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Förord 

Vi skulle vilja yttra ett stort tack till alla personer som har möjliggjort genomförandet av 

denna studie. 

Först och främst vill vi tacka respondenterna som tagit sig tid att ställa upp på vår under-

sökning. De har bidragit med viktig information som gjort undersökningen möjlig. Tack 

även till våra klasskamrater som givit oss värdefull feedback vid flera tillfällen. 

Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare Max-Mikael Björling som ständigt 

funnits som stöd och som har bidragit med betydelsefull vägledning och konstruktiv kritik 

under uppsatsens gång. 
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Sammanfattning 

Användningen av produktplacering har ökat då traditionell marknadskommunikation till 

viss del förlorat sin trovärdighet och kan undvikas av mottagaren. Framväxten av produkt-

placering har inneburit att det kommit att bli ett betydande kommunikationsverktyg. 

Kommunikationen mellan sändare och mottagare beskrivs i kommunikationsprocessen där 

sändaren skickar ett meddelande/budskap genom ett visst media som ska avkodas av mot-

tagaren. Vad mottagaren uppfattar beror på vad som avkodas, och detta skiljer sig mellan 

individer. För att gruppera individer används ofta kön, och i marknadsföringssammanhang 

utgör det en stor segmenteringsvariabel. Vidare är skillnader mellan män och kvinnor ett 

ämne som ständigt uppmärksammas. 

Det verkade intressant att knyta samman ovanstående områden och undersöka könsskill-

nader i hur produktplacering uppfattas. Uppsatsens syfte var att skapa förståelse kring vad 

för produktplacering som uppfattas av män och kvinnor.   

För att uppnå detta gjordes en innehållsanalys av ett avsnitt av ett tv-program och intervju-

er med respondenter som tittat på avsnittet genomfördes. Sju män och sju kvinnor deltog i 

undersökningen.  

Studiens indikationer är att män uppfattar fler produktplaceringar än kvinnor. Det kan 

dock inte sägas att vissa klassificeringar av produktplacering uppfattas bättre än andra då 

det framkommit att det kan vara andra bakomliggande faktorer till att just en produktpla-

cering har uppfattas. Dessa faktorer har visat sig kunna vara exempelvis intresse, varumär-

keskännedom, genus/självscheman, psykologisk orientering, selektiv perception, brus etce-

tera. Förhoppningsvis ger studien ett underlag och väcker intresse inför framtida forskning 

inom ämnet. 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet av uppsatsen ämnar till att introducera läsaren i ämnet som under 

arbetet ska behandlas. En bakgrund ges, varefter ämnet vi valt att studera kommer presen-

teras och formuleras i en problemdiskussion samt problemformulering. Vidare redogörs 

studiens syfte och avgränsningar. Avslutningsvis visas dispositionen för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

”James Bond flydde från skurkar i sina John Lobb-skor, tog bilder med Kodakkamera, pratade i Sony 

Ericsson- telefon bakom Persolsolglasögon, tittade på sin Omega Seamaster-klocka under Brionikostymen, 

hånglade med Bondbruden Halle Berry som var sminkad i Revlon, sippade Finlandia och checkade in sin 

Samsoniteväska på British Airways.” (Resumé, 16 november 2006) 

Produktplacering har fått ett enormt genomslag och anses idag vara ett betydande kommu-

nikationsverktyg och en viktig komponent inom integrerad marknadsföring (Russell & 

Belch, 2005). Det finns en samstämmighet inom den akademiska världen att fenomenet 

inte är något nytt, och Hudson och Hudson (2006) säger att det kan spåras tillbaka till star-

ten av spelfilmsindustrin 1890. Dock menar författarna att den ”nya vågen” av produktpla-

cering startade 1982 i och med att filmen E.T. the Extraterrestrial släpptes, där Reese’s Pie-

ces godis användes för att locka utomjordingen. Resultaten visar att placeringen ledde till 

en ökad varumärkeskännedom och ökad försäljning med 65% (Winsky, 1982).  

Det finns en mängd olika definitioner på produktplacering. Lehu (2007) beskriver produkt-

placering som ”en placering av en produkt eller ett varumärke i en eller flera sekvenser av 

en film, i en form eller en annan i utbyte mot betalning”. Dock kan produktplacering även 

förekomma i exempelvis musikvideos, böcker, tv-program, nyhetsprogram, filmer och 

tv/dataspel (Matthes, Wirth, Schemer & Kissling, 2011). Målet med produktplacering me-

nar Balasubramanian (1994) är att på ett diskret sätt influera mottagarna, medans Cowley 

och Barron (2008) påpekar att målsättningen är att skapa en positiv attityd för varumärket, 

vilket kan resultera i en positiv förändring gentemot ett varumärke. 
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Den globala produktplaceringsmarknaden ökar i omfattning varje år. PQ Media rapporterar 

att summan som 2011 lades på produktplacering var 7,39 miljarder dollar, något som ökat 

9,8% från 2010 (www.pqmedia.com).  

Enligt Galician (2004) har det visat sig finnas stor tolerans för produktplacering, så länge 

den inte stör helhetsupplevelsen. Användningen av produktplacering som kommunika-

tionsverktyg menar Ries och Ries (2002) ökar då traditionell marknadskommunikation till 

viss del förlorat sin trovärdighet och är något som mottagaren kan undvika. Då placeringen 

blir en del av handlingen kan man inte undgå att exponeras av budskapet på samma sätt. 

Rossiter och Bellman (2005) menar i enlighet med Ries och Ries (2002) att uppmärksamhet 

mot traditionell tv-reklam numera inte kan garanteras. Vidare finns en motvilja mot reklam 

som främjar alternativa och mer otraditionella tillvägagångssätt för företag att få fram sitt 

budskap (Gupta, Balasubramanian & Klassen, 2000). 

En central modell som beskriver processen för en sändare (ofta företag) som vill få igenom 

sitt budskap till en mottagare (ofta konsument) är kommunikationsprocessen. I kommuni-

kationsprocessen sänder sändaren ett kodat budskap till mottagaren genom ett visst media, 

som sedan mottagaren ska avkoda. Dock går inte alltid processen som planerat och buska-

pet kan missförstås eller gå obemärkt förbi mottagaren.  

Effektiv kommunikation startar enligt Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (2008) med 

en klar bild av målgruppen. Fill (2009) klargör att det är egenskaperna av målgruppen och 

deras perception som ska forma kommunikationsstrategin.  Kotler et al. (2008) menar vida-

re på att för att ett meddelande/budskap ska vara effektivt så måste sändarens kodning 

överrensstämma med mottagarens avkodning, med andra ord måste marknadskommunika-

tören förstå hur konsumenten tar emot ett meddelande. Axelsson och Agndal (2012) fram-

håller att beroende på vilken effekt som eftersträvas samt hos vem effekten önskas, lämpas 

olika kanaler, budskap och verktyg.  

”Men are from mars, women are from venus” är titeln på den bok som var högst rankad 

inom facklitteratur 1999 (www.cnn.com). Titeln väcker absolut intresse då den uttryckligen 

påpekar att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Att säga att vi härstammar från 

olika planeter är väl att ta i, men att vi är olika stämmer definitivt.  

Det är genom en segmenteringsprocess målgrupper arbetas fram. Kön har historiskt sett 

använts som en grund för segmentering och är fortfarande en mycket använd segmente-
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ringsstrategi (Darley & Smith, 1995). Detta till stor del på grund av att könssegment är lätta 

att identifiera, lätta att nå och lukrativa. Enligt marknadsföringsexperter är demografiska 

variabler, vari kön utgör en betydande faktor, de som mest påverkar kunden i dennes köp 

och även är de som är lättast att mäta (DeThomas & Derammelaere, 2008).   

Könsskiljaktigheterna kan sägas ha två förklaringar; biologiska samt sociala (Putrevu, 2001). 

Biologiska skillnader berör sådant som människor föds med, medans sociala skillnader är 

sådant som växer fram och formas av samhället. Något som blir betydelsefullt i marknads-

föringssammanhang är den forskning som visar på teoretiska och empiriska differenser i 

hur män och kvinnor bearbetar information (se exempelvis Meyers-Levy och Sternthal, 

1991). Vidare finns det undersökningar som styrker att män och kvinnor reagerar olika på 

olika reklambudskap samt en mängd annan teori och empiri som pekar på diverse skillna-

der mellan könen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Produktplacering är ett framväxande koncept inom marknadsföring och kan användas ge-

nom många medier. Tv är den största kategorin inom media (www.pqmedia.com), och 

även den vi finner mest intressant, varför produktplacering i tv är det uppsatsen kommer 

att behandla. Genom marknadsföring kommunicerar företag med sina konsumenter och 

försöker påverka dem. Det har alltid varit viktigt för marknadsförare att skapa meddelan-

den som når fram till målgruppen, därigenom att veta hur man ska göra för att nå fram. 

Marknadsförare måste se till att kanalen, budskapet och verktygen är lämpade för mottaga-

ren.  

Könsskillnader väcker ett intresse i samband med produktplacering. Då forskning som stö-

der att könsskillnader i hur konsumenter exempelvis bearbetar information finns, kan detta 

vara viktigt att ta i beaktning för att kunna göra produktplaceringen passande för målgrup-

pen. Även om målet med produktplacering i många fall är långsiktigt eftersträvas också 

kortsiktiga resultat. Den långsiktiga effekten är nästintill omöjlig att mäta, men relevans 

finns i att undersöka den direkta, kortsiktiga effekten.  

I ljuset av detta blir det intressant att undersöka könsskillnader i relation till uppfattning av 

produktplacering.  
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1.3 Problemformulering 

Ovanstående diskussion har mynnat ut i följande problemformulering:  

Finns det könsskillnader i hur produktplacering uppfattas? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse kring vad för produktplacering som uppfattas 

av män och kvinnor. Vidare vill vi genom vår studie ge ett underlag och väcka intresse för 

framtida forskning inom ämnet.   

 

1.5 Avgränsningar 

En avgränsning gentemot mottagares undermedvetna har gjorts. Uppsatsen kommer såle-

des endast behandla vad mottagare kan återge, det vill säga en mottagares medvetna upp-

fattning, och inte det som möjligtvis uppfattas omedvetet och mottagaren inte kan redogö-

ra för.  

Vidare är det endast den kortsiktiga effekten som kommer att behandlas. 

Ingen ställning till varför eventuella skillnader finns kommer att tas, då det inte finns avsikt 

att undersöka eller fastställa orsaker till eventuella skillnader. 

 

1.6 Disposition 

Efterföljande detta inledande kapitel (kapitel 1), som ämnar till att ge en bakgrund till studi-

en, kommer kapitel 2 där vi redogör för den teoretiska utgångspunkten. Här presenteras ti-

digare forskning och studier och relevanta teorier för ämnet. I det tredje kapitlet beskrivs 

studiens metodval, där vi klargör metodiken för undersökningen. I kapitel 4 presenteras 

undersökningens resultat. Vidare i kapitel 5 analyseras och diskuteras resultatet med teori 

och metod, för att sedan avsluta med kapitel 6, där egna slutsatser och rekommendationer 

ges. 
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2 Teoretisk referensram 

I följande kapitel behandlas de teorier och forskningsområden som utgör uppsatsens teore-

tiska referensram. Inledningsvis presenteras fenomenet produktplacering som har en cen-

tral roll i arbetet. För att skapa en grundläggande förståelse berörs sedan begreppet kom-

munikationsprocessen och produktplaceringens roll i marknadskommunikationsmixen. Vi-

dare presenteras kognition, perception och exponeringseffekten. Varumärke berörs och 

kapitlet avslutas med att det centrala ämnet om könsskillnader tas upp. 

 

2.1 Produktplacering 

Lehu (2007) beskriver produktplacering som ”en placering av en produkt eller ett varumär-

ke i en eller flera sekvenser av en film, i en form eller en annan i utbyte mot betalning”. Ba-

lasubramanian (1994) kompletterar denna beskrivning genom att hävda att denna typ av 

placering även kan ske via exempelvis tv-program eller tv-serier. Målet med produktplacer-

ing menar Balasubramanian (2006) är att på ett diskret sätt influera mottagarna, det vill säga 

de tilltänkta konsumenterna genom att visa produkter och varumärken genom detta sätt. 

Hackley och Tiwsakul (2006) menar på att produktplacering blir allt vanligare som kom-

munikationsverktyg. Detta styrker Al och Laura Ries (2002) när de påstår att den traditio-

nella tv-reklamen kan komma att ses som allt mer utdöende för att istället ge plats för nya 

former av marknadsföring som exempelvis just produktplacering. 

Denna form av exponering av produkter, varumärken och företagsnamn har enligt Bala-

subramanian (1994) förekommit i exempelvis filmbranschen långt innan termen produkt-

placering föddes. Likaså menar Galician (2004) att denna form av exponering av produkter 

inte på något sätt är ett nytt fenomen som cirkulerar i branschen. 

Enligt Bhatnagar, Aksoy och Malkoc (2004) kan man spåra begreppet produktplacering så 

långt tillbaka som till 1920-talet då den först sågs i USA. Segrave (2004) förklarar att detta 

hade samband med filmindustrins växande framfart och väckte stort intresse hos företag 

om möjligheten till att integrera sin reklam med film. Galician (2004) påstår att under de ti-

digare åren av produktplacering utgjorde tobaksindustrin en mycket stor aktör. Han förkla-

rar vidare att den stora genomslagskraften givetvis också har samband med tv:ns framfart 

som det nya sättet att nå ut med masskommunikation. 
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I början av produktplaceringens födelse var det ofta de stora filmstjärnorna själva som fick 

stå för själva ”placerandet”. Detta kunde innebära att de skulle röka på ett exklusivt sätt för 

att skapa en image av tobaken och givetvis varumärket (Lehu, 2004). Dock menar Lehu 

(2004) på att det var först under 1970-tal som produktplaceringen slog igenom på allvar 

som kommunikationsverktyg. Det var först under denna tid som företag insåg värdet och 

började betala ansenliga belopp för att få med sina produkter i en filmproduktion. 

Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket produktplaceringsbranschen omsätter varje år i 

Sverige då den statistik som förts är i högsta grad bristfällig. Dock har det spekulerats i att 

röra sig omkring cirka 500-700 miljoner varje år (Aftonbladet, 2012).  

2.1.1 Lehus kategorier 

Lehu (2007) menar att produktplacering innebär att ett varumärke placeras visuellt, auditivt 

eller som en kombination av dem i enstaka eller flera sekvenser i exempelvis en film eller 

ett tv-program. Författaren talar om fyra olika kategorier av produktplacering; classic pla-

cement, corporate placement, evocative placement samt stealth placement. 

Classic placement är den form av produktplacering som man kan känna igen ända sedan 

produktplacering som kommunikationsverktyg introducerades. I denna form av produkt-

placering ligger fokus mer på att uppnå ett kortsiktigt resultat snarare än på helheten. Pro-

dukten eller varumärket görs synligt i den tilltänkta sekvensen och är relativt enkel att göra 

till en förhållandevis låg kostnad. En nackdel med denna form av placering är att mottaga-

ren kan undgå att lägga märke till den om de förekommer en mängd olika produktplacer-

ingar kanske till och med i samma scen. 

I corporate placement fokuserar man på att visa upp ett företags varumärke eller logga sna-

rare än själva produkten. Detta då det är betydligt lättare att visa upp ett varumärke i en 

scen än en produkt samt att varumärken vanligtvis har längre livscykel jämfört med en spe-

cifik produkt. För att man ska lyckas väl med en corporate placement förutsätter detta att 

mottagarna har god varumärkeskännedom sedan tidigare. 

Evocative och stealth placement kännetecknas genom att de är mer diskreta än de andra 

två kategorierna. Evocative placement beskrivs som ibland knappt märkbar då endast en 

produkt på något sätt uppenbarar sig. Detta förutsätter att man har en originell produkt där 

det räcker med produktens design för att mottagaren ska göra kopplingen till varumärket. 

Nackdelen med denna form av placering är att de som inte känner till produkten och va-
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rumärket sedan tidigare inte kommer att göra den nödvändiga kopplingen. Stealth place-

ment är den placering som är mest diskret av dem alla. Den integreras ofta mycket väl med 

den scen där den visas och ger ofta en neutral aspekt som kan resultera i en massiv inver-

kan när och om den uppmärksammas. 

2.1.2 Russells kategorier 

De kategorier som Lehu (2007) beskriver kan kompletteras av ytterligare tre som Russell 

(1998) identifierat. De kategorier Russell (1998) presenterar är screen placement, script pla-

cement och plot placement. Även McCarty (2004) har berört dessa former av produktpla-

cering. 

Screen placement innebär att man placerar en produkt eller varumärke i bakgrunden av en 

film eller tv-program. Russell (1998) beskriver två olika former av denna typ av placering, 

kreativ placering och on-set placering. Kreativ placering har som syfte att ge en svag anty-

dan till ett varumärke. Detta kan exempelvis vara olika former av utomhusreklam när man 

filmar gatu och omgivningsscener. On-set placering innebär att man placerar produkter och 

varumärken där de hör hemma, exempelvis matprodukter i ett matlagningsprogram. Båda 

dessa former av placering är visuella, det vill säga man visar enbart upp dem i bild. 

I script placement nämns varumärkets namn antingen verbalt eller auditivt i en dialog. 

