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Abstract 

Product placement is a marketing tool where a product or brand is integrated in a media 

context, for example movie or TV-series. Researchers have argued about the ethical 

implications this may cause. Due to the integration the commercial intent gets mixed with the 

entertainment, which diminishes the viewers’ ability to resist and control the manipulation. 

Their persuasion knowledge toward the advertisement is thereby compromised. The Swedish 

government has therefore, as a protection for its citizens, instituted a law that regulates this 

kind of marketing. The law forces producers of moving images to inform the viewers when 

product placement is present. Although the tool itself has the ability to strengthen brand 

attitude, the disclosure has not. Research has shown that a disclosure correlates with a decline 

in attitude. In addition the entertainment value is lowered by the recognition of the placement. 

However, whether the prior attitude can be changed differently dependent on the character of 

the attitude, is still to be found. This study examines the possibility of this difference between 

the two studied groups: strong brand attitude and weak brand attitude, before the exposure to 

product placement. To test this respondents filled out a survey where they were exposed to a 

product placement in a short film clip. The results of the survey showed that there is in fact 

no significant difference between the groups, even though both groups experienced a change 

in brand attitude.  
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1. Inledning 
I kapitlet beskrivs problemet, samt dess aktualitet. En diskussion förs med stöd i teorin för att 

koka ned stoffet till en kärna. Denna kärna formuleras sedan till en frågeställning som speglar 

en företeelse som ämnas förklaras 

 

1.1 Bakgrund 

Det sätt vi konsumerar media på har förändrats över tid. Från att endast använda de förinställda 

kanalerna som sänds till tv-apparater, till att använda webbaserade medietjänster. De olika 

tjänsterna ger individer möjligheten att spela upp och titta på olika former av digital 

underhållning, såsom filmer och serier utan att vara låsta till en tv-tablå (Magid 2013). Den här 

formen av uppspelning kallas i folkmun för streaming, eller strömning. En konsekvens utav 

friheten som följer av att inte vara låst till en tablå är att de kanaler som företag använder för 

att förmedla sina produkter är i behov av förändring. Traditionell TV-reklam består av ett klipp 

på bestämd tid, med syfte att framhäva produkterna och passa konsumenternas preferenser. 

Den kan inte längre användas ifall konsumenten använder sig utav reklamfria 

streamingtjänster. Således undgås reklamavbrotten som har varit normen tidigare (Nunlee, 

Smith, & Katz 2012). 

 

Istället för de särskilt tillägnade reklamsekvenser finns det olika substitut som används, varav 

ett är produktplacering. Det innebär att man integrerar en produkt i filmer eller serier. 

Produkten får då exponering på ett mer indirekt sätt vilket medför att fler konsumenter kan nås 

(Soba, & Aydin 2013). Nunlee, Smith och Katz (2012), hänvisar till filmen E.T. och Steven 

Spielbergs framgångsrika integrering av Hershey's Reese's Pieces, där produktens försäljning 

ökade markant efter filmens premiär. Dock kan viss problematik uppkomma som försvårar 

användandet av produktplacering. Dels kritiseras fenomenets verkningsgrad: ger 

produktplaceringen ett effektivt utslag eller blir konsumenterna irriterade på det faktum att det 

exploateras för mycket och försämrar filmens kvalitet? Kring dessa frågor finns det tidigare 

forskning som påvisar både positiva och negativa resultat, vilket innebär att företagen får 

gynnsam exponering enligt viss forskning, samt tar skada enligt andra (Balasubramanian, 

Patwardhan, Pillai & Coker 2014). Dels existerar även en ständigt pågående etisk debatt 
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gällande användandet av produktplacering som ett marknadsföringsmedel (Kuhn, Hume & 

Love 2010). 

 

1.2 Problematisering 

Balasubramanian et al (2014) hävdar att den största skillnaden mellan traditionell reklam och 

produktplacering är att det inte finns någon väldefinierad gräns mellan programinnehåll och 

reklam vid placeringen. Produkten flätas in tillsammans med handlingen och kan vara svår att 

uppfatta, vilket medför att företeelsen är en etisk gråzon, eftersom tittarna inte medvetet kan 

välja bort reklam. De blir således påtvingade reklamen, som tenderar att påverka konsumenten 

undermedvetet (ibid,.). Då det sker implicit försvåras den annars automatiska bearbetningen av 

budskap (i detta fall kommersiella budskap) som benämns persuasion knowledge (Friestad & 

Wright 1994). Sverige har på grund av de etiska komplikationerna reglerat användningen av 

produktplaceringen. 2010 infördes Radio och TV-lagen, där det i sjätte kapitlet står skrivet hur 

produktplacering skall hanteras och utföras (Radio- och tv-lag 2010:696). 

 

“4 § När det förekommer produktplacering i ett program ska information lämnas 

om detta i början och i slutet av programmet och när programmet börjar igen efter 

ett avbrott för annonser. 
 

Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av 

produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet.” 

 

Lagen orsakar ett problem när det gäller produktplaceringens natur och dess praktiska 

konsekvenser. Dens, De Pelsmacker, Wouters och Purnawirawan (2012) påvisar att en effektiv 

produktplacering inte skall uppmärksammas av konsumenten som reklam. Placeringen skall 

alltså synas utan att den individ som exponeras reagerar på det faktum att det är reklam. Det 

innebär att den istället ska bearbetas undermedvetet. Eftersom den svenska lagen medför ett 

tvång där förekomsten av produktplacering måste påpekas, uppstår en konflikt mellan etisk 

samt effektiv marknadsföring, då medvetenheten av fenomenet ökar. Ökningen medför även 

en högre grad av användning av persuasion knowledge. Det i sin tur försämrar effektiviteten 

av placeringen men förbättrar den etiska aspekten.  
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En holländsk studie undersökte huruvida en förvarning om produktplacering påverkade 

respondenternas upplevelse av en film. Utfallet resulterade i att de ansåg att filmens 

underhållningsvärde försämrades (Boerman, Reijmersdal & Tutaj 2013). Eftersom en 

förvarning skapar en ökad medvetenhet av förekomsten av reklamen, ökar chansen att de 

placerade produkterna upptäcks. Konsumenterna skärper därmed sin uppmärksamhet då de inte 

vill bli bedragna utan vill identifiera den dolda reklamen (Boerman, Neijens & Reijmersdal 

2014). Studiernas utfall pekar på att effektiviteten av placeringen, samt filmens 

underhållningsvärde kompromissas. En förmodad slutsats är därmed att konsumenter inte 

enbart gagnas av en förvarning, utan blir lidande i form av sänkt nöjeskvalitet. Forskning visar 

även att avslöjandet av produktplaceringen, utöver inflytandet på filmupplevelsen, också 

bevisats leda till en sämre attityd mot varumärket. Detta då marknadsföring uppfattas som 

oetiskt (Boerman, Neijens & Reijmersdal 2015; Kuhn, Hume & Love 2010). Begreppet 

varumärke används fortsättningsvis integrerat med företag och produkt. Ifall exempelvis en 

attityd mot varumärket försämras innebär det även att attityden mot företaget bakom 

varumärket, samt dess produkter försämras. 

 

Ovan förklaras att produktplacering kan påverka individers åsikter mot ett varumärke. En fråga 

som uppstår till följd av resultat från tidigare forskning är hur ursprungliga attityder mot ett 

företag/varumärke förändras. Studier pekar på att subtila produktplaceringar kan förbättra 

attityder. En subtil placering innebär vidare att produkten inte visas tydligt och framstående 

(Dens et al 2012). Förklaringen av subtilitet stärker även argumentet att effektiv 

produktplacering bearbetas undermedvetet. Däremot försämrar avslöjanden av 

produktplaceringarna attityderna (Boerman, Neijens & Reijmersdal 2015). Avslöjandet som 

medför en högre grad av användning av persuasion knowledge är alltså en modererande 

variabel till attityd. Ett fält som fortfarande är relativt outforskat är hur en individs tidigare 

attityder, gentemot ett varumärke, påverkas av effekten utav en placering och förvarning, 

beroende på hur den tidigare attityden ser ut. Även Boerman, Neijens och Reijmersdal (2014) 

belyser frågan om tidigare attityd och föreslår ämnet som förslag på vidare forskning i deras 

artikel. De nämner en studie av Jacks och Devine (2000) som behandlar attityder kring 

homosexuellas rätt att få tjänstgöra i militären. Studien ter sig relevant då dess resultat påpekar 

att individers tidigare attityder har påverkan på de efterföljande attityderna. Jacks och Devine 

(2000) exponerade individerna för propaganda angående homosexuellas rättigheter, 

tillsammans med en förvarning om propagandan. Vidare påvisar studien att respondenternas 

ursprungliga attityd påverkade den senare attityden i högre grad om man innan har en svag 
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åsikt om objektet i fråga, jämfört med en stark åsikt. En undran väcks därmed kring resultatets 

användning i ett företagsekonomiskt perspektiv: Blir utfallet detsamma även i mindre 

kontroversiella sammanhang, exempelvis när attityden gäller ett varumärke? Tillämpningen 

torde innebära att en attityd mot ett varumärke ser en starkare förändring om den ursprungligen 

är svag, kontra om den är stark. En undersökning angående i vilken utsträckning en 

produktplacering modererar attityder är då relevant. Studiens problem fångas upp i följande 

frågeställning: 

 

Hur påverkas svaga respektive starka attityder mot ett varumärke av en exponering för 

produktplacering, tillsammans med en förvarning om förekomsten av placeringen? 

 

Studiens syfte är att analysera den effekt hos attityder mot ett varumärke, som uppkommer till 

följd utav en exponering av en modererande variabel, i form av produktplacering. Attityderna 

som analyseras delas upp i varierande styrka för att granska sambandet mellan 

attitydförändring och attitydstyrka. 

 

Resultatet söker ge en förklaring av en del av det kausala sambandet mellan attityd och 

produktplacering. Genom att använda en explorativ ansats skall relationen mellan före- och 

efter-attityderna beskrivas och tolkas med statistiska verktyg.  
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2. Teoretisk referensram 
Under det här stycket presenteras olika teorier som anses relevanta för undersökningen, samt 

hur de uppfattas enligt studiens infallsvinkel. Inledningsvis definieras fenomenet 

produktplacering, som är kärnan i studien. Produktplaceringens olika beståndsdelar beskrivs 

följaktligen för att sedan ge en kartläggning över hur fenomenet integreras och bör användas 

för att utnyttja dess fulla potential. Kartläggningen är även en riktlinje för hur det kommer 

studeras, samt vilket förhållningssätt studien har till fenomenet. Fortsättningsvis förklaras en 

reglerande lag, förvarning och begreppet persuasion knowledge. Slutligen följer ett avsnitt om 

attityd och dess tillämpning mot varumärken. Syftet med kapitlet är att öka förståelsen för de 

olika momenten hos läsaren.  

 

2.1 Persuasion episode 

Friestad och Wright (1994) har försökt skapa en förklaring för konsumenters bearbetning av 

reklam. De beskriver det tillfälle då konsument och företag interagerar i någon form av 

reklamkontext. De benämner tillfället persuasion episode. En konkretisering av begreppet 

används vidare som då en konsument exponeras för en produktplacering. Med hänsyn till 

rådande lagstadgade krav måste även information om produktplaceringen förmedlas, med 

följden att konsumenten med minskad svårighet upptäcker reklamen och därmed kan bearbeta 

den. I kapitlet följer en djupare definition av persuasion episode och de enskilda 

komponenterna produktplacering, Sveriges lagstiftning, förvarningen om placeringen, samt 

attityd och dess påverkan. 

 

2.1.1 Produktplaceringen 

Soba och Aydin (2013) förklarar att det finns olika definitioner av produktplacering. De 

vanligaste skillnaderna beror på vilka typer av media som används, samt huruvida det krävs 

någon form av betalning från företaget eller inte. Dock förklaras produktplacering gemensamt 

som när en produkt eller varumärke används interaktivt i det valda mediet. Fortsättningsvis 

åsyftas det när en produkt visas i en film eller serie. Placeringen sker därmed i filmen, istället 

för att film och reklam är åtskilda. Vidare är syftet att skapa en gynnsammare ställning för 
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produkten och varumärket, då det sker i kommersiellt syfte. Bland annat genom att produkten, 

samt varumärket bakom, når ut till fler personer. 

 

Soba och Aydin (2013) hänvisar även till en teori av Balasubramanian, Karrh och Patwardhan 

(se Soba & Aydin 2013) som förklarar effektiviteten av produktplacering. Den består av fyra 

faktorer: 

1. Den första faktorn är stimulibaserad, vilket innebär att produktplaceringens utformning 

är avgörande för tittarnas reaktioner. Olika sätt att meddela budskapet, det vill säga 

placeringen, medför även att individen som exponeras måste processera budskapet 

annorlunda. Innebörden blir således att en viss utformning av produktplaceringen ger 

ett gensvar medan en annan utformning ger ett annat, med varierande effektivitet (ibid.). 

Exempelvis kan ett mörkt och nedstämt program, eller film, förmedla en viss känsla, 

vilken kan föras över till produkt eller varumärke om det används i samband med 

placeringen. Hur scenen utformas där produktplaceringen är integrerad blir därmed en 

central del i hur framgångsrik placeringen blir. 

2. Fortsättningsvis beror nästa faktor på personens individuella preferenser, med andra ord 

individens subjektivitet. Med det menas att effektiviteten av placeringen delvis beror 

på subjektet, hur god personens kännedom om varumärket är, samt hens attityd mot det 

(ibid.). En reflektion blir således att attityder mot varumärken i större utsträckning 

borde försämras genom produktplacering när den upptäcks. Med vetskapen om att 

individer har en unik bearbetning i baktanke blir därmed inte effekten av en 

produktplacering statisk mot ett urval eller en målgrupp. Eftersom individer reagerar 

olika på stimuli förmodas att det inte finns någon absolut att rätta sig efter. 

3. Produktplaceringens bearbetningsgrad är den tredje faktorn. Ju mindre budskapet 

behöver processeras och desto lägre grad av involvering från konsumentens sida 

innebär en effektivare produktplacering (ibid.). Det här medför en viktig implikation 

ifall en placering är uppenbar, samt påpekas av en varning, vilket förenklar 

identifieringen av reklam. Konsumenten behöver troligtvis inte bearbeta placeringen i 

större utsträckning, utan de får en större medvetenhet om dess existens då de får hjälp 

att identifiera den vilket leder till ökat motstånd. 

4. Slutligen är den fjärde och sista faktorn produktplaceringens köpintentionseffekt. Hur 

återkopplingen sker, samt vilka effekter en produktplacering har kan påverka attityder 

till företaget (ibid.). Exempelvis hur väl en exponerad har lagrat den i minnet eller dylikt 
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kan ha följder som efter en viss tid har inverkan på individen. En individ kan till 

exempel välja varumärket i affären för att hen känner igen det från produktplaceringen. 

 

Utöver faktorerna ovan diskuterar forskare att olika karaktärsdrag av produktplacering kan 

underlätta konkretiseringen av begreppet. Bland annat påpekar Nunlee, Smith och Katz (2012) 

att produktplacering har likheter med celebrity endorsement, vilket innebär att en känd person 

blir sponsrad, eller betald, för att använda en produkt. Inom produktplacering i serier och film 

är det dock en skillnad i att det oftast är en fiktiv karaktär som använder produkten. De förklarar 

att anledningen till att fenomenen fungerar är på grund av den symbolik som ges produkterna. 

Genom att en celebritet eller karaktär vars attribut man förknippar sig med eller uppskattar 

använder en produkt, ökar köpkraften för produkten hos tittaren. Vidare förklaras att 

effektiviteten för celebrity endorsement beror på olika karaktärsdrag, såsom pålitlighet och hur 

pass attraktiv karaktären är. Desto mer positiv karaktäristika, desto bättre blir effekten. Företag 

bör därmed sträva efter att få produkten kopplad till en karaktär med positiv karaktäristika för 

att skapa större attraktion till den. Genom att likställa symboliken för celebrity endorsement 

till produktplacering ökar förståelsen för hur placeringen fungerar. Det vill säga en karaktär 

agerar språkrör för produkten i den scen där produkten används och således kan produkten 

anamma karaktärens egenskaper. Dock är det inte enbart karaktären i filmen som påverkar hur 

framgångsrik produktplaceringen är. 

 

Dens et al (2012) talar istället om olika sätt att framställa ett varumärke fördelaktigt med hjälp 

av märkesplacering. Märkesplacering definieras på liknande sätt som förklaringen av 

produktplacering och begreppen integreras därmed fortsättningsvis. Varumärket exponeras i 

media med syfte att öka köpkraften hos konsumenterna. Författarna undersöker två variabler: 

hur väl produkten passar in i handlingen, samt hur tydligt produkten visas, vilket kallas product 

prominence. Slutsatserna visar att när märken visas tydligt och har en stark koppling till 

handlingen så kommer tittarna ihåg märket mer. Dock försämras attityden av hög nivå av 

product prominence. Den andra variabeln, ifall produkten passar väl in i handlingen, förbättrar 

istället attityden. Vidare beskriver Kamleitner och Jyote (2013) product prominence som 

företeelsen att ge produktplaceringen karaktärsdrag vilket gör att publiken ger den central 

uppmärksamhet. De menar även att prominence inte är enfacetterad, utan mångdimensionell. 

Likväl som Dens et al (2012), så argumenteras här att hög nivå av prominence ger ökad 

medvetenhet av placeringen. Dock fortsätter de med att endast prominence inte räcker att 

fokusera på om effektiv produktplacering är målet (Kamleitner & Jyote 2013). Innebörden av 
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deras forskning berättar hur en person som blivit exponerad upplever hur produkten presenteras 

för hen. Ett företag bör således sträva efter att placera produkten subtilt, eftersom en produkt 

som är för uppenbart inplacerad ger försämrad attityd. Utöver en subtil placering borde företag 

integrera produkten i handlingen eftersom forskningen ovan då pekar på en ökad positiv attityd. 

Det här är en tydlig konkretisering av Soba och Aydins (2013) första faktor, där programmet 

kan överföra känslor till produkten. Fortsättningsvis förstärker även den symbolik som 

karaktärer kan överföra till produkter enligt Nunlee, Smith och Katz (2012) faktorns 

konkretisering. 

