorier om varumärkesidentitet.

Syftet med marknadskommunikation är att skapa någon form av respons

hos mottagaren. Budskapet som tas emot av konsumenterna är inte alltid

det budskapet som företaget avser kommunicera. Hur budskapet tas emot

av konsumenterna är av stor vikt för märkesinnehavaren och därför har vi

valt att även inkludera teorier om konsumentbeteende i referensramen.

3.2 Kommunikation

Att utveckla ett varumärke är inte tillräckligt för att öka lönsamheten hos ett

företag. En förutsättning för att företag skall kunna sälja sina produkter är

att konsumenterna är medvetna om produkternas existens och deras

fördelar. Arbetet kring ett företags marknadskommunikation är omfattande

och involverar en mängd beslut rörande vem företagen skall kommunicera

med, vad de vill kommunicera, hur budskapet skall kommuniceras och så

vidare. Vi kommer nu att presentera teorier kring kommunikation som vi

anser vara relevanta för vår studie. Inledningsvis kommer vi att presentera

kommunikationsprocessen eftersom den är basen för all kommunikation. Vi

har valt att utgå från Kotlers (1999) kommunikationsmodell, men versioner

av samma modell kan man hitta hos en mängd olika författare (bland andra

Pickton och Broderick, 2001; Smith, 1993).
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3.2.1 Kommunikationsprocessen

Kommunikation handlar enligt Kotler (1999) i grund och botten om att en

sändare vill överföra ett budskap till en mottagare. Processen att förvandla

det tänkta och avsedda meddelandet till text, bild eller vilken symbolisk

form det än må vara, benämns kodning. Sändaren väljer sedan en kanal

genom vilken han vill föra fram sitt budskap. Här uppstår en process

liknande kodningen eftersom mottagaren måste ge de sända symbolerna en

mening genom att avkoda dem.

När budskapet uppfattas av mottagaren skapas en reaktion, respons, som

sedan kommuniceras tillbaka, feedback, till den ursprungliga sändaren.

Brus är sådant som stör kommunikationsprocessen på olika sätt, vilket

medför att mottagaren får ett annat budskap än det som sändaren avsåg

eller att budskapet inte uppfattas alls av mottagaren. Det kan till exempel

vara en bullrig och stressande miljö som påverkar om och hur man

uppfattar ett budskap. Kommunikationsprocessen kan illustreras i en

modell som den nedan.

Figur 2. Kommunikationsprocessen (Kotler, 1999 s.759)

En förutsättning för att ett meddelande skall bli effektivt är, enligt Kotler

(1999), att sändarens kodning överensstämmer relativt väl med mottagarens

avkodning. Det finns, enligt samma författare, tre orsaker till att avsändaren

inte lyckas få igenom sitt meddelande till mottagaren. Den första orsaken är

Sändare Avkodning

Brus

Feedback Respons

MottagareKodning

Kanal

Budskap
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att mottagarens uppmärksamhet är selektiv. Vi utsätts dagligen för en

mängd kommersiella budskap, varav vi bara uppmärksammar en liten del.

Detta kallar Kotler (1999) selektiv uppmärksamhet. Avsändaren måste

således utforma sitt budskap på ett sätt som fångar mottagarens

uppmärksamhet. En annan orsak till att budskapet inte når mottagaren på

det sätt som sändaren avser är att mottagaren har attityder och

föreställningar som är helt individuella, vilket medför att det finns en risk

för att han eller hon förvränger meddelandet så att man hör det man vill

höra. Detta kallar Kotler (1999) selektiv förvrängning. För att nå fram till

mottagaren är det därför viktigt att avsändaren sänder ut ett lättbegripligt,

intressant budskap som repeteras ofta. En tredje orsak, som Kotler (1999)

kallar selektiv erinran, kan vara att endast ett fåtal av de meddelanden som

når mottagaren kommer att stanna i långtidsminnet.

När en märkesinnehavare beslutat sig för att kommunicera sitt budskap

finns det ett antal olika verktyg han kan ta hjälp av. Dessa verktyg är delar av

den så kallade kommunikationsmixen som kommer diskuteras nedan.

3.2.2 Produktplacering som en del i kommunikationsmixen

Kommunikationsmixen är grunden i marknadskommunikationen. Mixen är

uppdelad efter olika kommunikationssätt, det vill säga de olika verktyg

företag kan använda sig av vid marknadskommunikation. Olika författare

innefattar olika verktyg i kommunikationsmixen. Enligt Kotler (1999) och

Pickton och Broderick (2001) består kommunikationsmixen av fyra delar:

reklam, försäljningskampanjer (sales promotion), PR och publicitet samt

personlig försäljning. Smith (1993) presenterar kommunikationsmixen som

bestående av elva delar, försäljning, reklam, försäljningskampanjer,

direktmarknadsföring, publicitet och PR, sponsring, mässor,

företagsidentitet, förpackning, point-of-sale och merchandising samt word-

of-mouth. Smiths (1993) kommunikationsmix kan tyckas mer omfattande,
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men i själva verket är samtliga av dessa delar inkluderade i Kotlers (1999)

och Picktons och Brodericks (2001) kommunikationsmix, men som en del

av någon av de nämnda verktygen.

Eftersom produktplacering inte nämns som en del av

kommunikationsmixen är det inte självklart var det

kommunikationsverktyget hör hemma. Om vi utgår från Kotlers (1999)

kommunikationsmix som består av fyra olika delar, är det lättast att utesluta

de delar där produktplacering inte hör hemma, nämligen

försäljningskampanjer och personlig försäljning. Vi tror att

produktplacering hör hemma i någon av de återstående delarna, det vill säga

reklam eller PR och publicitet, och kommer därför att beskriva dessa nedan.

Reklam

Reklam är enligt Kotler (1997) ett av de vanligaste

kommunikationsverktygen. Det är dock viktigt att framhålla att reklam är

ett av flera kommunikationsverktyg. I dagligt tal används ordet reklam ofta

då man syftar på all typ av marknadskommunikation. Vi vill dock poängtera

att i uppsatsen kommer reklam enbart att användas i ordets rätta

bemärkelse, nämligen som en av flera delar av kommunikationsmixen.

Det kan vara svårt att definiera reklam eftersom det ofta kombineras med

andra former av marknadskommunikation. Pickton och Broderick (2001)

visar på att reklam ofta kombineras med försäljningskampanjer, exempelvis

i form av rabattkuponger, vilket kan göra det svårt att avgöra om det i själva

verket handlar om reklam eller just en försäljningskampanj (sales

promotion). Kotler (1999) definierar reklam på det här viset:
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"Advertising is any paid form of nonpersonal presentation and promotion

of ideas, goods, or services by an identified sponsor."

(Kotler, 1999 s.793)

I denna definition nämns inte att reklamen måste kommuniceras via

massmedia vilket gör att den kan misstolkas. Om reklamen inte överförs

genom ett massmedium skulle, som Pickton och Broderick (2001) påpekar,

en obemannad utställningsmonter passa in på Kotlers (1999) definition av

reklam trots att denna typ av marknadskommunikation vanligen inte räknas

som reklam. Därför kan det vara lämpligt att, som Wells et al. (i Pickton och

Broderick, 2001) gjort, inkludera massmedia i definitionen av reklam.

"Advertising is paid non-personal communication from an identified

sponsor using mass media to persuade or influence an audience."

(Wells et al. i Pickton och Broderick, 2001 s.456)

Crosier (i Pickton och Broderick, 2001) definierar reklam som:

"…communication via a recognisable advertisment placed in a defineable

advertising medium, guaranteeing delivery of an unmodified message to a

specified audience in return for an agreed rate for the space or time used."

(Crosier i Pickton och Broderick, 2001 s.457)

Enligt Crosiers definition skall reklam vara identifierbar (recognisable

advertisment). Detta innebär att mottagaren skall vara medveten att

budskapet som sänds ut är marknadskommunikation. Reklamen skall

vidare leverera ett budskap som inte förvrängts under processen,

(guaranteeing delivery of an unmodified message) och en i förväg
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specificerad ersättning skall utgå (in return for an agreed rate for the space

or time used). Enligt denna definition kan produktplacering inte ses som en

form av reklam eftersom produktplacering inte kan sägas vara identifierbar

då det i många fall inte är klart för mottagarna att de utsätts för en typ av

marknadskommunikation. Dessutom är det inte märkesinnehavaren som

har sista ordet vid produktplaceringen, utan filmproducenterna och därför

kan det ursprungliga budskapet förvrängas.

PR och publicitet

PR och publicitet är också en viktig del av kommunikationsmixen. I denna

del ingår bland annat sponsring och event marketing. Både Kotler (1999)

och Pickton och Broderick (2001) betonar att PR handlar om

kommunikation mellan en organisation och dess publik. Kommunikation är

dock inte specifikt för just PR eftersom alla delar i kommunikationsmixen

handlar om att kommunicera. Däremot poängterar båda författare att PR

främst handlar om att skapa en relation med mottagaren. Kotler (1997)

definierar PR på det här viset

"Public relations (PR) involves a variety of programs designed to promote

and/or protect a company's image or its individual products."

(Kotler, 1997 s. 671)

Denna definition är vid, och säger egentligen ingenting om vad som skiljer

PR från andra verktyg i kommunikationsmixen. All

marknadskommunikation syftar ju till att "promota" ett företag eller en

produkt. En annan definition förekommer i Pickton och Broderick (2001):
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"Public relations practice is the planned and sustained effort to establish

and maintain goodwill and mutual understanding between an

organisation and its  publics."

(Pickton och Broderick, 2001 s.485)

Denna definition betonar den relation som uppstår mellan sändare och

mottagare. Pickton och Broderick (2001) hävdar att PR ofta förknippas med

den identitet en organisation vill förmedla till sin målgrupp. Vidare

beskriver författaren PR som "the projection of the personality of the

organisation." (Pickton och Broderick, 2001 s.484)

Definitionerna ovan poängterar framförallt målen med denna typ av

marknadskommunikation snarare än beskriver vad det innebär. Därför kan

det vara svårt att placera in produktplacering under denna kategori i

kommunikationsmixen utan att först ta reda på vad märkesinnehavare har

för mål med placeringen. Att fastställa syftet med

marknadskommunikationen är ett moment i utformandet av

marknadskommunikationen som diskuteras i stycke 3.3.1.

3.3 Kommunikativ identitet

Marknadskommunikation i allmänhet, och reklam i synnerhet, anses vara av

stor betydelse vid uppbyggandet av ett varumärke och dess identitet.

Reklamens roll är att informera och övertyga konsumenterna om en

märkesprodukts konkurrensfördelar. Enligt Melin (1999) bör företag ge hög

prioritet åt utveckling av reklam med individuella och utmärkande drag, för

att man på ett uthålligt sätt skall kunna bygga upp ett starkt varumärke.

Den märkesuppbyggande reklamen måste tilldelas en unik identitet för att

den skall kunna generera konkurrensfördelar för märkesinnehavaren.
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Tematisk identitet

Audiell identitet

Visuell
identitet

Verbal
identitet

Kommunikativ
identitet

Målsättningen när man utformar denna identitet bör vara att förena olika

kommunikativa komponenter till en samordnad enhet. Melin (1999) menar

att de fyra viktigaste komponenterna för detta är tematisk identitet, visuell

identitet, verbal identitet och audiell identitet, vilka kan illustreras som i

figur 3.

Figur 3. Kommunikativ identitet (Melin, 1999 s.242)

Grundtanken med märkesbyggande reklam är att den skall tillföra

varumärket ett kommunikativt mervärde. För att uppnå detta är det

fundamentalt att den kommunikativa identiteten som förmedlas uttrycks på

ett likadant sätt oavsett vilken eller vilka kommunikationskanaler som

används.

Som tidigare nämnts bör målsättningen när man utformar en kommunikativ

identitet vara att förena de fyra kommunikativa komponenterna till en

enhet. Ibland kan emellertid en av komponenterna vara mer utpräglad än de

övriga, vilket präglar den kommunikativa identiteten. Melin (1999) tar

Gevalia-reklam som ett exempel där den tematiska identiteten, ”oväntat

besök”, är den viktigaste komponenten. I Hemglass fall gör den

karaktäristiska signaturmelodin att det istället är den audiella identiteten

som är mest framstående. Nokias slogan ”Connecting people” är ett exempel



RREEFFEERREENNSSRRAAMM

39

där verbal identitet är mest pregnant, medan sängproducenten Hästens ger

uttryck för en stark visuell identitet med sin blå-vitrutiga färgkombination.