Denna typ av produktplacering påverkas mycket av i vilket sammanhang den nämns, med 

vilken betoning samt hur frekvent.  

I plot placement integrerar man produkten med handlingen. Denna form av placering be-

står av en kombination av både visuella och verbala inslag. Detta skiljer plot placement från 

de andra två kategorierna då mottagaren får två möjliga sätt till avkodning av budskapet. 

Russell (1998) pratar både om hög och låg intensitet av denna form av placering. Plot pla-

cement med hög intensitet är exempelvis om någon av karaktärerna i filmen eller tv-

programmet är tydligt identifierad med varumärket eller produkten alternativt att de har en 

avsevärd betydelse för handlingen. Med låg intensitet avses istället om produkten eller va-

rumärket bara mycket snabbt exponeras med en liten verbal omnämning. 

2.1.3 d’Astous och Seguins dimensioner 

d’Astous och Seguin (1999) beskriver tre dimensioner av produktplacering; outtalad, inte-

grerad och uttrycklig samt ointegrerad och uttrycklig. Även Hackey (2008) nämner dessa 
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former liknande men menar istället på att det finns två olika dimensioner; uttyck-

lig/outtalad och integrerad/ointegrerad. 

d’Astous och Seguin (1999) förklarar att den outtalade produktplaceringen formellt inte kan 

knytas till filmens eller tv-programmets omgivning. De menar också på att det är just den 

outtalade produktplaceringen som bidrar till att mottagarna inte uppfattar den som reklam. 

Vidare hävder de att det är omöjligt för mottagaren att separera varumärket från dess om-

givning i filmen. 

Integrerad och uttrycklig produktplacering innebär att ett varumärke eller produkt inte en-

bart visas utan även uttalas så dess egenskaper demonstreras. 

Ointegrerad och uttrycklig produktplacering kan ses som nära sammankopplat med spons-

ring då varumärket finns med i filmen eller tv-programmet dock inte i en specifik scen eller 

del av manuset. 

2.1.4 Fördelar respektive nackdelar med produktplacering 

En stor fördel med produktplacering som kommunikationsverktyg är att man kan reducera 

den ökande undvikelsen av traditionell reklam, detta då produktplacering är svårt för mot-

tagaren att undvika (Hardy, 2010). Cowley och Barron (2008) menar på att produktplacer-

ing är överlägset jämfört med traditionell tv-reklam detta på grund av att när man gömmer 

det kommersiella syftet ger det hög trovärdighet samt att när produkter exponeras integre-

rat i en handling är det mycket svårt för mottagaren att undvika att lägga märke och påver-

kas av det. Vidare menar Russell och Belch (2005) att när mottagarna inte är medvetna om 

att det rör sig om ett kommersiellt budskap är försvaret mot reklam inte på långa vägar lika 

starkt. Författarna menar på att detta ger produkter och varumärken chansen att kommuni-

cera med tilltänkta konsumenter på ett konkurrensmässigt sätt. 

En fara med produktplacering är att de mottagare som uppmärksammar den i filmer eller 

tv-program kan uppfatta placeringen som oetisk (Fill, 2011). Även Gupta och Gould (1997) 

menar på att kritiken som riktas mot produktplacering i högsta grad berör just den möjligt 

oetiska aspekten. Dock menar Lehu (2007) på att desto mer ett varumärke uppmärksam-

mas och pratas om i en film eller tv-program desto större är också chansen att mottagarna 

kommer ihåg det budskap de exponerats för. Fill (2011) belyser en annan svaghet med 

produktplacering som kommunikationsverktyg, möjligheten att komplettera med förklar-
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ingar till produktens funktion eller användningsområde eller någon annan form av informa-

tion som kan vara viktig för den tilltänkta konsumenten i beslutsfattningsprocessen. 

Gupta (2000) menar att produktplacering når ut till en mycket bred målgrupp, samt att 

budskapet man förmedlar på detta sätt ofta blir långvarit. Detta menar Bhatnagar et al. 

(2004) beror på att exempelvis just film ofta visas under ett stort antal år och inte bara pre-

cis när den lanseras. 

För att en produktplacering ska få ett positivt genomslag är det avgörande att varumärket 

eller produkten passar filmens eller tv-programmets image annars är risken stor att den 

skadas (Cebrzynski, 2006). Enligt Lehu (2007) är det av stor vikt att placeringen visas i rätt 

sammanhang. Cebrzynski (2006) hävdar också att det är viktigt att för stor fokus inte fästs 

vid produkten då detta kan få negativ effekt på handlingen i filmen. Författaren hävdar att 

en misslyckad produktplacering kan skada ett företags varumärke väsentligt. 

 

2.2 Kommunikationsprocessen 

De tidiga modellerna av kommunikationsprocessen beskrev kommunikation som något 

som riktades från ett håll mot ett annat. Man hävdade alltså att det fanns en sändare och en 

mottagare, och att man inte kunde ha rollen som båda. På senare tid har man istället jäm-

fört kommunikation vid en tennismatch, där mottagare och sändare kan vara samma per-

son och där meddelanden skickas fram och tillbaka (Adler, Rosenfeld & Proctor II, 2010). 

Marknadskommunikation är till viss del ett försök att skapa en hållbar dialog tillsammans 

med sina kunder, och för att lyckas med det är det viktigt att kommunicera på rätt sätt (Fill, 

2009). Varje tillfälle som kunden har kontakt med företaget antingen styrker eller försvagar 

hur kunden ser på företaget/varumärket (Kotler, 2003). Det är i kommunikationen mellan 

personer som själva utbytet av mening sker, vilket innebär att det är nödvändigt att båda 

parterna förstår varandra för att en dialog och ett givande utbyte ska kunna ske (Fill, 2009).  

Shannon och Weaver (1949) arbetade fram en idag accepterad kommunikationsmodell, 

som Belch och Belch (2003) fortsatte att utveckla. Den innehåller ett antal olika bestånds-

delar och ser ut som följer: 

 

 



 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kommunikationsmodellen. Egen utformning med grund från Belch & Belch (2003) s. 145. 

 

Första delen i modellen är själva källan (source) till meddelandet/budskapet och kodningen 

(encoding) av meddelandet. Källan, som exempelvis kan vara en person eller ett företag, 

upptäcker ett behov av att förmedla något och sätter ihop ett meddelande som kan bestå av 

ord, bilder eller musik. Tanken med detta är att komponera meddelandet på så sätt att det 

skall uppfattas på rätt sätt av mottagaren (Belch & Belch, 2003). Fill (2009) menar att om 

man inte lyckas med detta första steg är risken stor att meddelandet missuppfattas av mot-

tagaren vilket kan leda till missförstånd eller att mottagaren inte alls uppfattar meddelandet. 

När första steget är avklarat måste meddelandet signaleras ut på lämpligt sätt så att man sä-

kert vet att mottagaren kan ta del av innehållet. Detta kan signaleras på flera olika sätt, från 

verbalt meddelat till ett skrivet meddelande. Marshall McLuhan myntade 1964 uttrycket 

”the medium is the message”. Han definierade själv kanalen (medium) som vad som helst 

som är en förlängning av personen som har ett meddelande att kommunicera (McLuhan, 

2001). Här pratar man också om personliga och icke personliga kanaler. Exempel på per-

sonliga kanaler är face-to-face och word-of-mouth. Exempel på opersonliga kanaler kan 



 

 
13 

vara masskommunikation så som tv-reklam. Fill (2009) säger att de personliga kanalerna 

ofta har större trovärdighet än de opersonliga kanalerna vilket kan bero på två saker. För 

det första är det lättare att vara flexibel när man möter någon ansikte mot ansikte, man kan 

anpassa sig till omgivningen. För det andra kan man snabbt anpassa meddelandet till mot-

tagaren på ett helt annat sätt än man kan när man använder sig av masskommunikation 

(Fill, 2009).  

Tredje delen består av själva avkodningen (decoding) och mottagaren (receiver). Avkod-

ningen är den process som sker när mottagaren tolkar meddelandet. Denna process påver-

kas av mottagarens tidigare erfarenheter, uppfattningar och värderingar. Ju mer kunskap 

mottagaren har om sändaren, och ju mer erfarenhet mottagaren har i att avkoda meddelan-

den från just den avsändaren, ju större är chansen att mottagaren lyckas (Belch & Belch, 

2003). Författarna fortsätter och säger att effektiv kommunikation lättare uppstår om sän-

dare och mottagare har gemensamma nämnare, vilket modellen visar i form av det två cirk-

larna: sender’s field of experience och receiver’s field of experience. 

När mottagaren har avkodat sändarens meddelande kommer den fjärde delen i modellen 

som består av feedback/respons (response). Belch och Belch (2003) säger att respons är 

den reaktion som mottagaren får efter att den hört, sett eller läst meddelandet. Responsen 

kan innefatta allt ifrån att man köper en viss produkt som det gjorts reklam för, till att spara 

informationen i minnet för att använda den vid ett senare tillfälle. Feedback är den del av 

responsen som mottagaren skickar tillbaka till sändaren. Fill (2009) menar att det är av 

största vikt att det finns ett fungerande system för feedback att ta sig till sändaren av med-

delandet. Finns inte det systemet kan inte sändaren veta om mottagaren avkodat medde-

landet på rätt sätt, och fått den information som var menad. Detta kan medföra att sända-

ren slösar mycket resurser på att exempelvis skicka ut reklam utan att få något för det. 

Feedback från personliga samtal är lätt att komma åt, och sker ofta direkt. Svårare är det att 

komma åt feedback från exempelvis massmarknadsföring där man måste skicka ut fråge-

formulär och samla in information från många fler än bara en källa (Belch & Belch, 2003).  

Sista steget i modellen behandlar det som kan störa kommunikation, och det kallas för brus 

(noise). Enligt Mallen (1977) är brus, ”det som försummar och förvränger informationen i 

meddelandet”. Brus inträffar när mottagaren är hindrad från att uppfatta alla delar av med-

delandet. Fill (2009) hävdar att det finns två olika faktorer som kan spela in, kognitiva och 

fysiska. Exempel på kognitiva faktorer kan vara att meddelandet är utformat på ett olämp-
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ligt sätt som gör det svårt för mottagaren att avkoda. Exempel på fysiska faktorer som kan 

hindra mottagaren från att avkoda meddelandet på rätt sätt kan vara att telefonen ringer el-

ler att mottagaren på annat sätt blir distraherad. Till dessa två faktorer lägger Adler, Rosen-

feld och Proctor II (2010) till en tredje som de kallar för fysiologiskt brus. Till denna faktor 

läggs biologiska åkommor hos mottagaren som gör att avkodningen inte kan ske på rätt 

sätt. Exempel kan vara dålig hörsel och sjukdom.  

 

2.3 Produktplaceringens roll i marknadskommunikationsmix-
en 

Marknadskommunikation består av tre element: media, meddelande och verktyg. Det första 

av de tre elementen, media, är de kanaler som man väljer att använda sig av för att få fram 

sitt meddelande till uttänkt målgrupp. Meddelandet som är det andra elementet är det som 

man vill förmedla till sin målgrupp. Vad är det man vill ha sagt? Det tredje och sista ele-

mentet, verktygen, är de sätt man kan använda sig av för att kommunicera sitt budskap, och 

det finns fem stycken: reklam (annonsering), sales promotion, personlig försäljning, public 

relations (PR) och direktmarknadsföring (Fill, 2009). Enligt Grönroos (2007) är det mark-

nadsförarens uppgift att med hjälp av bland annat dessa verktyg skapa ramar för kunden att 

fylla med sina uppfattningar om varumärket. Varumärket skapas av kunden, inte av företa-

get.    

2.3.1 Media   

2.3.1.1 Tv 

Masskommunikation/massmedia är ett fenomen som har funnits länge. Vanligtvis skiljer 

man på uttrycken; masskommunikation är den information som förmedlas till ett stort an-

tal personer och massmedia är den kanal som används för att förmedla meddelandet till 

dessa personer (Berger, 1995). 

Tv har en drygt sextioårig historia som massmedium och utvecklades utifrån redan befintli-

ga teknologier så som telefoner, fotografering och ljudinspelning. Tv har hela tiden utveck-

lats och det är svårt att sammanfatta dess funktioner och effekter. Från början låg storheten 

i tv att man kunde sända bilder och ljud live, därför kallade man det för ”fönstret mot värl-

den”. Statusen som det största mediet när det kommer till räckvidd, tid spenderat och po-
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pularitet som tv har haft de senaste trettio åren har knappt ändrats. Det är också den störs-

ta enskilda marknadsföringskanalen i nästan alla länder vilket också styrker mediets mass-

kommunikationsstämpel (McQuail, 2010). När man som företag ska välja vilken kanal man 

ska använda sig av för att sända ut sitt budskap är det enligt Dahlén och Lange (2003) vik-

tigt att ha koll på de olika mediernas egenskaper. Detta påpekar också Hackley (2005) när 

han talar om hur viktig förståelsen är utifrån ett varumärkesperspektiv. I likhet med McQu-

ail (2010) hävdar Jobber och Fahy (2009) att tv fortfarande är det största mediet när det 

kommer till annonsering/reklam. Nedanför listas tv-mediets starka och svaga sidor. 

Starka sidor 

• Kreativitet 

• Påverkan 

• Täckningsgrad 

• Kostnadseffektivitet 

• Skapar uppmärksamhet 

• Flexibilitet 

Svaga sidor 

• Hög kostnad 

• Saknar selektivitet 

• Hastiga meddelanden 

• Brus (många saker sänds under samma period) 

• Begränsad uppmärksamhet från tittaren 

• Låg trovärdighet 

(Belch & Belch, 2003) 
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2.3.2 Verktyg 

Enligt Balasubramanian (1994) så använder sig företag idag framförallt av två olika former 

av marknadskommunikationsverkyg när det kommer till att förmedla produktinformation 

och varumärkeskännedom till konsumenter; reklam och PR.  

2.3.2.1 Reklam 

I reklam betalar man för de budskap man vill framföra. Fördelen med reklam är att företa-

get har kontroll över innehållet i budskapet, något som saknas i PR (Balasubramanian, 

1994). Hackley (2005) menar att reklam tillhör kategorin för opersonlig kommunikation, 

och framhåller att den förknippas med låg trovärdighet hos konsumenten. Fill (2009) påpe-

kar att utöver styrkan i att nå många på en gång är reklamens verkliga styrkor att skapa 

medvetenhet, värde och association till varumärket. Enligt Uggla (2006) upplevs reklam 

som påträngande och stressande.  

2.3.2.2 PR  

Även PR kategoriseras som opersonlig kommunikation. Dock betalar man inte för medde-

landet, och enligt Pickton och Broderick (2001) benämns ofta PR-aktiviteter som ”gratis” 

reklam. Tanken med PR är att skapa nya och behålla gamla relationer med kunder och in-

tressenter samtidigt som man styrker sitt företags rykte (Fill, 2009). PR kan exempelvis vara 

en artikel som handlar om en speciell produkt eller ett speciellt företag (Balasubramanian, 

1994). Smith (2006) framhåller att meddelanden som når mottagaren via PR har en högre 

trovärdighet än vad traditionell reklam har. I enlighet med detta säger Dahlén, Lange och 

Smith (2010) att användandet av PR hela tiden ökar på bekostnad av att förtroendet för 

traditionell reklam minskar.  

Både reklam och PR kan anses ha brister för ett företag då inget av alternativen erbjuder 

både full kontroll och hög trovärdighet.  

2.3.2.3 Hybridmeddelande  

Produktplacering kan beskrivas som en kombination av dessa två marknadsföringsformer, 

det vill säga en hybrid (Balasubramanian, 1994).  

Galician (2004) i sammanstämmighet med Balasubramanian (1994) menar på att produkt-

placeringen skiljer sig från övriga former av marknadskommunikationsverktyg. Detta då 

den inte har någon kommersiell karaktär samt ofta är utformad på så sätt att det inte fram-
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går att det rör sig om marknadskommunikation, något man benämner ett hybridmeddelan-

de.  

Hybridmeddelande betalar man ofta för, man kontrollerar men ”gömmer” företagets 

kommersiella syfte (Balasubramanian, 1994). Galician (2004) menar på att då det kommer-

siella syftet är gömt upplever mottagarna ofta det har en högre trovärdighet. Balasubrama-

nian (1994) poängterar dock att för att budskapet ska upplevas som trovärdigt är det avgö-

rande att det integreras väl i handlingen, detta för att det kommersiella syftet ska förbli 

gömt.  

 

2.4 Kognition 

Enligt Geis (1982) kan det vara en mycket krävande kognitiv process för mottagaren att ta 

in och förstå ett budskap i tv. Ofta ska denne både titta, lyssna och ofta också läsa. Vanligt 

förekommande är att exempelvis textmeddelanden bara visas under en kortare sekvens så 

att mottagaren måste släppa fokus från den visuella eller verbala informationen för att hin-

na läsa.  

Passer och Smith (2004) menar på att ordet kognition härstammar från det latinska ordet 

Cogitare ”att tänka”. Kognition är en psykologisk term som kortfattat kan beskrivas som 

ett samlingsbegrepp för de normalt viljestyrda mentala processer som berör kunskap, in-

formation och tänkande. Kognition är ett ämne som väcker stort intresse hos många olika 

yrkesgrupper så som bland annat psykologer och lingvister . 