 

Fortsättningsvis sammanställer Soba och Aydin (2013) ett flertal fördelar med 

produktplacering i marknadsföringssyfte. En utav de främsta är det tvång till exponering som 

uppstår. Vid traditionell tv-reklam så är det vanligt att individer som tittar på programmet byter 

kanal och därmed försöker undvika reklamen. Eftersom placeringen istället är integrerad i 

programmet som personen valt och förmodligen vill se på byter hen inte kanal, varvid 

produkten exponeras. Ytterligare en fördel som beskrivs är avhängig produktplaceringens 

framgång att passa in i omgivningen. Ifall produkten placeras i samband med en karaktär som 

tittaren känner förtroende för och kan associera sig med, skapas en indirekt relation mellan 

produkt och tittare. Detta ökar i sin tur förtroendet för produkten. Den tredje fördelen 

författarna beskriver är kostnaden. De menar att priset av reklamen inte enbart betalas utav 

företaget, utan även av producenter och dylikt. Utöver de påtagliga fördelarna ovan undgår 

företaget konkurrensen som annars präglar reklamavbrotten, där många företag tävlar om 

tittarens uppmärksamhet. Djungeln av varumärken och produkter där företagets reklam enklare 

filtreras bort undgås.  

 

Givetvis existerar inte bara fördelar kring fenomenet produktplacering, utan det har även 

begränsningar. Exempelvis lämnar företaget över ansvaret över hur produkten framställs till 

producenterna, vilket innebär en risk, då produkten kan ges negativa associationer om den inte 

framställs gynnsamt. En annan nackdel ligger även nära, nämligen att filmen eller programmet 

inte alltid uppskattas av publiken, vilka överför dessa åsikter till produkten. Troligtvis är dock 

den största nackdelen den etiska aspekten. Eftersom produktplacering anses vara en subtil form 

av reklam, då tittaren exponeras omedvetet och har mindre möjlighet att filtrera bort den (Soba 

& Aydin 2013). Eftersom det inte endast är fördelaktigt med produktplacering bör företag 

gynnas mer om de effektiva elementen av produktplacering kan framhävas. Som ovan nämnt 
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finns flera tillvägagångssätt, exempelvis utformningen av scenen, karaktärer eller dylikt, vilka 

kan kombineras när produkten framhävs. 

 

2.1.2 Lagtext 

Enligt svensk lag, vilket är den institutionella omvärld som vi befinner oss i, skall tittarna 

förvarnas om förekomsten av produktplacering när de ser ett TV-program eller en film. 

Informationen skall lämnas i början och i slutet, samt efter reklampauser. Upplysningen skall 

vara neutral och bestå av information om förekomst av produktplacering (Myndigheten för 

radio och tv 2012). Baserat på den etiska nackdel ovan som Soba och Aydin (2013) nämner 

har lagen införts som ett skydd av det statliga organet. Individer får alltså en ökad möjlighet att 

upptäcka reklamen. Lagtexten citeras nedan (Radio- och tv-lag 2010:696): 

 

“4 § När det förekommer produktplacering i ett program ska information lämnas 

om detta i början och i slutet av programmet och när programmet börjar igen efter 

ett avbrott för annonser. 

 

Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av 

produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet.” 

 

TV4, som är en del utav TV4-Gruppen, vilka bedriver ett tiotal TV-kanaler i Sverige (TV4-

Gruppen) tillämpade lagen genom att förvarna tittarna i ett program från 2011. De visade texten 

“programmet innehåller produktplacering” tillsammans med symbolen “P” i programmets 

början, efter reklamavbrott samt innan eftertexterna” (Myndigheten för radio och tv 2012).  

 

2.1.3 Påvisande om förekomsten av produktplacering 

I en artikel författad av Boerman, Neijens, och Reijmersdal (2015), studeras bland annat attityd 

gentemot inplacerade föremål av märket Nescafé. I studien lät forskarna respondenterna enskilt 

exponeras för olika varianter av information om förekomsten av produktplacering. Varianterna 

var: ingen information alls, enbart en PP-symbol, enbart informerande text om 

produktplacering och PP-symbol samt informerande text. Fördelningen av 

förvarningsvarianterna fördelades slumpmässigt. I de fall en produktplaceringsvarning 

förekom visades den i början av programmet efter 24 sekunder, och var synlig i sex sekunder. 



10 
 

Klippet som visades för respondenterna pågick i 7 minuter och 38 sekunder. Studiens resultat 

påvisar en marginell skillnad för samtliga varianter av varningar. Varningarna ledde alla till en 

försämrad inställning mot märket hos respondenterna. Således drog författarna slutsatsen att 

varningen av produktplaceringen påverkade respondenternas attityd (Boerman, Neijens & 

Reijmersdal 2015). Genom en förvarning förväntas därmed attityder mot ett varumärke 

förändras efter att individer har exponerats. Detta leder till tankar kring att den totala attityden 

hos en grupp människor kommer att ha förändrats efter exponering för produktplacering.  

 

Metoden att, i olika former, förvarna åskådare om produktplacering har bevisats sänka den 

positiva effekt placeringen kan ha på deras attityd gentemot ett varumärke. Oavsett om 

förvarningen visas innan klippet, i klippet eller efter klippet försämras attityden hos betraktaren 

(Boerman, Neijens & Reijmersdal 2015).  

 

Förvarningen förstärker kundens hågkomst gällande den placerade produkten. Minnet stärks 

genom att publiken blir mer uppmärksam på varumärken i filmen och således bearbetar dem 

mer intensivt, vilket leder till ökat minne för varumärket (Boerman, Reijmersdal & Tutaj 2013). 

Dock betyder det inte att det alltid leder till något positivt eftersom då även den individ som 

exponeras har större chans att bearbeta budskapet eftersom det inte längre är subtilt. En 

kompromiss från effektiv produktplacering enligt förklaringen av Dens et al (2012) sker 

därmed. En förflyttning från effektivitet för företagen till ökat skydd hos individer äger rum. 

 

2.1.4 Persuasion knowledge 

Persuasion knowledge är ett begrepp som övergripande innebär att en individ som bemöts med 

ett försök att övertalas, är medveten om försöket (Freistad & Wright se Geuens & Tessitore 

2013). Samtidigt använder Boerman, Reijmersdal och Neijens (2015) definitionen av 

persuasion knowledge som konsumenters teorier om övertalning, vilket innebär deras 

uppfattning om marknadsföringens motiv och strategier. Det gäller framförallt uppfattningen 

om hur effektiva, samt lämpliga de är. Ser man på persuasion knowledge ur ett 

produktplaceringsperspektiv är syftet att skilja på dold reklam och programinnehåll. Som 

nämnt i förra avsnittet visar forskning att en förvarning av produktplaceringen ytterligare 

hjälper individer att urskilja reklamen från programinnehållet (ibid,.). Eftersom individerna 

därmed kan bearbeta reklamen gynnas den etiska aspekten av marknadsföringen. Vidare 

förklarar författarna att användningen av persuasion knowledge beror på olika faktorer, såsom 
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individuellt fokus på filmen, tillgång till motiv från företaget gällande reklamen, samt 

individens kognitiva kapacitet. Utöver detta menar de att hur pass framträdande den 

manipulativa avsikten är avgör hur enkelt den aktiveras. Då förvarningen ökar persuasion 

knowledge medför varningen även en försämrad attityd mot varumärket. Ju högre nivå av 

product prominence desto troligare är det att persuasion knowledge aktiveras, ofta med 

resultatet att attityden mot varumärket försämras (Dens et al 2012). Till exempel blir effekten 

att en person som tydligt ser en inplacerad produkt enklare blir medveten om den och således 

får lättare att motstå det köpbegär som kan uppstå. Om en potentiell kund inte aktiverar sitt 

persuasion knowledge utsätts individen istället för det manipulativa budskapet, vilket 

undermedvetet kan influera köpbeteendet (Nebenzahl & Jaffe 1998 se Genuens & Tessitore 

2013). Persuasion knowledge går hand i hand med att människor av naturen inte vill bli lurade. 

Genom att tidigt meddela om produktplaceringen ges kunden gott om tid att förbereda sig mot 

den dolda reklamen, vilket ger en försämrad attityd mot de placerade märkena enligt 

författarna. Om istället de som informerats om produktplaceringen fick informationen i 

efterhand fann man inte effekten av förhöjt persuasion knowledge (Boerman, Neijens & 

Reijmersdal 2014).  
 

Baserat på forskningen ovan är det skydd för konsumenter som lagen baseras på skapad för att 

aktivera persuasion knowledge hos individer tidigare än om de hade varit utan skyddet. En 

person som har sämre kunskap om produktplacering än andra kommer att utsättas för högre 

grad av påverkan tills hen upptäcker det dolda budskapet, om individen upptäcker det över 

huvud taget. Således underlättar det för individer att höja sitt persuasion knowledge för att 

kunna bemöta reklamen, med hjälp av en varning om dess existens. 
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Figur 1. Persuasion knowledge model - Hämtad från Friestad och Wright (1994, s.2) 

 

Freistad och Wright (1994) behandlar företeelsen i deras persuasion knowledge model. De 

menar att konsumenter inte nödvändigtvis använder persuasion knowledge för att motstå 

avsändarens övertalningsförsök, utan för att skaffa kontroll över försöket, här 

produktplaceringen. Tillexempel så kan det poneras huruvida en individ per automatik skapar 

negativa känslor mot ett företag baserat på ifall de använder en uppenbar produktplacering, 

eller kan det istället ge individen tillfälle att analysera företaget med nytt ljus. I Figur 1 kan två 

parter urskiljas. Dessa är avsändaren av budskap, agenten, och mottagaren. Eftersom 

produktplacering inte enbart skapas av ett företag utan även av filmproducenter (Soba & Aydin 
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2013) är modellen inte helt tillämpbar i kontexten produktplacering, då agentens 

kunskapsstrukturer därmed inte är direkt involverade. De beskriver även ett övertalningsförsök, 

eller persuasion attempt som Freistad och Wright (1994) benämner det. Ett övertalningsförsök 

är det budskap som avsändaren riktar till konsumenten, vilket i det här fallet innebär reklam. 

Budskapet processeras sedan av konsumenten under övertalningssituationen.  

 

Konsumenter har tre kunskapsstrukturer som hjälper dem att bearbeta reklam. Den första är 

persuasion knowledge, som även förklarats ovan och består delvis av konsumenternas 

uppfattningar om övertalning, samt vad de tror är allmänna uppfattningar av övriga individer. 

Den andra kallas agentkunskap, vilket innebär en kunskap om avsändaren av reklam, 

exempelvis ett företag och dess verksamhet (Friestad & Wright 1994). Kunskapen kan således 

beröra vilken sektor företaget verkar i eller hur det för etiska frågor. Ämneskunskap (topic 

knowledge) är den tredje och sista faktorn. Den kunskapen gäller det som är i fokus för 

reklamen, till exempel produkten. Vidare hävdar de att persuasion knowledge skapar det 

kreativa tänkande som medför att individer kan bearbeta budskapen (ibid,.). Varför reklamen 

är utformad på ett visst sätt, samt vilka bakomliggande orsaker som finns, kan till exempel vara 

frågor som persuasion knowledge får konsumenterna att ställa sig. Den ligger även latent och 

kan hämtas, samt användas så fort ett reklambudskap framkommer (ibid,.). På så vis bör en 

produktplacering aktivera persuasion knowledge. Dock är det inte enbart för att skydda sig, 

eller för att göra motstånd mot reklam som den används. Kunskapen kan även användas på 

grund utav en fascination kring budskapen. En individ kan tycka en reklam är intressant, vilket 

medför en uppmärksamhet som aktiverar persuasion knowledge. Slutligen benämns det tillfälle 

då konsument och agent möts för persuasion episode eller övertalningsepisod (ibid,.). Det är i 

den stunden som en individ exponeras för produktplaceringen och bemöter det.  

 

Ett flertal av faktorerna från figur 1 ovan är aktuella för fenomenet produktplacering och hur 

dess konsekvenser ser ut. Persuasion knowledge är grunden för att förklara hur respondenterna 

bearbetar det budskap som de exponeras för. Persuasion coping behavior är en 

sammanställning av de tre olika kunskapsstrukturerna hos konsumenter (Friestad & Wright 

1994). Som nämnt ovan är produktplacering ett fenomen där företag inte själva främst utformar 

reklamen, samt att reklamen inte alltid är tydlig (Soba & Aydin 2013; Balasubramanian et al 

2014). En konsekvens är därmed att topic knowledge inte alltid kan tillämpas eftersom det kan 

vara svårt att uppfatta och koppla vad för produkt som visas. Även agent knowledge kan vara 

svår för konsumenten att använda med samma argument, det vill säga ifall de inte helt uppfattar 
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vilket varumärke det rör sig om. Individer som exponeras kan därmed behöva förhålla sig 

enbart till sin persuasion knowledge. Då konsumenten exponeras för ett övertalningsförsök i 

den situation som kallas persuasion episode kommer således individens motstånd anpassas 

beroende på hur produkten framställs, samt hur välbekant produkten är. Ifall exempelvis ett 

okänt flingpaket står i bakgrunden har konsumenten inte nödvändigtvis kunskap om varken 

produkten eller avsändaren. Därmed används då enbart konsumentens persuasion knowledge 

för att förhindra omedveten reklam. 

 

En individ som blivit utsatt för exponering kommer inte att aktivera sin persuasion knowledge 

på samma sätt om personen saknar kännedom om varumärket, eller blir förvarnad om 

reklamen. En exponerad person som inte känner till ett varumärke kan inte skydda sig mot 

reklamen i lika hög grad, då personen inte nödvändigtvis associerar varumärket med 

produktplacering (Geunes & Tessitore 2013). Det här visar på att införandet av lagen tillför ett 

skydd mot konsumenter som i större utsträckning kan koppla reklamen från innehållet. Detta 

bevisas även utav Boerman, Neijens och Reijmersdal (2015). 

 

Faktumet att en person inte alltid aktiverar sitt persuasion knowledge om ett varumärke inte 

kan identifieras är relevant vid en studie av produktplacering. Vetskapen bidrar med en 

förståelse om hur ett avslöjande har en direkt påverkan kring hur individer reflekterar över 

produkter och varumärken vid placeringar. De identifierar varumärken som de inte kände till 

på förhand men kan förhålla sig kritiskt till om de stöter på dem i vardagen på grund av 

förvarningen. 

 

2.2 Attityders dynamik ur ett varumärkesperspektiv 

Baserat på tidigare forskning existerar ingen konkret definition för begreppet attityd. Förklarat 

finns däremot beståndsdelar som tillsammans påstås utgöra attityd (Bohner & Dickel 2011; 

Sánchez-García & Batista-Foguet 2008; Olson & Zanna 1993). Attityd påstås innehålla två 

delkomponenter, kognitiv attityd och affektiv attityd, enligt Sánchez-García och Batista-

Foguet (2008). Affektiv attityd beskrivs som att en individs känslor primärt skapar en 

uppfattning om objektet. Till exempel kan en konsument köpa en på pappret sämre bil för att 

bilen tilltalar hen mer. Individen har således använt sina känslor för att besluta sig för bilköpet 

med grund i affektiv attityd, exempelvis genom en mer tilltalande design. Kognitiv attityd 
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innebär istället det logiska tänkande som används för att bilda en uppfattning av ett föremål, 

exempelvis bättre specifikationer till ett lägre pris. Författarna påpekar att den affektiva delen 

av attityd har visats ha kraftigare inverkan än den kognitiva sidan. Yoon, Choi och Song (2011) 

förstärker argumentet genom att hävda att det i övertalningskontext endast är affektiv attityd 

som tilltalas. Affektiv attityd anses även hämtas snabbare ur minnet (Peter & Slovic 2007). Ur 

ett perspektiv med hänsyn till produktplacering bör affektiv således utgöra en väsentlig del av 

den totala attityden. Den kognitiva aspekten å andra sidan stärks utav Keller (2003) som 

uttrycker att attityden mot varumärket stärks av kvaliteten som varumärket representerar. 

Utöver kvaliteten är kundupplevt värde samt kundnöjdhet faktorer som spelar in i den kognitiva 

delen av varumärkesattityden (ibid,.). Vid en logisk utvärdering pekar forskningen alltså på att 

individen bör basera sina tankar på den kvalitet som varumärkets produkter har. Ytterligare 

underlag för utvärdering är hur nöjd personen är med varorna eller tjänsterna och hur väl hen 

anser att de uppfyller de krav individen ställer på produkterna (Bohner & Dickel 2011). Det 

påvisas av Lang (2006) att mediala budskap, likt produktplacering, engagerar både kognitiv 

och affektiv processering av budskap. Hwang, Yoon och Park (2004) argumenterar också för 

att inte utesluta någon del av attityd och hävdar även att kognitiv attityd har störst genomslag 

vid icke-traditionella reklamsammanhang, vilket produktplacering ses som. Det verkar alltså 

finnas två läger. Det ena hävdar att affektiv är dominant, samt det andra där kognitiv också är 

en viktig del. Med det i åtanke bedöms det väsentligt att inkludera bägge delarna och således 

tas ett kritiskt ställningstagande till exempelvis Yoon, Choi och Songs (2011) argument om att 

enbart ta hänsyn till affektiv attityd. De två uppdelningarna innebär enligt Olson och Zanna 

(1993) två sätt att ta in information och skapa attityder med.  