3.3.1 Att utforma marknadskommunikation

Liksom annan marknadskommunikation krävs det att produktplacering

planeras noggrant innan den sjösätts. Oavsett om märkesinnehavaren avser

kommunicera sin varumärkesidentitet eller någonting annat är det av vikt

att marknadskommunikationen utformas på ett sådant sätt att man uppnår

de mål man avser med densamma. Kotler (1999) talar om sju steg som leder

fram till en effektiv marknadskommunikation. Vi tolkar Kotlers (1999)

instruktioner för utformandet av effektiv marknadskommunikation som råd

som märkesinnehavare bör beakta vid utformandet av

marknadskommunikation för att den skall bli lönsam. Vi finner det

betydelsefullt att behandla Kotlers (1999) tankar kring utformandet av

marknadskommunikation, då vi tror att det kan vara meningsfullt att se om

några steg ges mer betydelse än andra.

Steg 1: Identifikation av målgrupp

Valet av målgrupp är avgörande när företaget bestämmer vad som skall

kommuniceras, hur det skall kommuniceras, när det skall kommuniceras,

var det skall kommuniceras och till vem det skall kommuniceras. Det är

viktigt för företaget att ta reda på hur målgruppen uppfattar dem, deras

produkter och deras konkurrenter.

Steg 2: Fastställande av syftet med marknads-

kommunikationen

Företagens slutgiltiga mål med marknadskommunikation är, enligt Kotler

(1999) alltid att få konsumenterna att köpa deras produkter och därigenom

öka lönsamheten. Köpet är dock slutresultatet av en lång beslutsprocess hos

konsumenten. Företaget kan sträva efter en kognitiv respons, vilket innebär
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att de vill göra konsumenten medveten om produktens existens. Företaget

kan även sträva efter en affektiv respons, vilket går ut på att ändra

konsumentens attityd. Slutligen kan målet vara att få konsumenten att

skrida till handling.

Steg 3: Utformande av budskapet

När företagen utformar budskapet måste de tänka på budskapets innehåll,

budskapets struktur, budskapets format och vem som skall förmedla det.

Budskapets innehåll skall göra konsumenten medveten om produktens

fördelar gentemot konkurrerande produkter och därigenom ge

konsumenten anledning att tänka på produkten när det är dags för köp.

Företagen kan vädja till konsumenten på tre olika plan; rationellt,

emotionellt och moraliskt. Det rationella vädjar till målgruppens eget

intresse genom att till exempel framhäva produktens kvalitet, pris eller

värde. Syftet med den emotionella vädjan är att framkalla känslor hos

konsumenterna, såväl negativa som positiva. Det gör företagen genom att

framkalla känslor som rädsla, skuldkänslor, stolthet och lycka. Slutligen kan

företagen använda sig av moralisk vädjan, framförallt för att få konsumenter

att till exempel ta ansvar för miljön och motverka rasism. Både Kotler (1997)

och Pickton och Broderick (2001) menar att ett budskap får mer

uppmärksamhet om budskapets innehåll avviker en aning från mottagarens

uppfattning, då detta lättare skapar en reaktion hos vederbörande.

Vid utformandet av budskapets struktur har företagen flera olika

valmöjligheter. De kan exempelvis välja om de vill ha ett ensidigt eller

dubbelsidigt budskap. Ett dubbelsidigt budskap innebär att

märkesinnehavaren även kastar ljus på något av produktens

tillkortakommanden. Huruvida företagen bör använda sig av dubbelsidiga

eller ensidiga budskap varierar mycket med situationen. En sak som man,

enligt Kotler (1999) skall akta sig för är att dra slutsatser åt konsumenterna
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eftersom konsumenterna då ofta kan känna sig fördummade och därför få

en negativ bild av företaget. Dessutom kan det medföra att man utesluter

vissa potentiella kunder. Om man skulle presentera Amelia som en tidning

bara för kvinnor i karriären kanske man skulle gå miste om icke-

karriärskvinnor som annars skulle läsa tidningen. Vid utformandet av

budskapet kan företaget också välja i vilken ordning argumenten skall

presenteras.

Formatet är viktigt oavsett om det handlar om TV-reklam, radioreklam eller

tryckta annonser. Röster, kroppsspråk, färger, layout och så vidare är därför

alla viktiga faktorer när man utformar budskapet. Budskap som framförs av

attraktiva eller populära personer får mer uppmärksamhet och högre grad

av igenkänning. Därför är det vanligt med så kallade celebrity endorsers.

Det är också viktigt att källan är trovärdig, till exempel att en tandläkare

uttalar sig om en tandkräm eller ett tuggummi.

Steg 4: Val av kommunikationskanal

Företaget måste, förutom att välja kommunikationssätt, välja vilken

kommunikationskanal de skall använda sig av. Exempel på

kommunikationskanaler är TV, radio och tidningar eller i fallet med

produktplacering, film. Både kommunikationssättet och kanalen måste

anpassas efter målsegmentet. Vilken kanal man väljer att kommunicera

genom kommer att påverka budskapets innehåll eftersom "The medium is

the message" (McLuhan citerad i Kotler, 1997 s.604).

Det finns två alternativ då företaget skall välja kommunikationskanal,

personliga och opersonliga kommunikationskanaler. En viktig del av de

personliga kommunikationskanalerna är word-of-mouth eftersom de allra

flest konsumenter anser att en personlig rekommendation från en bekant är



RREEFFEERREENNSSRRAAMM

42

oerhört viktig. Därför har det arbetats fram en mängd olika tillvägagångssätt

för företagen att sprida sitt goda rykte.

Steg 5: Analysera feedback

Efter att ha implementerat marknadsföringsplanen är det viktigt att man gör

en utvärdering så att man vet om man skall gå vidare med samma strategi.

Detta gör man genom en undersökning där man tar reda på om

konsumenter minns budskapet, hur många gånger de sett det, vad det är de

kommer ihåg, vilka känslor det framkallade och så vidare.

Steg 6: Fastställande av marknadskommunikationsbudgeten

Kotler (1999) nämner fyra olika sätt att fastställa kommunikationsbudgeten.

Affordable method innebär att företaget bestämmer budgeten utifrån hur

mycket de tror att företaget har råd med. Percentage-of-sales metoden

innebär att man lägger fast att promotionbudgeten skall utgöra en viss

procentsats av den totala försäljningen. Den tredje metoden, competitive-

parity-method innebär att företagen genom att titta på sina konkurrenters

budget avgör hur mycket som skall spenderas. Den sista metoden, objective-

and-task-method innebär att företagen tittar på syftet med

marknadsföringen, vad som måste genomföras för att syftet skall uppfyllas

och se hur mycket det skulle kosta för att avgöra budgeten.

Steg 7: Fastställande av kommunikationsmixen

Företagen måste bestämma hur de skall kombinera de olika

kommunikationsverktygen. Det gäller att kombinera reklam,

försäljningskampanjer, PR och publicitet och personlig försäljning på ett

effektivt sätt. Företag inom samma branscher kan använda sig av helt olika

kombinationer. Det är även viktigt att företaget tar hänsyn till vilken

marknad de vänder sig till, hur redo konsumenterna är att köpa produkten

och var i produktlivscykeln produkten befinner sig.
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Enligt Kotler (1999) är de ovan beskrivna stegen vägen till effektiv

kommunikation. Kotler (1999) ger ingen förklaring till vad han menar med

effektiv marknadskommunikation men vi tolkar det som att det handlar om

att utforma en marknadskommunikation som i slutändan genererar pengar.

Apéria (2001), som också diskuterar kommunikationens effekter, visar

kopplingen mellan marknadskommunikation och lönsamhet med hjälp av

en modell utformad av Rossiter och Percy.

3.3.2 Kommunikationseffekter

Även Rossiter och Percy (i Apéria, 2001) påpekar att företagets slutgiltiga

mål med marknadskommunikation är lönsamhet:

"A firm would not, or should not, spend money on advertisisng

communications or promotions unless the expenditure more than pays for

itself by ultimately increasing or protecting profit"

 (Rossiter och Percy, i Apéria, 2001 s.89)

Enligt Rossiter och Percy (i Apéria, 2001) kan man i en modell i sex

sekvenser visa hur reklam och annan marknadskommunikation kan kopplas

ihop med marknadsandel, försäljning, brand equity7 och lönsamhet. Genom

att passera dessa sekvenser går företagets marknadskommunikation från att

exponera produkten för konsumenterna till att slutligen bli lönsam.

Kommunikationen beskrivs vidare ha dels långsiktiga och dels kortsiktiga

effekter. De kortsiktiga effekter som nämns av Rossiter och Percy (i Apéria,

2001) är att företaget genom marknadskommunikationen når ut till sin

målgrupp och fångar deras uppmärksamhet. Vidare måste företaget

                                                          
7 Med brand equity (varumärkesvärde) menas enligt Keller (1993, s.10) "the differential effect of
brand knowledge on the response to the marketing of the brand".
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kommunicera ut det aktuella budskapet samt se till att det kommunicerade

budskapet kopplas samman med det egna varumärket. De långsiktiga

effekterna som kommunikationen har är varumärkeskunskap och

varumärkeskännedom, både gällande det egna och konkurrerande

varumärken. Andra långsiktiga effekter är image, attityd och beteende.

Sambandet mellan marknadskommunikation och lönsamhet är inte direkt.

Figur 4. Sambandet mellan kommunikation och lönsamhet (Rossiter och

Percy, i Apéria, 2001 s.89)

1) Exponering En förutsättning för att kommunikationen skall vara

effektiv är att budskapet exponeras för den potentiella köparen.

Budskapet måste alltså exponeras så att det uppfattas av den

potentiella köparen.

2) Processande För att budskapet sedan skall ha någon effekt krävs att

mottagaren bearbetar det. Att mottagaren processar budskapet

innebär att den ger en omedelbar respons i form av till exempel

uppmärksamhet, inlärning och acceptans.
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3) Kommunikationseffekter och märkespositionering

Effekterna av budskapet måste även vara långsiktiga och öka

mottagarnas varumärkeskännedom och förbättra inställningen till

varumärket. Dessa långsiktiga effekter är grunden för varumärkes

position i konsumenternas medvetande.

4) Agerande i vald målgrupp När den potentiella köparen fattar

beslutet om han skall köpa produkten eller inte, skapas

kommunikationseffekter och varumärkets position bestäms.

5) Försäljning, marknadsandel och brand equity Av den totala

försäljningen kan man utläsa de enskilda konsumenternas agerande.

6) Lönsamhet Försäljning är enbart av intresse om den leder till vinst.

3.4 Produktplacering - ett hybridmeddelande

Balasubramanian (1994) har studerat produktplacering och menar att denna

typ av marknadskommunikation avviker från annan genom den speciella

karaktär meddelandet har. Vi tror att Balasubramanians (1994) tankar kring

produktplacering kan vara av intresse för vår studie eftersom han hävdar att

produktplacering har egenskaper som skiljer sig från andra

kommunikationsverktyg och en av de frågor som vi ämnar finna svar på är

just vilka egenskaper som är specifika för produktplacering som

kommunikationsverktyg.

Balasubramanian (1994) menar att produktplacering är ett så kallat

hybridmeddelande. Med hybridmeddelande menas att

marknadskommunikationen har en icke-kommersiell karaktär. Detta

innebär att budskapet är utformat på ett sådant sätt att det inte framgår att

det är marknadskommunikation. Ett annat exempel på ett

hybridmeddelande är ”infomercials” som är en längre reklamfilm utformad

som en informationsfilm. Ytterligare en typ av hybridmeddelande är

”advertorials” som är tidningsannonser utformade som vanliga
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tidningsartiklar, till exempel annonsbilagor. Balasubramanian (1994)

hävdar att konsumenterna mycket sällan är medvetna om att de utsätts för

ett kommersiellt budskap när de tar del av ett hybridmeddelande och därför

bearbetar denna typ av kommunikation annorlunda.

Balasubramanian (1994) menar att mottagare av hybridmeddelanden som

produktplacering, lättare kan erinra sig om budskapet på grund av den så

kallade von Restorff-effekten. Von Restoff-effekten innebär att information

som är ny eller som är oväntad bearbetas mer genomgripande vilket får till

följd att mottagaren lättare kan erinra sig om den än då informationen är

överflödig eller förväntad i sammanhanget. Mottagare av det budskap som

förmedlas genom en produktplacering, förväntar sig inte ett

produktrelaterat budskap då de tittar på filmen och sändaren framkallar då

von Restorff-effekten. Enligt Balasubramanian (1994), är det viktigt att

produktplacering integreras väl i filmen, men inte för att sändaren skall

dölja själva produktplaceringen utan för att dölja dess kommersiella

budskap. Därför, hävdar Balasubramanian (1994), är produktplaceringen

utformad på så vis att den syns väl samtidigt som den är en del av

sammanhanget.