I den klassiska psykologin talar man om de tre termerna kognition, emotion samt volition, 

det vill säga tänkande, känsla och vilja som de tre grundbegreppen som styr det mänskliga 

psyket (Gärdenfors, 2003). På 1980-talet och framförallt under 1990-talet växte begreppet 

”hot cognition” fram. ”Hot cognition” innebär att man inte längre ser på kognition och 

emotion som två skilda begrepp utan anser att våra kognitiva processer i stor grad påverkas 

av våra emotioner (Damasio, 2004).  

Lundh, Montgomery och Waern (1992) förklarar att gränsen mellan kognition och percep-

tion är ofta tämligen vag. Perception berör samverkan mellan yttre stimulifaktorer medens 

kognition innefattas i de inre faktorerna för upptagande av information. Den kognitiva teo-

rin berör individers förmåga att utvärdera, filtrera och anpassa den information de mottar 
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till dennes personliga normer. När det kommer till individers förmåga att bearbeta informa-

tion talar man om både medfödda faktorer så som exempelvis personlighet samt inlärda 

faktorer som intresse eller livsstil. Detta får en avgörande roll när det kommer till vart indi-

viderna väljer att rikta sin uppmärksamhet samt till hur de uppfattar informationen (Arens, 

Weigold & Arens, 2008). Enligt Hawkins (1998) är intresse den största av de inlärda fakto-

rerna som påverkar vart man väljer att rikta sin uppmärksamhet. Assael (1998) beskriver 

detta genom att modemedvetna konsumenter har en förmåga att lägga märke till reklam 

som berör just kläder medens andra individer med andra intressen lägger märke till reklam 

som berör dessa. 

Minnet är en intressant del i begreppet kognition, det påverkar vilken perception vi sedan 

tar till oss. Minnet kan delas upp i två typer; långsiktigt som innebär månader eller år samt 

kortsiktigt som snarare handlar om sekunder och minuter (Passer & Smith, 2004). Hawkins 

(1998) förklarar att det kortsiktiga minnet är beroende av tidigare erfarenheter för att tolka 

den information den tar till sig. Fortlöpande repetitioner är nödvändiga för att information 

ska kunna stanna kvar i korttidsminnet. Det långsiktiga minnet ses snarare som ett perma-

nent utrymme utan direkta begränsningar. 

Enligt Huang och Sarigöllü (2012) hittar man varumärkeskännedom i konsumenternas 

långtidsminne. Kännedom om ett varumärke kan beskrivas så som att konsumenterna kan 

erinra, känner till eller kan känna igen ett specifikt varumärke (se vidare diskussion om va-

rumärke under 2.7). Om ett företags konsumenter kan koppla tidigare kunskap till deras va-

rumärke bidrar detta till ökade associationer till varumärket och därigenom även till företa-

get, vilket ofta har visat sig ha en positiv inverkan. 

 

2.5 Perception 

Perception är en psykologisk term som används för att beskriva de processer som är aktiva 

för att tolka våra sinnesintryck. Våra sinnesorgan väljer inte vad vi vill komma att uppmärk-

samma eller hur vi kommer till att uppleva det. De vill enbart vidarebefordra så stor mängd 

information som möjligt via nervimpulser till hjärnan (Passer & Smith, 2004). Perceptionen 

kan skilja sig betydligt mellan olika individer även om verkligheten de ställs för är exakt 

densamma (Lundh et al., 1992). Detta menar Passer och Smith (2004) beror på att percep-

tion är en personlig, aktiv och kreativ process där individen tolkar, känner och förstår olika 
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stimuli den exponeras för. Kotler (2006) hävdar att inom marknadsföring är människors 

perception betydligt viktigare än verkligheten i sig själv. 

Passer och Smith (2004) menar på att för att skapa vår perception använder hjärnan två 

olika sätt att bearbeta informationen, nerifrån och upp bearbetning och uppifrån och ner 

bearbetning. I nerifrån och upp bearbetning tas individuella faktorer av stimuli in och 

kombineras till en enhetlig perception. Ett exempel på detta är exempelvis när du läser en 

text. Då läser du varje enskild bokstav och kombinerar sedan ihop dessa till ord och flytan-

de meningar. I uppifrån och ner bearbetning tolkas stimuli i ljuset av tidigare kunskap, idéer 

och förväntningar. Den här typen av bearbetning uppstår när du tolkar orden och mening-

arna och då är tidigare kunskap nödvändig för att förstå innehållet av dessa. Dock kan 

samma mening få en annorlunda innebörd för olika individer beroende på om de kan rela-

tera till innehållet genom en personlig erfarenhet. Typen bearbetning uppifrån och ned står 

för en mängd psykologiska influenser som har betydelse för vår perception när det kommer 

till motiv, förväntningar, tidigare erfarenheter och kulturella faktorer. 

Eftersom människor utsätts för enorma mängder av information uppfattar hjärnan bara en 

bråkdel av denna (Lundh et al., 1992). Detta förklarar Kotler (2006) närmare genom att in-

divider bortser från viss information då mängden annars skulle bli för stor för att kunna 

bearbetas. En person utsätts exempelvis för i genomsnitt 1500 reklambudskap på en dag. 

Detta leder oss in på en del av perceptionen man kallar för selektiv perception (Kotler, 

2006).  

Ett viktigt begrepp när det kommer till selektiv perception är uppmärksamhet. Bara en liten 

mängd av all information får ta del av en individs uppmärksamhet, resterande uppfattas 

svagt eller inte alls (Lundh et al., 1992). Dock kan man rikta om sin uppmärksamhet till 

dessa ouppmärksammade stimuli (Passer & Smith, 2004). Ett bra exempel på detta som 

Luck och Vecera (2002) lyfter fram när de ställer frågan: hur känns din stortå just nu? 

Uppmärksamheten involverar då två olika processer för att kunna besvara frågan. Först fo-

kuserar den tillfrågade på just den specifika typen av stimuli samt sedan filtreras annan in-

kommande information bort för att möjliggöra ett svar på frågan.  

Uppmärksamhet påverkas till hög grad av både vilket slag av stimulans det är frågan om 

samt även av personliga faktorer (Lundh et al., 1992). Egenskaper som har betydelse för 

nivån av vår uppmärksamhet är bland annat intensitet, nyhetsvärde, rörelse, kontrast och 

repetition (Passer & Smith, 2004). Dessa faktorer försöker man ta hänsyn till när det kom-
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mer till exempelvis reklam. Kotler (2006) menar på att svårigheten med marknadsföring är 

just att hitta stimuli man väljer att lägga märke till. 

Interna faktorer som våra motiv och intressen utgör mycket starka filter och påverkar till 

stor del vilken stimuli i vår omgivning som kommer att få vår uppmärksamhet. Exempelvis 

när man är hungrig tenderar man att vara speciellt känslig för att uppfatta mat relaterad re-

klam (Passer & Smith, 2004). Kotler (2006) styrker detta genom att förklara att det är mer 

troligt att stimuli uppfattas som är relevanta i förhållande till ett behov man har just nu, 

man förväntar sig, eller som starkt avviker från det man förväntar sig.  

Människor har också en tendens att vara speciellt vakna att uppfatta stimuli som utgör ett 

hot mot välbefinnandet. En studie av Christine och Ranald Hansen (återgiven i Passer & 

Smith, 2004) visar påvisar framförallt detta i ett experiment där nio personer visades bilder 

på glada respektive hotfulla/arga människor. På vissa av bilderna gömde det sig en arg per-

son bland de glada människorna och vice versa, studien påvisade resultatet att personerna 

som medverkade hade betydligt lättare att upptäcka den ensamma arga personen bland de 

glada än tvärtom (Passer & Smith, 2004).  

En motiverad person är redo att skrida till verket och fatta beslut är påverkad av sin per-

ception (Passer & Smith, 2004). Därför poängterar Kotler (2006) vikten av att påverka per-

ceptionen positivt när det kommer till marknadsföring och reklam. Något som marknads-

förare idag är väl medvetna om och är ofta mycket duktiga på att avgöra vilken sorts rekvi-

sita de skall använda för att lyfta fram sin produkt till sin tilltänkta målgrupp. 

 

2.6 Exponeringseffekten 

Exponeringseffekten som även ibland kallas för familjaritetseffekten är inom psykologin 

och då framförallt inom socialpsykologin ett begrepp som berör hur en attityd till annan 

människa eller annat objekt förändras (Solomon, Bamossy & Askegaard, 1999). 

Solomon, Bamossy och Askegaard (1999) menar på att enligt teorin om exponeringseffek-

ten har människor en tendens att välja sådant som känns bekant framför det okända som 

ofta möts av skepsis och tveksamhet. Det innebär att man vanligtvis får en mer positiv atti-

tyd mot något man utsätts för flertalet gånger. Ofta menar författarna på att det till slut blir 

oundvikligt att ta till sig det de exponeras för, flertalet repetitioner kan även förändra en at-
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tityd till det positiva. Trots att kontakten med en exponering kan vara ofrivillig kan det 

ändå leda till påverkan av våra val, vad vi vill göra, köpa och så vidare.  

Det finns dock en baksida av detta begrepp. Om vi exponeras för något första gången är 

chansen stor att vi fattar tycke för det och kanske tycker ännu mer om det efter att vi 

sett/hört det ett par gånger till. Dock blir nästa steg överdriven exponering vilket vanligtvis 

leder till negativ respons, man tröttnar och kan till och med börja känna en stark ovilja. 

Helkama, Myllyniemi och Liebkind (2000) menar på att mycket av reklamen som används 

idag har sin grund i exponeringseffekten.  

 

2.7 Varumärke 

Dahlén och Lange (2003) menar att varumärket är den centrala punkten i marknadskom-

munikationen, och framhäver också att det är marknadsförarens mest centrala verktyg. 

Kotler (2003) definierar ett varumärke som ett namn, tecken, symbol, design eller en kom-

bination av dessa som är ämnad att identifiera en produkt eller tjänst från en annan och dif-

ferentiera dessa från konkurrenter.  

Enligt Wheeler (2006) innehåller varumärket de idéer, förväntningar och löften som kun-

den har angående en/ett viss vara, företag eller tjänst. Författaren framhåller också att det 

verktyg som bäst fungerar för att för att skapa kännedom kring ett varumärke är reklam.  

Fill (2009) har identifierat två attribut hos ett varumärke, inre och yttre attribut. Under de 

inre attributen hamnar funktionella egenskaper så som form, funktion och kapacitet. Änd-

rar man på något av dessa attribut, ändrar man direkt på hela produkten. De yttre attribu-

ten innehåller egenskaper som inte har samma inverkan på själva produkten ifall dem skulle 

ändras som de inre attributen har. Dessa kan vara paketering, varumärkesnamn, pris och 

marknadskommunikation. Chernatony och Dall’omo Riley (återgiven i Fill, 2009) har 

kommit fram till att ett varumärke är en produkt av det arbete som chefer lägger ner på att 

fylla produkten med innehåll som är av värde för kunderna. Med andra ord så består ett va-

rumärke av två huvudsakliga delar. Den första delen är det sätt som företaget vill profilera 

sig på, vilket kallas för varumärkesidentiteten (brand identity). Den andra delen kallas för 

varumärkesimagen (brand image) och beskriver hur kunden uppfattar varumärket. Kirmani 

och Zeithaml (1993) menar att identiteten hos ett varumärke handlar om den mer strategis-

ka delen, och imagen betonar mer kundens uppfattning till varumärket.   
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2.7.1 Varumärkeskännedom 

Enligt Dahlén och Lange (2003) är det viktigaste för en varumärkesinnehavare att skapa 

kännedom kring sitt varumärke. Författarna nämner två begrepp som behandlar hur kon-

sumenten uppfattar ett varumärke: recall och recognize. Begreppet recall kan till svenska 

översättas som erinran vilket innebär att konsumenten utan hjälp kan plocka fram informa-

tion om varumärket från minnet. Recognize å andra sidan kan översättas till hjälpt erinran 

vilket innebär att konsumenten behöver hjälp för att minnas information om varumärket. 

Författarna fortsätter och menar att man som varumärkesinnehavare naturligtvis vill nå er-

inran hos konsumenten, men att detta också är det svåraste att uppnå på grund av att kon-

sumenternas erinran endast är begränsad till 3-4 varumärken per produktkategori.   

 

2.8 Könsskillnader  

“For decades, scientific studies have attempted to delineate the fundamental similarities and differences be-

tween the sexes” (Deaux and Kite, 1987).  

Skillnader och likheter mellan könen har stor betydelse i marknadsföringsvärlden, då kön 

utgör en grundläggande segmenteringsvariabel (Darley & Smith, 1995) och det är målgrup-

pen som ska forma kommunikationsstrategin (Fill, 2009). Maccoby och Jacklin (1974) 

sammanfattar sin undersökning av över två tusen studier med att säga att könsskillnader 

klart återfinns i fyra områden: verbal förmåga, visuospatial förmåga, matematisk förmåga 

och aggression. Kvinnor ska ha högre verbal förmåga (se även Alexander, 1947), medans 

män sägs ha högre visuospatial och matematisk förmåga samt vara mer aggressiva.  

Att det finns könsskillnader i empati och liknade egenskaper är något som länge diskuterats 

inom psykologisk teori. Ett antagande är att kvinnor är känslomässigt mer lyhörda, sympa-

tiska, empatiska, vårdande och relationsorienterade än män. Resultatet av Feingolds (1994) 

studie visar att kvinnor visar mer ömhet och har mer vårdande egenskaper än män. Ander-

son and Bem (1981) är av samma mening och yttrar att detta är konsistent med tidigare 

forskning.  Schmid, Schmid Mast, Bombari och Mast (2011) samt Hall (1978) fortsätter i 

samma spår och påstår att kvinnor lättare läser av icke-verbala beteenden/icke-verbal 

kommunikation. Däremot hävdar Eisenberg och Lennon (1983) i sin studie att svaret skil-

jer sig beroende på vilken metod som använts i studien. Kvinnor tror sig själva vara mer 
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empatiska, men objektiva observationer är inte lika övertygande och visar på inga skillnader 

alls.   

Hyde (2005) säger att det är dags att överväga kostnaderna av övervärderade påståenden 

om könsskillnader och förklarar att män och kvinnor är lika i de flesta, men inte alla, psyko-

logiska variabler. Endast några få avvikelser såsom i motorik och sexualitet, där det visas 

stora skillnader, finns.  

Trots viss motsägelsefull litteratur verkar den genreella konsensusen ändå vara övervägande 

att skillnader mellan könen finns. Dessa skillnader hänförs normalt sett till sociala och/eller 

biologiska grunder. 

2.8.1 Biologiska förklaringar 

Faktumet att människans högra och vänstra hjärnhalva skiljer sig i informationsbearbet-

ningsförmågor och funktion är väl dokumenterat (Hellige, 1990). Könsskillnader i informa-

tionshantering kan härledas till dessa skillnader då män till en större grad använder höger 

hjärnhalva och kvinnor vänster hjärnhalva (Meyers-Levy 1994). Män presterar således bätt-

re på uppgifter som associeras med den högra hjärnhalvan så som visuell skärpa, ickeverba-

la förmågor och visuospatial bearbetning, medans kvinnor har högre verbal förmåga och 

uppmärksamhet för detaljer. Alexander (1947) anser att det finns en konsensus om att 

kvinnor lättare kommer ihåg ord och fakta, men att män lättare minns siffror, dimensioner 

och geometriska former, något som styrks av psykologiprofessorn Agneta Herlitz (2012) 

(www.dn.se). Alexander (1947) framhåller också att det finns genusskillnader i hur man sär-

skiljer och tilltalas av färger, där kvinnor är en målgrupp som finner olika skuggningar och 

nyanser av färger mer tilldragande än män som mer dras till solida färger.  

Fler biologiska skillnader återfinns i kromosomerna. Normalt finner man 23 kromosompar 

i varje cell hos människan. De första 22 kromosomparen är precis lika hos män och kvin-

nor, men det sista paret skiljer sig åt mellan könen (www.karolinska.se).  

Betydande forskning hänför könsskillnader till biologiska faktorer, dock kan de förhållan-

devis små skillnaderna från enbart biologiska grunder inte stå för hela bilden enligt Putrevu 

(2001).   
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2.8.2 Sociala förklaringar 

”There is evidence that parents encourage their children to develop sex-typed interests. […] Even more 

strongly, they discourage their children […] from engaging in activities they consider appropriate only for the 

opposite sex”. (Maccoby & Jacklin, 1974) 

Putrevu (2001) förklarar att identifikationen med könsroller är ett centralt begrepp som an-

ses vara en stor faktor i utvecklingen av könsskillnader. Enligt detta begrepp identifierar 

barn sig med ett specifikt kön (vanligtvis det egna) och söker sedan efter validering av den-

na identifikation genom att anpassa sina personliga attribut med standarden för vad som 

verkar vara lämpligt för könet. Sieverding (2002) ger en liknande definition och förklarar att 

könsroller kan definieras som en individs identifikation mer personliga attribut som är an-

sedda lämpliga för en typisk man eller kvinna i samhället. Putrevu (2001) beskriver the so-

cial role theory som att genusskillnader i begåvning och personlighet ofta speglar traditio-

nella könsroller i samhället, så som att män är mer agentic och kvinnor communal (för för-

klaring se under 2.8.3). 