 

Bohner och Dickel (2011) definierar attityd som en utvärdering av ett objekt, vilket kan utgöras 

av allt en individ överhuvudtaget kan tänka på. Olson och Zanna (1993) använder även de 

begreppet utvärdering, samt tillägger att utvärdering sker för de affektiva och kognitiva 

delarna. En individ poneras utvärdera produktplaceringen ur ett logiskt perspektiv, likväl som 

med de känslor som blir förmedlade. Fortsättningsvis används attityd riktat mot ett varumärke, 

produkt eller företag, vilka samtliga därmed representerar objekt. Bohner och Dickel (2008) 

diskuterar vidare att en attitydförändring sker när en individs utvärdering av ett objekt ändras, 

vilket här tillämpas genom den eventuella attitydförändring mot ett varumärke som sker efter 

en produktplacering. Pettey och Wegener (1997) talar om flera faktorer som leder till en 

attitydförändring. Denna attitydförändring kan bestå av en mängd olika anledningar eftersom 

många olika variabler spelar in vid formandet av en attityd. Bland annat avgör individens aktiva 
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tankar om objektet hur attityden ändras. De har stora likheter med de faktorer som tidigare 

presenterats som avgör produktplaceringars utfall. Till exempel trovärdighet hos karaktärer och 

vad som representerar objekt. Olson och Zanna (1993) nämner utöver de två attityddelarna, tre 

attribut som är förknippade med attityd. Tillgänglighet anges vara det första attributet, vilket 

förklaras som hur enkelt och snabbt en individ kan utvärdera ett objekt, samt hämta en tidigare 

utvärdering från minnet. En i hög grad tillgänglig attityd kan påverka tolkningar av information 

och således förändra beteende. De fortsätter med att tillgänglighet har påverkan även när 

objektet i fråga endast visas. Med tanke på produkters begränsade utrymme i en placering bör 

tillgänglighet ha en tydlig koppling till fenomenet. Det andra attributet som Olson och Zanna 

(1993) hänvisar till är attityders styrka. Starka attityder tenderar att ha högre stabilitet över tid, 

samt mellan olika situationer. Med situationer menas att attityden inte förändras enkelt, 

oberoende av vilka kontexter en individ befinner sig i. En attityds styrka beror på graden av 

inverkan den har på en individ, samt dess hållbarhet. En stark attityd har därmed en hög grad 

av inverkan och är hållbar. Starkare attityder kan enklare återkallas från minnet, jämfört med 

en svagare attityd som påverkas i högre grad av situationen och omgivningen (Bohner & Dickel 

2011). Exempelvis bör en svagare attityd mot ett varumärke i högre grad påverkas av 

produktplacering. Det tredje och sista attributet är ambivalens. Det vill säga att en attityd inte 

nödvändigtvis behöver vara ensidig utan kan vara mångdimensionell. Exempelvis kan en 

attityd vara positiv och negativ i olika bemärkelser. En produkt kan anses dyr men även vara 

värt det höga priset (Olson & Zanna 1993). Även Bohner och Dickel (2011) menar att en attityd 

inte behöver vara låst till endast en inställning, utan kan vara mer komplex. En individ kan 

exempelvis ha en ursprunglig positiv attityd mot ett objekt, men ifall personen tillskansar sig 

ny information om fenomenet kan en ny attityd (negativ) skapas, vilket illustreras i figur 2. 

Den nya attityden ersätter dock inte den gamla utan de existerar parallellt med varandra, även 

fast den gamla numera anses vara felaktig (ibid,.). En attityd är därmed komplex till sin natur, 

vilket kan leda till att en individ tar in intryck på olika sätt. En reklam kan alltså tilltala den 

sidan som är latent och inaktuell istället för den nuvarande attityden. Följden kan då bli att 

reklamen förlorar sin effektivitet. 

 

På liknande sätt kan därmed attityder mot varumärken som bedriver produktplacering antas 

bete sig. Det vill säga att en ursprunglig attityd inte försvinner. Vid ett fall av produktplacering 

som upptäcks av en exponerad individ kommer hen att tillskanska sig företagets reklamförsök. 

Det leder till att varumärket utvärderas på nytt och nya aspekter utav attityden kommer att 

läggas till bland de tidigare. En ny attityd borde därefter bildas. 
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Figur 2. Illustration av attitydförändring (Petty et al. 2006 se Bohner & Dickel, 2011 s. 397). 

 

2.2.1 Varumärkesattityd 

Peter och Olson (2005) menar att varje person har en attityd kring varje varumärke som har 

inhandlats. Eftersom personen har interagerat med produkten förväntas även intryck ha skapats. 

Varje reklamkampanj har möjlighet att påverka attityden till ett varumärke, men attityder 

kräver specifika kampanjer som passar kontexten, för att lyckas förändra dem markant. 

Märkesattityd, eller brand attitude, är ett begrepp som Keller (1993 se Ivens, Leischnig, Muller 

& Valta 2015) definierar som en konsuments totala uppfattning av ett varumärke. Det är således 

en förlängning av attityd så som begreppet är definierat ovan. Cho, Fiore och Russel (2015) 

angriper begreppet brand experience som en individs upplevelser av ett varumärke, samt 

effekterna av dem. En koppling torde således kunna göras att när en individ har kontakt med 

ett varumärke är det den upplevelsen som påverkar hens brand attitude. Brakus, Schmitt och 

Zarantonello (2009) förstärker begreppet genom sin förklaring att upplevelserna baseras på 

stimuli som är en del av varumärket. Likväl som för attityder varierar upplevelserna i styrka 

och intensitet. Med tanke på hur brand experience definieras kan en parallell till 

produktplacering dras. När en konsument kommer i kontakt med produktplaceringen sker 

därmed en upplevelse av varumärket, genom det stimuli som inträffar i filmklippet. 

 

Singh och Spears (2004) utökar definitionen av attityd mot varumärken som en kombination 

av positiva och negativa känslor som tillsammans skapar en varumärkesattityd. Den totala 

attityden kan dock modereras genom produktreklam. Förklaringen är inte olik den Olson och 
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Zanna (1993) använder för ambivalens. Whan, MacInnis, Priester, Eisingerich och Iacobucci 

(2010) använder även de en liknande definition av varumärkesattityd, vilket förstärker 

övertygelsen om att det är en aktuell förklaring av begreppet. De fortsätter även med att 

beskriva en attitydvalens som i vilken utsträckning attityden mot ett objekt är positiv kontra 

negativ. Attityder och även attityder mot varumärken anses därmed inte vara unipolära utan av 

en mer bipolär art. Det här ses som en direkt koppling från ren attitydteori beskriven av Bohner 

och Dickel (2011). En bildlig förklaring ges därmed av figur 2 ovan, dock med skillnaden att 

attityden är riktad mot ett varumärke. Kontentan är däremot densamma, nämligen att ett 

varumärke inte alltid möter en låst attityd från en individ utan personen kan, genom 

erfarenheter ha tillskansat sig flera olika åsikter om märket. 

 

Forskning av Devine och Jacks (2000) visar på faktumet att en individs attityd påverkas mindre 

av förvarningar om man sedan tidigare har en kraftig åsikt om ett objekt. I författarnas studie 

var objektet homosexuellas rättigheter. Vidare påpekar de att en person som har lågt intresse 

för frågan om rättigheterna, men blir förvarnad om frågan samtidigt kommer att öka sitt 

motstånd (persuasion knowledge) mot budskapet. Detta för att inte känna sig lurade av det 

budskap som de exponerades för. Attityder mot ett varumärke förväntas därför förändras, även 

ifall det inte är en lika kontroversiell kontext som homosexuellas rättigheter. Forskarna 

använder i sin avhandling begreppen low involvement och high involvement för att beskriva 

hur viktig frågan var för respondenten. Brand involvement definieras av Zaichowsky (1985 se 

Cho, Fiore & Russel 2015) som en individs uppfattade relevans av varumärket. Det vill säga 

hur väl en individ kan koppla och identifiera sig med varumärket. I studiens resultat framkom 

att en high involvement-individ (viktig fråga) hade högre motståndskraft mot 

övertalningsförsök än sin motpart. Således skiftade en low involvement-individs attityd i högre 

grad mellan mätningar före och efter en varning om propagandabudskapet (Jacks & Devine 

2000). Observationen blir intressant i sammanhanget genom vetskapen om att tidigare kraftiga 

åsikter gentemot ett fenomen påverkar den senare attityden hos respondenterna. Som Bohner 

och Dickel (2011) beskriver existerar attityder mot alla varumärken som en individ har fått 

intryck i någon form av. Således bör Jacks och Devines (2000) uppdelning, beroende på hur 

pass viktig en fråga är för individen, vara tillämpbar på varumärken. Olika individer som fått 

intryck av ett varumärke borde ha varierande åsikter om det. Det vill säga att några troligtvis 

har starkare attityder än andra. Vidare förmodas en del av respondenterna anse att varumärket 

är high involvement medan andra anser motsatsen. För att enklare anpassa indelningen till 

produktplaceringskontexten förmodas involvement vara svårförstått. Involvement anses kräva 
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aktivt engagemang gentemot varumärket. Attitydens styrka används därför fortsättningsvis 

som grupperingsvariabel. Styrkan bedöms enklare att förhålla sig till. 

 

2.2.2 Attityd mot välkända varumärket 

Machleit och Wilson (1988) finner i sin artikel att en attityd gentemot ett företags reklam kan 

påverka attityden mot varumärket, vilket konstaterar att en produktplacering som är omtyckt 

därmed torde gynna varumärket. Utöver attityden mot reklamen belyser de faktumet att en 

tidigare attityd mot ett känt varumärke i regel överskuggar attityden som uppstår gentemot 

reklamen. Således är den tidigare attityden prioriterad över den attityd som riktas mot ett 

företags reklam. I undersökningen kommer författarna fram till att en tidigare åsikt mot ett, för 

respondenten, bekant varumärke i regel färgar den slutliga attityden mot varumärket. Faktumet 

att en tidigare attityd kan överskugga eller färga en senare attityd hos ett bekant varumärke 

påvisar att individer överlag borde ha kraftigare åsikter om bekanta än om obekanta 

varumärken. Simonin och Ruth (1998) förklarar att välkända varumärken även tenderar att 

bestå av mer etablerade attityder i form av styrka och hur lättillgängliga de är att hämta ur 

minnet (grad av tillgänglighet). Ett välkänt varumärke bör därmed ha fördelen, likväl som 

nackdelen, av att kunna kopplas enklare till en placering. Placeringens utformning borde 

således ha ett starkare direkt samband med attityden gentemot det välbekanta varumärket än 

mot okända varumärken. Ett varumärke förväntas även ha en tydligare uppdelning i stark 

attityd och svag attityd hos individer om det är bekant (ibid,.). Även Saqib och Manchanda 

(2008) stärker resonemanget i sin avhandling om samarbetande varumärken som påvisar att ett 

obekant varumärke färgas av individers attityder gentemot det bekanta. Resultatet talar om hur 

ett välkänt varumärke har starkare attityder riktade mot sig än ett obekant varumärke. 

Tillsammans påvisar artiklarna att ett bekant varumärke omges av fler attityder då ett större 

antal individer har kännedom om det. Dock innebär det inte att attityderna nödvändigtvis 

behöver vara starka eller svaga. Verhellen, Dens och De Pelsmacker (2015) hävdar i sin artikel 

att, i enlighet med resultaten som författarna ovan presenterar, ett välbekant varumärke minskar 

effekten som kan påverka en individ från en produktplacering. De fortsätter med att diskutera 

att ett bekant varumärke skapar en större kännedom om märket hos konsumenter. I Friestad 

och Wrights (1994) persuasion knowledge model nämner de agentkunskap som en av tre 

kunskaper som modererar intryck, vilket kan vara en förklaring av en dämpad effekt. Även 

Sallam (2011) styrker påståendet genom att hävda att en tidigare attityd mot ett varumärke är 
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en funktion av hur bekant man är med ett varumärke. Således menar författaren att hur 

välbekant man är med ett varumärke spelar roll vid en attitydförändring. Pantoja, Rossi och 

Borges (2015) mäter just sambandet hur attityd förändras före och efter en produktplacering 

hos de som använder en produkt. De finner att en person som äger en produkt inte är lika 

negativt inställd vid en övertydlig placering när det är svårt att fokusera på filmen. 

 

Att bedriva produktplacering av ett välkänt varumärke får således konsekvenser som ett, för 

betraktaren okänt varumärke undviker. Genom att individer enklare känner igen varumärket 

innebär det att de redan har en i varierande grad etablerad uppfattning om varumärket. Starka 

attityder kan därmed få följden att de inte ändras av en produktplacering (Simonin & Ruth 

1998). För ett företag kan det innebära att produktplacering inte är ett effektivt sätt att 

marknadsföra sig med, ifall konsumentens attityd är stark. Exempelvis torde det då vara svårt 

att förändra en stark negativ attityd mot varumärket. Implikationer likt den här drabbar inte 

okända varumärken som då enklare förmodas se en attitydförändring. 
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3. Analysmodell och hypoteser 
Nedan följer en diskussion kring de teorier som tidigare förklarats. Det första stycket består 

av en genomgång av hur teorierna kommer till användning, samt vilka förhållningssätt de har 

till varandra. Genomgången mynnar slutligen ut i de hypoteser som besvarar uppsatsens 

frågeställning. I följande avsnitt presenteras den analysmodell som föds fram genom 

diskussionen, vars förklaring avslutar kapitlet. 

 

 
Figur 3.  Persuasion episode 

 

Figur 3 ger en tydligare bild av hur händelseförloppet persuasion episode har modifierats till 

produktplaceringens kontext. Händelseförloppet grundas i figuren med att en individ, som 

behandlas som en konsument, exponeras för en produktplacering. Placeringen agerar således 

representant för ett företag eftersom produkten används till reklam. Respondenterna skyddas 

vidare av den lag som införts (Radio- och tv-lag 2010:696). Lagen, som kontrolleras av 

Sveriges institutionella omvärld, leder till en förvarning om att placeringen används. Därmed 

aktiveras individers persuasion knowledge snabbare och med större effekt (Dens et al 2012; 

Boerman, Neijens & Reijmersdal 2014), vilket illustreras i figur 3. Den effekt som 

produktplacering har på persuasion knowledge förstärks alltså av förvarningen (Dens et al 

2012), vilket exemplifieras med den streckade pil som löper från omvärlden. Eftersom 

konsumenter blir medvetna om att de exponeras för reklam är det viktigt att förstå vilka följder 

det får. Friestad och Wright (1994) förklarar i sin modell om persuasion knowledge att 

konsument och företag möts i vad de kallar persuasion episode. Begreppet har anammats och 
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modifierats till den stund när konsumenten exponeras för produktplaceringen, alltså företagets 

övertalningsförsök. Då konsumenten inte nödvändigtvis har agent- eller ämneskunskap av den 

produkt som placeras kan de således behöva förlita sig på, likväl som att använda, enbart sin 

persuasion knowledge för att processera budskapet. Varför det här är viktigt beror på den 

koppling det får till attityden mot varumärket som säljer produkten. Bevis finns från tidigare 

forskning att både produktplacering, likväl som en förvarning påverkar attityden (Boerman, 

Neijens & Reijmersdal 2015). Vad som explicit sker är att individen tillskansar sig ny 

information om ett varumärke eller en produkt. Kunskapen består därmed av de olika 

komponenternas tillsatser, det vill säga produktplaceringens effekt, samt förvarningens 

påverkan på den effekten. Slutligen skapas en uppdaterad kunskap genom att de här två 

komponenterna bearbetas av individens persuasion knowledge. En första undran formuleras 

alltså baserat på huruvida en attityd förändras av det fenomen som produktplaceringen och 

lagen skapar. 

 

H1: Persuasion episode skapar en förändring i attityd hos respondenterna, allt annat lika.  

 

Vidare delas attityder hos respondenter upp beroende på attitydens styrka innan de utsätts för 

persuasion episode på liknande sätt som Jacks och Devine (2000) använde low och high 

involvement (low involvement blir således svag attityd och high involvement blir stark attityd). 

Utöver detta uppmärksammar Bohner och Dickels (2011) forskning att styrkan hos attityder 

influerar graden av påverkan. Det motiverar att använda styrka istället för involvement som 

indelning, eftersom olika styrka förväntas ge olika utfall i attityd hos respondenter. 

Kategorierna fördelas på svag respektive stark attityd före exponeringen. En följd av 

uppdelningen är hur den ursprungliga attityden antas skapa variation på den effekt som 

episoden förväntas ha på attityden. 

 

H2: Persuasion episode skapar en förändring i attityd hos respondenterna som har en 

ursprunglig svag attityd, allt annat lika.  

 

H3: Persuasion episode skapar inte en förändring i attityd hos respondenterna som har en 

ursprunglig stark attityd, allt annat lika. 

 

Jacks och Devines (2000) forskning bevisar att det existerar en skillnad mellan respondenter 

som har en svag, respektive stark attityd. De som har en stark attityd mot ett varumärke antas, 
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med bakgrund i Jacks och Devines (2000) resultat, vara mer motståndskraftiga mot extern 

påverkan i större utsträckning än de med en svag attityd. Det innebär alltså att produktplacering, 

med efterföljande persuasion episode skulle ha minskad inverkan på attityd ifall den är stark. 

 

H4: Respondenter med svag attityd upplever en större attitydförändring efter 

produktplaceringen än respondenter med stark attityd. 

 

Baserat på den forskning som har gjorts om produktplacering och besläktade ämnen finns det 

flera variabler som påverkar attityden mot ett varumärke. Bland annat är brand familiarity ett 

återkommande begrepp som därmed väcker intresse (Verhellen, Dens & De Pelsmacker 2015; 

Machleit & Wilson 1988; Saqib & Manchanda 2008; Sallam 2011). Pantoja, Rossi och Borges 

(2015) påvisar att om ett varumärke är bekant så dämpas effekterna av persuasion episode. 

Kortfattat så dämpades därmed den positiva effekten av produktplaceringen, samt den negativa 

följdeffekten av förvarningen och ökad persuasion knowledge. Vad som därför är intressant är 

hur sambandet ser ut mellan graden av hur bekant ett varumärke är, för att sedan jämföra en 

eventuell förändring hos de två olika grupperna av attitydstyrka, mot varumärket.  

 

H5: Hög grad av Brand familiarity medför en lägre attitydförändring hos respondenter oavsett 

attitydstyrka, allt annat lika. 

 

3.1 Analysmodell 

 
Figur 4. Analysmodell 
 

Figur 4 visar hur olika teorier tar sin plats i studien, samt hur de förhåller sig till varandra. 

Individernas ursprungliga attityd illustreras som attityd1. Hur stabil attityden är, samt hur 
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betydande varumärket är för konsumenten benämns som styrkan av attityden. Begreppen är 

hämtade från forskningen av Jacks och Devines (2000) high involvement samt low involvement. 

Dock omvandlas de till stark attityd och svag attityd, i likhet med forskningen av Bohner och 

Dickel (2011), med hänsyn till undersökningens natur. En aspekt som förmodas påverka är 

teorin om välkända varumärken (brand familiarity), som talar om hur olika varumärken antas 

förknippas med varierande attityder beroende på graden av igenkänning och bekantskap 

(Machleit & Wilson 1988; Simonin & Ruth 1998). Därmed förväntas den här graden vara en 

modererande variabel för attityd. Brand familiarity visas vidare som en box, vilken har 

inverkan på attityd1. Pilarna från attityd1 till attityd2 visar att attityden genomgår ett 

förändringsmoment. Under momentet influeras individen av den modererande variabeln 

persuasion episode, vilket illustreras med en pil från boxen. Då en respondent upplever 

persuasion episode tillskansar sig hen ytterligare information till sin attitydutvärdering mot 

företaget.  