3.5 Varumärkesteorier

För att kunna utröna vilken förmåga produktplacering har att kommunicera

ett varumärkes identitet anser vi det väsentligt att klargöra vad som menas

med varumärkesidentitet. Därför kommer vi nu att presentera teorier som

berör varumärken, dess identitet och image.
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3.5.1 Vad menas med varumärke?

Kotlers (1999) definition på ett varumärke lyder:

”A name, term, sign, symbol or design, or a combination of these, intended

to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to

differentiate them from those of competitors.”

Kotler (1999, s.571)

Ett varumärke är avsett att kommunicera någonting om produkten (Kotler,

1999). Det kan vara allt från en utmärkande design till en garanti för god

kvalitet. Kotler (1999) menar att ett varumärke kan leverera attribut

(attributes), fördelar (benefits), värderingar (values) och/eller personlighet

(personality) till konsumenten. Ett varumärke för först tankarna till rena

produktattribut. Konsumenter köper emellertid inte attributen i sig, de

köper de fördelar som produkten kan erbjuda. Därför måste attributen

”översättas” till funktionella och emotionella fördelar. Ett varumärke kan

även säga någonting om konsumentens värderingar. Marknadsförare och

reklammakare måste således identifiera de målgrupper vars värderingar

överensstämmer med de levererade fördelarna. Slutligen framhäver ett

varumärke likaledes en personlighet.

3.5.2 Varumärkesidentitet och varumärkesimage

Identitet och image är närbesläktade begrepp och därför stöter man ofta på

sammanblandningar av dessa, vilket kan göra diskussionen något förvirrad.

Melin (1999) förklarar skillnaden mellan begreppen som att identitet avser

vad märkesinnehavaren vill att produkten skall representera, medan image

syftar på hur konsumenterna uppfattar samma produkt.

Uggla (2001, s.83) definierar varumärkesidentitet som ”… de associationer

som företaget bakom varumärket aspirerar på att skapa och upprätthålla
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på marknaden”. Även Uggla (2001) betonar vikten av att skilja mellan

begreppen identitet och image, då identitet är de signaler som företaget

sänder ut, medan image är den bild av varumärket som skapas i

konsumentens medvetande. Han menar således att det är viktigt att förstå

att ett varumärke inte har en image eftersom imagen endast kan uppstå i

konsumentens medvetande.

Trots att begreppen skiljer sig i betydelse finns det ett starkt samband dem

emellan. Kapferer (1997) beskriver sambandet mellan varumärkesidentitet

och varumärkesimage i nedanstående figur.

Figur 5. Sambandet mellan varumärket identitet och varumärkets image

(Egen bearbetning efter Kapferer, 1997 s.95)

Kapferer (1997) menar, som framgår av figuren ovan, att varumärkets

identitet föregår dess image. Innan märkesinnehavaren kan förmedla

identiteten till konsumenterna, måste denne veta exakt vad det är man vill

förmedla. Liksom modellen av kommunikationsprocessen visade, kan det

budskap sändaren förmedlar avvika från det meddelande mottagaren

Varumärkets identitet

Skickade signaler Varumärkets image

Övriga
inspirationskällor:

• imitation
• opportunism
• idealism Konkurrens och störning

Sändare Kanal Mottagare
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uppfattar på grund av störningar eller brus. Således kan den identitet

märkesinnehavaren har skilja sig från dess image.

3.5.3 Kapferers prismateori

Kapferer (1997) hävdar, att för att ett varumärke skall bli eller förbli starkt,

måste det vara sin identitet troget, och att den överordnade målsättningen

för alla märkesinnehavare bör vara att utveckla en kärnidentitet som är

uthållig över tiden.

Kapferer (1997) beskriver varumärkesidentitet ur två olika perspektiv, ett

avsändarperspektiv och ett mottagarperspektiv, i sex dimensioner eller

fasetter (därav namnet identitetsprisma).

Figur 6. Kapferers identitetsprisma(Modifiering och bearbetning efter Kapferer,

1997 sid.100)

Kapferer (1997) beskriver de sex fasetterna på följande sätt:

Fysik. Varumärkets fysiska kvaliteter utgör enligt Kapferer (1997) både dess

ryggrad och dess konkreta mervärde. Fysiken avser exempelvis aspekter

Bild av avsändaren

Bild av mottagaren

PersonlighetFysik

Reflektion Självbild

KulturRelation
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som design, färg och funktion, och kan sägas vara kärnan i

varumärkesidentiteten.

Personlighet. Varje varumärke har också en egen personlighet, det vill säga

olika egenskaper som berättar vilken typ av person varumärket skulle ha

varit om det hade varit en människa. Personligheten kan således beskrivas

som varumärkets själ.

Kultur. Varumärken har sin egen kultur, från vilken varje produkt

härstammar. Kultur avser i det här fallet värden som ger näring åt

varumärket och som hjälper till att föra in varumärket i konsumenternas

medvetande och i organisationen självt. Ursprungslandet är i många fall det

som bestämmer ett varumärkes kultur, där Coca-Cola, IBM och Levi’s är

exempel på varumärken som står för en amerikansk kultur.

Relation. Ett varumärke är en relation, något som blir extra tydligt i

exempelvis servicesektorn, där den relation som kopplas till ett varumärke

ofta blir det som avgör konsumentens eller kundens val.

Reflektion. Reflektionen är människors direkta projektion av ett varumärke,

där man tenderar att generalisera användaren.  Ett exempel på reflektion

skulle kunna vara: ”Volvo är en säker bil för barnfamiljer” (Uggla, 2001

s.91).

Självbild. Självbilden avspeglar en önskan om vem man vill vara när man

använder varumärket. Självbilden i relation till reflektionen ovan skulle i så

fall vara: ”Jag vill vara en ansvarstagande, men också lite tuff familjefar,

därför kör jag V70 Cross Country” (Uggla, 2001 s.92)
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Den överordnade målsättningen för märkesinnehavaren är att utveckla en

kärnidentitet som kan vara uthållig över tiden. För att åstadkomma detta

måste företaget lyckas att kommunicera en attraktiv bild av varumärket,

med utgångspunkt i dess fysik och personlighet. Det är enligt Kapferer

(1997) bara dessa dimensioner, varumärkets fysik och personlighet, som

företaget kan kontrollera. Kapferer (1997) menar att det snabbaste sättet att

ge ett varumärke en personlighet är att använda sig av en känd person. All

kommunikation kräver en mottagare, och fasetterna reflektion och självbild

hjälper till att definiera denna mottagare. Genom att kontrollera

varumärkets fysik och personlighet önskar märkesinnehavaren att påverka

konsumentens reflektion och självbild. Märkesidentiteten bör till viss del

vara en reflektion av hur konsumenten vill bli uppfattad, samtidigt som

identiteten måste överensstämma med konsumentens självbild. Kapferer

(1997) menar att det är viktigt att sträva efter att skapa starka bindningar

mellan varumärket och konsumenten för att kunna bygga upp en stark

varumärkesidentitet. Kultur och relation är de förbindelselänkar som är

ämnade att skapa dessa starka bindningar.

3.5.4 Perception och kommunikation

”The message broadcast by the marketer, if it penetrates the perceptual

filter at all, will be modified by the forces of perceptual interpretation to

conform to the individual’s expectations. Knowing how the consumer

perceives world and the place of advertising messages within it has become

part of the marketing task.”

(Drayton, citerad i Foxall et al.,1998 s.60)

Eftersom konsumenters perception8 av marknadsföringsbudskap inte alltid

är överensstämmande med det som företagets avsåg att förmedla, menar

Drayton (i Foxall et al., 1998) att det är av stor vikt att företagen genom
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exempelvis en marknadsundersökning utvärderar konsumenternas

reaktioner. Konsumenternas svar på ett marknadsföringsbudskap kan skilja

sig väsentligt från vad avsändaren hade föreställt sig. Även Pickton och

Broderick (2001) framhåller svårigheterna med att förutse den respons som

konsumenterna ger budskapet och menar att det kan hända att vissa köpare

inte alls förstår budskapet eller ännu värre, ger en negativ respons på

budskapet. Det som påverkar tolkningen av budskapet har sitt ursprung i

olika personliga, sociala och psykologiska faktorer. Eftersom individers

informationsbearbetningsförmåga är begränsad, hävdar forskare att alla

människor har ett perceptionsfilter som tillåter oss att välja ut ett av en

mängd stimuli och ägna vår uppmärksamhet åt det. Detta är ännu ett

problem som reklammakare och marknadsförare ställs inför.

Foxall et al.(1998) hävdar att mätningar visar att uppskattningsvis 90

procent av de stimuli som individer uppfattar uppfångas genom synen, och

att större delen av de återstående tio procenten uppfattas med hörseln.

Följaktligen använder reklammakare sig i hög grad av visuella och audiella

stimuli. Men höga ljud, starka färger och stora annonser är inte i sig själva

någon garanti för att konsumenten kommer att uppmärksamma det

budskap som avsändaren försöker förmedla. Konsumenters motivation kan

enligt Foxall et al. (1998) spela en nyckelroll för graden av uppmärksamhet,

då sådant som konsumenten redan har intresse eller behov av med största

sannolikhet kommer att väcka större uppmärksamhet. Om en person skall

köpa ett nytt hus kommer denne troligen främst att lägga märke till

annonser från mäklare i tidningen, och ge dem odelad uppmärksamhet.

Samma person kan inte förväntas ta samma hänsyn till bilannonserna om

han eller hon inte planerar att köpa en ny bil inom den närmsta framtiden.

                                                                                                                                                                               
8 Med perception avses den process i vilken information erhålls genom våra fem sinnen
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3.6 Perception och konsumentbeteende

Reklambyråer använder ibland teorier om självbild och konsumentbeteende

som en ledning vid utformandet av reklam som skall porträttera

varumärken som en naturlig del av vardagen, det vill säga som en

förlängning av konsumentens jag. Även Dolich (i Foxall et al. 1998) pekar på

flera studier som visar att konsumenter föredrar varumärken som stämmer

väl överens med dennes självbild, det vill säga sådan som konsumenten

önskar att han eller hon vore. Slutsatserna av dessa studier är att

produktposition, varumärkesnamn, promotionstrategier och så vidare är

mer lockande för konsumenten om de uppfattas som överensstämmande

med konsumentens självbild.

3.6.1 Perception och produkt

Studier har också genomförts som behandlar hur konsumenter uppfattar

produkterna de köper och varumärkena de vanligen väljer (Foxall et al.,

1998). Särskild vikt har lagts vid att se hur varumärken påverkar

konsumentens perception av produktens karaktäristika och attribut.

Somliga av testen som gjorts har belyst den process i vilken konsumenter

uppfattar produkter. Allison och Uhl (i Foxall et al. 1998) utförde ett

experiment för att upptäcka huruvida öldrickare kunde urskilja olika sorter

och märken av öl. Slutsatserna av studien var att de medverkande i

allmänhet inte kunde urskilja smakskillnader mellan olika öl, men att

etiketterna och associationerna till dessa influerade de medverkandes

uppfattning av ölen.

De här upptäckterna tyder på att konsumenters perception av

produktegenskaper, utöver produktens fysiska karaktäristika, härrör från

marknadsföringsansträngningar, såsom varumärkesimage och

varumärkesdifferentiering. Således måste alla faktorer som påverkar
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varumärkesimagen granskas för att kunna säkerställa effekterna av

konsumenters perception av företagets marknadsföringsmix.
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44   EEMMPPIIRRII

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att ge

läsaren en kort presentation av de personer som

intervjuats samt ”deras” företag. Efter det

redovisas de empiriska data som samlats in under

vår studie. Vi har valt att inte presentera

intervjuerna var för sig utan delat upp kapitlet

efter de ämnen som diskuterades mer ingående

under intervjuerna.

4.1 Presentation av respondenterna

Anders Hellborg på Toyota Sverige AB

På Toyota träffade vi Anders Hellborg som är marknadschef sedan tre år

tillbaka. Han har flerårig erfarenhet av produktplacering, även från en

tidigare anställning.

Toyota produktplacerade första gången i filmen Jägarna som gick upp på

bio 1996. Efter det har man jobbat med flertalet filmer, bland annat

Hamilton (1998), Jönssonligan spelar högt (2000) och nu senast

Livvakterna (2001). I samtliga produktioner har det bara varit tal om

utlåning av bilar, inte någon betalning utöver det. Bilar lånas ut till såväl

filmen som filmteamet, som främst använder bilarna till att ta sig mellan

olika inspelningsplatser. Toyota har samarbetsavtal med ett antal partners,

där avtalen är avsedda att skapa associationer mellan olika varumärken.