Innan två teorier inom konceptet ”roller” diskuteras, presenteras en förklaring till ordet 

schema: 

”The term schema has been used to refer to a cognitive structure within the human information processing 

system that organizes and guides the processing of incoming stimuli. A primary function of schemas is to re-

duce the mass of incoming information, generally assumed to exceed the processing capacities of the individ-

ual, to a smaller, more manageable set of data” (Payne, Connor & Colletti, 1987). 

Skillnaden mellan män och kvinnor säger Bem (1981) fungerar som en organiseringsprincip 

för varje mänsklig kultur. I sin teori om gender schema theory förklarar hon att pojkar och 

flickor förväntas ta sig an könspecifika förmågor och könspecifika självuppfattningar och 

personliga attribut, för att vara maskulina eller feminina enligt sin kultur. Författaren menar 

att barn lär sig att bearbeta information i relation till ett genusschema. Vad detta innebär är 

att människors perception och agerande borde spegla de influenser som schemat produce-

rar. Teorin gör gällande att människor med ett specifikt kopplingsschema (maskulint eller 

feminint) lättare hanterar information som följer det genusschemat.  

I jämförelse med genusscheman diskuterar Markus, Crane, Bernstein och Siladi (1982) self-

schema theory, med andra ord självscheman, som är strukturer av kunskap utvecklade för 

att förstå, integrera och förklara ens beteende. I sin studie upptäcker de att det finns syste-
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matiska skillnader i kognition och informationshantering mellan olika könstyper (maskuli-

na, feminina, lågt androgyna, högt androgyna). De förklarar att självschema modellen inne-

bär att exempelvis de med feminina självscheman kommer att privilegiera feminin stimuli i 

informationshantering.  

I enlighet med Bem (1981) och Markus et. al (1982) upptäckte Liben och Signorella (1980) i 

ett experiment att barn som var mycket stereotypa kände igen fler genuskonsekventa bilder 

(exempelvis på en man som gjorde manliga saker) än genusinkonsekventa bilder.  

Payne et. al (1987) sammanfattar de stora skillnaderna de två scheman med att säga att ge-

nusschema teorin innebär att endast individer som tillhör en könstyp har genusscheman, 

alla andra är ickeschematiska, medans självschema teorin innebär att även individer som 

tycks tillhöra både maskulin och feminin (androgyna) har båda genusscheman och endast 

de som inte tillhör någon grupp är ickeschematiska. Payne et al. (1987) egna studie styrker 

Markus et al. (1982) teori.  

2.8.3 Andra skillnader i informationsbearbetning 

En mängd teori och forskning indikerar att män och kvinnor använder sig av olika infor-

mationsinhämtnings- och bearbetningsstrategier. Meyers-Levy och Sternthal (1991) uppger 

att det bland forskare kommer fram att vissa skillnader inte kan förklaras av unika kunska-

per, utan kan tolkas genom att påstå att skillnaderna ligger i informationshanterings strate-

gier. Darley och Smith (1995) hävdar att det finns betydande stöd för att män och kvinnor 

svarar olika på objektiva respektive subjektiva reklambudskap. Kvinnor ska vara öppnare 

mot subjektiva budskap (exempelvis: ”ett överraskande lågt pris”) medans män svarar mer 

mot objektiva budskap (exempelvis: ”ett pris på bara X kronor”). Dock motbevisar Darley 

och Smith (1995) detta i sin undersökning och kommer fram till att kvinnor både överväger 

båda aspekter när risken upplevs som låg, och när risken är medel var objektiva budskap 

mest övervägda. Män visades inte vara mer öppna mot objektiva budskap som väntat.  

Ett synsätt som framskridet till följd av Bakan (1966) och Meyers-Levy (1988) är att män 

och kvinnor skiljer sig i den psykologiska orienteringen i dimensionerna agency och com-

munion.  Perspektivet föreslår att män är agenic och därmed mer självsäkra, fokuserade på 

sig själva och prestationsinriktade (Meyers-Levy & Sternthal, 1991). Kvinnor, som är com-

munal, har högre social anknytning, en vilja att komma överrens med andra och fostra 

harmoniska relationer (Meyers-Levy, 1988). Sar (2012) tolkar detta som att kvinnor mer 
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troligt ser saker på ett sammankopplat sätt och ägnar mer uppmärksamhet åt relationerna 

mellan separat information, något som resulterar i att när kvinnor hanterar information så 

brukar de inkorporera och assimilera all tillgänglig information innan de gör sin bedöm-

ning. Sar (2012) menar på att män i motsats ser saker på ett oberoende och självständigt 

sätt, vilket innebär att män i informationshanteringsprocessen mer fokuserar på separata in-

formationskomponenter och litar på lättillgängliga budskap innan bedömning. Vidare fram-

ställs män ofta som mer analytiska och logiska i sin mentala process, medans kvinnor ka-

raktäriseras av subjektivitet och intuition (Broverman, Klaiber, Kobayashi & Vogel, 1968; 

återgiven i Darley & Smith, 1995).  

Människor använder sig av två olika typer av processer när det kommer till informations-

bearbetning av reklammeddelanden: relationella och sakspecifika processer (Hunt & Ein-

stein, 1981). Relationella processer är utvärderingar som fokuserar på likheter eller delade 

teman mellan skilda informationskomponenter och som associeras med kategorin till vilken 

varumärket i fråga tillhör, något som kan uppstå när man får många likartade budskap (Me-

yers-Levy, 1991; Hunt & Einstein, 1981). Utvärderingen i de sakspecifika processerna fo-

kuserar på en specifik sak eller de attribut som är unika i ett budskap, vilket kan vara om 

något budskap sticker ut från massan (Meyers-Levy, 1991; Hunt & Einstein, 1981). Enligt 

Meyers-Levy (1991) kompletterar processerna varandra när det kommer till att minnas re-

klambudskap, och användning av båda förbättrar minnet. Dock förbättras igenkännande av 

reklambudskap med enbart den sakspecifika processen, vad som troligtvis beror på att ur-

skiljning mellan olika budskap görs. 

Sar (2012) förenar ovan nämnda forskning och antyder samt bevisar att det är mer troligt 

att kvinnor anammar relationell utvärdering eftersom kvinnor mer troligt ser på saker på ett 

sammankopplat sätt och att män anammar sakspecifik utvärdering då de mer troligt ser sa-

ker på ett separerat och oberoende sätt. Poole (1977) upptäckte att män beskriver saker 

med fysiska attribut, medans kvinnor använder värdemässiga koncept.  

Kvinnor har ofta en lägre tröskel för att bearbeta budskap och således också större access 

till dessa när en bedömnings ska göras (Meyers-Levy & Sternthal, 1991).  Skillnaderna eli-

mineras dock när tillräckligt lite uppmärksamhet krävdes eller när de krävde så pass mycket 

uppmärksamhet att båda könens trösklar överstegs. Krugman (1966) rapporterar att kvin-

nor är mer involverade i bearbetning av reklam än män, oavsett vad innehållet är och enligt 
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Darley och Smith (1995) är kvinnor bättre på att avkoda fler reklambudskap än män och 

bearbeta reklambudskap mer extensivt.  

När könsrollerna blir aktiverade påverkar det män och kvinnors bedömningar (Meyers-

Levy, 1988). Då reagerar mannen, som är agentic, mer positivt på information som endast 

är relevant för han själv, och kvinnan, som är communal, positivare på information som 

både berör henne själv och andra. Detta menar Meyers-Levy (1988) innebära att män re-

spektive kvinnor kan bli mer övertygade beroende på överrensstämmelsen mellan vad som 

presenteras i meddelandet och sin könsroll.  

2.8.4 Field dependence-independence 

Har ni märkt hur vissa människor verkar hitta felplacerade saker mycket lättare än andra? 

En person kan exempelvis titta rakt på ett par ”borttappade” örhängen som ligger på ett 

bord, men inte se dem, medans en annan person direkt upptäcker dem (Sternberg & Gri-

gorenko, 2001). Witkin (1950) förordade att människor kan kategoriseras i enlighet till vil-

ken grad deras perception är beroende av strukturen i det existerande visuella fältet. Witkin 

skapade tillsammans med sina kollegor the embedded figures test som ett mått av field de-

pendence-independence (Witkin, Oltman, Raskin and Karp, 1971). Testet innebar att indi-

vider skulle lokalisera en redan sedd figur i ett större sammanhang tillsammans med mer 

komplexa figurer, med andra ord är den enkla figuren innesluten i den komplexa figuren. 

Vissa individer har lättare att urskilja den enkla figuren, medans andra har problem att sepa-

rera figuren från omgivningen då de upplever fältet som sammansmält. Sternberg och Gri-

gorenko (2001) befäster att en person som är field-dependent har svårare att urskilja en 

gömd form från dess omgivande kontext, medans personen som är field-independent är 

den som ser örhängena särskilja sig på bordet. Witkin (1950) förklarade begreppet field de-

pendence-independence att utgöra en kognitiv stil. Andra forskare håller inte med och fast-

ställer det vara en kognitiv förmåga (McKenna, 1984). Oavsett denna meningsskillnad me-

nar Matthes, Wirth, Schemer och Kissling (2011) på att faktumet kvarstår att individuella 

skillnader i field dependence-independence finns och att detta således kan undersökas em-

piriskt.  

Matthes et. al (2011) genomförde en studie där field dependence-independence visades vara 

en betydande faktor för uppfattning av produktplacering. De gav prov på att field-

independent individer lättare upptäcker en placering i en komplex audiovisuell omgivning, 

något som styrks av tidigare forskning som säger att dessa individer lättare kan separera 
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och urskilja stimuli från omgivningen den är inbäddad i. Studien visar också att field-

independent individer har en högre erinran av produktplacering jämfört med field-

dependent individer.  

Witkin, Lewis, Hertzman, Machover, Bretnall Meissner och Wapner (1954) upptäcker i sin 

forskning att kvinnor generellt sett är mer field-dependent än män och blir påverkade till en 

högre grad av omgivningen i vilken ”saken” återfinns. Män sägs även vara mer analytiska. 

Witkins slutsats är också att män är mer field-independent (Blakely, 2008).  
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3 Metod 

Följande kapitel avser att ge en beskrivning och motivering för den metodik som använts i 

denna uppsats. Kapitlet presenterar typen av studie, forskningsansats, metodval, urval, till-

vägagångssätt och informationsinsamling av primär- och sekundärdata. Vidare förs en dis-

kussion kring undersökningens kvalitet där validitet och reliabilitet behandlas. Avslutnings-

vis presenteras metod- och källkritik. 

 

3.1 Explorativ studie 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en explorativ undersökning mot bakgrund av 

att vi inte tidigare hittat några studier kring det område som vi har valt att jobba med.  En-

ligt Olsson och Sörensen (2011) är syftet med en explorativ undersökning att förklara hän-

delseförlopp och relationer mellan olika fenomen. De menar att tanken är att ta reda på or-

sakssamband och nå så mycket kunskap som möjligt inom ett visst problemområde. Patel 

(1987) menar också att en explorativ undersökning är bra att använda sig av när problem-

området inte är tillräckligt känt eller då det finns brister i tillgänglig kunskap.  

 

3.2 Forskningsansats 

Det finns tre olika sätt för forskaren att relatera teori och empiri: deduktion, induktion och 

abduktion (Patel & Davidsson, 2011). Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) skiljer 

sig forskningsarbetet åt på ett påtagligt sätt om man arbetar med empiri som utgångspunkt 

(induktion), eller utifrån befintliga begrepp och teorier (deduktion). En växelverkan mellan 

induktion och deduktion kallas abduktion (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Merriam 

(2009) genomförs kvalitativt inriktade studier ofta för att det föreligger en avsaknad av teo-

rier eller för att existerande teorier inte ger tillräcklig förklaring till ett fenomen. Därför, 

menar hon på, är den induktiva ansatsen en viktig del i den kvalitativa forskningen, då det 

innebär att forskaren samlar information för att komma med nya kunskapsbidrag istället 

för att testa redan fastställda hypoteser. Boolsen (2007) instämmer och säger att induktion 

är kännetecknande för den kvalitativa forskningen. 
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Om forskningsarbetet bedrivs efter den induktiva linjen utgår forskaren från upptäckter i 

verkligheten, som sedan sammanförs till allmänna principer som kan bilda en teori (Olsson 

& Sörensen, 2011). Jämförligt framhåller Patel och Davidsson (2011) att en forskare som 

arbetar induktivt följer upptäckandets väg, då forskaren utan att först ha förankrat under-

sökningen i en vedertagen teori, studerar forskningsobjektet och utifrån den insamlande 

empirin sedan formulerar en teori. Dock påpekar Merriam (2009) att alla studier med in-

duktiv ansats formas utifrån någon typ av ämnesspecifik teoretisk referensram som möjlig-

gör rätt fokus på studien och tolkning av insamlad information, och betonar att forskare 

inte saknar en uppfattning om fenomenet som studeras. Författaren tillägger att den induk-

tiva ansatsen har fördelar då den möjliggör upptäckten av nya relationer och begrepp till 

skillnad mot att verifiera på förhand specificerade hypoteser hämtade från teorin. 

Forskningen i denna uppsats har antagit en induktiv ansats. Forskningsdesignen har grun-

dats i en bearbetning av existerande forskning för att kunna ta reda på ett potentiellt kun-

skapsgap. Studiens ansats präglas av induktion då fenomenet könsskillnader i uppfattning 

av produktplacering är ett relativt outforskat ämne.  

 

3.3 Innehållsanalys 

Utifrån de teorier om klassificering av produktplacering som inkluderats i teoriavsnittet 

gjorde vi en innehållsanalys av det utvalda avsnittet av Solsidan. Innan vi kom fram till vil-

ket avsnitt som skulle vara med i undersökningen tittades på ett tiotal avsnitt från olika sä-

songer. Det var viktigt att vi hittade ett avsnitt med olika typer av placeringar, samt ett av-

snitt som innehöll både ”manligt” och ”kvinnligt”. När vi hade valt avsnittet kollade alla 

först separat på avsnittet och antecknade vad vi uppfattade för produktplaceringar. Vi satte 

oss sedan tillsammans för att gå igenom och sammanställa det vi kommit fram till, för att 

därefter göra en klassificering av placeringarna enligt de kategorier/dimensioner som pre-

senterades i teorin.  

 

3.4 Kvalitativ metod 

Det andra verktyg som vi valt att använda oss av för att utföra vår explorativa undersök-

ning är semistrukturerade intervjuer. Intervjun i sig är ett verktyg som faller under vad man 

brukar benämna som en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedu-
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rer som ger beskrivande data, alltså människans egna skrivna eller talade ord och beteende 

(Olsson & Sörensen, 2011). Trost (2010) menar att kvalitativa studier är bra då man tittar 

på hur människor handlar och reagerar. Författaren menar också att målet med enskilda 

samtalsintervjuer är att hämta information från respondenten, till skillnad mot kvantitativa 

metoder där målet är att mäta bestämda variabler. Kvale (1997) framhåller dock att den 

kvalitativa intervjun är kritiserad av en del som menar att det inte är någon vetenskaplig 

metod, utan passar bäst som ett underlag för vidare vetenskapliga undersökningar. Trost 

(2010) fyller i och menar att de som ställer sig mot kvalitativa undersökningar hävdar att 

metoden bygger på för små urval och därför inte kan representera hela befolkningen.  

En semistrukturerad intervju är enligt Kvale och Brinkmann (2009) ”En intervju med målet 

att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de 

beskrivna fenomenen”. Det är alltså ett mellanting mellan en strukturerad och icke struktu-

rerad intervju. När man pratar om en intervju med hög strukturering så menar man att frå-

gorna i intervjun är formulerade så att de ska uppfattas lika av alla respondenter. Motsatsen 

är intervjuer med låg strukturering vilket innebär att respondenten fritt kan tolka frågorna 

beroende på sina egna språkvanor, erfarenheter etcetera (Olsson & Sörensen, 2011). Ett 

ord som i hög grad präglar den kvalitativa forskningen och kanske i högsta grad den semi-

strukturerade intervjun är flexibilitet (Repstad, 2007). Även Holme och Solvang (2010) me-

nar att flexibilitet präglar de kvalitativa studierna då denna metod kan kräva ändringar un-

der undersökningens gång.   

 

3.5 Urval  

Det finns flera olika typer av urvalsstrategier. Dessa kan delas upp i två större kategorier: 

slumpmässiga urval och icke slumpmässiga urval (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna 

skriver att forskaren ibland väljer att inte arbeta med slumpmässiga urval utan istället an-

vänder frivilliga försökspersoner. För denna studie gjordes ett icke slumpmässigt urval, som 

även kallas ett subjektivt urval. Detta innebär att vissa enheter (personer) har större chans 

än andra att komma med i undersökningen (Bryman & Bell, 2010). Ett subjektivt urval med 

ett bekvämlighetsurval har gjorts med anledning av begränsad resurstillgång i form av tid 

och pengar.  
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För att kunna kontrollera och säkerställa vissa variabler definierades inklusionskriterier (vil-

ka grupper som ska inkluderas) (Olsson & Sörensen, 2011). De innefattade att responden-

terna skulle vara mellan 20-35 år och inte ha några barn. Detta för att de skulle befinna sig i 

någorlunda samma livsfas.  