 

Figur 4 syftar alltså klargöra förloppet där en individ ser en produktplacering i samband med 

information som påvisar placeringen. Individen upplever efter produktplaceringen ett utav två 

scenarion: en attitydförändring präglar det första scenariot, medan det i scenario två inte sker 

någon förändring utav attityden. Som förklarat i persuasion episode beror förändringen på den 

nya kunskapen som individer tillskansat sig. 

 

Hypoteserna integreras i analysmodellen enligt figur 5 nedan. De illustreras genom pilar i 

modellen, vilka kopplar samman de boxar som hör samman i varje hypotes. Följaktligen visar 

pilarna hypotesernas “väg”. I Hypotes 1 undersöks de båda grupperna svag attityd och stark 

attityd tillsammans med avsikten att urskilja en eventuell attitydförändring hos respondenterna. 

I figur 5 används pilen mellan attityderna som ”väg”. Under förloppet tillkommer pilar från 

persuasion episode, som agerar extern påverkan. Hypotes 2 och Hypotes 3 illustreras med 

samma pil. De studerar vidare attitydförändringen separat med avsikt att tyda hur en stark- 

respektive svag attityd förändras. Förloppen i hypoteserna är uppdelat på attitydstyrkan för att 

kunna avgöra dess roll. Slutligen undersöker Hypotes 4, genom en uppdelning och därefter en 

jämförelse mellan de slutliga förändringarna mellan svag attityd- och stark attityd-grupperna. 

Hypotesen skall pröva om en attitydförändring hos gruppen svag attityd är kraftigare än den 

hos gruppen stark attityd. Den fjärde hypotesen illustreras med pilar som klargör att stark- och 

svag attityd möts, vilket syftar tydliggöra en jämförelse. Hypotes 5 illustrerar hur brand 
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familiarity påverkar attityden. Genom att kategorisera under hög och låg brand familiarity 

kommer det vara möjligt att studera dess påverkan hos den slutliga attitydförändringen. 

 

 
Figur 5. Analysmodell med integrerade hypoteser  
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4. Metod 
I det här avsnittet redogörs för de metodologiska tillvägagångssätt som används för att samla 

in empiri och för de val som gjorts i studien, samt resonemangen som stödjer dem.  
 

4.1 Forskningsdesign 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) benämns en forskningsansats som grundas i 

tidigare forskning och utvecklar en bakomliggande teori, vilken sedan prövas, som en deduktiv 

ansats. En deduktiv ansats söker efter sambandet mellan variabler, vilket här innebär 

sambandet mellan en attitydförändring och produktplacering. Fokus är om det går att identifiera 

en kunskapslucka genom hypotesprövning, för att sedan pröva resultatet och tillämpningen av 

de bakomliggande teorierna. Med det som bakgrund anses en deduktiv ansats vara mest 

lämplig.  

 

Genom den deduktiva ansatsen kommer uppsatsens forskningsdesign grundas på en 

hypotesprövning som genererats ur redan existerande teorier. De hypoteser som formulerats 

baseras på en mätning utav samlingsbegreppet attityd. Således har forskningsdesignen 

utformats till att samla in numerisk data, vilken kommer analyseras genom redan existerande 

teorier. Analysen kommer bedrivas med kvantitativ metod (Bryman & Bell 2011). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

4.2.1 Attitydmätning 

Attityd har tidigare delats upp i undergrupperna kognitiv och affektiv attityd, vilka anspelar på 

individers logik och känslor (Sánchez-García & Batista-Foguet 2008). De två begreppen har 

vidare använts för att illustrera komplexiteten i attityd, vilket innebär att de frågor som mäter 

attityd måste täcka in ett stort spektrum hos respondenterna. Attityd är inte konstant binärt, det 

vill säga att en individ inte använder uteslutande sin affektiva sida för ett objekt och sin 

kognitiva sida för ett annat. Attityd är snarare en kombination av affektiv och kognitiv som 

samspelar löpande och där avvägningar görs (Olson & Zanna 1993). Exempelvis så används 

logiken när en nyttigare dryck väljs istället för läsk, varav det sistnämnda känslorna kan tala 
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starkt för. Mätverktyget behöver frågor som täcker in båda den kognitiva och affektiva delen 

utav av attityd. Något som måste beaktas är det faktum att undersökningen jämför attityder 

efter händelseförloppet persuasion episode. Därför måste även verktyget ta hänsyn till att 

attityderna kan förändras genom produktplacering och en varningstext. Filmklippet innehåller 

en neutral integrering av produkten (visar inte starka positiva eller negativa associationer, 

exempelvis en telefon som går sönder), med följden att produktkvalitet är ett attribut som 

troligtvis inte ser en attitydförändring. Frågor direkt kring det och liknande attribut bör alltså 

undvikas. 

 

Singh och Spears (2004) använder en 7-gradig semantisk skala som mäter varumärkesattityd 

genom de fem faktorerna unappealing/appealing, bad/good, unpleasant/pleasant, 

unfavorable/favorable, unlikable/likable. Mätinstrumentet har använts av Ballantine och 

Yeung (2015) samt av Mackay, Ewing, Newton och Windisch (2015) som använde det 

omodifierat. Detta innebär att verktyget inte är förlegat eller anses undermåligt av 

forskarkretsen. Pantoja, Rossi och Borges (2015) använder ett alternativt verktyg som även 

användes utav Yoon, Choi och Song (2011). Verktyget fokuserar på att mäta den affektiva 

delen av attityd och baseras på åtta frågor som är uppbyggda likt Singh och Spears (2004) 

verktyg, nämligen en semantisk sjugradig skala viktad med adjektiv och dess motsats: 

hate/love, sad/delighted, annoyed/happy, tense/calm, bored/excited, angry/relaxed, 

disgusted/acceptance och sorrow/joy. Bägge verktygen är vedertagna och aktuella med hänsyn 

till den grad att de är använda inom ett tidsspann som inte anses vara utdaterat.  

 

För att motivera ett val av något av verktygen ställdes deras för- och nackdelar mot varandra. 

Bland annat anses översättningen till svenska vara ett problem gällande Singh och Spears 

(2004) verktyg då begreppen, enligt den ordbok som använts (Wiman 2000), är 

mångdimensionella och kan innebära flera svenska begrepp. Det andra verktyget som Yoon 

Choi och Song (2011) använder ter sig mer endimensionellt och svenska begrepp bör därmed 

kunna kopplas mer korrekt. Dock har frågorna prövats med utomstående ögon som svarade på 

enkäter där bägge verktygen granskades och där de gav kommentarer. Singh och Spears (2004) 

var enligt försökspersoner enklare att förstå och koppla samman med ett varumärke. Det andra 

verktyget ses med skepticism med tanke på att en förvirring uppstod. En spontan reaktion var 

att det kändes ologiskt för respondenterna, vilket avskräcker användandet. Eftersom det första 

mätverktyget inte delar upp affektiv och kognitiv kan det innebära att en mer heltäckande bild 

ges. Dock kan det ifrågasättas hur stor påverkan den kognitiva delen har på attityden. Däremot 
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skulle studien förlora information om kognitiv skulle visa sig ha påverkan mot 

produktplaceringen, om än i låg grad. Vidare är det värt att beakta att affektiv attityd förmodas 

i princip uteslutande vara påverkande i övertalningssammanhang (Celuch & Slama 1993; 

Fabrigar & Petty 1999; Millar 1992 se Yoon, Choi & Song 2011). Dock kan det vara 

missvisande i förhållande till undersökningarna eftersom de mäter attityden i samband med ett 

övertalningsförsök, och inte innan. Den ursprungliga attityden mot varumärket förmodas 

innehålla både affektiva och kognitiva mått, därmed borde även kognitiva mått inkluderas 

innan exponeringen. Detta styrks ytterligare av Lang (2006) som hävdar att den kognitiva delen 

av mänsklig informationsprocessering påverkar den affektiva och vice versa. Med tanke på 

argumenten så bedöms mätverktyget av Singh och Spears (2004) vara mer fördelaktigt, då 

verktyget använder frågor som bygger upp en bild av den totala attityden. Bohner och Dickel 

(2011) beskriver attityd som ett brett begrepp vilket innefattar en utvärdering av alla åsikter 

som en individ kan ha mot ett objekt. Att studera attityd genom en mätning av samtliga åsikter 

mot ett objekt skulle därför vara omöjligt. Dock är Singh och Spears (2004) skalor en 

godtycklig uppskattning som bedöms täcka in attityd enligt tidigare forskning (Ballantine & 

Yeung 2015; Mackay et al 2015). Därmed anses att deras frågor har tillräckligt med underlag 

för att skapa en god utvärdering av attityd mot ett varumärke. 

 

4.2.2 Mätverktyg 

Baserat på tidigare forskning, som den bakomliggande teorin grundar sig på, har det 

identifierats att enkäter är det vanligast förekommande mätverktyget för primärdatainsamling 

av attityd. Bryman och Bell (2011) hävdar att enkäter är ett effektivt verktyg att använda för 

att samla in numerisk data till kvantitativ forskning. De menar att en enkät är tidseffektiv, 

kontinuerlig i formuleringen av frågor, samt utesluter en intervjuareffekt vilket beskrivs som 

fördelaktigt i en jämförande studie. Studiens deduktiva ansats som grundar sig i redan 

existerande teorier benämns även som kompatibel med verktyget. Flera av de artiklar som har 

granskats har mätt attityder mot produktplacering, inte sällan med metoden att exponera 

respondenten för filmklipp (Boerman, Reijmersdal & Neijens 2014; Dens et al 2012; Boerman, 

Reijmersdal & Neijens 2015). Eftersom artiklarna har undersökt fenomen med snarlika drag 

som den aktuella kontexten tillskansas vissa metoder som tidigare använts. Framförallt används 

enkäter frekvent, vilket motiverar att samma mätverktyg brukas. Bohner och Dickel (2011) 

beskriver nyanseringar inom psykologin där implicita mätverktyg används för att mäta attityd. 
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Bland annat nämns verktyg som har börjat användas där respondenten exponeras för bilder 

eller videoklipp och sedan skall klicka på knappar som motsvarar en inställning, beroende på 

hens attityd till exponeringen. Metoderna beskrivs som ett spännande och effektivt alternativ 

till enkäter. Dock kräver studien ett stort urval av respondenter, vilket försvårar användningen 

av metoden, då tillgänglig utrustning är begränsad. Vidare är enkäter en metod som tidigare 

har praktiserats, vilket betyder att det existerar kunskap om användningen av 

tillvägagångssättet. Den har även fördelen att inte vara begränsad till behovet av en lokal med 

särskilda egenskaper, tillexempel avskildhet och unik teknisk utrustning (Bohner & Dickel 

2011). Således föll valet på enkäter.  

 

En metod för att mäta brand familiarity används av Pantoja, Rossi och Borges (2015). De 

ställer en dikotom fråga om respondenten vanligtvis använder produkten i filmklippet och 

kategoriseras sedan som användare eller icke användare. Simonin och Ruth (1998) använder 

ett annat annorlunda mätverktyg, för att mäta graden av hur välkänt varumärket är (brand 

familiarity). Verktyget har stora likheter till både Singh och Spears (2004) samt Yoon, Choi 

och Songs (2011) verktyg, vilket valdes framför en dikotom fråga för inte gå miste om 

begreppets flerdimensionella karaktär. En sjugradig semantisk skala med tre olika faktorer och 

dess motsatser används för att skapa en komplett bild av hur välkänt märket är. Faktorerna som 

ingår i verktyget är: recognized/not recognized, familiar/not familiar och heard of/not heard of. 

Samma ordbok som tidigare (Wiman 2000) var källan för att hitta korrekta svenska begrepp 

till enkäten. Delgado-Ballester, Navarro, och Sicilia, (2012) är exempel på användare av 

samma mätverktyg, vilket i deras studie tillämpas omodifierat. Då verktyget konstruerades 

1998 granskades det kritiskt. Dock anses det aktuellt då det även brukades 2012, vilket tyder 

på att det inte är omodernt. Genom att använda skalfrågor istället för dikotoma frågor så skapas 

en gardering mot risken att variabeln välkänt varumärke är mångdimensionell och således inte 

täcks upp till fullo av en dikotom fråga. 

 

4.2.3 Utformande av enkät 

I inledningen av en enkät bör ett missivbrev ingå. Ett missivbrev tjänar till att ge den tilltänkta 

respondenten en inblick i enkätens syfte och varför den behöver besvaras. I vissa fall kan även 

ett missivbrev vara avgörande för om en respondent väljer att besvara en enkät eller inte 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Missivbrevet som skapats för den aktuella studien har 

utformats efter Saunders, Lewis och Thornhills (2009) rekommendationer. Eftersom 
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rekommendationerna är skapad för en postenkät har vissa delar utelämnats. Detta genom att de 

bedömdes vara irrelevanta för en webbaserad enkät. 

 

Enkätfrågorna i del 2 och 4 (Se Bilaga 1) har utformats efter två kriterier: Att de skall mäta 

attityd ur en varumärkessynvinkel, samt att de skall kunna förändras av fenomenet 

produktplacering. Det vill säga att en individs bild av varumärket inte ska vara fixerad, utan 

det skall finnas möjlighet till en ändring hos respondenternas attityd. Frågorna i enkäten utgår 

huvudsakligen från den gruppering av mätvariabler som gjorts under avsnittet 4.1, vilka utgick 

från Singh och Spears (2004) forskningsstudie. Mätvariablerna är baserade på adjektiv, samt 

dess motsatser, vilka tillsammans försöker beskriva en individs kompletta attityd mot 

varumärket. Eftersom variablerna ämnar mäta en utvärdering av varumärket har en 

sammanställning av adjektivens översättningar valts. Översättningarna från engelska medförde 

en viss problematik eftersom den ordbok vi använde gav ett flertal svenska synonymer (Wiman 

2000). För att välja begrepp användes främst kriteriet att det är tillämpbart på ett varumärke 

och framförallt inom kontexten produktplacering. Ytterligare ett problem är att begreppen 

attraktivt, sympatisk och tilltalande återfinns som översättning ett flertal gånger, ibland 

tillsammans. Därför valdes inte enbart ett begrepp till verktyget, utan alla tre ansågs relevanta 

nog för att inkluderas. Därmed har mätverktyget modifierats till sex faktorer istället för fem, 

vilket försvaras genom tidigare studiers modifierande av samma verktyg (Bian, Haque & Smith 

2015; Goedertier, Dawar, Geuens & Weijters 2015).  

 

4.2.3.1 Motverkande av priming-effekt 

Studien samlar in data med enkäter som ställer näst intill identiska frågor inom en kort 

tidsrymd. En risk som den här metoden medför är att respondenterna kan påverkas av deras 

tidigare svar. De kan svara på liknande sätt i den andra delen av enkäten för att de kommer ihåg 

det första svaret och därmed utsätts för den externa påverkan som kallas priming (Brace 2008). 

Ifall påverkan är tillräckligt stor befaras att det fenomen som respondenten exponeras för inte 

skapar en förändring i de svar respondenten ger, utan den primingeffekt som de ursprungliga 

svaren ger är kraftigare. Risk torde därmed finnas att en ytterst liten förändring i svaren sker, 

om någon sker alls. För att gardera mot risken har frågorna inte ställts vind för våg mot 

fenomenet. En förklarande text informerade respondenterna om att det är en uppföljning av 

enkäten med likadana frågor. Baserat på fenomenet de exponerats för svarar de sedan hur deras 

syn på frågorna ser ut efteråt. Därmed antas inte heller någon förvirring uppstå huruvida 
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frågorna återanvänds från första delen av enkäten, eller ifall enkäterna har syfte att kontrollera 

minnet från svaren hos respondenterna (Se bilaga 1). Utöver detta blandades ordningsföljden 

frågorna ställdes i till den andra delen av varumärkesattityden. 

 

4.3 Persuasion Episode 

4.3.1 Varumärke 

Machleit och Wilson (1988) förklarar att starka attityder tenderar att existera i större 

utsträckning när de mäts mot ett bekant varumärke. Det innebär att ifall filmklippet innehåller 

ett bekant varumärke är det troligare att respondenterna har blandade attityder mot ett känt 

jämfört mot ett obekant som de inte känner till. Ett obekant varumärke tenderar individer 

istället inte ha någon stark attityd mot. Med hänsyn till ovanstående så används ett klipp med 

ett välkänt varumärke. Tidigare utförd forskning visar även att valet av produkttyp som placeras 

också har påverkan på hur det mottages av betraktaren. Skjutvapen, tobaksprodukter och 

alkohol är produkttyper som inte accepteras i lika stor utsträckning, speciellt inte i en 

ungdomlig kontext (Brennan, Rosenberger & Hementera 2004; Gupta & Gould 1997; 

McKechnie & Zhou 2003 se de Gregorio & Sung 2010). Genom vetskapen om fenomenet 

kommer inte den typen av produkt att användas i studien. Beslutet baserades på den lägre 

acceptans som människor har kring etiskt laddade produkter. Ett allt för ensidigt resultat skulle 

annars kunna uppstå vilket skulle riskera att skapa en hämmande effekt. Utöver tidigare 

nämnda vetskaper kommer en attityd som kopplas samman med en stark åsikt i hög grad motstå 

ett övertalningsförsök (Olson & Zanna 1998). Tillsammans med faktumet att ett välkänt 

varumärke omges av fler attityder (Saqib & Manchanda 2008) leder det fram till att ett 

varumärke med en stark marknadsposition i Sverige bör väljas för att få en spridning hos 

attitydstyrkan. Således valdes varumärket Apple då det ansågs uppfylla samtliga kriterier. 

 

4.3.2 Förvarning 

Den typ av förvarnande om produktplacering som kommer att användas i studien hämtas och 

anammas från TV4 (Myndigheten för radio och tv 2012). Detta för att utsätta respondenterna 

för så realistiska moment i undersökning som möjligt. Genom en förvarning som 

överensstämmer med vardagligt bruk höjs validiteten, då respondenterna upplever fenomenet 

i en kontext som approximeras till verkligheten. Eftersom lagstiftningen kräver en förvarning 
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beslutades att ifall varningen uteblev skulle undersökningen inte vara en korrekt spegling av 

praxis. Praxis syftar på den reglerade användningen i Sverige. Således mäts det som skall mätas 

i större utsträckning (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Resultatet ur en studie av Genus och 

Tessitore (2013) påvisade att enbart 20,6% av respondenterna visste vad 

produktplaceringssymbolen innebar. Då så pass få uppmärksammade produktplaceringen 

kunde inte respondenterna motverka det övertalningsförsök de blev utsatta för. Enligt 

författarna kan anledningen till detta bero på två faktorer; att de inte var medvetna om att de 

blev utsatta för produktplacering, eller faktumet att de inte brydde sig om att de blev det. 