Avtal finns också med produktionsbolag, vilket gör att de har regelbunden

kontakt och därmed också ett tämligen inarbetat sätt att gå tillväga vid

produktplacering.

Inledning

Metod

Referensram

Empiri

Analys

Slutsatser
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På vår fråga vad Toyotas varumärkesidentitet är fick vi till att börja med ett

något svävande svar. Efter en stunds diskussion kom det dock fram att

Toyotas varumärke har en identitet som består av ungdomlighet,

samhällsengagemang, miljömedvetenhet, att det är ett varumärke att räkna

med och att det ligger långt fram med avseende på produktutveckling.

Anders Hellborg påpekade dock att den bild de tror att konsumenterna har

av Toyota inte stämmer helt överens med identiteten. Deras image är

snarare lite gubbig. Toyota kallar sin målgrupp progressive mainstream,

vilket enligt Anders Hellborg innebär:

”… normalmänniskor, men lite mer storstadsorienterade, lite mer

kosmopolitiska…”

(Anders Hellborg, Toyota)

Lisbeth Hansson och Carola Iwar på SEAT

På SEAT träffade vi marknadsansvarig Lisbeth Hansson och PR-ansvarig

Carola Iwar.

SEAT startade sin verksamhet i Sverige 1992 och har ännu inte medverkat i

så många filmproduktioner. Den första var Hasselfilmen Förgörarna som

gick på bio under år 2000. SEAT tar aldrig själva kontakt med

produktionsbolagen, utan tar ställning till eventuell produktplacering vid

förfrågan. De får dock ständigt förfrågningar om de vill vara med i olika

filmer, med det är mycket som måste stämma, menar Lisbeth Hansson, det

måste kännas bra alltihop. I höstas medverkade de i ytterligare en film,

vilken har premiär sommaren 2002 och för närvarande tar de ställning till

en förfrågan om medverkan i en lite ”deckaraktig” film. I likhet med Toyota
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betalar inte SEAT för att produktplacera på annat sätt än genom att låna ut

bilar till filmen och till filmteamet.

Då vi frågade Lisbeth Hansson och Carola Iwar om SEATs identitet fick vi

uppfattningen om att identitet inte var ett begrepp som de var bekanta med i

den bemärkelsen. Däremot poängterades SEATs grundvärden som är design

och sportighet och det är också det de vill kommunicera med sitt varumärke.

Grundvärdena är på intet sätt nya, men SEAT önskar bli mer tydliga

gentemot marknaden. Den målgrupp de vänder sig mot beskriver Lisbeth

Hansson som:

”… kanske lite yngre människor, som är beredda att vara lite

annorlunda. Man väljer kanske inte en Svensson-bil utan vill ha

något som är lite udda. Det är lite trendiga människor kan man

väl säga.”

(Lisbeth Hansson, SEAT)

Kaisa Åkerlund, produktplaceringsagent

Kaisa Åkerlund är numera en frilansande produktplaceringsagent som har

flera års erfarenhet från film och produktplacering, både som frilansande

och som anställd på sponsorföretaget Pound Positions i Stockholm. Hon har

arbetat med filmer som Zingo (1998), Vägen ut (1999), Hassel –

Förgörarna (2000) och Livvakterna (2001) och bland de företag som hon

har arbetat med kan nämnas Statoil, Toyota, Stjärnurmakarna,

Firestone/Bridgestone, Ericsson och Telia. Eftersom hon jobbar väldigt nära

företagen har hon en god inblick i hur företagen tänker och agerar i

produktplaceringssammanhang. Därför kunde Kaisa Åkerlund ge oss en

mycket omfattande bild av detta.
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Innan Kaisa Åkerlund började arbeta med produktplacering, var hon

anställd som juridisk assistent på Morgan Creek, ett produktionsbolag i

Kalifornien i USA som har producerat filmerna Robin Hood (1991), Young

Guns och Young Guns II (1988, 1990) och filmerna om Ace Ventura (1994,

1995) bland andra.

Kaisa Åkerlund kan sägas vara länken mellan produktionsbolaget och de

företag som produktplacerar i filmen. Hennes uppgift är att förena de båda

sidornas önskningar och eventuella krav, något som inte alltid är det

lättaste:

”Jag sitter i en otroligt otacksam sits. […] Alla ska ha någonting

som jag inte kan fixa.”

 (Kaisa Åkerlund, agent)

När Kaisa Åkerlund får ett manus i sin hand avgör hon först och främst om

det är en film som hon överhuvudtaget vill arbeta med. Tackar hon ja,

anlitas hon sedan av produktionsbolaget och tillsammans går de i ett tidigt

skede igenom vilka behov produktionsbolaget har. Utifrån manus försöker

hon sen avgöra vilka värderingar som filmen förmedlar och vilka kopplingar

som kan göras till olika företag. Därefter gör hon en grundlig research för att

ta reda på vilka företag som skulle kunna passa filmen och som skulle kunna

vara intresserade av att vara med. För att kunna göra detta krävs det att hon

håller sig informerad om vad som är ”på gång” på marknaden, det vill säga,

vilka företag som skall ompositionera sig, lansera en ny produkt eller kanske

bearbeta en ny marknadsgrupp.

Efter att ha gjort sin bedömning diskuterar Kaisa Åkerlund det med

produktionsbolaget, och kontaktar sedan de företag som kan tänkas vara

intresserade. Om gensvaret då är positivt försöker man tillsammans komma

överens om hur man skall arbeta.
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4.2 Produktplacering enligt respondenterna

Vi frågade respondenterna vad de innefattar i begreppet produktplacering

och fick lite varierande svar. För ett av företagen innebär produktplacering

helt enkelt att man exponerar sin produkt eller sitt varumärke i en film. En

annan respondent menade att produktplacering inte enbart handlar om

exponeringar, utan att det är mycket mer än så. Enligt respondenten bör

man betrakta produktplacering som ett kommunikationsverktyg som

innefattar betydligt mer än en exponering.

"…jag tycker att exponering är övervärderat. Jag tror inte

produktplacering bara handlar om exponeringar, det handlar

om en helt annan division."

(Kaisa Åkerlund, agent)

Respondenten menade att kampanjer runt omkring ofta är viktigt. Det vill

säga aktiviteter som förhandsvisningar, tävlingar eller andra säljfrämjande

åtgärder. Vid förhandsvisningar kan företaget även ta tillfället i akt och gå

upp på scen och prata och samtidigt låta publiken interagera. Genom att

göra detta kan företaget lättare förmedla vad de står för. Samma respondent

menade också att olika produkter är olika tacksamma att produktplacera,

och att de mindre tacksamma produkterna är i högre grad beroende av

stödjande kampanjer.

Ytterligare en respondent betonar att själva exponeringen i en film bara är

en del av produktplaceringen och lade därför tonvikt på de kampanjer som

utformas i samband med produktplaceringen.
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"Man får inte glömma bort att produktplacering är mer än bara

en kort flash av våra bilar i en filmscen. Vi jobbar ju med andra

saker också, jippon och sånt"

(Anders Hellborg, Toyota)

Denne respondent gav också en vidare definition av produktplacering och

menade att det inte bara innebär exponering av varumärket eller produkten

i en film utan även andra aktiviteter. En aktivitet som företaget betraktar

som en form av produktplacering är att de lånar ut bilar till artister som

Petter och Robyn som får disponera bilarna fritt privat. Företaget anser att

detta är ett bra sätt att kommunicera sin identitet eftersom de för tankarna

till ungdomlighet och samhällsengagemang, det vill säga sådana värden som

företaget vill kommunicera. Trots att det inte ingår i något avtal händer det

att dessa artister exponerar bilarna i sina musikvideos, något som företaget

förstås uppskattar.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att respondenterna lägger stor

vikt vid de aktiviteter som sker utanför den rena produktexponeringen i

film. Dessa aktiviteter kallar respondenterna för cross promotion. Cross

promotion-aktiviter är en form av marknadsföring där ett filmbolag och ett

företag som produktplacerat går samman och gör någon form av aktiviteter.

Detta samarbete sköts oftast av en produktplaceringsagent som koordinerar

samarbetet och tar fram kampanjerna. En respondent berättade att en cross

promotion-kampanj exempelvis kan innebära att företaget som

produktplacerar tar fram en produkt som har samband med filmen, till

exempel ett soundtrack, och sedan kan de kunder som köper en av

företagets produkter få ett soundtrack på köpet. Förhandsvisningar och

besök på inspelningsplatser är andra aktiviteter som även ofta riktar till

kunder, personal och återförsäljare. En annan, enligt respondenterna,

vanligt förekommande form av kampanjer är tävlingar där biobiljetter,



EEMMPPIIRRII

61

produkter och annat skoj står på spel. Ytterligare en typ av cross promotion-

aktivitet är när företagen som produktplacerar tar fram specialprodukter i

samband med filmen. Enligt en av respondenterna är det alla dessa cross

promotion-aktiviteter som genererar mest lönsamhet.

Huruvida företagen gör mätningar eller ej varierar bland de företag vi

tillfrågat. Ett företag menar på att det är svårt att utläsa vilka effekter en

produktplacering kan få. Därför har företaget inte genomfört några

mätningar av effekterna av de produktplaceringar man gjort.

Respondenterna tillägger dock att svårigheterna med att mäta effekterna

inte enbart gäller produktplacering, utan all typ av

marknadskommunikation. De uttrycker även en önskan om att kunna göra

effektiva mätningar.

Ett annat företag gör mätningar men inte av produktplaceringens effekter

utan de undersöker om produktplaceringen har uppmärksammats av

tittarna. Detta går till på så vis att de utanför en biograf tillfrågar personer

som sett filmen vilka varumärken man lagt märke till. Denna typ av

mätningar har, enligt respondenten, visat på att deras varumärke är ett av

de som mest uppmärksammas av biopubliken. Eftersom man fått bra

respons vid mätningar tycker man att produktplacering är ett bra sätt att

exponera sin produkt.

En av respondenterna påpekar att det kan vara svårt att göra mätningar om

man säger åt folk att de skall titta efter vilka produkter de kan se i filmen

kan det bli helt galet eftersom man då ser mycket mer än vad som i själva

verket finns där.
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4.3 Motiv till att företagen produktplacerar

Av intervjuerna framkom att det finns en mängd olika anledningar till att

företagen produktplacerar. Ibland kan det handla om en form av intern

marknadsföring. En anledning kan vara att man vill skapa ett roligt jippo för

de anställda genom att bjuda på förhandsvisningar eller ge dem tillfälle att

besöka inspelningsplatsen. Detta är en form intern marknadsföring som kan

skapa ett mervärde för personalen vilket, enligt en av respondenterna, kan

få till följd att de blir mer motiverade att arbeta för företagets bästa och i

förlängningen skapas en ökad lojalitet hos personalen.

"Det är otroligt tacksamt att få komma till en inspelningsplats

och titta. Personalen blir helt salig när de får träffa skådisar och

är jättetacksamma."

(Kaisa Åkerlund, agent)

En annan anledning till att företag produktplacerar är att de vill tacka de

kunder de har, en slags relationsmarknadsföring. Genom att ha kampanjer i

samband med att filmen lanseras kan företagen erbjuda sina kunder

biljetter till förhandsvisningar, kampanjpriser på vissa produkter,

utlottningar av presenter såsom CD-skivor med filmmusiken och dylikt.

Kampanjerna som görs i samband med filmen har enligt respondenterna

minst lika stor betydelse som själva exponeringen av produkter i filmerna.

En respondent påpekade dock att det inte får bli för mycket, utan att

produkten måste kunna tala för sig själv också om den skall ha något värde:

"Det är viktigt att produkterna kan stå för sig själva utan en

massa tingeltangel runt omkring."

(Anders Hellborg, Toyota)
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Han menar vidare att det är viktigt att de kampanjerna man gör runt

omkring måste vara välkoordinerade och anpassade till den aktuella

målgruppen.

"Det funkar ju inte med Sven-Ingvars om man vill anspela på

ungdomlighet. Petter är tuff och passar den image vi vill ha bra."

(Anders Hellborg, Toyota)

Ytterligare ett motiv till att produktplacera är när företag vill ompositionera9

sig på marknaden. Respondenterna menade att produktplacering kan vara

ett bra sätt då man vill kommunicera mer ungdomlighet och fart och fläkt.

En av respondenterna uttryckte sig så här:

"Säg så här, Opel är den värsta gubben i keps men vi har lite

gubbe i keps-stämpel också och det vill förändra till en baseboll-

kepa istället, som sitter bak och fram."