Vi valde att intervjua lika många kvinnor som män tills vi uppnådde en teoretisk mättnad. 

Enligt Bryman (2011) uppstår en teoretisk mättnad då forskaren inte längre ges någon ny 

information. Totalt intervjuades sju män och sju kvinnor. 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Insamlingen av det empiriska resultatet gjordes genom semistrukturerade intervjuer som 

enligt Bryman och Bell (2010) innefattar frågor som på förhand är bestämda men som ger 

respondenten stor frihet att själv formulera och resonera kring svaren. Enligt Bryman 

(2011) ger det även intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten. Intervju-

erna tog 20-30 minuter styck och genomfördes i respondenternas hemmiljö. Intervjun kan 

sägas bestå av tre olika delar. Den första delen av intervjun var skapad för att få fram klassi-

ficerande data. Den andra delen vände sig mot respondentens förmåga till erinran, och den 

tredje delen behandlade den hjälpta erinran (se 3.6.1). (För att se intervjumallen, se bilaga 2 

och 3.) 

Det utvalda avsnittet av Soldsidan lades över på ett USB-minne som gavs till respomnden-

terna innan undersökningen. Tillsammans med USB fick de också instruktioner inför un-

dersökningen (se bilaga 1) som de skulle läsa innan de kollade på avsnittet. Respondenterna 

kollade på avsnittet samma dag som intervjun senare tog plats.  

Respondenten blev tillsagd att sitta i sin egen hemmiljö då vi ville efterlika den ”verkliga” 

situationen som respondenten vanligtvis befinner sig i. Respondenterna blev instruerade att 

titta på programmet själva, då vi ville minimera fysiska bruset. Vi var också noga att innan 

intervjun kontrollera att respondenten inte visste vad intervjun skulle handla om, då detta 

skulle kunna ha en inverkan på svaren. Varje intervju som gjordes spelades in samtidigt 

som intervjuaren förde egna anteckningar av svaren. Detta för att minimera risken av bort-

fall i resultatet. 
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3.6.1 Erinran och hjälpt erinran 

Som metod för att kunna mäta vad respondenterna uppfattat har vi använt oss av erinran 

och hjälpt erinran. Enligt Aaker (1991) innebär erinran att konsumenten/respondenten 

utan att varumärkesnamnet nämns ska kunna koppla ett visst varumärke till den produktka-

tegori där varumärket hör hemma. Författaren menar att det handlar om huruvida konsu-

menten/respondenten kan namnge varumärket när frågan om vilka varumärken inom en 

viss produktkategori som konsumenten/respondenten känner till ställs (Aaker, 1996). I vårt 

fall kunde denna typ av följdfrågor dyka upp då vi exempelvis ville få fram vilket varumärke 

en viss karaktär i Solsidan bar vid ett specifikt tillfälle.  

Hjälpt erinran handlar istället om konsumenten/respondenten känner igen ett varumärke 

(Aaker, 1996). Vi valde i vår undersökning inte bara att fråga våra respondenter vad de 

mindes utan vi valde också att visa dem ett antal varumärken som förekom i utvalt avsnitt. 

Detta kan knytas just till denna punkt som beskriver hjälpt erinran.      

 

3.7 Informationsinsamling 

3.7.1 Primärdata 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) säger att primärdata är den data som man själv 

samlar in. Detta kan ske på många olika sätt, exempelvis via intervjuer. Vidare menar för-

fattarna att det finns tre viktiga saker man behöver göra avvägningar mellan när man samlar 

in information, nämligen: 

• Kostnad 

• Kvalitet 

• Tillgänglighet 

Författarna menar att det är sällan möjligt att samla in information till högsta kvalitet för 

lägsta kostnad och med största snabbhet. Ofta måste man kompromissa, och valet beror på 

hur situationen ser ut. Då vi i vårt fall hade begränsat med resurser valde vi som sagt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer och en innehållsanalys som verktyg för att in-

hämta vår primärdata. Enligt Repstad (2007) är primärkällor den första kända versionen av 

en källa som forskaren har tillgång till. Bryman och Bell (2010) fortsätter och menar att det 

finns tre sätt att använda sig av vid insamlande av primärkällor för kvalitativa undersök-
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ningar; fokusgrupper, kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. Författarna fort-

sätter och menar att intervjuer utgör det mest använda sättet när det kommer till informa-

tionsinsamlande för kvalitativa metoder. Olsson och Sörensen (2011) flikar in och säger att 

för att nå ett gott intervjuresultat så måste syfte och problemområde vara klarlagda innan 

man börjar undersökningen. De menar också att det är viktigt att man tänkt igenom vad 

som händer efter intervjuerna. Vart ska resultatet publiceras? Hur ska det analyseras? Etce-

tera.  

3.7.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) data som redan är insamlat. 

Olsson och Sörensen (2011) instämmer men specificerar mer vilka olika typer av data som 

kan utgöra sekundär data. De menar att sekundärdata kan bestå av allt från registerdata, i 

form av statistik från exempelvis SCB (Statistiska Central Byrån), till akademiska artiklar 

och annat forskningsmaterial. Bryman och Bell (2010) betonar också vikten i att som fors-

kare vara mycket nog och försiktig när man granskar trovärdigheten hos information som 

framställts av någon annan. Vi har valt att till största delen använda oss av vetenskapliga ar-

tiklar och böcker för att samla in vår sekundärdata. Detta för att uppnå så stor trovärdighet 

som möjligt. För övrigt har också elektroniska källor utgjort viss grund för sekundärdata. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) så finns det två viktiga begrepp i allt utred-

ningsarbete, validitet och reliabilitet. Enligt författarna definieras validitet som ett mätin-

struments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. Gummesson (2000) in-

stämmer och säger att validitet är undersökarens ambition att undersöka det som är menat 

att undersöka. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) skiljer också på två aspekter av vali-

diteten, nämligen inre och yttre validitet. Den inre validiteten kan man mäta utan att först 

samla in empirisk data. För att den inre validiteten skall vara hög måste man skapa en valid 

definition av det man vill undersöka. Vill man exempelvis undersöka hur många träd det 

finns i ett bestämt område så måste man först bestämma definitionen av ett träd. Den yttre 

validiteten vänder sig istället till en bedömning som kan göras först efter att all data samlats 

in. För att återgå till föregående exempel med träden så skulle det kunna se ut som följer: 

Man bestämmer sig för att samla in information från ett planteringsregister för området, 
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men får ett ofullständigt och felaktigt register. Detta skulle leda till låg yttre validitet då det 

inte stämmer överrens med bestämd definition.     

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) innebär hög reliabilitet att det mätinstrument 

som man använder sig av ska ge tillförlitliga och bestämda utslag. I likhet menar Holme 

och Solvang (2010) att hög reliabilitet uppstår om olika helt oberoende mätningar kring 

samma problem/fenomen ger samma eller liknande resultat. Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2011) menar att reliabiliteten är ett stort problem i tolkande utredningar där man inte 

har exakta parametrar. Även Bryman och Bell (2010) menar att det finns en viss osäkerhet 

och tveksamhet till användningen av reliabilitetsparametrar på kvalitativa undersökningar 

då det är omöjligt att komma fram till en exakt bild av den sociala verkligheten. Då vi en-

dast valt att intervjua 14 personer är vi medvetna om att vi inte kommit fram till ett resultat 

som är statistiskt säkerställt, och som inte heller besitter varken hög reliabilitet eller validi-

tet. Att tillägga är att respondenterna endast är representativa för sig själva och inga gene-

rella slutsatser kommer kunna dras av denna studies resultat. 

 

3.9 Metod- och källkritik 

Risken vid ett icke slumpmässigt urval är att de avviker systematiskt från hela populationen 

när det gäller det som ska observeras och registreras. Urvalet är skevt, och möjligheter att 

göra generaliseringar begränsas (Olsson & Sörensen, 2011). Trots detta valde vi att använda 

oss av ett bekvämlighetsurval på grund av våra begränsade resurser. Det innebar att vi in-

tervjuade personer som vi kände sedan tidigare. Även då vi både intervjuade män och 

kvinnor kan resultatet blivit påverkat då man som vänner många gånger har samma intres-

sen och liknande värderingar. Detta kan ha begränsat mängden information från respon-

denterna i jämförelse med ett slumpmässigt urval. 

Som del i vårt insamlande av primärdata valde vi att använda oss av semistrukturerade in-

tervjuer. Trots att vi som intervjuare under intervjuerna försökte att hålla oss neutrala och 

objektiva finns ändå risken att vi påverkat respondenternas svar. Vi upptäckte under inter-

vjuerna att en del inte riktigt var säkra på vad de skulle svara och försökte då söka informa-

tion från oss. Vi märkte också att när en viss osäkerhet infann sig hos respondenterna för-

sökte de ge oss det svar som de trodde att vi ville höra., något som kan tyda på att de inte 

ville visa sig okunniga.  
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Respondenterna ombads att titta på ett avsnitt av Solsidan samma dag som intervjun skulle 

ske. Dock skiljde sig tiden som gick mellan det att respondenterna tittade på avsnittet fram 

till att intervjun kunde genomföras åt en del. Vi är medvetna om att detta kan ha haft en 

inverkan på svaren. För att minimera risken för denna typ av påverkan skulle vi kunnat ha 

bestämt en viss tid som skulle förflyta mellan att de tittade på avsnittet och att intervjun tog 

plats.  

Majoriteten av respondenterna hade sett avsnittet/serien tidigare. De kände till karaktärer-

na, kunde anta eller gissa sig till vissa märken, eller visste vad för märken som använts i 

andra avsnitt och kan på grund av det ha gjort antagningar vilket innebär att resultaten kan 

ha blivit skeva. För att försöka eliminera detta kunde vi med fördel valt en annan serie som 

inte varit lika känd för att minska risken för just antagningar och spekulationer. 

Vi valde att inte använda alla produktplaceringar som visades i avsnittet i undersökningen. 

För att få mer data att behandla i empiri och analys kunde vi använt oss av samtliga pro-

duktplaceringar. 

Vi har försökt välja ett avsnitt som vi tror kan tilltala båda könen och innehåller både 

”kvinnligt” och ”manligt”. Dock finns risken att fördelningen varit ojämn, vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

I intervjun kommer vid upprepade tillfällen företaget Apple upp. Det har ibland varit svårt 

för oss att uppfatta vilken produkt man då pratar om, då det är två produkter från företaget 

som visas i avsnittet (dator och mobiltelefon). Detta innebär att det kan finnas en viss fel-

marginal i svaren där Apple har nämnts.  

Vi har tillsammans kollat på avsnittet och hittat dess produktplaceringar. Vi har därefter läst 

in oss på hur de olika författarna kategoriserar produktplaceringar, och hur en produktpla-

cering skall framställas för att tillhöra en viss kategori. Vi har sedan placerat de olika pro-

duktplaceringarna i de kategorier som vi utifrån författarnas beskrivning har uppfattat att 

de tillhör. Då det inte alltid har varit helt lätt att veta vilken kategori en viss produktplacer-

ing skall placeras i, finns risken att de klassificerats felaktigt.  

Under intervjuerna använde vi oss av diktafon för att spela in intervjuerna. Detta kan ha 

medfört en viss stress och obehag på våra respondenter vilket kan ha inneburit att de inte 

svarat sanningsenligt eller varit helt fokuserade.  
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Under detta arbete har vi valt att bland annat samla in information via litteraturstudier. En-

ligt Bryman & Bell (2010) måste man som forskare vara försiktig när man jobbar på det vi-

set, då det är viktigt att källorna är tillförlitliga. Genom att vi själva granskat trovärdigheten 

i informationen och nästan uteslutande använt oss av akademisk litteratur har vi försökt 

minimera risken för felaktig information. Risken finns dock alltid att den information som 

vi valt att använt oss av har samlats in i ett annat syfte än det vi har, vilket kan innebära att 

våra resultat inte fullt ut är jämförbara med den information som vi valt att använda oss av.  
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4 Empiriskt resultat 

I kapitlet redovisas den empiriska informationen genom en innehållsanalys av avsnittet och 

en sammanställning av resultatet från de genomförda intervjuerna. Under avsnittet inne-

hållsanalys kommer en kategorisering göras utifrån den presenterade teorin om de olika 

formerna av produktplacering. Under sammanställningen kommer den kategorisering som 

framkommit under innehållsanalysen utgöra ramen för hur det resterande resultatet presen-

teras. 

 

4.1 Innehållsanalys 

I det utvalda avsnittet av Solsidan uppfattade vi 21 stycken produktplaceringar. Dessa var 

antingen varumärken eller produkter, som man kunde härleda till det företag det tillhörde. 

De varumärken som fanns med i avsnittet var följande:  

 

Ica SEB Lexus 

Singapore Airlines Hemfrid Nike 

Wilson Burberry Apple 

Learjet Adidas Babolat 

Schuterman Boomerang Sture Gallerian 

Segway Bauhaus NK 

Comviq Kavli Sergio Tacchini 

 

Vi är medvetna om att det kan finnas fler produktplaceringar i avsnittet, så som grillen, vis-

sa kläder och så vidare, men då vi inte kunnat fastställa dess varumärke har vi valt att inte 

behandla dem i undersökningen. Övriga märken som förekommit i avsnittet, men som inte 

behandlats är Hemfrid. 

De olika produktplaceringarna representerar olika typer av produktplacering som presente-

rats i teorin. Nedan klassificeras produktplaceringarna utifrån Lehus (2007) kategorier, Rus-

sells (1998) kategorier och d’Astous och Seguins (1999) dimensioner. (De respektive scener 
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som berörs i frågor 12-17 i intervjumallen, kommer i detta avsnitt benämnas som scener 

12-17.) 

4.1.1 Lehus kategorier 

4.1.1.1 Classic placement 

De produktplaceringar som kan sägas tillhöra Lehus classic placement, det vill säga att de 

synliggörs i kamerabilden, är exempelvis bilen i scen 12 som är av märket Lexus, Fredriks 

dator i scen 13 som är en Mac, som saluförs av Apple, och Fredriks Boomerang-piké i scen 

15.  I scen 17 kan Fredriks iPhone ses som en produktplacering av detta slag. Även Kavli 

hamnar under denna kategori, likaså Burberry. 

4.1.1.2 Corporate Placement   

När vi kommer till Lehus nästa kategori som är corporate placement kan exempelvis Sture-

gallerian och NK som exponeras i bild på klädpåsarna i den scen 12 sägas tillhöra denna 

kategori. Vidare kan även exponeringen av Bauhaus logotyp i scen 15 sägas tillhöra denna 

form av produktplacering. Comviq och SEB är ytterligare två varumärken som faller in un-

der denna kategori.  

4.1.1.3 Evocative placement 

I Lehus kategori evocative placement är det Fredriks Segway i scen 17 som utgör avsnittets 

enda exempel på denna form placering. 

4.1.1.4 Stealth placement  

I scen 16 är samtliga produktplaceringar av typen Lehu benämner som stealth, det vill säga 

en smygande form av produktplacering. De man kan se i denna scen är; Adidas (Byxor), 

Babolat (tröja), Nike (skor), Wilson (tennisrack) och Sergio Tacchini (tröja). 

4.1.2 Russells kategorier  

4.1.2.1 Screen placement 

Russells kategori screen placement och i formen ”on-set” kan liknas vid den kategori som 

Lehu benämner som stealth. I och med detta kan de placeringar vi ovan har nämnt i Lehus 

kategori kan även sägas tillhöra denna kategori.  
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4.1.2.2 Script placement  

De produktplaceringar som kan sägas tillhöra Russells nästa kategori som han benämner 

som script placement är LearJet och Singapore Airlines som Fredrik och Kristian diskuterar 

i scen 14. Vidare kan även Shuterman som nämns utav Mickan under upprepade tillfällen 

under avsnittet ses som denna form av produktplacering. Dock omnämns Schuterman en-

dast en gång under scen 13. Ica som nämns under avsnittet är ytterligare ett exempel på 

denna typ. 

4.1.2.3 Plot Placement  

I Russells kategori plot placement kan vi exempelvis lägga Bauhaus i scen 15, det utgör ett 

exempel på plot placement med hög intensitet. Även Mickans iPhone i scen 13 kan ses som 

denna form, dock med lägre intensitet. 

4.1.3 d’Astous och Seguins dimensioner 

4.1.3.1 Integrerad och uttrycklig   

I d’Astous och Seguins dimension integrerad och uttrycklig kan man också säga att Bau-

haus utgör ett exempel, då de 60 dagarna öppet köp ses som Bauhaus egenskap.  

4.1.4 En sammanfattande klassificering av produktplaceringarna 

För att tydliggöra resultatet av innehållsanalysen presenteras nedan de varumärken som ut-

gjort produktplaceringarna under avsnittet i tabeller.  

 

Classic placement Corporate placement Evocative placement Stealh placement 
Lexus Sture Gallerian Segway Adidas 

Apple (Mac + iPhone) NK  Babolat 
Boomerang Bauhaus  Nike 

Burberry Comviq  Wilson 
Kavli SEB  Sergio Tacchini 

 

Screen placement Script placement Plot placement 
Adidas Learjet Bauhaus 
Babolat Singapore Airlines Apple (iPhone) 

Nike Shuterman  
Wilson Ica  

Sergio Tacchini   
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Integrerad och uttrycklig  
Bauhaus  

 

Figur 2: Klassificering av produktplaceringar 

 

4.2 Intervjuresultat 

Intervjun genomfördes med totalt fjorton personer varav sju var kvinnor och sju var män. 