Därigenom stödjer artikeln valet att använda en text utöver symbolen. Ändamålet är inte att 

försöka göra effektiv produktplacering, utan snarare att uppmärksamma respondenterna om 

fenomenet och sänka graden av fiktivitet. Boerman, Reijmersdal och Neijens (2014) hävdar att 

en varning är mest effektiv ifall den placeras i början av ett program. Eftersom det även 

sammanfaller med svensk lagstiftning (Radio- och tv-lag 2010:696) är nämnda tidpunkt av 

varningen lämplig att använda. Även här argumenteras att studien strävar efter en 

verklighetstrogen ansats. Då undersökningen grundar sig i att attityder förändras efter en 

produktplacering inklusive förvarning är det även gynnsamt ifall respondenterna 

uppmärksammar placeringen. 

 

Den produktplaceringslogotyp som kommer användas är den som används av MTG (se figur 

6) (dagensmedia.se). Motiveringen att använda denna logotyp är att den brukas av ett 

internationellt känt bolag med verksamhet i flera länder. Detta kan ha lett till att dess 

utformning är spridd över världen och ha större igenkänningsfaktor än lokala symboler. 

Symbolen kommer att visas i början och slutet av filmklippet under tre sekunder tillsammans 

med texten ”programmet innehåller produktplacering”. Detta är den metod TV4 valde att varna 

sina tittare om produktplaceringen med år 2012 (Radio- och tv-lag 2010:696). 

 

 
Figur 6. MTG:s produktplaceringssymbol 

(http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3121429.ece) 
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4.3.3 Filmklippet 

4.3.3.1 Beskrivning av filmklippet 

Filmklippet som visas för enkätens respondenter kommer från TV-serien House of Cards 

(säsong 1 avsnitt 6, 31:10-33:07) är 1 minut och 57 sekunder långt. Filmklippet inleds med att 

en man (hädanefter benämnd Man1) talar i telefon med en kvinna som använder en iPhone, 

vilken är en av Apples produkter. Tre sekunder in i klippet visas även texten Programmet 

innehåller produktplacering” och MTG:s PP-symbol (Se bilaga 2). Då Man 1 är i bild syns även 

en iPad i förgrunden, samt vid 00:14 lyfter han upp en telefon och visar tydligt logotypen för 

kameran. Vid 00:28 ändras kameravinkeln och visar istället de två männen (Man1 och Man2) 

sittandes vid ett skrivbord med diverse tekniska produkter framför sig varav en Apple-logotyp 

syns tydligt (Se bilaga 2). För den som har erfarenhet utav Apples produkter finns möjlighet 

att känna igen menyerna på de övriga surfplattorna/telefonerna. Enheterna är påslagna och 

menyerna är karaktäristiska för Apple. Vid 00:46 ändras kameravinkeln till att ha fokus på 

Man2 som sitter och använder en iPad med en Apple-dator i bakgrunden (Se bilaga 2). 00:56 

plockar även Man2 upp sin telefon vilken har ett mobiltelefonskal där Apple-logotypen är 

synlig genom dess design (Se bilaga 2). Mellan 01:01 och 01:28 växlar kameravinkeln mellan 

de båda männen vilket alternerar fokuset på produkterna i filmklippet. 01:29 går Man2 bort till 

ett annat skrivbord, där en Apple-dator står och sätter sig bakom den för att ringa ett samtal (Se 

bilaga 2). Fokuset skiftar till Man 2 vilket gör att datorns logotyp blir skarp och väldigt tydlig. 

I scenens slut pendlar kameran att visa Man1 som sitter med iPaden i förgrunden och Man2 med 

Apple-datorn i förgrunden tills scenen tar slut. Tre sekunder innan scenens slut visas åter igen 

texten “Programmet innehåller produktplacering” samt MTG:s PP-symbol (Se bilaga 2). 

 

4.3.3.2 Motivering vid val av filmklipp 

Då en lämplig längd på filmklippet bestämdes studerades vad tidigare forskning har använt. 

Fem studier granskades där filmklippens längd varierade från 50 sekunder till 20 minuter 

(Boerman, Reijmersdal, Neijens 2015; Boerman, Reijmersdal, Neijens 2014; Campell, Mohr, 

Verlegh 2013; Wei, Fischer, Main 2008; Yoon, Choi, Song 2011). Således ansågs att 

filmklippet lämpligen borde ligga någonstans i spannet mellan 50 sekunder till 20 minuter för 



34 
 

att bedöma det som ett giltigt verktyg. För att inte respondenterna skall bli avskräckta valdes 

inte ett allt för långt klipp (Bryman & Bell 2011). 

 

Med hänsyn till att en placerings prominence har inverkan på hur tydligt den uppfattas (Dens 

et al 2012) har därmed en relativt hög grad av prominence valts. Likt argument i övriga aspekter 

är det relevant att respondenter utan större ansträngning uppfattar produkten och kopplar den 

som reklam. Dens et al (2012) förklarar vidare att beroende på hur produkten integreras i 

handlingen påverkas attityden på olika sätt. Det är värt att ta i beaktande eftersom produkten 

måste integreras i varierande grad. Därmed kommer i någon utsträckning placeringen påverkas 

av detta. Som tidigare beskrivits är produkterna i klippet i fokus flertalet gånger. Dock är de 

även integrerade väl i handlingen då de anpassats till scenens miljö. Det är ingen som höjer på 

ögonbrynen över att det används en mobiltelefon eller att det finns en dator på skrivbordet. 

Däremot finns det möjlighet att individer med kunskap om Apple känner igen dess produkter 

och logotyper. Således bedöms scenen vara representativ för prominent produktplacering, men 

även väl integrerad och torde därmed inte uppfattas som ren reklam av samtliga respondenter. 

 

I filmklippet pratar karaktärerna engelska utan svenska undertexter. Undertexter har utelämnats 

då de kan ha en modererande effekt på respondenters attityd (Pantoja, Rossi & Borges 2015). 

Dock torde det inte vara något större hinder då svenskar över lag har hög kunskap i det engelska 

språket (EF English Proficiency Index). En avvägning gjordes därmed mellan att riskera ett 

snedvridet resultat jämfört med att respondenterna i högre grad följer med i sammanhanget och 

handlingen i klippet. Det ansågs mer relevant att inte skapa en omedveten attitydpåverkan. 

 

Kong och Hung (2012) talar om hur åskådarens inställning till en karaktär kan påverka om hen 

får en god eller negativ inställning till produkten som karaktären använder. Detta kan påverka 

de olika grupperna då det kommer att vara olika individer som alla har en individuell inställning 

till karaktärerna. Dock läggs ingen större vikt vid detta faktum då klippet är såpass kort att 

någon djupare relation inte borde hinna skapas. Däremot kan en attityd hos en respondent som 

sett TV-serien färga dennes resultat, vilket dock inte kommer att analyseras vidare. Detta för 

att karaktärspåverkan endast är en fraktion av det som mäts, det vill säga produktplacering. För 

att inte vara insnöad på detaljer mäts helheten för att kunna se samband istället för en 

kartläggning av fenomenets delkomponenter. 
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4.4 Respondenter 

Då majoriteten av produktplacering riktar sig till unga vuxna (Levin 2006 se Campbell, Mohr 

& Verlegh 2012) anses studenter vara lämpliga respondenter för studien. Eftersom studien 

strävar efter en realistisk kontext så kommer urvalet försöka liknas vid den målgrupp 

produktplacering i huvudsak riktar sig till. Örebro universitet har därmed varit källan till 

respondenter. Friestad och Wright (1994) påpekar att individers persuasion knowledge 

utvecklas under hela livstiden, men varierar beroende på vilken generation och kultur man 

tillhör. Den varierar även beroende på varje försök till övertalning. Det här är värt att beakta 

då fokus i studien primärt är unga vuxna, vilka bearbetar reklam annorlunda än äldre (de 

Gregorio & Sung 2010). En reklam kan därmed ha en effekt hos äldre som inte finns hos unga 

och vice versa. 

 

Det urval som studien begagnar sig av är ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

grundar sig i att en forskare frågar respondenter om de vill svara på frågor tills dess att den 

önskade urvalsstorleken blivit uppnådd (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Valet av att 

använda sig utav ett bekvämlighetsurval är grundat i tillgången av teknik då det i studien 

kommer att visas ett filmklipp. Genom att använda sig utav en webbenkät finns en möjlighet 

att nå en större målgrupp på ett tidseffektivt sätt. Inkluderad i webbenkäten kommer ett 

filmklipp att finnas samt en länk till Youtube.com där det var uppladdat. För att garantera att 

respondenterna har sett filmklippet har en fråga ställts där de går i god för att de har sett 

filmklippet. Om denna fråga är besvarad med ett “Nej” kommer enkäten att bedömas som ett 

bortfall och strykas. Anledningen till det är för att om en respondent inte sett filmklippet besitter 

hen inte den nödvändiga kunskapen för att ingå i urvalet. En fördel med en webbenkät gentemot 

en fysisk enkät är att det är en mer omständlig process att gå tillbaka och se sina tidigare svar. 

Detta har ansetts vara en fördel då enkäten undersöker förhållandet mellan två variabler i 

samma enkät (före och efter), vilket i viss grad motverkas genom denna enkättyp. Genom att 

publicera enkäten online fick de respondenter som var intresserade besvara enkäten. 

Webbenkäten skapades med hjälp utav Googles verktyg Google formulär (engelska: Google 

forms). Publiceringen skedde i en facebookgrupp som heter “Dom kallar oss studenter” riktad 

till studenter vid Örebro universitet. Enkäten var tillgänglig från den 30: onde november 2015 

klockan 10:20 till den 2:a december 2015 klockan 10:20. Enkäten publicerades på en måndag 

förmiddag och stängdes på en onsdag förmiddag. 110 svar registrerades med ett bortfall på 13 

personer vilket gav ett resultat på 97 behandlingsbara enkäter, vilket anses uppfylla de sedan 
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tidigare bestämda kriterierna. Anledningarna till bortfallet var att 13 respondenter inte hade sett 

filmklippet och svarade “Nej” på kontrollfrågan om detta. 7 respondenter gick inte att 

kategorisera som stark attityd eller svag attityd vilket gör att deras svar inte går att använda i 

hypoteserna 2-4, men gick i hypotes 1 och 5. Dessa respondenter var nr 4, 5, 14, 21, 24, 88 och 

89 (Se bilaga 5). I mätningen av brand familatiry föll två respondenter bort eftersom de inte 

gick att bedöma som om de hade en hög eller låg grad av brand familatiry, dessa var nr 2 och 

47 (Se bilaga 5). 

 

Urvalets storlek har baserats på tidigare forskning inom produktplacering. Genom att studera 

hur många respondenter som använts i nio stycken tidigare studier inom 

produktplaceringsforskning beräknades den genomsnittliga mängden respondenter till 160 

(avrundat från 160,466...) st. Medianen av studierna uppgick till 150 st. En studie av Storm och 

Stoller (2014) bestod av 5 delstudier med varierad mängd respondenter i delstudiegrupperna 

med 55 (avrundat från 55,2) respondenter i genomsnitt, vilket var den siffra som representerade 

studien i den genomsnittliga uträkningen. Den studie med lägst antal deltagare bestod av 55 

respondenter och den med högst 279 (Boerman, Reijmersdal & Neijens 2014; Boerman, 

Reijmersdal & Neijens 2015; Boerman, Reijmersdal & Neijens 2015; Boerman, Reijmersdal 

& Neijens 2014; Campbell, Mohr & Verlegh 2013; Fischer, Mail & Wei 2008; Fransen & 

Fennis 2014; Paek, Nelson & Wood 2009; Singh & Spears 2004; Storm & Stoller 2014). 

Baserat på den tidigare forskningen strävar studiens urval att hamna i närheten av medelvärdet 

som tagits fram från de tidigare studierna. Dock bestäms en undre och övre gräns genom de 

lägsta respektive högsta antal respondenter i de studier som analyserats (55 till 279). 

 

4.5 Analysverktyg 

Enkätens tre första frågor behandlar vilken nivå av brand familiarity respondenten har 

gentemot Apple. Individens svar kommer att adderas vilket ger en summa från 3 till 21 där 3 

representerar låg kännedom och 21 hög kännedom om varumärket. En median split vid 

medianvärdet 12 kategoriserar om individen har låg bekantskap med varumärket (X < 12) eller 

har hög bekantskap (X > 12) (Simonin & Ruth 1998). Om en respondent får det sammanlagda 

värdet 12 (X = 12) bedöms hen inte vara lämplig vid studerandet av hur brand familiarity 

påverkar attitydförändring. Det med anledning av att respondenten inte går att kategoriserat till 

någon av grupperna. 
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Bedömning av vem som tillhör svag attityd-gruppen samt stark attityd-gruppen kommer att 

bedömas genom hur en individ svarat på frågorna 1-6 i enkäten. Genom att välja 1, 2, 6 eller 7 

befinner sig svaret närmare extremerna “Dåligt” och “Bra” (Bra/Dåligt är enbart skapta för en 

förtydligande exempelbild och tillämpas inte i studien). Således kategoriseras 3, 4 och 5 som 

svag attityd eftersom de befinner sig närmare det neutrala mittvärdet. 

 

 
Figur 7. Förtydligande av respondentkategorisering. 
 

För att kunna behandla den kvantitativa data som samlats in genom enkäten kommer siffrorna 

att tolkas i absoluta tal. Detta innebär att samtliga siffror som indikerat ett högt värde av attityd 

kommer att få ett högt värde i den presenterade datan. Detta görs för att datan skall kunna 

behandlas ur en matematisk synpunkt där högre värden symboliserar starkare attityd och lägre 

värden representerar svagare attityd (Jacks & Devine 2000). Bearbetningen följer tabellen 

nedan.  

 

 
Tabell 1. Omvandling till grupperingstal 
 

Efter att datan omvandlats till absoluta tal kommer en kategorisering utav stark attityd och svag 

attityd att göras med en simpel additionsmetod. En respondents svar kommer att adderas efter 

en omvandling till grupperingstal och ge en slutlig summa inom intervallet 0 till 24. Detta 

räknesätt är snarlik den metod som Boerman, Neijens och Reijmsdal (2015) använder när de 

mäter attityd mot varumärken, vilket är ett genomsnitt mellan de olika frågorna, vilket styrker 

användandet. Därefter kommer individens grupptillhörighet tilldelas genom en bedömning av 

genomsnittet av Attityd1. Individen kategoriseras med hänsyn till Attityd1 genom en avvägning 

beroende på om värdet överstiger eller understiger medianen, en så kallad median split 

(Mackay et al. 2015). Den svarande anses tillhöra gruppen svag attityd om siffran understiger 
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12 (X < 12) och gruppen stark attityd om siffran överstiger 12 (X > 12). Om en respondent 

skulle kategoriseras som 16 (X = 12) kommer hen räknas bort från urvalet då denne inte har en 

tillräckligt tydlig definierad stark eller svag attityd. Denna omvandlingsmetod för att 

kategorisera respondenter motverkar spridda svar hos individer genom att alla stark attityd-

svar får samma grupperingstal istället för det reella. Metoden använder även svar från samtliga 

enkätfrågor vilket inte hade varit fallet vid typvärde eller median vilket anses fördelaktigt.  

 

 
Tabell 2. Gruppering genom addition av absoluta tal 
 

H1 kommer att prövas genom en beräkning av de två gruppernas (stark attityd och svag attityd) 

T-värde med signifikansnivån 95 %. Således formuleras hypotesen matematiskt till “H1 µ₁  ≠ 

µ₂ ”. 
 

H2 och H3 kommer att prövas genom samma beräkning med undantaget av att grupperna stark 

attityd och svag attityd kommer att testat separat. Detta för att undersöka tidigare attityds 

påverkan i förhållande till den efterliggande. Matematiskt formuleras därmed hypoteserna “H2: 

µSvag₁  ≠ µSvag₂ ” och “H3: µStark₁  = µStark₂ ”. 
 

H4 prövar hur kraftig den potentiella förändringen som kan uppstå är mellan de båda 

grupperna. Detta grundas ur den tidigare teorin att en svag attityd förändras i högre grad av 

förvarningar än en stark attityd. H4 prövas genom att ställa de båda gruppernas förändring, 

med 95 % signifikans, mot varandra. Därför formuleras hypotesen till “H4: ∆Svag > ∆Stark”. 
 

H5 kommer testa om graden av brand familiarity har ett samband med en hög attitydförändring. 

Prövningen sker genom att jämföra attitydförändringen hos de med en hög attitydförändring 

och de med en låg attitydförändring. Hypotesen formuleras som “H5: ∆LBF > ∆HBF”. 
 

Fördelningen mellan grupperna blev relativt jämt fördelad med stark attityd: n = 53; 59,6 % 

och svag attityd: n = 36; 40,4 % av det totala antalet: n = 89. Således bedömdes möjligheten 

att jämföra grupperna som god. 

 

För att analysera den insamlade datan används datorprogrammet Statistical Product and 

Service Solution (hädanefter kallat SPSS). SPSS utvecklades i slutet av 1960-talet och är 
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fortfarande aktuellt i dagsläget för statistiska beräkningar. Statistikan presenteras i diagram 

vilket ger en god överblick över resultatet (Løvås 2006). 

 

De skalors reliabilitet som använts i empiriinsamlingen kontrolleras genom Cronbachs alpha. 

Cronbachs alpha undersöker hur sammanhängande de olika variablerna är för att mäta det som 

de är skapta att mäta. Ett värde på 0,8 används som en undre gräns för en “acceptabel nivå” av 

den interna reliabiliteten (Bryman & Bell 2011). 

 

För att pröva hypoteserna 1-3 användes ett parvis ordnat T-test. Ett parvis ordnat T-test 

möjliggör att prova om en skillnad beror på slumpen vid en observation knuten till ett par (i 

detta fall paren attityd1 och attityd2 hos varje respondent) (Løvås 2009). Paren måste vara 

oberoende av andra par då det är differensen mellan parets två komponenter (attityd1 och 

attityd2) som är relevant för undersökningen (Løvås 2006), det vill säga en individs 

attitydförändring. Testet utfördes med signifikansnivån 0,05 (= α0,05). Hypoteserna prövades i 

SPSS där signifikanta skillnader studeras genom att avläsa .Sig-värdet. Om värdet överstiger 

.05 så finns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna (Pallet 2010). 