(Anders Hellborg, Toyota)
En annan respondent uttryckte sig så här:

”Låt oss säga att ett företag traditionellt har sålt till medelålders

kunder och nu vill dom jazza upp sig och visa att det här funkar

ju även för yngre då kan dom ju välja att produktplacera i en

film som riktar sig mot dom yngre och på så vis försöka flörta

med den marknaden.”

(Kaisa Åkerlund, agent)

                                                          
9 Positionering definieras enligt Melin (1999, s.234) som ”den process varigenom
märkesinnehavaren försöker muta in en unik position för det egna varumärket i konsumenternas
medvetande.”
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En av de främsta anledningarna till att företagen produktplacerar tycks ändå

vara att de anser att det är ett kostnadseffektivt sätt att exponera sitt

varumärke. Det anses vara kostnadseffektivt eftersom inget av de företag vi

intervjuat betalar för att få exponera sina produkter i filmer. I samtliga fall

handlar det om andra typer av avtal, som att de lånar ut sina produkter till

filmproduktionen. För det mesta gäller det inte bara de produkter som

förekommer i själva filmen, utan även sådant som används av filmteamet

under inspelningen. En respondent formulerar sig så här:

"Vi har reklamfilm i TV som kostar jättemycket pengar och kan

vi då istället få produktplacering i en schysst film så är det

jättebra för oss eftersom det inte kostar någonting."

(Lisbeth Hansson, SEAT)

Samma respondent påpekade att all marknadskommunikation som

företaget gör är med syftet att öka försäljningen och produktplacering är

egentligen inget undantag.

"Det är klart att det handlar om att tjäna pengar i slutändan.

Produktplacering är ett billigt sätt att exponera våra produkter

och dessutom ett roligt och annorlunda sätt"

(Lisbeth Hansson, SEAT)

Att det inte kostar någonting alls är dock en sanning med modifikation. En

av respondenterna betonade just vikten av att faktiskt budgetera för

produktplacering av den anledningen att det inte handlar om så mycket

pengar. Finns produktplaceringen redan budgeterad för finns chanserna att
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”hoppa på” en film om allting känns rätt. Används inte pengarna till det så

är ingen skada skedd.

En av respondenterna sade att en anledning till att ett företag väljer att

produktplacera i film är att man får mottagaren mer känslomässigt

engagerad i filmen.

"Ibland kan det kanske vara lättare att få folk att bry sig om

vilken bil en skådis i filmen kör än om man bara visar en

reklamfilm där det är en kille vilken som helst som kör. I en film

har tittaren hunnit få nån slags relation till den som kör bilen."

(Carola Iwar, SEAT)

Respondenten menade att detta kan vara svårare att åstadkomma när man

istället använder sig av exempelvis en tidningsannons.

4.4 Företagens krav på och önskemål om produkt-

placeringen

Då de företag som vi har pratat med endast har bidragit till filmerna i form

av utlånade produkter, menar flera av respondenterna att det kan vara svårt

att ställa krav på bland annat hur mycket produkterna skall exponeras. Men

som en av respondenterna uttryckte det:

”Det är klart att vi kan ställa krav genom att säga att vi inte vill

vara med…Men nej, vi är ju inte nere på scriptnivå”

(Anders Hellborg, Toyota)
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Valet att tacka ja eller nej till en film finns ju således alltid, och det är med

utgångspunkt i manus som detta beslut tas. I övrigt, menar respondenten,

ställs sällan några direkta krav då det inte brukar behövas.

En annan av respondenterna menade att det viktigaste är att filmen i stort

känns rätt och att produktplaceringen inte får vara sådan att det slår

negativt mot deras varumärke:

”… är det någon film eller något som vårt märke kan ta stryk av

så tackar vi ju nej.”

(Lisbeth Hansson, SEAT)

Företag skiljer sig åt i fråga om krav på och önskemål om användning och

exponering, det vill säga av vem och i vilket sammanhang som produkten

visas eller används. Samtliga respondenter var dock eniga om vikten av att

produktplaceringen inte orsakar badwill för företaget. Därför händer det att

man i avtalen med produktionsbolagen skriver in i vilka sammanhang

produkterna inte får förekomma.

Även om majoriteten sålunda föredrar att det är ”de goda” som kopplas till

produkten och att bovarna använder konkurrerande märken, så tycker en

del företag att kan vara en kul grej med lite ombytta roller, förutsatt att det

inte är för mycket hemskheter i anslutning till produktplaceringen. En av

respondenterna uttryckte det:

”Man jobbar med klichéerna lite, det är inget allvarligt med det…

[…] …det är givetvis roligare när det är så än när det är tvärtom.

Det är alltid roligare när skurkarna kör Saab och BMW. Men det

ligger inte så mycket bakom det, så det kan man ta med en
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klackspark. Vitklädd cowboy på vit häst… det är ingen som tror

på det längre.”

(Anders Hellborg, Toyota)

Samma respondent menade att i vissa fall kan det ju till och med vara lättare

för den som tittar på filmen att identifiera sig med ”boven” än med

superhjälten, och att sådant därför är något man får ta ställning till från fall

till fall. Emellertid ansåg ingen av respondenterna att det är speciellt viktigt

att de som ser filmen kan identifiera sig med de rollfigurer som använder

produkterna. Mer angeläget är i så fall att innehållet i filmen passar

märkesinnehavaren och dess varumärke, eller som en av respondenterna

beskrev det:

”Det ska ju kännas rätt, det ska andas vårat varumärke.”

(Lisbeth Hansson, SEAT)

Om det sedan är en familjefilm, en thriller, en actionfilm eller vad det än må

vara, har inte nödvändigtvis så stor betydelse.

En annan respondent menade att den målgrupp de vänder sig mot är så

trygga i sig själva att de inte behöver identifiera sig med någon på en bioduk.

Därför spelar det inte någon större roll vem som använder produkten, så

länge inga negativa associationer görs till produkterna eller varumärket:

”… vi vill ju inte framstå som några busar.”

(Anders Hellborg, Toyota)
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4.5 Respondenternas åsikter om produkt-

placeringens fördelar och nackdelar

Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med produktplacering.

Vid samtliga intervjuer framgick det att respondenterna hade en mycket

positiv inställning till produktplacering. En av de främsta fördelarna som

respondenterna framhöll var att företaget genom produktplacering fick en

billig exponering av sitt varumärke, framförallt i jämförelse med annan typ

av marknadskommunikation som TV-reklam och tidningsannonser. En av

respondenterna svarade så här då vi frågade vad som är den främsta

fördelen med produktplacering:

"Billig exponering som ger associationer till vårt varumärke. "

(Anders Hellborg, Toyota)

En annan respondent uttryckte sig så här:

"Jag ser det som någon slags alternativ marknadsföring, det är

ju betydlig billigare och har längre livslängd än en annons i till

exempel DN."

(Kaisa Åkerlund, agent)

Denne respondent anser att det faktum att filmen har en lång livstid gör

produktplacering till ett bra kommunikationsverktyg. Med lång livstid

menas i det här fallet att filmen inte bara ses under den tidsperiod den går

på bio utan även efter det då den kommer ut på video och DVD och efter det

till betal-TV och sedan slutligen till de ”vanliga” TV-kanalerna. Tack vare

detta kan företagen fortsätta att utnyttja den placering som redan gjorts för

en tid sedan genom att exempelvis göra en ny kampanj när den släpps på
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video. Om företaget vill fortsätta att anspela på den placering som gjorts i

filmen kan det även finnas utrymme för att ändra lite på budskapet. Det

bästa är dock, enligt respondenten, att göra en produktplacering där man

exponerar varumärket snarare än en specifik produkt.

En respondent hävdar att en fördel med produktplacering är att företaget får

en möjlighet att skapa en feelgood-känsla hos sina kunder, anställda eller

återförsäljare som kan vara svår att framkalla genom annan typ av

marknadskommunikation som till exempel annonser i dagspressen.

"Om någon bjuder dig att gå och se på filmen och så är det en sån

här glad och lycklig film och så tänker du ‘gud så trevligt att nån

bjöd mig att gå och se den här filmen’ och så blir man alldeles

glad."

(Kaisa Åkerlund, agent)

Feelgood-känslan framkallas, enligt respondenten, inte enbart av att

exponeringen omges av underhållning i form av själva filmen utan även av

att det förekommer kampanjer runt omkring som erbjuder

förhandsvisningar och dylikt. Möjligheterna att bygga vidare på filmen och

göra kampanjer är något som alla respondenter anser vara en fördel. En

annan fördel som nämns är att i samband med de jippon som är kopplade

till en film kan företagen få möjlighet att prata med sina kunder på ett annat

sätt, under lite roligare förhållanden och på det viset skapa en kontakt som

inte skulle uppstå vid ett vanligt möte mellan en kund och en försäljare.

En respondent menar på att eftersom konsumenterna i mycket stor

utsträckning exponeras för TV-reklam och tidningsannonser är det ibland

svårt att fånga deras uppmärksamhet. Då är det enligt respondenten positivt

att kommunicera med sina kunder på ett lite annorlunda sätt, vilket
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kommunikation genom produktplacering och tillhörande kampanjer kan

betraktas vara. Produktplacering blir då, enligt respondenten, ett verktyg

som bryter igenom i de fall då konsumenten väljer bort all reklam. Samma

respondent menar på att en fördel med produktplacering är att den når ut

till en målgrupp som annars är svår att nå med traditionell marknadsföring,

nämligen personer mellan 18 och 35 år, eftersom denna målgrupp är den

som i störst utsträckning går på bio.

Ytterligare en fördel med produktplacering uttryckte en av respondenterna

så här:

"Man riskerar ju inte att bli bort-zappad på samma sätt som en

TV-reklam."

(Carola Iwar, SEAT)

Med detta menades att när en person blir medveten om att det vankas

reklam kan denne välja att inte sitta kvar och titta. Samma respondent

menade på att konsumenterna är mer mottagliga för det kommersiella

budskapet vid produktplacering, eftersom de inte förväntar sig någon

"reklam".

Då vi diskuterade huruvida produktplacering hade några nackdelar verkade

det som om samtliga respondenter hade relativt svårt att komma på några.

Någonting som dock var ständigt återkommande vid intervjuerna var risken

för överexponering. Det framgick att det var något som måste undvikas

eftersom en överexponering kan få en negativ effekt på varumärket. En

respondent uttryckte sig så här:
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"Man får akta sig så att det inte blir en enda lång reklamfilm, då

kan det bli lite pinsamt och det är ju inte bra för oss."

(Anders Hellborg, Toyota)

Respondenten betonade, att om produktplaceringen blir alltför tydlig, det

vill säga att det känns onaturligt och plumpt, och att det blir för uppenbart

att det handlar om marknadskommunikation, finns det risk för att tittaren

blir negativt inställd till varumärket. En annan respondent kommenterade

även alla de negativa skriverierna som kan uppkomma i samband med en

film där produktplaceringen blir alltför tydlig. Ett "skräckexempel" på en

sådan film är, enligt respondenten, Dykaren där produktplacering är mycket

tydlig och förstör hela filmen. De negativa skriverierna som förekom i

samband med Dykaren var, enligt respondenten, dåliga för de företagen

som exponerat sina produkter i filmen eftersom de fick dålig publicitet.

En av respondenterna uttryckte dock att det inte fanns någon större oro för

att produkterna skulle överexponeras eftersom hon hade förtroende för att

producenterna skulle se till att det inte blev "för mycket".  Hon ansåg vidare

att den främsta nackdelen med produktplacering var att man egentligen

aldrig kan veta hur mycket exponering man kommer att få när filmen väl är

färdig. Det finns ju en viss risk att företagets varumärke får väldigt lite

exponering och då kan det hända att det inte är värt det administrativa jobb

som det ändå innebär att vara med i en filmproduktion.

Alla respondenter påpekade att en nackdel med produktplacering är att man

aldrig vet hur själva filmen kommer att gå. Trots att filmproducenterna

bedyrar att det kommer att bli en succé så finns det inga garantier för det.

Om filmen inte blir någon succé kan det resultera i att väldigt få ser filmen

och därmed produktplaceringen. Det är i sig ingen katastrof, enligt en
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respondent, bara olyckligt eftersom produktplacering inte uppmärksammas

och därmed inte påverkar konsumenten.