Intervjuns första del innehöll frågor för att få fram klassificerande data så som civilstatus, 

sysselsättning, intressen, uppskattat antal timmar som varje vecka läggs på tv-tittande, hur 

väl respondenten följt Solsidan och om de visste vad undersökningen skulle beröra.  

Bland respondenterna fanns det singlar, de som var i en relation och sambos. Det fanns 

studenter, arbetssökande samt arbetande i olika sysselsättningsgrad och inom olika områ-

den. Denna spridning var lika fördelad bland könen. I intressefrågan kunde man urskilja 

vissa skillnader mellan könen. Gemensamma intressen för män var sport och träning, mo-

torsport (bilar) och teknik (dator). Andra intressen som framkom var mode och musik. 

Gemensamma intressen för kvinnor var mode, inredning, resor och träning. Andra intres-

sen som kom upp var sport, matlagning och musik.  

Antal timmar som läggs på att titta på tv sprider sig från 7 – 30 per vecka, och det finns 

inga direkta skillnader mellan könen.  

De flesta av respondenterna hade följt Solsidan väl. De hade sett alla säsonger en gång. 

Endast en hade aldrig kollat på Solsidan och en hade bara sett ett par avsnitt, medans näs-

tan hälften hade sett varje avsnitt fler än en gång, ofta två eller tre. Efterföljande fråga gick i 

samma mönster: de som sett alla säsonger en gång hade även sett avsnittet i undersökning-

en en gång tidigare och de som sett säsongerna flera gånger hade även sett detta avsnitt fle-

ra gånger. De flesta har följt Solsidan när det visades på tv. Säsong tre sändes under hösten 

2012. Vissa har kollat på serien senare, allt från tre månaders sedan till två veckor sedan.  

Tre stycken gissade på att undersökningen handlade om marknadsföring/ekonomi, men 

kunde inte specificera djupare än så. Resten hade ingen aning.  
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Nästan alla kollade fokuserat på programmet och uppger att inte ha störts av något. Ett få-

tal anger att de var trötta och en åt samtidigt.  

Den andra delen av intervjun hade för avsikt att undersöka uppfattningen av produktpla-

cering. För att få fram vad för varumärken/produkter respondenterna uppfattat (erinran) 

har det utöver de inledande frågorna 12 – 17 ställts uppföljningsfrågor där respondenten 

bes utveckla sitt svar, sonderingsfrågor som innebär fördjupning, samt direkta och precise-

rande frågor som är styrande. Frågorna 18 – 19 behandlar den hjälpta erinran. Resultatet av 

vad som uppfattats av erinran presenteras nedan. 

Classic placement: Produktplaceringen av Lexus, bilen, i första scenen var fem män och 

två kvinnor som uppfattade. Av de män som inte uppfattar detta säger en att det är en Vol-

vo och den andra säger att det är en stadsjeep som är silverfärgad. De två kvinnorna kände 

igen modellen och en nämnde att hon hade sett den tidigare i serien. En trodde att det var 

en Volvo och en annan uppfattade att det var en stadsjeep. Att Fredrik satt och arbetade 

med en Mac-dator såg tre män, men alla såg att det var en laptop. Två kvinnor ser denna 

produktplacering. Fyra andra kvinnor antar att det är en Mac, men kan ej uppge att de sett 

det i avsnittet. En man känner igen Boomerang, men kan inte komma på vad märket heter. 

Fyra män och fem kvinnor lägger märke till att Fredrik pratar i en iPhone. Detta anger de 

beror på formen och storleken samt det vita headsetet.  

Corporate placement: Av samtliga män och kvinnor var det endast en man som lade 

märke till NKs varumärke på påsarna. Likaså är det med Bauhaus, endast en man uppger 

att han såg själva logotypen. 

Evocative placement: Samtliga respondenter uppger att Fredrik kommer åkandes på en 

Segway. Detta på grund av fordonets speciella design. Dock uppger en kvinna att hon kän-

ner igen fordonet, men för tillfället inte kan komma på namnet.  

Stealth placement/screen placement (”on-set”): Alla de produktplaceringar som går att 

finna i scen 16 är av formen stealth placement. Två av männen kunde återge att Jonas 

Björkman bar byxor av märket Adidas. En annan av respondenterna påstod sig sett Reebok 

någonstans i scenen men kunde inte återge vart eller när. Även någon menande på att den 

sett att det stod Wimbledon på en bag. Även logotypen på Alex i form av ett T uppmärk-

sammades, dock trodde respondenten att det stod för märket Tretorn vilket inte är fallet. 

Av kvinnorna var det ingen av respondenterna som kunde återge någon av produktplacer-
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ingarna. Efter lite följdfrågor kunde dock de flesta uppge att det var vita träningskläder som 

bars.  

Script placement: Produktplaceringen av LearJet som Fredrik och Kristian diskuterar un-

der scen 14 uppfattas utav fem av de manliga respondenterna. Två stycken uppger att de 

har hört Singapore Airlines under samtalet. Alla förutom en kan återge att de pratar om 

flygbolag. Alla av de kvinnliga respondenterna kan återge att samtalet berör resor och flyg-

bolag. Dock kan ingen utav dem uppge varken LearJet eller Singapore Airlines. Vissa upp-

ger att de egentligen vet vad märket på flygplanet heter men kan inte komma ihåg det för 

stunden. Butiken Schuterman som nämns utav Mickan under scen 14 uppfattar fem utav 

kvinnorna endast två av männen uppfattade och kunde återge detta.  

Plot placement: Placeringen utav Bauhaus i scen 15 uppfattar sex av de sju manliga re-

spondenterna, samtliga av respondenterna uppger att de hört namnet nämnas under sce-

nen, en av de männen har även sett logotypen på en låda. Även hos de kvinnliga respon-

denterna uppfattar sex av sju placeringen av Bauhaus. Samtliga av dessa uppger att det be-

ror på att Mickan säger det klart och tydligt och de kan också återge exakt i vilken mening 

de har hört det, när Mickan ropar att det är 60 dagars öppet köp. Mickans iPhone i scen 13 

uppfattar fem utav männen, detta då hon ljudligt beklagade sig över den. Alla av de kvinn-

liga respondenterna återger att Mickan har en iPhone 4. Fem utav dessa uppger att detta 

beror på att Mickan tydligt säger iPhone 4 i en mening.  

Integrerad och uttrycklig: Placeringen av Bauhaus kan även ses som d’Astous och Se-

guins dimension integrerad och uttrycklig, då ses de 60 dagarna öppet köp som en egen-

skap.  

Fråga 18 var den första frågan att handla om hjälpt erinran. Nedanstående varumärken sa-

des en för en inför respondenterna som skulle säga om de hört eller sett dem under avsnit-

tet och i så fall när. De kursiva varumärkena är ”falska”, det vill säga att de inte exponera-

des i avsnittet. De antal som är inom parantes är respondenter som uppgett att de uppfattat 

varumärket under avsnittet, men som inte exponerats på de ställen eller i de scener som re-

spondenten förklarat. 
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Varumärke Antal män som uppfattade Antal kvinnor som uppfattade 

Ica 1 2 

Singapore Airlines 5 3 

Bauhaus 7 7 

Skåne Mejerier   

Babolat   

Lexus 5 4 

Sture Gallerian (2)  

NK 1  

Apple 6 7 

Nike 1 2 

Sony Vaio   

Wilson (1)1 (1) 

Hemköp   

Learjet 6 2 

MOOD  1 

Boomerang (2)1 1 

Volvo 3 2 

Kavli   

Schuterman 6 6 

Adidas (1)2  

Segway 7 6 

Audi   

K Rauta 1 1 

Comviq   

SEB 1  

Sergio Tacchini (1)1  

 

Figur 3: Frekvenstabell verbal hjälpt erinran 
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Nästkommande fråga behandlar också den hjälpta erinran. Denna gång visades loggor och 

respondenterna skulle ringa in de som de sett i avsnittet. De kursiva varumärkena är ”fals-

ka”, och exponerades alltså inte i avsnittet. 

 

Logga Antal män som såg Antal kvinnor som såg 

Adidas 2 1 

Volvo 2 1 

Kalles   

Peak performance   

K-Rauta 1 1 

Sony Vaio 1  

Lacoste 2 1 

MOOD   

Boomerang 1  

Bauhaus 4 5 

Kavli   

Lexus 5 1 

Nike 1  

Apple 4 7 

Babolat 1  

Sture Gallerian 1  

NK    

Sergio Tacchini 2  

 

Figur 4: Frekvenstabell visuell hjälpt erinran 

 

De varumärken som vi lagt in som inte finns med i avsnittet, samt de placeringar som re-

spondenter inte uppfattat korrekt (de inom parentes) kommer inte från och med nu att fin-
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nas med i vidare beräkningar. Detta då de är felaktiga och då inte ger ett rättvist resultat, 

vilket kan leda till att resultatet blir skevt.  

För att höra om det var några produktplaceringar respondenterna själva tyckte var lättare 

att uppfatta än andra ställdes en fråga där de fick säga vilka och varför de tror att de uppfat-

tades lättare än andra. Nedan följer en sammanställning av detta resultat.  

Segway  

Män: 6 stycken. Blev så tydligt när Fredrik kom åkandes på den och de andra stod still. 

Utmärkande utseende, finns bara en av sin sort.  

Kvinnor: 5 stycken. Det blev uppenbart när han kom åkandes på den, den har ett särskilt 

utseende och Fredrik har haft den i fler avsnitt.  

iPhone   

Män: 5 stycken. Har en själv, utseendet, blev så tydligt när Mickan pratade om den, ringsig-

nalen. 

Kvinnor: 2 stycken. Mickan uttryckte varumärket tydligt när hon pratade.  

Bauhaus  

Män: 4 stycken. Sades tydligt rakt ut och en nämnde även för att loggan syntes på lådan.  

Kvinnor: 4 stycken. Mickan sa det högt och tydligt i en mening.  

Shuterman  

Män: 2 stycken. Sades tydligt, återkommer.  

Kvinnor: 5 stycken. Detta för att Mickan brukar handla på Shuterman, finns med i andra 

avsnitt. Hon säger det tydligt.  

Lexus  

Män: 4 stycken. Nämner bilintresse samt modell.  

Learjet  

Män: 4 stycken. Nämndes upprepade gånger samt en förklaring av vad det var.  
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I intervjuns sista fråga kunde respondenterna lägga egna kommentarer eller tillägg. En man-

lig respondent tillade att han sett att Mickan har burberry på sig under avsnittet. En kvinn-

lig respondent sa att när hon tänkte efter och försökte komma ihåg fler varumärken såhär i 

efterhand minns hon att Mickan har burberry på sig under avsnittet, kan dock ej säga speci-

fik scen. Detta uppger kvinnan att hon ser för att hon själv vill ha en sådan.  

4.2.1 Förtydligande av intervjuresultat 

Inga direkta samband eller kopplingar mellan placeringar som uppfattats och civilstatus, 

sysselsättning eller tid som tittas på tv har hittats. Vidare finns heller inga sådana samband 

mellan de respondenter som gissat på att undersökningens syfte handlar om ekono-

mi/marknadsförning. Något som även kan spela in här, men som det finns för lite stöd för 

att underbygga är störningen, det vill säga bruset utifrån. Det finns små tecken som tyder 

på att det kan finnas ett möjligt samband mellan de som gjort något annat samtidigt som de 

kollat på avsnittet och en uppfattning av mindre varumärken än medel. Faktorer som där-

emot kan visa på ett samband med uppfattning av produktplaceringar har visat sig vara in-

tresse och hur väl man känner till och har följt Solsidan.  

Sambandet mellan intresse och uppfattning av produktplacering gör sig synligt i och med 

det att de respondenter som angivit ett visst intresse i större utsträckning har uppfattat pla-

ceringar som kan relateras till intresseområdet. Exempelvis har de respondenter som upp-

gett mode som intresse har i högre grad uppfattat placeringar så som Schuterman, Burberry 

och Boomerang. De som uppgav att sport var ett intresse lade också märke till fler placer-

ingar i tennis-scenen än de andra. Något som kan vara aningen motsägelsefullt är att av 

samtliga som nämnde att resa var ett intresse så var det ingen som uppfattade Singapore 

Airlines.  

De respondenter som har följt Solsidan väl har också i större utsträckning uppfattat fler 

produktplaceringar. Två personer som inte tidigare hade följt Solsidan utan bara sett korta 

klipp var bland de som uppfattat minst antal produktplaceringar i avsnittet. De som där-

emot har följt serien ligger högre i antal placeringar som kunde återges och de var också 

mer benägna att göra antaganden och gissningar angående varumärken som varit med i av-

snittet. 
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Totalt sett har de manliga respondenterna själva, utan hjälp, kunnat erinra fler produktpla-

ceringar än de kvinnliga respondenterna. Tillsammans blir männens summa 43 stycken er-

inrade produktplaceringar, jämfört med kvinnornas 33 stycken.  

Den hjälpta erinran kan delas upp i två delar. Den första när varumärken nämndes inför re-

spondenterna och den andra när loggor visades upp. Med denna första hjälp kom det fram 

att männen totalt hade sett eller hört 51 stycken tillsammans, medans kvinnorna hade upp-

fattat totalt 40 stycken. I den andra delen ringade männen in totalt 21 loggor, och kvinnor 

ringade in 14 loggor. Även i den hjälpa erinran så har männen uppfattat fler produktplacer-

ingar.  

Genomgående kan det konstaterats att i det visade avsnittet har de manliga respondenterna 

uppfattat fler produktplaceringar än kvinnorna.  

Vidare kan andra skillnader mellan könen upptäckas. Inom kategorin script placement finns 

tre varumärken. Två av dessa, Learjet och Singapore Airlines, uppfattas till en märkbart 

högre grad av män. Ingen av de kvinnliga respondenterna kunde själva erinra något av des-

sa varumärken. Med hjälpt erinran kunde endast ett fåtal uppge dessa. Däremot, när det 

kommer till Schuterman som också utgör exempel på script placement kunde fem kvinnor 

utan hjälp återge varumärket, men endast två män. Med hjälp kunde dock sex män säga att 

de hade uppmärksammat varumärket.  

När det kommer till uppfattningen av placeringar utifrån de övriga kategorier-

na/dimensionerna kan vi inte urskilja några skillnader eller mönster kopplat till kön.  

Evocative placement är en av de typerna av placering som visat sig vara mest genomslags-

kraftig oberoende av kön. Vidare kan även plot placement och integrerad och uttrycklig 

placering höra till de som är lättast att uppfatta.  

På grund av hjälpt erinran har respondenterna i vissa fall kunnat komma ihåg varumär-

ken/produkter de sett eller hört i avsnittet, som de under tidigare frågor, som berörde erin-

ran, inte kunde återge. Exempelvis kunde två kvinnor på egen hand erinra Lexus, dock med 

hjälpt erinran kunde fyra kvinnor uppge att de uppfattat märket. Vidare erinrade sig två 

män att de hört Schuterman, medans fem stycken med den hjälpta erinran uppgav att de 

hört märket. Uppfattandet av placeringar ökade generellt med den hjälpa erinran.  
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Resultatet visar att då män i en högre grad uppfattar produktplaceringar så har de också 

större tendens att uppge felaktiga placeringar. De återger i en större omfattning att de upp-

fattat varumärken på ställen de inte exponerats.  

Utöver de redan presenterade resultaten, kunde under intervjuerna även följande observe-

ras: flertalet respondenter hade en benägenhet att vilja anta eller gissa sig till svaren på våra 

frågor. Man kunde märka en önskan från respondenterna att svara ”rätt”, och de ville i 

många fall ge ett svar. Vi fick således vid upprepade tillfällen påminna respondenterna om 

att endast återge vad de faktisk uppfattat under avsnittet. Något som också upplevdes var 

att de kvinnliga respondenterna över lag sökte efter någon form av bekräftelse angående 

deras svar och kändes mer lyhörda för intervjuarnas reaktioner. Vidare frågare flera av de 

manliga respondenterna efter att intervjun var avklarad om hur väl de hade presterat. Frå-

gor som dök upp var: ”Hur många rätt hade jag?” ”Prickade jag in några rätt?” och ”Var 

jag bra eller dålig?”.  
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel förenas det empiriska materialet med den teoretiska referensramen. Empirin 

ställs gentemot de teoretiska utgångspunkterna för att ge utrymme för diskussion och ana-

lytiska reflektioner.  

 

5.1 Klassificeringen av produktplaceringar 

I innehållsanalysen har Russells (1998), Lehus (2007) och d’Atsous och Seguins (1999) klas-

sificeringar av produktplaceringar använts för att kategorisera de placeringar som före-

kommer i det utvalda avsnittet av serien Solsidan. Dessa kategorier/dimensioner som pre-

sentras av nämnda författare utgör exempel på hur produktplaceringar kan klassificeras, 

dock är dessa författarnas egna idéer som har kommit att bli en grund för uppdelning av 

placeringar.  