 

I hypoteserna 4-5 användes istället ett icke-parvis ordnat T-test. I ett sådant test jämförs två 

grupper med n1 och n2 enheter. Hypotes 4 jämför de, av varandra, oberoende grupperna stark 

attityd och svag attityd. Hypotes 5 jämför vidare hög grad av brand familiarity och låg grad 

av brand familiarity. Med bakgrund i detta är ett icke-parvis ordnat T-test genomförbart i 

sammanhanget (Løvås 2006). Testet utfördes med signifikansnivån 0,05 (= α0,05). Hypoteserna 

prövades i SPSS där signifikanta skillnader studeras genom att avläsa .Sig-värdet. Om värdet 

överstiger .05 så finns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna (Pallet 2010). 

 

Datan som samlats in via enkäterna exporterades först till ett Excelark för att skapa logik i 

siffrorna, samt för att eliminera de svar som inte såg filmklippet. Därefter skapades grupper för 

svag och stark attityd baserat på frågorna av attityd före klippet. I Excel framräknades även den 

attitydskillnad som existerar hos varje enskild respondent, vilken vidare omvandlades till 

absoluta tal. Medelvärden räknades därefter ut dels för enbart attityden före klippet, samt 

attityden före adderat med den absoluta skillnaden, med anledning att negativa och positiva 

förändringar annars neutraliserar varandra. De två medelvärdena exporterades sen till SPSS. 
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4.6 Reliabilitet och validitet 

4.6.1 Reliabilitet 

Cronbachs alpha har beräknats för samtliga delar i enkäten, det vill säga brand familiarity, 

attityd före, samt efter filmklippet. Delarna har ett värde på 0,866, 0,959 och 0,971 respektive. 

Baserat på siffrorna är mätverktygen pålitliga eftersom ett värde över 0,8 är godtagbart enligt 

Bryman och Bell (2011). Således bedöms den interna reliabiliteten vara god. Då verktygen 

anses acceptabla kan svaren och därmed datan användas, samt analyseras med trygghet. 

 
Tabell 3. Brand familiarity: reliabilitet baserat på Cronbachs alpha 

 
Tabell 4. Attityd innan: reliabilitet baserat på Cronbachs alpha 

 

 
Tabell 5. Attityd efter: reliabilitet baserat på Cronbachs alpha 

 

4.6.2 Validitet 

Bryman och Bell (2011) benämner validitet inom kvantitativ forskning som att ett begrepp 

verkligen mäter det begreppet är ämnat att mäta. Vidare bryter författarna ned begreppet 
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validitet i undergrupper som samtliga mäter validitet. Ytvaliditet är ett av dessa och innefattar 

att begreppet speglar det aktuella innehållet. Ytvaliditeten har kontrollerats genom att pröva 

om oberoende testpersoner kunde relatera till de begrepp som skulle mäta attityd och brand 

familiarity, vilket de kunde. Konvergent validitet prövades även samtidigt genom att jämföra 

faktorerna med snarlika begrepp som även de mätte attityd. De opartiska respondenterna fick 

pröva olika mätverktyg för attityd för att se vilket de enklast kunde relatera till, varav det som 

bedömdes mest lämpligt valdes. 

 

Gällande den dikotoma fråga som utredde om respondenten hade sett filmklippet eller inte 

svarade 13 “Nej” (se bilaga 1). Eftersom respondenter inte enbart svarade “Ja” anses frågan ha 

fyllt sin funktion att mäta om folk sett filmklippet eller inte. Dessa 13 respondenter uppskattas 

vara tillräckligt för bedömningen att frågan har varit funktionell och dess validitet vara god. 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Studien begagnar sig utav ett filmklipp som står under upphovsrättsskydd. Således var det 

nödvändigt att undersöka USA:s upphovsrättslagar för att proceduren inte skall klassificeras 

som illegalt. I upphovsrättslagstiftningen framgår följande (U.S Copyright Office): 

 

“(1)  Motion pictures on DVDs that are lawfully made and acquired and that are 

protected by the Content Scrambling System when circumvention is accomplished 

solely in order to accomplish the incorporation of short portions of motion pictures 

into new works for the purpose of criticism or comment, and where the person 

engaging in circumvention believes and has reasonable grounds for believing that 

circumvention is necessary to fulfill the purpose of the use in the following 

instances: 

 

(i) Educational uses by college and university professors and by college and 

university film and media studies students; 

(ii) Documentary filmmaking; 

(iii) Noncommercial videos” 
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Då den här studien är att klassificera som lärande syfte (educational use) bedömdes det att det 

inte var problematiskt att använda och redigera ett filmklipp (U.S Copyright Office). Serien 

inhandlades och redigeras för att passa studiens syfte (inkluderandet av PP-symbol samt text). 

Dock togs klippet bort från internet efter avslutad empiriinsamling för att undvika onödigt 

spridande. 

 

I enkätens missivbrev förklaras även studiens ändamål, samt informerar respondenten om den 

sekretessnivå som föreligger. Således skapas en öppenhet som individerna kan ta del av och 

förhoppningsvis betryggar dem att svara ärligt. Den data som samlas in kopplas inte vidare 

utan används enbart som siffror, vilket inte bör göra intrång på personerna (Bryman & Bell 

2011).  

 

För att inte förmedla ett oetiskt övertalningsförsök har inga beroendeframkallande produkter 

valts. Klippet innehåller inte heller våldsamma eller sexuella scener. Det anses inte heller 

förekomma några diskriminerande inslag. 

 

4.8 Litteratur-/teorireflektion 

Majoriteten av den teoretiska bakgrund som studien lutar sig på har hämtats från vetenskapliga 

artiklar. Främst har artiklar som har publicerats de senaste fem åren eftersträvats för att 

inkludera ny kunskap och nyanseringar inom området. Dock har inte äldre litteratur uteslutits. 

Till exempel används Friestad och Wrights modell från 1994. När litteratur utanför det önskade 

tidsspannet samlats in har försiktigheten tilltagit. För att säkerställa att den fakta som brukas är 

aktuell, trots ålder, har en genomgång av den genomförts. Då kontrolleras att inte nya teorier i 

ämnet publicerats, eller att andra händelser har inträffat som medför att teoriernas aktualitet 

kompromissas. Exempelvis existerar nyare forskning angående persuasion knowledge 

(Boerman, Neijens & Reijmersdal 2014; Dens et al 2012). Dock har Friestad och Wright (1994) 

element i sin forskning som kompletterar de moderna artiklarna, samt visar ett aktuellt 

förhållande mellan konsument och reklam i sin persuasion knowledge model. Mängden av 

litteratur bestämdes löpande. Beslutet av mättnad på teori gjordes när den information som 

samlades in inte längre ansågs relevant och givande utan snarare överflödigt. Insamlandet utav 

teori skedde primärt med hjälp av de databaser som Örebro Universitet har till sitt förfogande 

nämligen; Summon, Scopus, Libris och ABI/Inform. För att avgränsa sökandet till litteratur 
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med substans, samt användbarhet har förutom tidsramen även en filtrering kring språk gjorts. 

Endast artiklar skrivna på engelska har varit av intresse för att kunna förstå innehållet. Då den 

vetenskapliga litteratur som är skriven på svenska är bristfällig till mängden fokuserades 

sökandet till engelskspråkiga publikationer. I databaserna finns även en filtrering som 

avgränsar sökningar till enbart vetenskapligt granskade artiklar, vilken har använts för att 

eliminera lekmannamässig litteratur. 

 

Jacks och Devines (2000) forskning om attitydförändringar med indelning i high involvement 

och low involvement gjordes med basis på en kontroversiell fråga angående homosexuellas 

rättigheter. Då samma metod har tillämpats är det angeläget att reflektera kring konsekvenserna 

av att attityd mot ett varumärke inte behöver ses som kontroversiell. Därmed är det inte en 

säkerhet att resultatet följer samma väg, utan varumärkesattityd kan gå en annan väg.  
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5. Metodologiska ställningstaganden 
Utöver de, genom metodkapitlet, löpande reflektioner som gjorts presenteras nedan ytterligare 

diskussion till de olika val som gjorts. Konsekvenser av valen analyseras kritiskt och fördelar 

och nackdelar lyfts fram.  

 

5.1 Empiriskt underlag 

Studiens urval bedöms vara unga vuxna, vilka i huvudsak representeras av studenter vid Örebro 

universitet. Dock har inte åldern hos respondenterna undersökts, vilket gör att det inte är möjligt 

att bekräfta urvalets ålder. Istället spreds enkäten via ett forum på ett socialt medium dedikerat 

åt studenter på Örebro universitet. Således generaliseras urvalet som unga vuxna/studenter vid 

universitetet.  

 

Balasubramanian, Karrh och Patwardhan (2006) hävdar att det finns en problematik i studier 

som exponerar respondenter för filmklipp med produktplaceringar. Den vardagliga kontexten 

för underhållning är svår att efterlikna, likväl som respondenternas reaktioner och hur de 

uppmärksammar reklamen. Exempelvis tar processen vanligtvis plats på en mer naturlig plats, 

exempelvis framför tv:n eller på en biograf.  

 

Vetskapen om komplexiteten att efterlikna kontexten innebär att resultatets generaliserbarhet 

till verkligheten kompromissas. Exempelvis visas enbart en knappt två minuter lång scen där 

produktplacering är konstant närvarande. Utan redigeringen är seriens avsnitt 51 minuter, vilket 

innebär en markant skillnad. Kontentan är att respondenterna möjligtvis kan uppmärksamma 

reklamen och aktivera sitt persuasion knowledge enklare på grund av klippets utformning. 

Undersökningen har på så vis gett personerna en knuff i rätt riktning. Dock har den här effekten 

försökts dämpas, med ett genomgående tema att sträva efter så hög grad av realism som möjligt. 

Exempelvis genom att använda en aktuell och populär serie med ett varumärke som används 

interaktivt i handlingen. Även det faktum att klippet är integrerat tillsammans med en enkät 

påverkar troligtvis, då respondenterna förmodligen har en annorlunda inställning till klippet 

jämfört med om de ser på serien hemma med underhållning som syfte. 
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Fortsättningsvis är klippets miljö och karaktärer faktorer som kan moderera resultatet. Olika 

karaktärer ger placeringarna varierande symbolik (Nunlee, Smith & Katz 2012). Alltså hade 

troligtvis resultatet varit annorlunda ifall tillexempel andra karaktärer varit närvarande. 

Däremot valdes karaktärer som betraktades neutrala, alltså att de inte borde förknippas starkt 

med varken positiva eller negativa associationer. 

 

Förmodligen har val av varumärke en modererande effekt på attitydförändringen. Ett okänt 

varumärke skulle, sett till existerande teori, inte se en lika negativ förändring (Verhellen, Dens 

& De Pelsmacker 2015; Simonin & Ruth 1998). Dock var det ett ställningstagande som gjordes 

vid valet av varumärke, eftersom en essentiell del av undersökningen innebar att individerna 

åtminstone hade kännedom om varumärkets existens, men även hade kunskap nog att 

identifiera varumärkets produkter i klippet.  

 

En potentiell effekt utav att publicera enkäten online, istället för att den besvarades på plats, 

var att respondenter potentiellt skulle göra ett avbrott i svarandet för att sedan återkomma. Detta 

bedömdes dock inte vara ett hinder för analyser eftersom respondenten fortfarande tillskansat 

sig ny information för utvärdering, gjort en bedömning och kunde fortsätta där hen slutade.  

 

Valet att inte låta filmklippet vara publicerat efter avslutad empiriinsamling grundas på en 

subjektiv bedömning och gardering för att inte riskera att bryta några regler gällande 

upphovsrätt. Trots att filmklippets publicering hade lagligt stöd valdes att radera det från 

internet efter avslutad insamling. För att se sekvensen hänvisas läsaren till att se avsnitt 6 

säsong 1 av serien House of cards, där scenen som använts löper från 31:10-33:07. Utöver detta 

bifogas skärmdumpar på hur filmklippet var utformat med logotypen för produktplacering som 

komplement (Se bilaga 2).  
 

Genom en deduktiv ansats söktes att identifiera samband mellan variabler. Om ansatsen istället 

hade varit induktiv hade istället den insamlade datan varit i fokus för att generera ny teori 

istället för att pröva redan existerande (Bryman & Bell 2011). Genom ett sådant synsätt på 

problemet hade en helt annan forskningsstrategi behövts och hade troligtvis varit kvalitativ 

istället för kvantitativ. Då hade den exempelvis bedrivits genom intervjuer eller fokusgrupper. 

Således hade eventuellt en förklaring till en attitydförändring kunnat framkomma, men inte ett 

övergripande samband mellan variabler. Genom att först undersöka om det finns ett samband 

ges möjlighet till att studera det. Utan kausaliteten bedömdes det vara irrelevant att studera. 
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5.2 Val av analysmetod 

Då skalorna som använts inte särskiljer affektiv och kognitiv attityd har chansen att skapa ny 

kunskap om attityders beståndsdelar gått förlorad. En uppdelning på de två delarna separat har 

således inte gjorts. Ett annorlunda resultat skulle kunnat uppkomma, då det verktyget som inte 

valdes bestod av andra frågor. Svaren kan därmed ha varit olika.  

 

Då en förändring i attityd ses i absoluta tal kommer samtliga beräkningar för de parvis ordnade 

t-testen som används att bli negativa (Løvås 2006). De absoluta talen används med 

motiveringen att en positiv och en negativ förändring inte skall kvittera ut varandra och ge ett 

potentiellt nollresultat. Syftet med mätningen avser nämligen inte hur attityd förändrats i 

positiv och negativ bemärkelse, utan hur kraftigt den har påverkats. Det negativa resultatet 

kommer inte att förändra analysmöjligheterna, utan kommer istället för att mäta differensen 

skapa möjligheten att även mäta den totala förändringen. 

 

Eftersom en intervallskala inte har använts, utan en typ av ordinalskala, kan användandet av de 

statistiska metoderna ifrågasättas. Dock används de som praxis i företagsekonomi. Boerman, 

Reijemersdal och Neijens (2014), samt Boerman, Neijens och Reijemersdal (2015) använder 

liknande semantiska skalfrågor i sina respektive statistiska analyser. I de två undersökningarna 

används ANOVA-test. Ett ANOVA-test är ett varianstest som används för att mäta observerade 

medelvärden i olika grupper samtidigt (Løvås 2006). Denna tidigare användning ger underlag 

för att använda ordinaldata i statistiska beräkningar. Skalorna har anpassats till statistiken 

genom att anta en intervallproximation. Med det menas att de statistiska analyser som används 

till intervalldata anammas till datan, i enlighet med vad som verkar vara praxis. Söderlund 

(2005) likställer dock användandet av siffror som avståndsmarkörer med användandet av 

exempelvis fyrkanter. Detta bekräftar att det som användes var en grafisk approximation. 

Vidare har inte ett slumpmässigt urval använts, vilket medför en viss grad av subjektivitet. 
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6. Hypotesprövning 
Nedan presenteras resultatet i form av tabeller baserat på den data som samlats in via enkät. 

I kapitlet förklaras även de beräkningar som tabellerna stöttar sig på. De hypoteser som togs 

fram i samband analysmodellen besvaras även med datan.  

 

6.1 Hypotesprövning av hypotes 1-3 

6.1.1 Hypotes 1 

“H1: Persuasion episode skapar en förändring i attityd hos respondenterna, allt annat lika.“ 

 

Tabell 6. Resultat av hypotesprövning 1 

 

I prövningen av Hypotes 1 ställdes två underhypoteser i form av en nollhypotes och dess 

motsats, i form av en alternativ hypotes. Dessa formulerades enligt följande: 

 

H0: µ₁  = µ₂  

HA: µ₁  ≠ µ₂  

 

Som illustreras i tabell 6 understiger Sig. (p-värdet) 0,05 i jämförelsen mellan den totala 

attityden i grupperna total före-attityd och total efter-attityd (n = 96). Detta leder till att H0 

förkastas eftersom det finns en signifikant skillnad mellan grupperna (Pallant 2010). Det 

bekräftar den ställda Hypotes 1: en förändring mellan attityderna har skett.  
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6.1.2 Hypotes 2 

 

“H2: Persuasion episode skapar en förändring i attityd hos respondenterna som har en 

ursprunglig svag attityd, allt annat lika.”  

 

 
Tabell 7. Resultat av hypotesprövning 2 

 

Hypotes 2 testas genom en nedbrytning till underhypoteser som formulerades enligt följande:  

 

H0: µ₁  = µ₂  

HA: µ₁  ≠ µ₂  

 

I Hypotes 2 prövades attitydförändring hos gruppen svag attityd (n = 36). Resultatet presenteras 

i tabell 7. Ur tabellen går det att utläsa att Sig. understiger det bestämda P-värdet 0,05. Detta 

leder till att H0 förkastas eftersom det finns en signifikant skillnad mellan grupperna (Pallant 

2010), vilket bekräftar Hypotes 2. Individer i gruppen svag attityd har en förändrad attityd efter 

persuasion episode.  

 

6.1.3 Hypotes 3 

 

“H3: Persuasion episode skapar inte en förändring i attityd hos respondenterna som har en 

ursprunglig stark attityd, allt annat lika.” 
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Tabell 8. Resultat av hypotesprövning 3 

 

Hypotes 3 prövade en potentiell attitydförändring hos gruppen stark attityd (n = 53). Resultat 

presenteras i tabell 8. Även Hypotes 3 bröts ner i underhypoteser enligt följande: 

 

H0: µ₁  = µ₂  

HA: µ₁  ≠ µ₂  

 

I tabellen går det att utläsa ett P-värde under 0,05, vilket leder till att H0 förkastas, vilket i sin 

tur leder till att Hypotes 3 förkastas genom den signifikanta skillnaden (Pallent 2010). De 

individer som har en stark attityd mot varumärket upplever även en förändring i attityd. 

 

6.2 Hypotesprövning av hypotes 4 

 

“H4: Respondenter med svag attityd upplever en större attitydförändring efter 

produktplaceringen än respondenter med stark attityd.” 
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Tabell 9. Resultat av hypotesprövning 4 

 

H0: µ₁  = µ₂  

HA: µ₁  > µ₂  

 

Ett icke-parvis t-test gjordes för hypotes 4 där attitydförändringen mättes med attitydstyrkan 

som beroendevariabel hos grupperna stark attityd (n = 53) och svag attityd (n = 36). Eftersom 

Sig. överstiger P-värdet 0,05 (.468) går det inte att utläsa någon signifikant skillnad i 

attitydförändringen mellan grupperna (Pallent 2010). Därmed förkastas inte H0, utan behålls. 