Om filmen blir en flopp kan det göra att tittarna får negativa associationer

till varumärket eftersom de har ett dåligt intryck av filmen. Negativa

associationer kan också skapas om varumärket förekommer i ett dåligt

sammanhang, till exempel om det förknippas med kriminella och onda

karaktärer eller som nämndes ovan, om produktplaceringen inte passar in i

sammanhanget. Detta kan vara mycket skadligt för varumärket, påpekar en

av respondenterna, eftersom det är väldigt svårt att återskapa ett skadat

förtroende hos kunden.
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55   AANNAALLYYSS

I kapitlet som följer ämnar vi, utifrån våra

empiriska studier och med hjälp av de teorier vi

presenterat i referensramen, att söka svar på de

frågor vi ställde upp i uppsatsens inledning:

Det är ett kommunikationsverktyg vi har

studerat, som är närvarande i alla delar av

kommunikationsprocessen. Därför kändes det naturligt att strukturera

analyskapitlet utifrån kommunikationsprocessen och att diskutera

frågeställningarna parallellt med varandra.

Inledningsvis reflekterar vi kortfattat kommunikationsmixen och

produktplacering som en del utav denna.

5.1 Produktplacering som en del av

kommunikationsmixen

I referensramen förde vi ett resonemang om var i kommunikationsmixen

produktplacering hör hemma. Vårt resonemang ledde oss fram till att

produktplacering antingen är en form av reklam eller PR. Vid studiens

början trodde vi, att vi efter den empiriska studien, skulle kunna klassificera

produktplacering som antingen det ena eller det andra. Så här i uppsatsens

slutskede har vi kommit till insikt om svårigheterna att sätta en stämpel på

produktplacering. En anledning till att det varit svårt är att vi under studiens

gång har vi gjorts uppmärksamma på att produktplacering inte enbart

handlar om att en märkesinnehavare exponerar sin produkt eller sitt

varumärke. I samband med produktplaceringen, skapas enligt

respondenterna, kampanjer och jippon som skall bidra till att förstärka det

Inledning

Metod

Referensram

Empiri

Analys

Slutsatser
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budskap som märkesinnehavaren vill förmedla genom produktplaceringen.

Betydelsen av cross promotion-aktiviteter är något som respondenterna

ständigt återkom till. Respondenterna framhöll dessutom vikten av att även

andra kampanjer, som inte har med produktplaceringen att göra,

koordineras så att inte tvetydiga budskap kommuniceras till konsumenten.

En fördel med cross promotion-aktiviteterna är att flera olika

kommunikationsverktyg kan kombineras.

5.2 Sändaren — Märkesinnehavaren

Sändaren är utgångspunkten för all kommunikation och tillika en

förutsättning för densamma.  Hos sändaren föds budskapet och önskan att

förmedla det. För att sändaren skall kunna kommunicera sitt budskap är det

viktigt att klargöra vem budskapet riktar sig mot och syftet med

marknadskommunikationen.

5.2.1 Syftet med produktplaceringen

Som diskuteras i referensramen kan företagen, när de utformar sin

marknadskommunikation, sträva efter olika sorters respons.

Respondenterna visade sig ha olika syften med produktplacering. Under

intervjuerna framkom att produktplacering var ett sätt för ett företag att

ompositionera sig. Detta innebär, med Kotlers (1999) termer, att företaget

strävar efter en affektiv respons, då de vill ändra på den attityd som

konsumenterna har. Eftersom flera av respondenterna uttryckte att

företagen använde sig av produktplacering som en del av sina

ompositioneringsstrategier tycker vi oss kunna dra den slutsatsen att

produktplacering besitter en förmåga att skapa en affektiv respons hos

mottagaren. De intervjuade nämnde också att de i somliga fall inte

förväntade sig mer än det Kotler (1999) kallar kognitiv respons. Det vill säga

att skapa ett medvetande hos konsumenterna genom att visa att eller
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påminna om att deras produkt eller varumärke existerar och är en del av

vardagen.

Det framgick av intervjuerna att företagen inte förväntar sig någon

omedelbar försäljningsökning till följd av produktplaceringen. En möjlig

anledning till att man inte förväntar sig några omfattande effekter av

produktplaceringen kan vara att det är en form av marknadskommunikation

som inte är speciellt resurskrävande i förhållande till andra

kommunikationssätt. Eftersom företagen inte spenderar mycket pengar på

produktplaceringen tycks de inte heller förvänta sig att den skall generera

mycket pengar. Detta tolkar vi som att produktplacering besitter förmågan

att skapa både en affektiv och en kognitiv respons hos mottagaren men inte

att få konsumenten att skrida till handling.

5.3 Budskapet — Varumärkesidentitet

Budskapet kan sägas vara kärnan i kommunikationen mellan sändare och

mottagare. Utformandet av budskapet innebär att sändaren tar ställning till

dess innehåll, struktur och format. Hur budskapet är utformat får stor

betydelse för om och hur det uppfattas av mottagaren.

Våra respondenter uttryckte visst missnöje över det faktum att de själva har

svårt att påverka budskapets slutliga utformning då man använder sig av

produktplacering. Märkesinnehavarna har visserligen läst och godkänt

manus innan de bestämmer sig för att medverka men det kan vara svårt, om

inte rent av omöjligt, att få en exakt bild av hur slutresultatet kommer att se

ut. För att inte kommunicera fel budskap tycker respondenterna att det är

relativt viktigt vilken filmkaraktär det är som använder deras produkt och

detta är något som de i de allra flesta fall kan påverka. Strukturen och

innehållet däremot kan vara svårt att påverka. Eftersom det är av stor vikt

att sändaren utformar budskapet på ett sådant sätt att det kommunicerar
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det som avses, kan produktplacering som kommunikationsverktyg vara

osäkert, eftersom man själv inte har sista ordet. Denna egenskap kan göra

att det blir svårare för ett företag att kommunicera sitt varumärkes identitet.

5.3.1 Identitetsprismat

Identitetsprismats fasetter fysik och personlighet är enligt Kapferer (1997)

de enda som en märkesinnehavare kan kontrollera och därmed också de

fasetter som bör användas för att kommunicera en attraktiv bild av

märkesprodukten. Produktens fysik och personlighet är dessutom de som

hjälper mottagaren av det kommunikativa budskapet att identifiera

avsändaren av budskapet. Det är med detta som utgångspunkt vi nu ämnar

utreda de förutsättningar produktplacering har att kommunicera ett

varumärkes identitet.

Kapferer (1997) menar att det lättaste sättet att ge ett varumärke en

personlighet är att låta en känd person, verklig eller fiktiv, använda eller

kopplas till produkten. Här synes produktplacering ha förutsättningar att

lyckas, då skådespelarna eller rollkaraktären ofta är kända för sin publik.

Detta förefaller emellertid inte vara det sätt som våra respondenter valt att

använda för att ge sina respektive varumärken en personlighet, inte med

hjälp av produktplacering i film. De anser förvisso att vem som använder

eller kopplas samman med produkten är av viss betydelse, men inte

rollfigurens personlighet, så länge det inte är en karaktär som kan skada

varumärket. Det är enligt respondenterna inte heller särskilt viktigt att de

som ser filmen kan identifiera sig med den som använder produkten i

filmen. Anledningarna till att man har valt att inte utnyttja rollfigurerna för

att ge varumärket en personlighet kan vara många. Närmast till hands ligger

den enkla anledningen att den personlighet man vill ge varumärket är svår

att hitta i en rollfigur. Ta till exempel den del av varumärket Toyotas

identitet som är samhällsengagemang. Att försöka förmedla en
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samhällsengagerad personlighet med hjälp av en fiktiv rollfigur synes

ganska knepigt, då det enligt vårt förmenande inte kryllar av dylika

rollkaraktärer på filmduken. Toyota har istället funnit en annan lösning på

det problemet, och använder sig av Robyn och Petter, två verkliga kända

personer, som båda har personligheter som matchar Toyotas identitet väl i

flera avseenden. De är unga, miljömedvetna och engagerade i

samhällsfrågor. Då de använder sina bilar såväl privat som i jobbet, kan

Toyota åtnjuta förtjänsterna av en annan sorts produktplacering än den som

vi behandlar i den här uppsatsen.

Under intervjuerna framkom även att personligheter som ungdomlighet var

sådant som man önskade kommunicera med produktplaceringen. Till denna

typ av personlighet förefaller det betydligt enklare att finna en matchande

rollkaraktär. Vi finner det därför något underligt att man faktiskt inte har

fler önskemål beträffande användare och användning av produkterna i

filmen.

Med fysik avser Kapferer (1997) ett varumärkes design, färg eller kvalitet

exempelvis. En respondent framhöll att vissa produkter är mer tacksamma

än andra att produktplacera, och att produkter med distinkta fysiska

karaktäristika är de som är lättast att på ett naturligt sätt integrera i

handlingen. Med en tillräckligt utmärkande design behöver konsumenten

inte se logotypen för att kunna avgöra vilket varumärke det rör sig om. Detta

resonemang ger oss ytterligare ett argument för att produktplacering lämpar

sig extra väl för att kommunicera identiteten hos produkter med

utmärkande drag.
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5.3.2 Personlighetens betydelse för budskapet

Kotler (1999) menar att det kan vara fördelaktigt att använda sig av

attraktiva eller populära personer då man vill förmedla ett budskap,

eftersom det uppmärksammas i större utsträckning och skapar en känsla av

igenkänning. Även Kapferer (1997) förespråkar ”användande” av kända

personer i marknadskommunikationen, och då främst när man önskar

förmedla ett varumärkes personlighet som en del av dess identitet.

Respondenterna menade att filmkaraktären som använder sig av deras

produkt i filmen har viss betydelse för budskapet, men att det är mindre

viktigt att filmkaraktärens personlighet var en som konsumenterna kunde

identifiera sig med. En av respondenterna talade även om att man genom

produktplacering har större möjlighet att få tittaren känslomässigt

engagerad genom rollkaraktärerna och den handling som utspelar sig. Detta

torde kunna bidra till att budskapet får större genomslagskraft. Att använda

kända personer i marknadskommunikationssammanhang är väl dock i sig

inget nytt fenomen, då man titt som tätt ser kända ansikten i TV-reklamer

eller tryckta annonser till exempel. Det som gör produktplaceringen speciell

är att den i egenskap av hybridmeddelande, enligt Balasubramanian (1994)

har förmågan att förmedla budskap utan att de framstår som kommersiella,

vilket ju inte är fallet med vare sig TV-reklam eller annonser. Kombinerat

med en känd skådespelare eller filmkaraktär tyder detta på att

produktplacering besitter en egenskap som underlättar för

märkesinnehavaren att kommunicera det budskap som önskas.

Av de intervjuer som gjordes framkom att produktplacering används i viss

mån när företag önskar ompositionera sig på marknaden. Ett företag sade

sig vilja förändra sin image från ”gubbe i keps” till ”basebollkepa”. De trodde

således i dagsläget att konsumenterna såg dem som något gubbiga, medan

de själva såg sitt varumärke som en yngling med kepsen bak och fram, eller

åtminstone som ett varumärke med en ungdomlig personlighet. De hade
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följaktligen ambitionen att förändra identiteten, och genom att bli mer

tydliga i vad den ”nya” identiteten innebär, hoppas man förändra imagen

från gubbig till mer ungdomlig.

Det framgick även att basebollkepan, eller ungdomligheten, bara var en del

av varumärkets identitet, där de övriga delarna var bland annat

samhällsengagemang, ett varumärke ”att räkna med” och ett varumärke som

ligger långt fram med avseende på produktutveckling. Respondenten

uttryckte dock sina tvivel beträffande möjligheterna att medelst

produktplacering lyckas förmedla dessa delar av varumärkesidentiteten.

Det faktum att det finns företag som använder sig av produktplacering som

ett sätt att ompositionera sig visar på att det finns ett visst förtroende för

dess förmåga att kommunicera varumärkesidentitet. De respondenter som

nämnde ompositionering som ett motiv till produktplacering var också

ivriga förespråkare för tillhörande kampanjer, vilket talar för att företag ser

produktplacering som ett sätt att kommunicera identiteten, dock inte det

enda sättet. Sannolikt är att den korta stund som varumärket exponeras inte

är tillräcklig för att lyckas ändra varumärkets image, det vill säga den bild av

varumärket som finns i konsumentens medvetande. Vi tolkar sålunda detta

som att förutsättningarna att ompositionera ett varumärke enbart medelst

produktplacering är begränsade, men att företag ser produktplacering som

en bra grund att stå på. För att positioneringen skall vara lyckosam fordrar

produktplaceringen emellertid uppföljning i form av evenemang av olika

slag.
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5.3.3 Kommunikativ identitet

Enligt Melin (1999) måste den märkesbyggande reklamen tilldelas en unik

identitet för att kunna tillföra varumärket ett kommunikativt mervärde och

för att kunna stärka märkesinnehavarens marknadsposition.