I stort har dessa klassificeringar varit användbara i den utförda studien och det har varit en 

hjälp till att skilja placeringarna åt. De har innehållt relevanta variabler för att separera och 

klassificera placeringarna. Endast två av klassificeringarna har inte kunnat appliceras i inne-

hållsanalysen. I vår innehållsanalys kunde endast en placering kopplas till en av d’Astous 

och Seguins dimensioner, något som i vår undersökning tyder på svag användbarhet och 

appliceringsgrad. Russells och Lehus kategorier har däremot kunnat appliceras väl i studien.  

5.1.1 d’Astous och Seguins dimensioner  

d’Astous och Seguins dimensioner är de smalaste och mest specifika. Endast en placering i 

avsnittet har kunnat klassificeras enligt dessa författares dimensioner. Det varumärke som 

ändå har placerats under dessa dimensioner återfinns även i Russells och Lehus klassifice-

ringar. I och med detta tillsammans med de förklaringar d’Astous och Seguin ger för sina 

klassificeringar kan dessa tolkas som ett förtydligande, eller utvecklande, till andra kategori-

seringar. Man kan alltså se dessa som ett mellanting av Russells och Lehus kategorier.  
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5.1.2 Russells kategorier 

Russells kategoriseringar verkar vara mer bundna till mediet, då Russell tar upp klassifice-

ringar som antingen eller både innehåller visuella och auditiva inslag. Dessa sätt möjliggörs 

just genom mediet tv. Russells klassificeringar är beroende av en handling, det vill säga ett 

passande kontext. De behandlar när en placering dyker upp i ett avsnitt och kräver mer ar-

bete i kommunikatörens del av kommunikationsprocessen som består av kodningen. Dock 

visar intervjuresultaten att fler respondenter uppfattat, det vill säga avkodat, script och plot 

placement i en hög grad. 

5.1.3 Lehus kategorier 

Lehus kategorier däremot är inte lika beroende av handlingen och de flesta av hans katego-

rier kan arbetas in i ett program utan direkt koppling till handlingen. Detta gör att placer-

ingar som faller in under Lehus kategorier blir lättare att placera, det vill säga sända ut till 

mottagen genom att koda. Däremot, enligt den utförda studien, så visas att det inte är lika 

lätt för mottagaren av avkoda ett sådant budskap. Lehu (2007) själv lyfter fram att exem-

pelvis classic placement är känsligt för brus, något som kan påverka uppfattningsförmågan 

hos mottagarna. Dock utgör evocative placement ett undantag här. Detta kan härledas till 

varumärke, som diskuteras vidare nedan. Att fler placeringar är lättare att placera enligt Le-

hus kategorier stämmer överrens med det resultat som presenterats i innehållsanalysen, då 

majoriteten av placeringar kan hittas under Lehus kategorier.  

Evocative placement är en av de genomslagskraftigaste formerna av produktplacering i vår 

studie. Detta kan ha sin förklaring i att den produkt som i detta avsnitt utgjorde placeringen 

var en Segway, som har ett starkt varumärke. Ett varumärke kan vara ett namn, tecken, 

symbol, design eller en kombination av dessa som är ämnad att identifiera en produkt eller 

tjänst från en annan och differentiera dessa från konkurrenter. Segway har lyckats med det-

ta, och det är designen i Segways fall som är den differentierande faktorn, något som upp-

ges av majoriteten av respondenterna i intervjun. Det är alltså de yttre attributen som gör 

att produkten uppfattas. Den selektiva perceptionen kan också ha en inverkan, då Fredrik i 

andra avsnitt av Solsidan kör runt med sin Segway. De som tidigare följt serien har då tidi-

gare exponerats för samma placering.  
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5.1.4 Målet med produktplacering 

Placeringar kan ha ett mer kortsiktigt eller långsiktigt mål. Att generalisera och säga att 

samtliga kategorier av någon av författarnas klassificeringar är just strategisk eller taktisk är 

svårt att göra. Dock kan exempelvis Lehus kategori corporate placement möjligt ses som 

mer strategisk i sin utformning. Lehu (2007) påstår själv att ett varumärke vanligtvis har 

längre livscykel än en specifik produkt, ett argument som tyder på ett mer långsiktigt syn-

sätt. Denna kategorisering kan också knytas till marknadskommunikationsverktyget PR, 

som även det strävar efter ett mer långsiktigt resultat och varumärkesbyggande. Classic pla-

cement kan ses ha ett mer kortsiktigt mål, något som Lehu (2007) själv lyfter fram.  

När det kommer till Russells kategorier är det svårt att uttrycka om de har kortsiktiga eller 

mer långsiktiga mål då de klassificeringar som förekommer mer beskriver på vilket sätt 

produkten exponeras.  

5.1.5 Klassificeringarnas relevans 

I den utförda innehållsanalysen har samtliga författares klassificeringar legat som grund och 

detta har resulterat i att vissa produktplaceringar kan förekomma i flera olika kategorier. 

Detta då klassificeringarna till stor del kompletterar varandra och en utesluter därmed inte 

en annan.  

För att komplettera dessa klassificeringar och på så sätt kunnat göra ytterligare distinktioner 

på placeringarna hade andra faktorer kunnat vara relevant att lyfta fram i vår studie. Dessa 

skulle kunna innefatta antal repetitioner under avsnittet, intensitet av placeringen, längd 

placeringen exponerats och hur stor del av tv-skärmen som placeringen utgör. Vidare skulle 

vikten av brus kunnat lyftas fram tydligare. Dessa faktorer tror vi har en inverkan på vad 

som uppfattas, och skulle vara intressanta att undersöka.  

 

5.2 Intervjuresultat 

Att skillnader i uppfattningen av produktplaceringar har hittats kan knytas an till kommuni-

kationsprocessen. Anledningen till dessa skillnader ligger i mottagarens field of experience, 

och mer precist i avkodningsprocessen. Exempelvis har männen kunnat avkoda, och såle-

des uppfatta och återge, fler placeringar än kvinnorna. Andra skillnader, och även likheter, i 

vad för placeringar som uppfattats av respondenterna har just med denna del av kommuni-
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kationsprocessen att göra. Vad som möjligtvis kan ha påverkat avkodningen kommer pre-

senteras under avsnittet.  

Faktorer som kan relateras till det som Fill (2009) benämner som fysiskt brus undersöktes 

kort i studien. Den kognitiva delen, det vill säga hur budskapen är utformande berördes 

inte. Nästan alla av respondenterna uppgav att de tittat på programmet koncentrerat och 

inte utsatts för någon form av störning. Ett fåtal anger att de var trötta och en respondent 

åt samtidigt. Utifrån den genomförda studien kan vi inte lyfta fram något direkt samband 

mellan de respondenter som inte uppgett att de tittat på programmet fokuserat och antal 

produktplaceringar de uppmärksammat. Det vill säga att de på något sätt eventuellt skulle 

ha uppfattat färre placeringar än övriga respondenter. Dock vill vi klargöra att vi inte säker-

ställt att trötthet samt matintag samtidigt har utgjort den störning som definieras som brus. 

Respondenterna har inte själva sagt att de stördes utav detta utan återgav endast omstän-

digheterna när de tittade på programmet.  

Något som är viktigt att på förhand poängtera, då Bem (1981) teori om genusscheman och 

Markus et. al. (1982) teori om självscheman är något som kommer diskuteras under avsnit-

tet, är det att respondenternas genus/självscheman inte på något vis har kartlagts i under-

sökningen. Dock verkar det som att de kvinnliga respondenterna delar ett feminint schema, 

då de i stort har likadana intressen och dessa intressen mer eller mindre kan anses vara 

”stereotypa” i dagens samhälle. Likaså är tendensen hos de manliga respondenterna, som 

verkas ha ett övervägande maskulint schema. Ett antagande görs således att kvinnor har ett 

övervägande feminint schema och männen har ett övervägande maskulint schema, något 

som även får stöd i forskning av Putrevu (2001) som påstår att människor normalt sett an-

ammar en könsroll som är kopplat till sitt egna kön.  

5.2.1 Kognition, perception och exponeringseffekten 

5.2.1.1 Intresse 

Under empirin framkom det att ett samband mellan intresse och uppfattning av produkt-

placering finns. Exempelvis kunde de respondenter som uppgav att de hade ett bilintresse 

till högre grad återge att Fredrik hade en bil av märket Lexus. När det kommer till indivi-

ders förmåga att bearbeta information talar man bland annat om inlärda faktorer så som in-

tresse. Intresse utgör enligt Hawkins (1998) den största av de inlärda faktorerna. Arens et 

al. (2008) menar på att dessa faktorer får en avgörande roll när det kommer till vart indivi-

der väljer att rikta sin uppmärksamhet, samt hur de uppfattar informationen. Detta kan så-



 

 
54 

ledes vara en anledning till varför respondenterna lättare uppfattar produktplaceringar som 

rör deras intressen. En vidare diskussion om intresse i samband med kön följer under 

5.2.3.7.   

5.2.1.2 Hot mot välbefinnande 

Placeringen av Mickans iPhone i scen 13 av formen plot placement uppmärksammades 

utav de flesta av respondenterna. Det var också ett flertal som lyfte fram denna produkt-

placering som en av de som var lättast att lägga märke till. Detta kan möjligt härledas till 

den studie som Christine och Ranald Hansen gjort som påvisar att människor har en ten-

dens att vara speciellt vakna när det kommer till att uppfatta stimuli som utgör hot mot 

välbefinnandet. Detta kan vara fallet här då flera respondenter uppger att de kan återge just 

Mickans iPhone då hon svor i samband med den samt att namnet på produkten sades i en 

negativ kontext.  

5.2.1.3 Selektiv perception och familjaritetseffekten 

Något som kan sägas ha ett samband med hur produktplaceringarna samt de felaktigt ut-

placerade varumärkena uppfattades är hur väl de följt solsidan tidigare. Exempelvis att fler-

talet respondenterna påtalade att det fanns en Volvo med i programmet kan möjligt tänkas 

ha samband med att Mickan och Fredrik faktiskt har en Volvo senare under säsongerna. 

Detta kan knytas till det vi beskrivit i området selektiv perception. Passer och Smith (2004) 

fastställer att vad som får vår uppmärksamhet påverkas till stor del av bland annat intensi-

tet, nyhetsvärde, rörelse, kontrast och repetition. Kotler (2006) lyfter också fram att männi-

skan har en tendens till att uppmärksamma saker man starkt förväntar sig. Detta kan vi 

tänka är möjligt i detta fall då respondenterna som följt efterföljande avsnitt starkt förvän-

tar sig att se en Volvo något som de också sett under flertalet repetitioner. Detta kan vi 

också lyfta fram generellt, de respondenter som följt Solsidan var mer benägna att göra an-

taganden som ”Jo, men Fredrik borde väl ha en…” och liknande. Detta leder oss vidare till 

Solomon, Bamossy och Askegaards (1999) exponeringseffekten eller familjaritetseffekten 

som den också kallas. Den bygger på att människor har en tendens att välja något som 

känns bekant framför något okänt. Volvon i detta fall känns troligtvis mycket bekant för de 

respondenterna som sett den i senare avsnitt och de väljer då också att återge den som ett 

varumärke de sett. Dock kan inget samband här knytas till kön utan det fördelningen mel-

lan könen är relativt jämn.  
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5.2.1.4 Kognitivs brus 

Flera av respondenterna lyfter fram samma produktplaceringar på frågan om det fanns vis-

sa som var lättare att urskilja än andra. De som framkom var bland annat; Mickans iPhone, 

Bauhaus, Segway och Shuterman. Detta kan ha påverkan av intresse och exempelvis för-

väntan. Värt att nämna är dock det Fill (2009) omnämner som kognitivt brus, det vill säga 

hur själva budskapet/placeringen är utformat. Om det är utformat på ett sätt som mottaga-

ren har lätt att avkoda och tvärtom. I dessa ovan nämnda fall är det tydligt att budskapen 

har utformats på ett sätt som respondenterna har haft lätt att ta till sig avkoda och förstå 

innebörden utav. Även intensitet har också påverkat vad respondenterna upplever som lätt 

att uppfatta. Repetitioner är det flera författare i teorin som lyfter fram att ha stor betydel-

se. Detta är visar sig dock inte tydligt i den genomförda studien då exempelvis LearJet som 

nämns upprepade gånger under samtalets gång inte har samma genomslagskraft som ex-

empelvis Segway och Bauhaus med flera.  Även här är det svårt att urskilja några skillnader 

mellan könen, då flertalet av placeringarna lyfts fram av båda könen. Detta skulle kunna in-

dikera på att i just dessa placeringar har de marknadsförare som arbetat med Solsidan lyck-

ats utforma budskap som är tydliga och lätta att avkoda för båda könen.  

5.2.2 Varumärke 

En faktor som i flera fall i undersökningen kan ha påverkat respondenternas uppfattning av 

produktplaceringar är varumärkeskännedom. Begreppet kan beskrivas som konsumenter-

nas förmåga att erinra, känna till eller känna igen ett specifikt varumärke (Huang & Sarigöl-

lü, 2012). Således kan just varumärkeskännedom i produktplaceringssammanhang vara 

centralt för uppfattningen av diverse placeringar. God varumärkeskännedom kan göra att 

en individ lättare kan ta till sig och minnas en placering där ett för den känt varumärke ex-

ponerats. Å andra sidan kan en produktplacering där individen inte alls, eller till en mindre 

grad, känner till varumärket/produkten gå obemärkt förbi mottagaren i kommunikations-

processen. Budskapet avkodas aldrig och individen har således inte uppfattat placeringen 

och kan inte återge den.  

5.2.3 Könsskillnader 

Totalt sett har männen kunnat uppfatta fler produktplaceringar än kvinnorna. Skillnaderna 

bland våra respondenter är stora nog för att lyfta fram. Både i deras erinran samt den hjälp-

ta erinran återfinns dessa skillnader.  
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5.2.3.1 Field dependence-independence 

Witkin (1950) presenterar i sin forskning att människor kan kategoriseras enligt hur deras 

perception är beroende av strukturen i det existerande visuella fältet. Vissa individer, field-

indepent, har lättare att urskilja en figur medans andra, field-dependent, har problem att se-

parera figuren från omgivningen då de upplever fältet som sammansmält enligt Sternberg 

och Grigorenko (2001).  

Witkin kommer i sin forskning fram till syntesen att män är field-independent medans 

kvinnor är field-dependent. I Matthes et. al (2011) studie visades field dependence-

independence utgöra en betydande faktor för uppfattning av produktplacering. De bevisa-

de att field-independent individer lättare upptäcker en placering i en komplex audiovisuell 

omgivning. Studien visar också att field-independent individer har en högre erinran av pro-

duktplacering jämfört med field-dependent individer.  

Om Matthes el. al (2011) studie, som påvisar att field-independent individer har en högre 

erinran av produktplacering, sammanförs med Witkins forskning, kan slutsatsen dras att 

män lättare upptäcker produktplaceringar än kvinnor. Detta stödjer de resultat som fram-

kommit under empirin och kan verka som förklaring till utfallet.  

Det empiriska materialet visar också att män totalt sett har uppfattat fler rent visuella pla-

ceringar. Witkins forskning om field dependence-independence fungerar som ett ännu tyd-

ligare stöd i denna kontext. Testet som Witkin och hans kollegor genomförde innebar att 

individer skulle lokalisera en redan sedd figur i ett större sammanhang tillsammans med 

mer komplexa figurer, med andra ord var den enkla figuren innesluten i den komplexa figu-

ren. Män uppvisade här en högre förmåga. Witkins forskning får ratificering genom annan 

teori som framkommit under senare år.  

5.2.3.2 Vidare förklaringar 

Teorin presenterar att män har en högre visuospatial förmåga (Maccoby och Jacklin, 1974), 

något som till stor del har biologiska förklaringar. Meyers-Levy (1994) lägger fram att på 

grund av att män i en högre grad använder sig av höger hjärnhalva skall de prestera bättre 

på uppgifter som innefattar visuell skärpa och visouspatial bearbetning. Agneta Herlitz 

(2012) och Alexander (1947) påpekar att män också lättare ska minnas dimensioner och 

geometriska former. Sammantaget med Witkins forskning ger detta starka förankringar till 

det resultat som uppkommit.  
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Resultatet att män uppfattat fler placeringar än kvinnorna kan gentemot viss annan teori 

tyckas vara motsägelsefullt, då studier lyfter fram att kvinnor är mer involverade i bearbet-

ning av reklam än män, oavsett vad innehållet är, och att kvinnor är bättre på att avkoda 

fler reklambudskap (Krugman, 1966; Darley och Smith, 1995). Detta torde kunna peka på 

att kvinnor i produktplaceringssammanhang också kan avkoda och uppfatta fler placeringar 

än männen. Något som dock blir centralt att belysa här är den teori som framhåller att pro-

duktplacering skiljer sig från övriga former av marknadskommunikationsverktyg och säger 

att den är en hybrid, det vill säga en kombination av både reklam och PR (Balasubramani-

an, 1994). Då en produktplacering inte (enbart) klassas som reklam, kan inte Krugman 

(1966) och Darley och Smith (1995) forskning tillämpas i sin helhet här. 