Således finns inte belägg finnas för att bekräfta hypotes 4 

 

6.3 Hypotesprövning av hypotes 5 

 

“H5: Hög grad av Brand familiarity medför en lägre attitydförändring hos respondenter 

oavsett attitydstyrka, allt annat lika.” 
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Tabell 10. Resultat av hypotesprövning 5 

 

H0: µ₁  = µ₂  

HA: µ₁  < µ₂  

 

Hypotes 5 undersöks genom att mäta attitydförändringen som en beroendevariabel av graden 

utav brand familiarity. Således jämfördes attitydförändringen mellan grupperna hög grad av 

brand familiarity (n = 82) och låg grad av brand familiarity (n = 7). Sig. uppgår till .759, vilket 

leder till att H0  behålls då det inte går att utläsa någon signifikant skillnad mellan brand 

familiarity-gruppernas attitydförändring (Pallent 2010). Det leder till att hypotes 5 förkastas. 
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7. Teoretisk reflektion 
I kapitlet kopplas resultatet från föregående kapitel samman med den teori som presenterades 

i teoriavsnittet. Baserat på detta mynnar kapitlet ut i slutsatser som en förlängning av den 

teoretiska analysen.  

 

För att återkoppla till den analysmodell som presenterades tidigare (se figur 4) sker en 

förändring för svag attityd. Individer med svag attityd upplever en persuasion episode för att 

sedan utveckla en efterföljande attityd. Delen för respondenter med stark attityd stämmer 

däremot inte. Där modellen förklarar att individer med stark attityd upplever, men inte påverkas 

av episoden, bevisar resultatet att gruppen genomgår en likadan process som de respondenter 

som tillhör kategorin svag attityd. Således kunde också en total förändring bekräftas. Den data 

som studien tillskansat sig visar inte heller att brand familiarity har inverkan på förloppet. Dock 

bör analysen av brand familiarity-datan avläsas kritiskt.  Eftersom låg brand familiarity-

gruppen enbart uppgick till 7 respondenter kan inte resultatet generaliseras i samma 

utsträckning som gruppen hög brand familiarity. Med hänsyn till resultatet bör en korrekt 

analysmodell av attitydförändringen vara utformad som endast ett förlopp, vilket är identiskt 

med det förlopp som svag attityd följer. En illustrering presenteras i figur 8. Persuasion episode 

har därmed en påverkan, genom att skapa en attitydförändring, oavsett styrkan hos en individs 

ursprungliga attityd. Inte heller i magnituden av förändringarna skiljde sig grupperna åt. Det 

borde alltså innebära att de två grupperna inte bara utsätts för persuasion episode utan deras 

utvärdering av Apple sker snarlikt. Således tillskansar sig individerna ny kunskap som formar 

deras nya attityd, i enlighet med teorin (Bohner & Dickel 2011).  

 

 
Figur 8. Persuasion episode påverkan hos varumärkesattityder 

 

Med tanke på de resultat som presenterades i föregående kapitel kan det konstateras att 

varumärken inte förändras likadant som attityderna Jacks och Devine (2000) presenterar, vilka 
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analysmodellen baserats på. En skillnad mellan undersökningarna finns dock i det objekt som 

är under granskning för attityderna, vilket överensstämmer med Pettey och Wegener (1997) 

beskrivning av hur attityder förändras. De menar att objektet som är i fokus har påverkan för 

en attitydförändring. Jacks och Devine (2000) undersöker en fråga som kan anses 

kontroversiell, i jämförelse till ett varumärke. Med resultatet i åtanke förmodas det föreligga 

en skillnad beroende på vilka objekt som undersöks. En möjlig förklaring kan vara att ett mer 

kontroversiellt varumärke hade kunnat ligga närmare resultatet av Jacks och Devine (2000). 

Alternativt att varumärken kan vara en unik grupp objekt som påverkas på ett specifikt sätt. 

Framförallt är det intressant hur de tre sista hypoteserna (H3, H4 och H5) som inte bekräftades 

förhåller sig till olika teoretiska förhållningssätt. 

 

Vad som kan ge förklaring till skillnaden mellan teorin och utfallet är dock svårt att bestämma 

med underlag i den data som finns till förfogande. En utvecklad förklaring till en skillnad var 

inte heller det som undersökningen ämnade ge. Dock går det att utläsa att en överväldigande 

majoritet av respondenterna kategoriseras att ha en hög grad av brand familiarity. Baserat på 

tidigare forskning som presenterats inom det området visar sig således undersökningen falla 

lite utanför ramarna. Detta genom att, bland andra Verhellen, Dens och De Pelsmacker (2015), 

förklarar hur en attityd mot ett välkänt varumärke tenderar att inte förändras. Resultatet visar 

istället att attityderna förändras signifikant. Visserligen betyder inte det att den tidigare 

forskningen helt dementeras av det nu framtagna resultatet. Ett okänt varumärke hade kanske 

gett en ännu kraftigare förändring än det välkända som prövades. 

 

Däremot kan konstateras att välkända varumärken är i behov av en väl utförd produktplacering 

för att kunna dra nytta av den. Nackdelarna av en illa utförd placering, exempelvis genom en 

hög grad av prominence eller en låg grad av handlingsintegrering (Dens et al 2012), torde 

påverka välkända varumärken på liknande sätt som okända varumärken. Dens et al (2012) talar 

även om att produktplaceringar som utförs på ett övertydligt sätt och ges en allt för central 

position skapar negativa associationer till varumärken. Även Soba och Aydin (2013) påvisar 

att ett välkänt varumärke influeras i högre grad av individuella preferenser och tidigare attityd 

mot det. En observation blir därmed att välkända varumärken inte heller kan lämna 

placeringens utformning därhän, utan de behöver kontrollera så produkten framställs på ett 

fördelaktigt sätt. Slutsatsen stärks av det faktum att skillnaden i förändring mellan individer 

med stark respektive svag attityd inte var påtaglig. 
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För att mer ingående analysera förändringen har de enskilda frågorna granskats. De frågor som 

ställdes har överlag ett sjunkande medelvärde mellan attityd1 och attityd2.  Innebörden blir 

således att individernas totala attityd har försämrats (se bilaga 3). Även om inte förändringarna 

är signifikanta, förblir resultatet att filmklippet resulterade i en försämrad attityd. Dock kan 

utläsas att den totala förändringen är negativ med en god signifikansnivå (se bilaga 4). 

Troligtvis har individernas persuasion knowledge aktiverats, vilket förklarar försämringen i 

attityd (Dens et al 2012). Då klippet endast består av en scen på under två minuter där en 

förvarning visas både i början, likväl som i slutet förmodas aktiveringen även ha skett snabbare 
(Boerman, Neijens & Reijmersdal 2015). Dock var en av frågorna, ej fördelaktig/fördelaktig, 

avvikande med följden att attityden förbättrades. Därmed observeras att varumärket har 

förbättras i attityd gällande den faktorn. Som Soba & Aydin (2013) förklarar med deras andra 

faktor är produktplacering en högst subjektiv reklamform, där individer processerar reklamen 

unikt. Därmed existerar en svårighet med att förklara varför just den här frågan sticker ut. 

Frågans svar har dock behandlats likt de andra då den bidrar till helhetsbilden av attityd. En 

möjlig förklaring skulle dock poneras vara att karaktärerna som använder produkterna verkar 

inneha högt uppsatta positioner, samt en hög grad av pondus. Således kanske deras egenskaper 

överfördes till varumärket i enlighet med Nunlee, Smith och Katz (2012) definition av celebrity 

endorsement. Det skulle innebära att varumärket upplevdes med pondus. Eftersom pondus 

anses bidra till ökad trovärdighet (Yoon, Kim & Kim 1998 se Metaq & Wahid 2012) kan det 

leda till att det uppfattades mer fördelaktigt efteråt. 

 

Det som Friestad och Wright (1994) inkluderar i sin persuasion knowledge model om 

kunskapsstrukturer kan kopplas vidare till välkända varumärken. Eftersom Apple i stor 

utsträckning bedömdes ha hög grad av brand familiarity hos respondenterna borde således 

individer ha agentkunskap, likväl som ämneskunskap, om varumärket. De har alltså kunskap 

om varumärket samt dess verksamhet, men även om produkten (i det här fallet i huvudsak 

telefoner, surfplattor och datorer). Baserat på teorin torde respondenterna därmed ännu enklare 

upptäcka och bearbeta reklambudskapet. Eftersom persuasion knowledge visats försämra 

attityder ligger studien i linje med teorin (Dens et al 2012). Dock är det även intressant att dra 

en parallell tillbaka till brand familiarity. Eftersom attityderna mot ett välkänt varumärke i 

undersökningen erfar en förändring kan en anledning till förändringen bero på just persuasion 

knowledge. De här begreppen kan på så vis vara motsägelsefulla då teorin för välkända 

varumärken predikterar låg grad av förändring (Verhellen, Dens & De Pelsmacker 2015; 

Pantoja, Rossi & Borges 2015; Simonin & Ruth 1998). Samtidigt hävdar den psykologiska 
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teorin om persuasion knowledge att reklam kan upptäckas enklare, samt även bearbetas och 

motstås lättare, vilket är fallet med välkända varumärket (Geunes & Tessitore 2013; Dens et al 

2012; Nebenzahl & Jaffe 1998 se Geunes & Tessitore 2013). I det här fallet har individers 

persuasion knowledge varit starkare än hens ursprungliga attityd, vilket bevisas genom 

attitydförändringen. 

 

En intressant fundering uppkommer med hänsyn till persuasion episode och hur tillämpningen 

sker i studien. Ifall lagen bortsetts från hade inte en förvarning implementeras i filmklippet. 

Respondenterna borde då upplevt ett mindre uppenbart reklamförsök och således inte aktiverat 

persuasion knowledge lika hög utsträckning (Boerman, Neijens & Reijmersdal 2015). En 

olikhet mellan de här två potentiella scenariona (förvarning kontra icke-förvarning) kan därför 

vara befogad att studera. Liknande konsekvenser borde användandet av okända varumärken 

ge. Då förlorar respondenterna kunskapen om företaget och eventuellt om produkten, vilka 

används för att upptäcka och bearbeta reklamen. 

 

Utöver aktiveringen av persuasion knowledge kan även en förklaring av den negativa 

förändringen vara hur produktplaceringen var utformad. Litteraturen om produktplacering 

berättar hur en utformning påverkar effektiviteten av placeringar. Ofta involveras filmens, 

alternativt seriens, omgivning, karaktärer eller stämningen i scenen in som förklarande 

variabler till placeringens framgång (Nunlee, Smith & Katz 2012; Dens et al 2012; Kamleitner 

& Jyote 2013). Det filmklipp som användes till undersökningen kan ha varit en faktor som har 

påverkat hur individernas attityd har förändrats, i likhet med Soba och Aydins (2013) teori om 

stimulibaserade faktor. I klippet kan stämningen upplevas som dramatisk, där karaktärerna talar 

lågmält men med spänning och scenen utspelar sig i ett mörkt kontor. Ifall karaktärerna istället 

upplevts glada, i en ljusare och mer positiv omgivning kan attityderna ha påverkats annorlunda, 

vilket Nunlee, Smith och Katz (2012) diskuterar. Karaktärerna har en stor symbolik och 

påverkan i samband med produktplaceringen. Symboliken förs vidare till den produkten som 

visas. I klippet kan därmed antas att produkten får symboliken av de två personerna som är 

involverade i scenen. Produkten torde således ges seriösa och spända associationer, vilket 

överensstämmer med resultatet där attityderna försämras. Fortsättningsvis förklarar Dens et al 

(2012) att ifall varumärket syns tydligt så påverkas attityden negativt. I klippet visas ett flertal 

produkter från Apple varav en dator exponeras tydligt och logotypen är framstående. Med tanke 

på förändringen sammanfaller resultatet med teorin. Det vill säga att på det sätt placeringen är 

utformad har påverkan på individernas upplevelse av produktplaceringen.  
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Som förklaras och motiveras i teorikapitlet har en uppdelning mellan kognitiv och affektiv 

attityd inte gjorts. Det innebär att individerna kan ha upplevt en affektiv förändring medan 

deras kognitiva attityd förehåller sig oförändrad. Exempelvis kan en respondent i gruppen stark 

fortfarande förändras affektivt, men inte kognitivt, medan en individ i svag upplever en 

förändring både affektivt och kognitivt. Eftersom filmklippet kan ha upplevts melankoliskt 

borde en stark anknytning till känslor vara närvarande, vilket ger anledning att tro att den 

affektiva delen påverkats negativt mer än den kognitiva. Dock behöver inte det vara sanning 

eftersom attityden utgörs av individens utvärderingar om varumärket Apple, där även det 

kognitiva har inverkan (Bohner & Dickel 2011). Resultatet tolkas därmed som en komplett 

utvärdering av samtliga stimuli, vilket innebär att en uppdelning inte kan göras utan att gå miste 

om relevant data.  

 

Fortsättningsvis föreligger en komplexitet gällande varumärkesattityd och mätningen av den. 

Definitionen av begreppet är inte konkret uttömmande, utan beskrivningen är snarare diffus 

(Olson & Zanna 1993). Med tanke på begreppets natur kan ett kritiskt förhållningssätt till 

litteraturen om varumärkesattityd vara till fördel. Även ifall Singh och Spears (2004) skalfrågor 

har använts tidigare och därmed anses gedigna, kan brister finnas. Komplexiteten kan orsaka 

en klyfta mellan verktygets förmodade tolkning av attityd, samt attitydens faktiska dimension. 

En förlängning av detta innebär att även resultatet kan ha bristfälliga element. Dock är det inte 

något som anses vara problematiskt, utan verktyget är vetenskapligt vedertaget och således 

bedöms resultatet i dagsläget vara gott. 

 

En reflektion hos det framtagna resultatet kan härledas från valet av mediet TV-serie då olika 

serier innehar varierande grader av absorption. Begreppet innebär i vilken omfattning 

handlingen skildras, vilket även skiljer sig från olika klipp eller medier (Lyons, Tate & Ward 

2013). Valet av media blir intressant att ifrågasätta genom att jämföra resultatet med Mackay 

et al (2009) som kommer fram till att produktplacering i datorspel har en genomgående 

attitydshöjande effekt. påvisade Istället påvisades genomgående sjunkande grad av attityd 

vilket kan vara sammankopplat med klippets längd eftersom en respondent troligtvis inte 

hinner att bli absorberad utav det. I en mer fängslande kontext hade således resultatet kunnat 

bli annorlunda, exempelvis genom att respondenter hade följt en serie under längre tid och 

engagerat sig emotionellt i den. Genom en sådan studie hade resultatet kunnat skifta. 
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Vad som kan orsaka en attitydförändring är svårt att sätta fingret på genom den mängd faktorer 

som undersöks vid en attitydutvärdering. För att ge en inblick i ämnet attitydförändring och 

vad det innefattar studerades Pettey och Wegener (1997) sammanställning som än idag 

refereras till. I resultatet framkommer att den produktplaceringskontext och miljö som här 

begagnades gav en attitydförändring hos respondenterna. Det är dock svårt att bestämma vad i 

kontexten som gav resultatet genom att enbart studera klippets beståndsdelar. Detta 

överensstämmer med vad författarna belyser när de tar upp att flertalet faktorer spelar roll vid 

en förändring i attityd. Således blir det relevant att försöka identifiera vilka faktorer som 

påverkar just en attityd mot ett varumärke genom deras definitioner. Ett exempel på en faktor 

som bevisats påverka attityder mot varumärken är hur det tilltalar en individs sinnen (Yoon & 

Park 2012). Dock finns inte tillräckligt bred forskning inom attitydförändring riktad mot just 

produktplacering för att kunna koppla vårt resultat med den valda kontexten. Detta resulterar i 

att det inte är möjligt att kunna peka på faktorer som påverkar resultat beroende på valt 

filmklipp. 
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8. Avslutande diskussion 
I följande avsnitt presenteras de slutsatser som ramar in arbetet, samt rundar av studien. 

Forskningsfrågan som myntades i problematiseringen besvaras och förslag till fortsatt 

forskning ges. 

  
Sammanfattat har empirin resulterat i följande slutsats: bland unga vuxna sker ingen påtaglig 

skillnad mellan den förändring individerna upplever efter persuasion episode oberoende av 

deras attityd före exponeringen. Med hänsyn till forskningsfrågan utformning: “Hur påverkas 

svaga respektive starka attityder mot ett varumärke efter att konsumenterna exponerats för 

produktplacering, tillsammans med en förvarning om förekomsten?” anses frågan besvarad. 

Eftersom grupperingarna stark attityd och svag attityd bägge upplever en förändring, utan 

märkbar skillnad grupperna emellan ges ett svar till hur attityderna påverkas. Vidare är en 

intressant observation att attityden förändrades negativt (se bilaga 4). För företag innebär det 

att konstruktionen av produktplaceringen inte kan ignoreras, då även ett välkänt varumärke 

drabbas av en illa placerad produkt. Därmed rekommenderas företag att engagera sig i 

utformningen och inte lämna det till filmskaparna. 

 

8.1 Kritiskt förhållningssätt och förslag till vidare forskning 

Dock bör slutsatsen förbehållas en viss kritik, med tanke på tillvägagångssättet som 

exponeringen följde. Med exempelvis ett annat filmklipp, annan målgrupp eller en unik metod 

kan resultatet bli annorlunda. Sammanfattningsvis bör det konstateras att den kontext som har 

använts förorsakar en försämring av, men inte dementerar, generaliserbarheten hos resultatet. 

Resultatet anses således fortfarande vara gångbart. Fortsättningsvis finns det faktorer som kan 

vara intressanta att utforska ytterligare. Att testa undersökningen med två eller fler filmklipp 

för att kontrollera hur mycket exponeringens utformning påverkar resultatet kan ge förklaringar 

till slutsatserna. Flera olika filmklipp skulle även kunna identifiera hur en attityd skiftar och 

med vilken magnitud. Beroende på dess utformning och vilka känslor som väcks hos 

betraktaren kan skiftet analyseras i olika dimensioner. Exempelvis borde en förmedling av en 

glad känsla kunna ge förklaringar till en attitydförändring som en arg känsla inte kan. Vidare 

är en intressant fundering att vidareutveckla det, överlag, negativa resultat som identifierats 

Kan det bevisas vad som föranleder den försämrade attityden genom att skapa kontrollgrupper 
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för variabler som inkluderas i undersökningen, såsom produktval eller mindre känt varumärke 

vore en ny studie i området relevant. 