Samtliga respondenter var rörande eniga om att det är viktigt att

produktplaceringen är proffsigt gjord, det vill säga, att den inte blir plump

och onaturlig. Låt oss ta exemplet med TV-reklamen för värktabletten Ipren,

en reklam som vi, utifrån Melins (1999) modell, anser ha en utpräglad

kommunikativ identitet. Om Ipren-mannen kommer gående på gatan i en

Hamiltonfilm, skulle de allra flesta med stor säkerhet känna igen denna lilla

runda herre och dessutom associera till rätt varumärke. Däremot skulle

troligen varken märkesinnehavaren Pharmacia eller filmen i fråga må bra av

en dylik överexponering, då det förefaller svårt att integrera Ipren-

reklamens visuella och audiella identitet på ett naturligt sätt i handlingen.

Inte heller den verbala identiteten skulle vara på sin plats: ”Ipren – den

intelligenta värktabletten” hör på något vis inte hemma i ett filmmanus. Den

tematiska identiteten slutligen, en sjuk kille i olika situationer, skulle kanske

vara möjlig att integrera i ett filmmanus, men att publiken så fort de ser en

sjukling skulle dra paralleller till Ipren är föga troligt.

När ett företag valt att kommunicera med marknaden med hjälp av

produktplacering har de därigenom valt att använda film som

kommunikationskanal. Melin (1999) betonar vikten av att den

kommunikativa identiteten uttrycks likadant oberoende av vilka

kommunikationskanaler som används. Av exemplet ovan syns

möjligheterna små att uttrycka den kommunikativa identitet som förmedlas

i TV-reklamen på ett likadant sätt genom produktplacering i film. Hur

märkesinnehavare utformar övrig reklam och marknadskommunikation
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torde således vara det som avgör förmågan att förmedla samma

kommunikativa identitet via kanalen film.

Det är inte för inte som produktplacering kallas ”smygreklam”.

Balasubramanian (1994) framhåller som en av produktplacerings

egenskaper förmågan att förmedla ett budskap utan att det uppfattas som

marknadskommunikation, och betonar vikten av att produktplaceringen

integreras på ett bra sätt. Som framgått tidigare var detta något som även

respondenterna ansåg vara betydelsefullt. En respondent gav dessutom

uttryck för att olika produkter är olika tacksamma att produktplacera, något

som också torde kunna påverka förutsättningarna att tilldela

produktplaceringen en kommunikativ identitet. Vi kommer i det följande att

utifrån de fyra komponenterna diskutera om, och i så fall, vilken eller vilka

av dessa komponenter som kan tilldela en produktplacering en

kommunikativ identitet.

Tematisk identitet. Den tematiska identiteten i Gevalia-reklamen är

”oväntat besök”, IKEAs budskap är att ”Ingenting är omöjligt”. Att integrera

någon av ovanstående situationer eller händelser i ett filmmanus är kanske

inte ogörligt, eller ens svårt, men att få publiken att associera till ”rätt”

varumärke är i vår mening mindre sannolikt.

Verbal identitet. Arlas ”Mjölk är livet”, Experts ”Vi är vad vi heter” och Vicks

”Extra starka, extra friska” är exempel på reklam med verbal identitet. Att

”klämma in” den här typen av slogans i dialogen i en film känns tämligen

krystat och svårplacerat i stort. Detta är även något som framkom under

intervjuerna. Ingen av respondenterna hade arbetat med produktplacering

på ”scriptnivå”, då de uttryckte svårigheterna med att integrera slogans i

dialogen på ett naturligt sätt. Sådant som eventuellt skulle kunna passa in i

dialogen, som El-Gigantens ”Det är dumt att betala för mycket”, skulle med
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största sannolikhet vara en så naturlig del av samtalet att publiken inte

reagerar på det som något annat än just en del av samtalet.

Audiell identitet. Såväl Kronfågels glättiga melodi ”På torsdag blir det

ärtsoppa, på lördag… osv.” som Cat Stevens låt ”Morning has broken…” i

reklamen för God morgon Juice är exempel på audiell identitet, där den

förstnämnda är en specialskriven melodi och den andra är en gammal

välkänd sång. Möjligheterna att väva in kännetecknande melodislingor och

liknande i filmen torde bero på hur den audiella identiteten är utformad. Är

det en ”vanlig” sång, som ovan nämnda Cat Stevens-melodi, torde den, i en

passande film, i vår mening kunna användas utan problem. Huruvida

associationerna skulle gå till God morgon Juice eller ej är nog väldigt

individuellt. Kronfågels jingel ter sig betydligt svårare att använda i en film,

även om den med största säkerhet skulle få många att tänka ”Kronfågel”.

Visuell identitet. Löfbergs Lilas gula och lila färger, Absolut Vodka-flaskans

utseende och Hästens blå-vitrutiga färgkombination är exempel på visuell

identitet. En respondent menade att en tacksam produkt inte kräver att

logotypen, produkt- eller varumärkesnamnet syns i bild, eftersom tittaren

kan känna igen produkten bara genom dess distinkta design eller på annat

sätt utmärkande utseende. Tankarna för oss då också till den del av

varumärkesidentiteten som Kapferer (1997) benämner fysik, vilket är en av

de fasetter som märkesinnehavaren har kontroll över. Det tolkar vi som att

produktplacering torde ha bäst förutsättningar att tilldelas just visuell

identitet, eftersom inte så mycket hänsyn måste tas till produktplaceringen i

manus. Produkterna finns bara där. En förutsättning är emellertid att

handlingen är sådan att produkten i fråga passar in i sammanhanget.



AANNAALLYYSS

83

5.4 Kanalen — Filmen

Ett annat viktigt val märkesinnehavaren står inför när budskapet har

formats, är valet av kommunikationskanal. Kommunikationskanalen som

används, kan i sig själv förmedla något och tillika säga någonting om

avsändaren av budskapet.

När ett företag valt att kommunicera med marknaden med hjälp av

produktplacering har de, som tidigare nämnts, därigenom valt att använda

film som kommunikationskanal. Respondenterna menar att valet att

använda produktplacering många gånger beror på att produktplacering som

kommunikationsverktyg, eller snarare det faktum att budskapet förmedlas

genom mediet film, säger någonting om avsändaren. I våra respondenters

fall handlar det om att förmedla ungdomlighet och fart och fläkt och genom

att använda sig av en annorlunda kommunikationskanal kan det budskapet

understrykas. Detta tolkar vi som att produktplacering som

kommunikationsverktyg har den egenskapen att det bara genom att vara

bidrar till att skapa ett ytterligare värde åt marknadskommunikationen

eftersom kanalen kan stärka budskapet som märkesinnehavaren önskar

förmedla. The medium is the message, helt enkelt. Genom att utnyttja

filmen som kommunikationskanal får märkesinnehavaren, enligt en

respondent, även bättre förutsättningar att nå ut till en annars

svårtillgänglig målgrupp, nämligen personer mellan 18 och 35 år.

Märkesinnehavaren kan göra ytterligare ett val angående kanalen, genom

att välja vilken film han vill exponera sitt varumärke i. Respondenterna

menar att det inte har inriktat sig på en speciell genre när det gäller film,

men man kan ändå se att actionfilmer dominerar bland de filmer de

medverkat i. Vi tror att det kan bero på vilken typ av produkt företaget har

för avsikt att exponera i filmen. I actionfilmer är det ofta så att bilar får ett

stort utrymme och blir en naturlig del av handlingen. Det är då en naturlig
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följd att märkesinnehavare, medvetet eller omedvetet produktplacerar i en

genre där man tror sig få mycket exponering.

5.5 Brus

Vägen från sändare till mottagare är lång och krokig, och i alla led i

processen kan störningar uppkomma som påverkar såväl budskapet som

aktörerna i kommunikationsprocessen.

En faktor som kan komplicera kommunikationsprocessen är de störningar

som kan uppstå, det vill säga bruset. Eftersom bruset kan förvanska ett

budskap, eller rent av hindra det från att uppfattas av mottagaren, är det av

stor vikt för sändaren att se till att bruset i processen minimeras. En av våra

respondenter menade på att en av fördelarna med produktplacering är att

det, i en biosalong, finns liten risk för att konsumenten blir distraherad och

därför är det lättare att fånga konsumentens uppmärksamhet. Bruset i

samband med produktplacering skulle alltså vara mindre än till exempel vid

TV-reklam då det är enklare att bara byta kanal då reklamen börjar. Det

finns också större möjlighet att, när man ser på TV, prata med de som sitter

runt omkring eller smita iväg på toaletten i reklampausen än att göra det

mitt under en film i en fullsatt biosalong.

Vi tror att det kan finnas andra aspekter som pekar på att den

kommunikation som sker i form av produktplacering omges av mycket brus

snarare än lite. Det grundläggande argumentet i vårt resonemang bygger på

att mottagaren kan missuppfatta, eller undgå att uppfatta, det

kommunicerade budskapet på grund av själva filmen. Med detta menar vi

att filmens handling kan vara en form av brus. Den person som sändaren

avser kommunicera sitt budskap till, är med stor sannolikhet koncentrerad

på det som utspelar sig i filmen. Således kan det vara svårt att få denne att

släppa koncentrationen på handlingen och uppmärksamma det budskap
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som märkesinnehavaren vill kommunicera. Om en märkesinnehavare

exempelvis exponerar sin produkt i en filmscen som är väldigt spännande

tror vi att det föreligger en risk för att produkten inte uppmärksammas på

grund av det brus som i det här fallet utgörs av filmens handling.

En annan aspekt som skulle kunna tänkas vara en form av brus är den

överexponering som respondenterna talade mycket om. De nämnde att om

en produktplacering inte är väl integrerad i filmen kan den uppfattas på ett

negativt sätt och störa tittaren. Om en produktplacering är övertydlig kan

det resultera i att tittaren tvingas släppa koncentrationen på filmen för ett

ögonblick på grund av att det kommersiella budskapet tar för stor plats. Om

man tänker sig en spännande scen där tittaren riktar all sin uppmärksamhet

åt det som händer i filmen och då plötsligt zoomas ett varumärke in i ett par

sekunder. Om denna inzoomning är så tydlig att tittarens uppmärksamhet

ofrivilligt riktas mot det och bort från handlingen i filmen kan det framkalla

irritation hos tittaren. Denna störning skulle kunna vara en form av brus

eftersom det blir en irritation och störning i kommunikationsprocessen. Det

budskapet som sändaren avsett att sända ut kommer då inte uppfattas,

istället kan mottagaren få en negativ känsla kopplad till märkesinnehavaren

som exponerat sin produkt.

5.6 Kodning och avkodning

I kommunikationsprocessen är det inte enbart bruset som kan påverka hur

och om budskapet uppfattas av mottagaren. Innan budskapet tolkas har det

både kodats av sändaren och avkodats av mottagaren. Kodnings- och

avkodningsprocessen är av stor vikt för sändaren eftersom det kan avgöra

om mottagaren tar emot budskapet på det sätt som sändaren avser. En

förutsättning för att en märkesinnehavare skall kunna förmedla sin

varumärkesidentitet är att kodningen stämmer någorlunda bra överens med
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mottagarens avkodning. Hur budskapet uppfattas kan bero på en mängd

olika faktorer som man kan hänföra till kodningsförfarandet.

Kodningen börjar när sändaren placerar sin produkt eller sitt varumärke i

en film eftersom det är där budskapet förvandlas till en symbolisk form.

Våra respondenter hävdar att de inte har valt att produktplacera i någon

specifik filmgenre. Det framgick dock att valet av film föregås av en

noggrann granskning för att de inte skall medverka i någon film som kan ha

en negativ inverkan på deras varumärke. Trots att det från respondenternas

sida inte är ett medvetet val kan vi se att de främst medverkat i actionfilmer.

En respondent uttryckte visst missnöje med att ha varit med i Jönssonligan

eftersom det inte riktigt passade med den lite tuffare identitet de vill

förmedla. Detta skulle man kunna tolka som att typen av film de medverkar

i har betydelse för det märkesinnehavaren vill kommunicera. Vi tolkar detta

som att man skulle kunna se valet av film som ett sätt på vilket

märkesinnehavaren kodar sitt budskap.

En annan aspekt av detta är att på grund av det som Kotler (1999) kallar

selektiv förvrängning kan mottagaren uppfatta budskapet på ett helt annat

sätt än det som sändaren avser. Genom att mottagaren avkodar ett budskap

med hjälp av sina attityder och föreställningar kan ett budskap som sänds i

en actionfilm få en helt annan betydelse än ett budskap som sänds i en

familjefilm, trots att det förekommer i samma situation. Detta kanske inte

enbart beror på vilken typ av film produkten förekommer utan även vem

som använder produkten och i vilket sammanhang den förekommer.