 

Då attityd, och vidare de två delarna i attityd (kognitivt och affektivt) kan bidra med olika typer 

av stimuli (Sánchez-García & Batisia-Fouget 2008) kan en studie som separerar delarna och 

mäter dem enskilt ge ytterligare kartläggning och sambandsförklaring. Ifall delarna skulle 

mätas explorativt kan forskning eventuellt skapa djupare förståelse om varumärkesattityd, 

vilket för tillfället bedöms vara ett begrepp med bristande definition. Därmed vore det 

intressant ifall delarna kan brytas ned ytterligare i fler beståndsdelar. 

 

Avslutningsvis bör nämnas att studiens resultat ger en bild utav att en attitydförändring sker, 

dock inte vad dess magnitud beror på. För att besvara sådana frågor behövs ytterligare och 

annorlunda information tillhandahålls, vilket leder till motiv för fortsatta studier inom ämnet.  
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Bilaga 1.  

Enkät 

Vi är två studenter som läser företagsekonomi på avancerad nivå inom marknadsföring, där 

vi gör en undersökning om attityder mot varumärken. Ditt svar kommer hjälpa oss att 

kartlägga fenomenet. 

  
Undersökningen estimeras ta 5 minuter. Den information du lämnar kommer att behandlas 

anonymt och du behöver därmed inte lämna några personuppgifter om dig själv.  

  
Svaren kommer användas i vår studie vid Handelshögskolan på Örebro Universitet. Svaren 

kommer endast att användas för studiens syfte och inte spridas vidare. 

  
Tack för din hjälp. 
 

  
 

  



 
 

Del 1. 
 

Beskriv din relation till varumärket Apple genom de tre faktorskalorna nedan. Gradera på en 

skala 1 till 7 i de olika faktorskalorna vilket påstående du anser dig ligga närmast: 
  
Har inte alls hört talas om varumärket        1 2 3 4 5 6 7     Har hört talas om 

         varumärket i hög grad 

 

Obekant med varumärket                              1 2 3 4 5 6 7     Välbekant med   

         varumärket 

 

Låg kännedom om varumärket                      1 2 3 4 5 6 7     Hög kännedom om                                                                      

         varumärket 

 

  



 
 

Del 2. 
 

Ange hur du förhåller dig till varumärket Apple genom de sex faktorskalorna nedan. Gradera 

på en skala 1 till 7 var din åsikt ligger närmast 
 

Jag tycker varumärket Apple är: 

 

Dåligt                1 2 3 4 5 6 7       Bra 

 

Icke tilltalande   1 2 3 4 5 6 7      Tilltalande 

 

Oattraktivt      1 2 3 4 5 6 7       Attraktivt 

 

Osympatiskt   1 2 3 4 5 6 7       Sympatiskt 

 

Otrevligt          1 2 3 4 5 6 7      Trevligt 

 

Ej fördelaktigt   1 2 3 4 5 6 7    Fördelaktigt 

 

  



 
 

Del 3. 
 

Vänligen se klart hela filmklippet. För att se klippet i större skala klicka på rutan som 

filmklippet visas i som öppnar Youtube i en ny flik. 
  
<Filmklipp> (Se bilaga 2) 

  
Härmed bekräftas att jag sett filmklippet ovan: 

 

Ja                      Nej 

  



 
 

Del 4. 
 

Baserat på dina tidigare erfarenheter och upplevelser av varumärket Apple, tillsammans med 

det filmklipp du precis har sett, ange hur du nu förhåller dig till varumärket Apple genom de 

sex faktorskalorna nedan. Gradera på en skala 1 till 7 var din åsikt ligger närmast: 

  
Oattraktivt      1 2 3 4 5 6 7      Attraktivt 

 

Ej fördelaktigt    1 2 3 4 5 6 7     Fördelaktigt 

 

Icke tilltalande   1 2 3 4 5 6 7     Tilltalande 

 

Otrevligt          1 2 3 4 5 6 7      Trevligt 

 

Osympatiskt   1 2 3 4 5 6 7      Sympatiskt 

 

Dåligt                1 2 3 4 5 6 7      Bra 

   



 
 

Bilaga 2.  
Skärmdumpar från filmklippet 

 
Filmklipp, 00:01 

 

 
Filmklipp, 00:05 



 
 

 
Filmklipp, 00:14 

 

 
Filmklipp, 00:28 

 



 
 

 
Filmklipp, 00:56 

 

 
Filmklipp, 01:29 

 



 
 

 
Filmklipp, 01:56 

 

  



 
 

Bilaga 3.  
Skillnaden mellan före- och efter-attityd (frågvis) 

 

 

 
  



 
 

Bilaga 4.  
Skillnad mellan före- och efter-attityd (total) 
 

 

 

 
  



 
 

Bilaga 5.  
Rådata 
 
Nedan presenteras den data som samlats in, i sin obehandlade form så som den hämtades från 

Google Forms. Frågorna har dock bytts ut mot bokstäver för att göra det mera 

lättöverskådligt. Vilken fråga som är kopplad till vilken bokstav presenteras nedan. 

 

A: Tidstämpel 

B: Har inte alls hört talas om varumärket – Har hört talas om varumärket i hög grad 

C: Obekant med varumärket – Välbekant med varumärket 

D: Låg kännedom om varumärket – Hög kännedom om varumärket 

E: Dåligt – Bra 

F: Icke tilltalande – Tilltalande 

G: Oattraktivt – Attraktivt 

H: Osympatiskt – Sympatiskt 

I: Otrevligt – Trevligt 

J: Ej fördelaktigt – Fördelaktigt 

K: Härmed bekräftas att jag sett filmklippet ovan 

L: Oattraktivt – Attraktivt 

M: Ej fördelaktigt – Fördelaktigt 

N: Icke tilltalande – Tilltalande 

O: Otrevligt – Trevligt 

P: Osympatiskt – Sympatiskt 

Q: Dåligt – Bra 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

11-30-

2015 

10:25:41 4 4 4 5 5 5 3 3 4 Ja 3 3 3 3 3 3 

11-30-

2015 

10:26:56 7 7 7 3 3 4 4 3 3 Ja 3 1 3 2 2 2 



 
 

11-30-

2015 

10:26:59 7 5 5 5 5 7 4 6 5 Nej       

11-30-

2015 

10:27:30 7 6 6 7 7 7 4 7 7 Nej       

11-30-

2015 

10:27:34 6 6 5 6 2 4 2 3 6 Ja 3 6 2 2 2 6 

11-30-

2015 

10:27:44 7 7 7 5 6 6 6 5 5 Ja 6 5 6 6 6 6 

11-30-

2015 

10:28:02 7 7 7 4 2 2 1 4 1 Ja 1 1 1 1 1 1 

11-30-

2015 

10:28:42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nej       

11-30-

2015 

10:30:27 7 7 7 6 7 7 6 6 7 Ja 7 7 7 6 6 7 

11-30-

2015 

10:30:44 7 2 5 6 6 7 4 5 4 Ja 6 4 5 5 4 6 

11-30-

2015 

10:32:43 7 6 5 1 1 1 1 1 1 Ja 1 1 1 1 1 1 

11-30-

2015 

10:33:55 7 7 7 5 5 6 2 4 4 Ja 4 5 4 4 4 4 

11-30-

2015 

10:34:38 7 7 7 4 3 6 4 5 4 Ja 6 5 7 7 4 5 



 
 

11-30-

2015 

10:39:52 7 7 7 5 5 5 4 4 5 Ja 5 5 5 4 4 5 

11-30-

2015 

10:40:49 7 7 7 7 7 6 5 4 5 Ja 5 6 6 6 5 6 

11-30-

2015 

10:41:17 7 7 7 7 7 7 4 4 4 Ja 7 7 5 5 5 7 

11-30-

2015 

10:42:55 7 7 7 7 7 7 6 7 6 Ja 7 7 7 7 6 7 

11-30-

2015 

10:47:19 7 7 7 7 7 7 5 5 5 Ja 7 5 7 5 5 7 

11-30-

2015 

10:49:17 7 7 6 5 6 6 4 5 5 Nej       

11-30-

2015 

10:51:47 7 4 2 5 4 5 4 5 4 Ja 4 5 5 5 4 4 

11-30-

2015 

10:54:18 7 7 7 6 6 6 6 7 7 Ja 7 7 7 7 7 7 

11-30-

2015 

10:54:28 7 6 6 2 1 2 1 2 2 Ja 1 2 1 2 2 2 

11-30-

2015 

10:54:48 7 7 7 6 5 7 5 7 5 Ja 7 6 5 7 6 7 

11-30-

2015 

11:04:54 7 7 7 5 6 7 4 5 6 Ja 6 6 5 4 4 6 



 
 

11-30-

2015 

11:08:19 7 7 7 6 7 7 6 7 6 Ja 6 5 5 6 6 5 

11-30-

2015 

11:10:30 7 7 7 6 6 7 4 4 5 Ja 7 5 6 5 4 6 

11-30-

2015 

11:15:16 7 7 7 6 6 6 5 5 5 Ja 6 5 6 5 5 6 

11-30-

2015 

11:17:27 7 7 7 7 7 7 5 7 7 Ja 7 7 7 7 5 7 

11-30-

2015 

11:39:22 7 5 4 5 4 5 5 5 5 Ja 5 4 5 5 4 5 

11-30-

2015 

11:58:10 7 7 7 6 6 6 4 5 4 Ja 6 6 6 6 4 6 

11-30-

2015 

11:59:52 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ja 7 7 7 7 7 7 

11-30-

2015 

12:01:29 7 7 6 6 6 5 4 7 4 Ja 7 5 5 5 4 5 

11-30-

2015 

12:02:19 7 6 6 5 1 2 3 3 2 Ja 2 2 2 2 2 3 

11-30-

2015 

12:02:29 7 7 7 6 7 7 4 5 7 Ja 5 6 6 6 5 5 

11-30-

2015 

12:14:17 7 7 5 7 7 7 5 6 5 Ja 7 5 6 6 5 6 



 
 

11-30-

2015 

12:53:16 7 7 7 4 4 5 4 5 4 Ja 4 4 4 4 4 4 

11-30-

2015 

13:04:48 7 6 5 5 6 5 4 6 4 Ja 4 4 4 4 4 4 

11-30-

2015 

13:06:28 7 7 6 6 7 7 6 6 7 Ja 7 7 7 6 6 7 

11-30-

2015 

13:27:15 7 7 6 7 7 7 7 7 7 Nej       

11-30-

2015 

13:44:27 7 7 7 7 7 7 5 7 7 Ja 7 7 7 7 5 7 

11-30-

2015 

14:42:19 7 7 7 7 7 7 5 5 6 Ja 5 5 6 5 4 5 

11-30-

2015 

14:46:53 7 7 7 5 6 6 4 6 7 Ja 7 7 6 5 6 6 

11-30-

2015 

15:39:10 7 6 6 5 5 6 5 5 4 Ja 5 4 6 5 5 6 

11-30-

2015 

15:48:52 6 6 6 2 2 3 1 4 4 Ja 2 2 2 3 2 2 

11-30-

2015 

15:50:49 7 7 7 6 6 6 5 6 5 Ja 6 5 6 6 5 5 

11-30-

2015 

15:55:02 7 1 2 3 5 7 3 4 2 Ja 6 2 3 4 3 3 



 
 

11-30-

2015 

17:07:25 7 7 7 5 6 7 5 7 6 Ja 7 6 5 6 6 6 

11-30-

2015 

17:07:42 7 7 6 5 6 5 1 4 4 Ja 4 4 4 4 4 4 

11-30-

2015 

17:07:51 7 7 5 2 2 3 4 4 3 Ja 5 5 7 1 1 5 

11-30-

2015 

17:15:20 7 7 7 6 6 6 4 4 5 Ja 6 6 6 4 4 5 

11-30-

2015 

17:21:54 6 3 3 1 1 3 1 2 1 Ja 1 1 1 2 1 3 

11-30-

2015 

17:29:50 7 2 2 2 2 2 2 2 2 Ja 2 2 2 2 2 2 

11-30-

2015 

17:33:57 7 7 7 7 7 7 6 7 6 Ja 7 6 7 6 6 7 

11-30-

2015 

17:38:58 7 7 7 5 6 6 4 5 4 Nej       

11-30-

2015 

17:42:16 7 5 5 4 2 2 4 4 4 Ja 3 4 3 6 3 5 

11-30-

2015 

17:46:57 7 6 5 2 1 3 3 4 1 Ja 2 2 3 3 2 2 

11-30-

2015 

18:18:03 7 6 7 5 6 5 5 5 6 Ja 6 6 5 6 5 6 



 
 

11-30-

2015 

18:30:03 6 6 5 5 5 6 4 4 4 Ja 6 4 6 4 4 5 

11-30-

2015 

18:39:29 7 7 7 4 4 5 4 4 4 Ja 3 3 3 3 3 3 

11-30-

2015 

18:51:48 7 7 7 5 3 3 1 5 1 Ja 3 4 3 3 1 5 

11-30-

2015 

19:04:18 7 7 7 4 6 7 7 7 7 Ja 7 5 5 6 4 5 

11-30-

2015 

19:05:56 7 7 7 6 6 6 4 4 6 Ja 6 6 3 3 3 6 

11-30-

2015 

19:07:02 6 5 4 5 4 5 3 3 5 Nej       

11-30-

2015 

19:16:09 5 5 5 4 3 3 3 4 5 Nej       

11-30-

2015 

19:20:37 7 7 7 7 7 7 7 7 4 Ja 7 7 7 7 7 7 

11-30-

2015 

19:29:37 7 6 4 4 5 5 4 4 4 Ja 5 4 5 4 4 4 

11-30-

2015 

19:40:37 7 7 7 6 7 7 6 6 7 Ja 7 4 6 5 3 4 

11-30-

2015 

19:48:22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ja 1 1 1 1 1 1 



 
 

11-30-

2015 

19:55:53 7 6 4 2 1 2 4 2 2 Nej       

11-30-

2015 

20:01:30 7 6 5 5 6 5 5 4 4 Ja 5 4 5 4 4 4 

11-30-

2015 

20:07:53 7 4 3 3 2 3 2 2 1 Ja 2 2 2 2 2 3 

11-30-

2015 

20:24:39 7 7 7 6 5 6 7 7 7 Ja 7 7 7 7 7 7 

11-30-

2015 

20:27:00 7 7 7 6 6 5 3 6 6 Ja 5 6 6 6 3 6 

11-30-

2015 

20:29:04 7 7 7 6 7 7 7 7 5 Ja 7 5 7 7 7 7 

11-30-

2015 

20:42:04 7 6 6 5 5 5 2 4 1 Ja 5 1 5 4 2 5 

11-30-

2015 

21:02:49 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ja 7 6 7 7 7 7 

11-30-

2015 

21:05:06 5 5 5 4 6 4 4 5 5 Ja 3 3 3 3 2 3 

11-30-

2015 

21:13:32 7 7 7 5 6 5 3 6 5 Ja 5 5 6 5 3 5 

11-30-

2015 

21:21:57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ja 6 6 6 5 5 5 



 
 

11-30-

2015 

21:28:57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ja 6 6 6 5 5 5 

11-30-

2015 

22:35:57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ja 7 7 7 7 7 7 

12-1-

2015 

0:34:34 6 6 6 5 5 5 4 5 4 Nej       

12-1-

2015 

6:30:10 7 6 7 1 1 1 1 1 1 Ja 1 1 1 1 1 1 

12-1-

2015 

8:24:35 7 7 7 4 4 4 3 2 1 Ja 3 2 2 4 2 4 

12-1-

2015 

8:36:27 7 7 7 6 7 6 5 4 4 Ja 6 5 5 5 4 6 

12-1-

2015 

8:45:32 7 6 6 7 6 6 6 6 6 Ja 6 6 6 6 6 6 

12-1-

2015 

8:59:59 5 5 5 7 7 7 7 7 5 Ja 7 7 7 7 7 7 

12-1-

2015 

9:03:20 7 6 4 5 7 7 5 6 4 Ja 7 5 7 7 5 6 

12-1-

2015 

9:10:00 7 1 1 7 7 5 7 7 7 Ja 7 5 7 7 5 6 

12-1-

2015 

9:11:41 1 1 1 6 6 6 4 5 4 Ja 6 4 6 6 6 6 



 
 

12-1-

2015 

9:42:19 7 6 5 5 5 6 4 4 6 Ja 6 6 6 4 4 6 

12-1-

2015 

9:56:28 5 5 5 6 5 5 5 6 5 Nej       

12-1-

2015 

10:03:46 7 1 1 7 7 7 7 7 7 Ja 7 7 7 7 7 7 

12-1-

2015 

10:26:17 4 5 4 3 3 4 4 4 4 Nej       

12-1-

2015 

10:30:19 7 5 6 1 1 1 1 1 1 Ja 1 1 1 1 1 1 

12-1-

2015 

11:35:23 7 7 7 1 1 1 1 4 1 Ja 1 1 1 4 1 1 

12-1-

2015 

12:12:50 7 7 7 7 7 5 5 7 6 Ja 7 7 7 7 7 7 

12-1-

2015 

12:15:11 7 6 6 5 5 5 5 6 5 Ja 5 5 5 5 5 6 

12-1-

2015 

13:06:02 7 7 7 3 1 1 3 4 3 Ja 1 3 1 4 3 2 

12-1-

2015 

13:24:05 7 7 7 5 6 6 5 6 5 Ja 6 6 6 5 5 6 

12-1-

2015 

13:28:21 1 1 1 7 7 7 7 7 7 Ja 4 4 4 4 4 4 



 
 

12-1-

2015 

13:34:51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ja 5 5 5 5 5 5 

12-1-

2015 

13:53:13 7 6 5 5 5 7 6 6 6 Ja 6 6 5 5 6 5 

12-1-

2015 

14:52:22 7 7 7 7 7 7 5 5 7 Ja 5 7 5 6 5 7 

12-1-

2015 

15:30:58 7 5 5 5 5 7 4 4 4 Ja 7 4 5 4 4 4 

12-1-

2015 

15:55:24 7 7 6 6 7 7 5 7 6 Ja 5 4 6 6 5 5 

12-1-

2015 

16:04:57 7 7 7 7 7 7 6 4 7 Nej       

12-1-

2015 

18:09:07 6 7 6 6 7 7 4 5 6 Nej       

12-1-

2015 

18:15:57 7 4 5 2 1 1 1 1 1 Ja 2 1 1 1 1 1 

12-1-

2015 

23:41:54 6 6 6 2 2 1 1 1 1 Ja 1 1 1 1 1 1 

 

 

 