5.7 Mottagaren — Konsumenten

Först efter det att budskapet har kodats, skickats via kanalen, passerat

allehanda tänkbara hinder och slutligen avkodats, når det mottagaren.
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Balasubramanian (1994) menar att produktplacering är ett

hybridmeddelande som har förmågan att förmedla kommersiella budskap

utan konsumentens egentliga vetskap. När en individ slår sig ner i TV-soffan

eller biosalongen för att titta på en film, ”väljer” han eller hon att utsätta sig

för kommersiella budskap i form av placerade produkter och/eller

varumärken. Balasubramanian (1994) menar att konsumenter ofta är

omedvetna om att de utsätts för dessa budskap och att de därför bearbetar

dem annorlunda än de skulle ha gjort vid andra typer av

marknadskommunikation. Den främsta nackdelen med dessa omedvetna

och oväntade hybridmeddelanden, förefaller vara den uppenbara risken att

budskapet går mottagaren helt förbi. Vår studie pekar också på att det är här

som en av de största svårigheterna med produktplacering uppenbarar sig:

att exponera lagom, inte för mycket och inte för lite. Samtliga respondenter

är eniga om att det är viktigt att undvika överexponering, det vill säga att

produktplaceringen blir onaturlig och klumpig. Samtidigt uttryckte en av

respondenterna en oro för att exponeringen inte blir tillräcklig. Även

Balasubramanian (1994) framhåller vikten av en väl avvägd exponering och

menar att det är betydelsefullt med en väl integrerad produktplacering för

att det kommersiella budskapet då döljs. En välintegrerad produktplacering

skulle således framkalla en von Restorff-effekt, det vill säga att tittarna

bearbetar budskap mer genomgripande, vilket i sin tur bidrar till att denne

lättare erinrar sig om budskap vid ett senare tillfälle. Här finner vi

ytterligare ett argument för nyttan av cross promotion-aktiviteter, nämligen

möjligheten att ”påminna” konsumenten om budskapet genom att anspela

på filmen i tävlingar eller att knyta an till filmen i andra typer av

marknadskommunikation. Som framgick i vår empiri är cross promotion-

aktiviteter något som förespråkas av flera av respondenterna.
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En av respondenterna pratade om möjligheten att skapa en feelgood-känsla

hos sina kunder, anställda eller återförsäljare, något som enligt

respondenten kan åstadkommas genom olika cross promotion-aktiviteter i

anslutning till produktplaceringen. Foxall et al. (1998) betonar att

konsumenternas motivation är en faktor som kan spela en central roll när

ett företag önskar att få konsumenterna att uppmärksamma ett budskap.

Det förefaller, med utgångspunkt i ovanstående, att företag med hjälp av

cross promotion-aktiviteter torde kunna bidra till denna motivation och

därigenom också lättare förmedla identiteten. Genom att ge sina kunder

gratis biobiljetter eller ge biobesökare en present i anslutning till filmen,

skapas goodwill för märkesinnehavaren och motivationen ökar hos

personerna i fråga. De blir på så sätt mer mottagliga för det budskap som

skall förmedlas via produktplaceringen i filmen.  Sannolikheten att filmen

mottas positivt är troligtvis större då biobesöket var gratis, eftersom

kunderna annars själva hade betalat närmare hundralappen för att se filmen

och därför kanske haft större förväntningar på densamma. Är inställningen

till filmen positiv rekommenderas den till vänner och bekanta, och än fler

ser förhoppningsvis de placerade produkterna.

Våra respondenter anser att det kan vara svårt att veta vilken respons deras

produktplacering får. En av det intervjuade menade att den respons deras

produktplacering får är att deras varumärke uppmärksammas av

konsumenterna. Trots att respondenterna uttryckte svårigheten med att

mäta resultaten med produktplacering fick vi intrycket av att de får någon

form av respons från mottagarna eftersom de trots allt har en positiv

inställning till produktplacering som kommunikationsverktyg. I Kotlers

(1999) kommunikationsmodell beskrivs även vad som sker efter det att

budskapet nått mottagaren. När budskapet nått fram skapas någon form av

reaktion hos mottagaren, budskapet får respons.
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5.8 Och sedan...

I referensramen diskuteras kommunikationens effekter och hur man kan se

ett samband mellan marknadskommunikation och andra faktorer som till

exempel försäljning och lönsamhet. Både Kotler (1999) och Rossiter och

Percy (i Apéria, 2001) talar om kommunikationens effekter som vår tolkning

handlar om att skapa lönsamhet. Som nämnts tidigare i analysen uttryckte

respondenterna att de inte förväntar sig någon direkt försäljningsökning till

följd av produktplaceringen, däremot tror de att produktplaceringen kan

skapa andra effekter. Dessa effekter är främst av det slag som i Apéria

(2001) benämns som kortsiktiga, som till exempel att fånga målgruppens

uppmärksamhet. Just exponering var något som flera av respondenterna

talade om och som nämnts tidigare i vår analys är kan produktplacering

framkalla en affektiv och kognitiv respons.

När märkesinnehavaren fått respons, affektiv eller kognitiv bör dessa

kortsiktiga effekter generera långsiktiga effekter såsom

varumärkeskännedom och varumärkesattityd. Frågan är om dessa

långvariga effekter kan framkallas med hjälp av produktplacering. Enligt

respondenterna så är det svårt att få några långvariga effekter genom att

enbart exponera sin produkt i en film. Något som däremot kan ge mer

långvariga effekter är cross promotion-kampanjerna som kan göras i

samband med produktplaceringen. Dessa kampanjer kan resultera i både en

förbättrad varumärkeskännedom och en förbättrad attityd till varumärket. I

Apéria (2001) nämns image som en långvarig effekt av

marknadskommunikation. Ett par respondenter menar att de med hjälp av

produktplacering tillsammans med cross promotion-aktiviteter kan påverka

hur deras varumärke uppfattas av konsumenterna.
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66   SSLLUUTTSSAATTSSEERR

Då vi började arbetet med den här uppsatsen visste

vi tämligen lite om produktplacering. Under resans

gång har vi samlat på oss en mängd kunskap om

ämnet, både sådant som varit användbart för vår

studie och sådant som varit mindre användbart. Vi

formulerade i arbetets början två frågor som skulle

hjälpa oss att uppfylla vårt syfte:

� Vilka egenskaper är specifika för produktplacering som

kommunikationsverktyg?

� Vilka förutsättningar har produktplacering att kommunicera ett

varumärkes identitet?

I vår studie har vi funnit att produktplacering har förmågan att få

mottagaren känslomässigt engagerad, då mottagaren är känslomässigt

engagerad i filmen där produktplaceringen förekommer. Produktplacering

har även förmåga att mer eller mindre ”tvinga” en tittare att titta då

hybridmeddelanden ofta är omedvetna och oväntade. Vidare besitter

produktplacering egenskapen att kommunicera mycket bara genom att vara

ett annorlunda och förhållandevis nytt sätt att kommunicera. Vår studie

pekar också på att produktplacering har förmågan att kommunicera med en

publik som kan vara svår att nå medelst andra kommunikationsverktyg.

Trots att produktplacering har egenskaper som skiljer sig från andra

kommunikationsverktyg, är vår slutsats att produktplacering många gånger

är ett otillräckligt kommunikationsverktyg. Detta gäller inte enbart då en

märkesinnehavare vill kommunicera identitet, utan även då budskapet är ett

annat. Något som däremot gör att produktplacering kan bli ett starkt

Inledning

Metod

Referensram

Empiri

Analys

Slutsatser
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kommunikationsverktyg är då det används som en utgångspunkt för att

skapa omfattande kampanjer, så kallad cross promotion. Cross promotion-

aktiviteter kan innefatta otroligt många sätt att kommunicera, och har

därför större möjligheter att rikta budskapet åt många håll och med många

medel. Produktplacering i kombination med cross promotion underlättar

när en märkesinnehavare önskar kommunicera en varumärkesidentitet.

Vi vill inte döma ut produktplacering ensamt som ett sätt att kommunicera

varumärkesidentitet. Vi drar emellertid, utifrån vår studie, slutsatsen att för

att produktplacering skall kunna kommunicera varumärkesidentitet ställs

höga krav på produkten eller varumärket vars identitet det är som skall

kommuniceras. Exponering av produkter med utpräglade fysiska

karaktäristika eller en utmärkande visuell identitet har bättre

förutsättningar att kommunicera identitet. Bilar, till exempel, är produkter

som ”tar för sig”, vilket man också kan se tydligt i filmer med

produktplacerade bilar.

Sammanfattningsvis kan vi se att produktplacering har goda förutsättningar

för att kommunicera ett varumärkes identitet, under vissa premisser.

Produktplaceringen måste antingen stöttas av en cross promotion-kampanj

eller exponera en produkt med tydliga fysiska karaktäristika som en del av

varumärkesidentiteten.

Slutligen vill vi uppmärksamma läsaren på att de slutsatser vi har dragit

endast utgår ifrån det vi funnit i vår studie och att vi är medvetna om att de

därför inte kan ses som generella i betydelsen allmängiltiga.
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BBIILLAAGGAA  11

Intervjuguide 1 (företag)

� Vilken befattning har du?

� Hur länge har du arbetat på [företag]?

� Hur länge/mycket har du arbetat med produktplacering?

� Vad innebär produktplacering för dig?

� När produktplacerade ni första gången?

� I vilka filmer har ni produktplacerat? Vilka produkter har exponerats?

� Väljer ni en viss typ av film när ni produktplacerar?

� Hur vill ni att produktplaceringen skall utformas/placeras i filmen?

� Skriver ni avtal? Hur ser de ut?

� Varför har ni valt att produktplacera?

� Fördelar? Nackdelar?

� På vems initiativ sker produktplaceringen?

� Har ni en klar bild över vem som är mottagare av meddelandet?

� Hur identifierar ni målgruppen/målgrupperna?

� Hur vill ni att publiken skall uppfatta produkten och dess meddelande?

� Vilken uppfattning vill ni att publiken skall ha av den som använder

eller nämner produkten i filmen?

� Vill ni att publiken skall identifiera sig med användaren av produkten?

Om ja, tror ni att de gör det?

� Vilken respons förväntar ni er av produktplaceringen?
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� Ingår produktplaceringen som en del i en kampanj eller är den

fristående?

� Är produktplacering ett led i en långsiktig strategi eller är det en

engångsföreteelse?

� Hur stor roll spelar produktplaceringen i er marknadsmix?

� Genomför ni några mätningar och vilka resultat gav i så fall

mätningarna?

� Vad tror du att produktplacering har för effekt på ert varumärke?

� Vad lägger ni i ordet varumärkesidentitet?

� Vilken identitet har ert varumärke idag?

� Vilken identitet vill ni förmedla?

� Tror ni att produktplacering är ett bra sätt att göra det?

� Tror du att produktplacering är en fluga eller något som kommer att

fortsätta växa? Varför?

� Har ni någon ny film på gång?
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Intervjuguide 2 (produktplaceringsagent)

� Berätta lite om ditt arbete

� Hur länge har du arbetat med produktplacering?

� Vad innebär produktplacering för dig?

� Hur många filmer har du arbetat med?

� Vilka företag har du arbetat med?  Vilka produkter har exponerats?

� Väljer du en viss typ av film att arbeta med?

� Väljer företagen oftast en viss typ av film produktplacera i? Varför,

tror du?

� Hur tycker du att produktplacering skall utformas/placeras i filmen?

� Hur vill företagen att produktplaceringen skall utformas/placeras i

filmen? Varför?

� Har företagen en klar bild över vem som är mottagare av

meddelandet?

� Hur identifierar företagen målgruppen/målgrupperna?

� Hur vill företagen att publiken skall uppfatta produkten och dess

meddelande? Varför?

� Vilken uppfattning vill företagen att publiken skall ha av den som

använder produkten i filmen?

� Skriver företagen avtal? Hur ser de ut?

� Vilka är anledningarna bakom att företag produktplacerar?

� Fördelar? Nackdelar?

� På vems initiativ sker produktplaceringen?

� Hur ser processen ut?

� Förekommer vissa branscher mer än andra?

� Vad är varumärkesidentitet för dig?

� Ingår produktplaceringen som en del i en kampanj eller är den

fristående?

� Är produktplacering ett led i en långsiktig strategi eller är det en

engångsföreteelse?
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� Hur stor roll spelar produktplaceringen i företagens marknadsmix?

� Genomför företagen några mätningar på effekterna?

� Vilken respons förväntar ni er av produktplaceringen?

� Tror du att produktplacering är en fluga eller något som kommer att

fortsätta växa?

� Arbetar du med någon film just nu?