Vidare finns det forskning som berör könsskillnader inom informationsbearbetningsområ-

det som visar att kvinnor ofta har en lägre tröskel för att bearbeta budskap och således ock-

så större access till dessa (Meyers-Levy & Sternthal, 1991). Dock framhåller forskarna att 

dessa skillnader elimineras när tillräckligt lite uppmärksamhet krävs eller när det krävs så 

pass mycket uppmärksamhet att båda könens trösklar överstigs. Att definiera vad ”tillräck-

ligt lite” eller hur mycket könens ”trösklar” innebär är svårt och kan inte fastställas. Dock 

skulle denna teori kunna peka på att kvinnor lättare uppfattar produktplaceringar, då de kan 

ses som budskap, än män. Varför utfallet inte blev så kan då förklaras av att placeringarna 

antingen krävde för lite uppmärksamhet eller tillräckligt mycket så att männens tröskel 

överstigits. 

Något som kan verka som förklaring till varför män och kvinnor till viss del har uppfattat 

olika produktplaceringar är den forskning som säger att män beskriver saker med fysiska at-

tribut, medans kvinnor använder värdemässiga koncept (Poole, 1977), och att kvinnor är 

öppnare mot subjektiva budskap medans män svarar mer mot objektiva budskap (Darley 

och Smith, 1995). Fysiska attribut kan knytas samman med objektiva budskap och värde-

mässiga koncept has sammankoppling med subjektiva budskap. För att kunna jämföra pla-

ceringar i avsnittet med ovanstående teoretiska utgångspunkt får den verbala/auditiva ex-

poneringen behandlas. Av de produktplaceringar som exponeras verbalt uttrycks alla utom 

en med ren fakta, det vill säga fysiska attribut, som således utgör ett objektivt budskap. En 

exponering, Mickans iPhone 4, uttrycks däremot med ett värdemässigt och subjektivt bud-

skap, då hon lägger en värdering när hon nämner produkten. I empirin framkommer det att 

de kvinnliga respondenterna till större utsträckning uppfattat just denna exponering, och de 

manliga respondenterna i en högre grad uppfattat de andra placeringarna.  
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5.2.3.3 Auditiv uppfattning 

I empirin kom det fram påtagliga könsskillnader inom kategorin script placement, som in-

nebär verbal eller auditiv exponering, finns. Då få män själva kunde erinra Schutterman, 

men nästan alla med hjälp kunde uppge placeringen, och då inga kvinnor själva kunde erin-

ra Learjet och endast två med hjälpt erinran kan man urskilja en differens mellan könen. I 

och med att kvinnorna inte ens med hjälp kunde återge att de uppfattat Learjet, medans 

männen i mycket större utsträckning med hjälp kunde återge Shutterman, bör detta indike-

ra på att script placement lättare uppfattas av män. Kvinnorna har då troligtvis inte överhu-

vudtaget uppfattat placeringen av Learjet. För övrigt, genomgående hela avsnittet, har ock-

så de manliga respondenterna kunnat uppfatta fler verbala/auditiva exponeringar jämfört 

med kvinnor.  

I teorin presenteras tämligen omfattande forskning som drar slutsatser att kvinnor har en 

högre verbal förmåga än män (se exempelvis Meyers-Levy, 1994 och Maccoby och Jacklin, 

1974). Dessa teoretiska utgångspunkter framkommer vid forskning som rör hjärnans upp-

byggnad och aktivitet som skiljer sig mellan män och kvinnor, samt annan forskning som 

berör könsskillnader. Alltså finns det både biologiska och sociala förklaringar som styrker 

denna teori. Vad som åsyftas med ”verbal förmåga” är inte helt tydligt. Dock ges en för-

klaring som menar på att det kan innebära att kvinnor lättare kommer ihåg ord och fakta. 

Således kan det i ljuset av produktplaceringsperspektivet tolkas som om att kvinnor borde 

ha lättare att komma ihåg verbal/auditiv exponering, eller script placement som det be-

nämns i denna uppsats. Detta var som sagt inte fallet.  

5.2.3.4 Psykologisk orientering 

Något som däremot skulle kunna ge en viss förklaring till detta utfall är det som berör 

mannen och kvinnans psykologiska orientering (Bakan, 1966; Meyers-Levy, 1988) . Män 

påstås vara ”agentic”, det vill säga mer självsäkra, fokuserade på sig själva och prestations-

inriktade. Scenen i vilken Learjet (och Singapore Airlines) diskuteras präglas till mångt och 

mycket av pengar, status och materiell framgång; ord och begrepp som kan knytas till pre-

station. Detta samtal kan således ha tilltalat män till en större utsträckning och gjort att de 

uppmärksammat vad som sagts. För att fortsätta i samma spår kan Meyers-Levy (1988) 

studie, som visar att män och kvinnors bedömningar påverkas när könsrollerna blir aktive-

rade, lyftas fram. Då reagerar mannen mer positivt på information som endast är relevant 

för han själv, alltså information som är ”agentic”. Författarens studie pekar vidare på att 
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detta kan innebära att män respektive kvinnor kan bli mer övertygade beroende på över-

rensstämmelsen mellan vad som presenteras i meddelandet och sin könsroll. En könsroll 

kan bli aktiverad om man utsätts för en situation där vad som är manligt och/eller kvinnligt 

kommer till uttryck. Det går inte att fastställa, men det är möjligt att könsroller har blivit 

aktiverade under avsnittet, speciellt i denna scen, vilket kan ha gjort att männen mer har ta-

git till sig informationen under detta samtal, då informationen kan ses vara kopplat till vad 

som utgör begreppet ”agentic”.  

5.2.3.5 Scheman 

Vidare är det också tänkbart att resultatet kan härledas till genusscheman/självscheman. 

Enligt Payne, Connor och Colletti (1987) är ett schemas primära funktion att minska 

mängden av inkommande information till en mer hanterbar mängd. En koppling mellan 

just scheman och kommunikationsprocessen blir här tydlig. Scheman påverkar människors 

field of experience i det att de delvis styr vad som avkodas och inte, för att således minska 

mängden inkommande information. Något som förstärker detta resonemang är Bem 

(1981) som förklarar att de individer med maskulina kopplingsscheman kommer privilegie-

ra maskulin stimuli i informationshantering, alltså kommer de uppfatta produktplaceringar 

som har koppling till det maskulina. Payne, Connor och Colletti (1987) säger också att 

människor med ett speciellt schema lättare hanterar information som följer det schemat. 

Att män har egenskaper som är agentic är något som kan sägas vara stereotypt maskulint 

för samhället idag. Då man redan som barn ikläder sig könspecifika förmågor och könspe-

cifika självuppfattningar och personliga attribut, för att vara maskulina eller feminina enligt 

sin kultur, är det inte oväntat att mannen mer kan ta in och hantera information som är 

”agentic”, och därmed även komma ihåg placeringar exponerade i sådana sammanhang.  

5.2.3.6 Övriga iakttagelser 

Under intervjuerna visade respondenterna en benägenhet att anta och gissa på svar till frå-

gorna. När empirin presenteras blir det tydligt att män i en högre utsträckning uppger felak-

tiga placeringar. Detta kan i sin tur tolkas som om kvinnorna i jämförelse är mer försiktiga i 

att uttala sig om saker de inte är säkra på. Forskning av bland andra Feingolds (1994) och 

Anderson and Bem (1981) som presenterats i teorin anger att kvinnor visar mer ömhet, är 

känslomässigt mer lyhörda, sympatiska, empatiska, vårdande och relationsorienterade än 

män. De är ”communal”, och har högre social anknytning, en vilja att komma överrens 

med andra och fostra harmoniska relationer (Meyers-Levy, 1988). Detta kan knytas till det 
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faktum att de kvinnliga respondenterna var mer försiktiga, en egenskap som kan påstås lig-

ga i närhet till de ovan nämnda.  

Vidare forskning av Schmid et. al. (2011) och Hall (1978) pekar på att kvinnor lättare läser 

av icke-verbala beteenden/icke-verbal kommunikation, något som kan tänkas ha haft en 

inverkan på de kvinnliga respondenterna under de personliga intervjuerna. Trots att vi som 

intervjuat försökt vara neutrala i alla aspekter (kroppsspråk, ansiktsuttryck med mera) är det 

möjligt att dessa ända kan ha lyst igenom och således påverkat respondenternas svar. Gene-

rellt sett har kvinnorna upplevts som mer frågande och lyhörda för reaktioner hos intervju-

aren, någon som inte upplevts hos de manliga respondenterna. Detta utfall kan härledas till 

ovanstående forskning.  

Att männen i en högre utsträckning uppger felaktiga placeringar och tydligt uppvisar en vil-

ja att få reda på sitt egna resultat (ofta i jämförelse med andra) kan ha sin förklaring i Bakan 

(1966) och Meyers-Levy (1988) studier som föreslår att är att män befinner sig i dimensio-

nen ”agency” i den psykologiska orienteringen. Män påstås vara ”agenic” och därmed mer 

självsäkra, fokuserade på sig själva och prestationsinriktade.  

5.2.3.7 Intresse kopplat till kön 

Faktorn intresse som berördes under 5.2.1.1 kommer nu fortsätta att diskuteras i ljuset av 

könsskillnader. I stort kan differenser i intresse mellan män och kvinnor urskiljas från em-

pirin. Av de respondenter som deltog i undersökningen var de intressen som de manliga 

uppgav i stora delar av samma slag, och likaså för de kvinnliga. En möjlig tolkning som 

man kan göra här är att intresse kan ha ett visst samband med kön, något som i sin tur kan 

härledas till exempelvis Petrevu (2001) forskning som förklarar att könsroller och identifi-

kationen med dessa sker redan som barn. Man anpassar sina personliga attribut med vad 

som verkar lämpligt för könet i sitt samhälle. Bem (1981) styrker detta och tillägger att man 

som barn lär sig bearbeta information i relation till ett genusschema och att människor med 

ett specifikt schema lättare kan hantera information som följer det schemat. Då vi lyft fram 

att de kvinnliga respondenterna har ett feminint schema och de manliga har ett maskulint, 

kan just dessa scheman, vars attribut som till stor del bildats av det samhälle vi växt upp i, 

ligga bakom det faktum att intresse till viss grad verkar vara könsbundet.  
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5.2.3.8 Övergripande reflektion 

I empirin finns många informationskomponenter som är svåra att tolka, göra klara sam-

band och hitta mönster emellan. I många fall är empirin, likaså som teorin, motsägelsefull 

och spretande och ger sällan ett enhetligt budskap. Som reflektion över detta vill vi citera 

en forskare och framföra att:  

“These seeming contradictions do not necessarily subtract from the value or validity of the observations. 

Probably they simply reflect the fact that people are not always consistent in their reactions; both individually 

and in the mass, humans beings are bundles of contradictions.” (Alexander, 1947)  



 

 
62 

 

6 Egna slutsatser 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som framkommit av studien, som delvis 

ämnar svara på den i inledningen ställda problemformuleringen. Vidare kommer reflektio-

ner och förslag för vidare forskning och framtida studier att ges.  

 

6.1 Studiens indikationer 

Denna studie ämnade undersöka frågan: finns det könsskillnader i hur produktplacering 

uppfattas? Det bakomliggande syftet med uppsatsen var att skapa en förståelse kring vad 

för produktplacering som uppfattas av män och kvinnor.  

Vad som framkommit under vår undersökning är att könsskillnader i hur produktplacering 

uppfattas finns. Vidare har vi uppnått en ökad förståelse inom ämnet. Då målet inte inne-

fattat att fastställa orsakssamband till varför dessa skillnader finns, har ändå en insikt kring 

vilka möjliga bakomliggande faktorer som finns skapats.  

Vår studie indikerar att män uppfattar fler produktplaceringar än kvinnor. Detta visas ge-

nom att de manliga respondenterna genomgående i samtliga klassificeringar har uppfattat 

fler placeringar jämfört med de kvinnliga respondenterna.  

Dock kan vi inte från denna studie säga att vissa klassificeringar av produktplacering upp-

fattas bättre än andra då det kan vara flera andra bakomliggande faktorer till att just en 

produktplacering, som hamnar inom en viss klassificering, uppfattas. Dessa faktorer har vi-

sat sig kunna vara exempelvis intresse, varumärkeskännedom, genus/självscheman, psyko-

logisk orientering, selektiv perception, brus etcetera.  

 

6.2 Framtida forskning 

Då denna studie endast innefattade och undersökte ett litet urval av respondenter vore det 

intressant att se om studiens indikationer skulle kunna styrkas av ytterligare forskning.  
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Under uppsatsens genomförande har ytterligare frågeställningar kring ämnesområdet upp-

kommit som vi skulle finna vara intressant att undersöka. 

Det skulle kunna vara relevant att genomföra en betydligt större och mer omfattande studie 

för att kunna fastställa korrelation mellan de olika bakomliggande faktorerna och det som 

uppfattas.  

Vidare skulle man kunna undersöka om det finns fler bakomliggande faktorer som påver-

kar uppfattningen och vad dessa har för inverkan.  

En annan fråga som väcker intresse är om det finns bättre sätt att klassificera produktpla-

cering för att tydligare kunna se skillnader mellan män och kvinnor.  

Ytterligare skulle det kunna vara av betydelse att genomföra en undersökning där bakom-

liggande faktorer som berörts under arbetet isoleras för att närmare kunna kartlägga om 

vissa klassificeringar av produktplacering uppfattas bättre än andra.  
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Bilagor 

I bilagorna finns instruktionerna som lämnades ut till respondenterna inför undersökning-

en, mallen till intervjun som genomfördes samt de loggor som var en del av, och som visa-

des under intervjun. 

 

Bilaga 1: Respondenternas instruktioner 
 

Instruktioner inför undersökning 

 

Först och främst vill vi tacka Dig för att Du tar dig tid och ställer upp på den här under-
sökningen. Din medverkan betyder mycket för oss! 

Det har redan svarat ja på att medverka i vår undersökning vilket innebär att Du ska titta på 
ett tv-program som varar i cirka 20-25 minuter och därefter medverka på en intervju.  

På USB-minnet vi tillhandahållit finns avsnittet Du ska se. Trots att det kan vara svårt, då 
Du tittar på programmet efter instruktioner, så vill vi att Du försöker att titta på program-
met så som Du vanligtvis tittar på andra program, och inte heller försöker lista ut vad un-
dersökningen kan komma att beröra.  

När Du tittar på programmet är det viktigt att Du är själv. Vi önskar att Du endast tittar en 
gång på programmet och får således inte spola tillbaka. När Du kollat färdigt ber vi Dig att 
inte diskutera med någon annan, varken innehåll eller material som vi gett Dig och Du har 
sett eller läst. Vi ser gärna att du undviker att på något sätt söka efter information om pro-
grammet. 

Samma dag som Du tittar på detta avsnitt kommer en av oss besöka Dig och genomföra en 
intervju. Under intervjun är det viktigt att Du är uppriktig för att ge oss ett sanningsenligt 
resultat. Det krävs inga andra förberedelser eller färdigheter, vi vill bara höra dina tankar 
kring programmet! 

 

Vid oklarheter eller frågor, tveka inte på att höra av Dig!  

Tack på förhand!  
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Bilaga 2: Intervjumall 
 

När kollade du på avsnittet? 

1. Kön: 

2. Ålder: 

3. Civilstatus: 

4. Sysselsättning: 

5. Vad är dina intressen? 

6. Hur många timmar uppskattar du att du ser på tv eller film i veckan? 

7. Hur väl har du följt Solsidan? Ungefär hur många avsnitt/säsonger har du sett? 

8. Har du sett avsnittet i fråga tidigare? Flera gånger?  

9. För hur längesedan kollade du på solsidan senast? 

10. Har du någon aning om vad undersökningen berör eller omfattar? 

11. Kan du återge omständigheterna när du kollade på programmet? (trött, gick ifrån, stör-
des av något) 

 

12. Kan du beskriva den första scenen när Fredrik ska åka hemifrån till jobbet och Fredrik 
och Mickan ropar till varandra genom fönstret? (vad är det för påsar, uppfattade du var de 
kom ifrån, bilen) 

13. Kan du återge vad du uppfattade under samtalet mellan Fredrik och Mickan, som börjat 
med att Fredrik sitter på sitt kontor och Mickan ringer och ber honom hämta barnen från 
dagis? (dator, mobil, schuterman, burberry) 

14. Kan du berätta vad Fredrik och Kristian pratade om när de grillade? (flygbolag, learjet) 

15. Kan du beskriva scenen när Alex hälsar på Fredrik då han håller på att lasta kärran? 
(bauhaus, boomerang) 

16. Vad kommer du ihåg från episoden vid tennisbanan? (wilson, nikeskor, babolat, sergio 
tacchini) 

17. Kan du berätta om tillfället då Mickan och Fredrik bjuder in Lussan och Kristian på 
middag? (burberry, segway, iphone) 

18. Jag kommer nu att nämna en mängd olika varumärken och produktnamn. Jag vill att du 
säger vilka du kommer ihåg att du hört eller sett i avsnittet.  

Ica 

Singapore Airlines 
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Bauhaus 

Skåne Mejerier 

Babolat 

Lexus 

Sture Gallerian 

NK 

Apple 

Nike 

Sony Vaio 

Wilson 

Hemköp 

Learjet 

MOOD 

Boomerang 

Volvo 

Kavli 

Schuterman 

Adidas 

Segway 

Audi 

K Rauta 

Comviq 

SEB 

Sergio Tacchini 

 

19. Nu kommer du få se en mängd olika loggor och jag vill att du ringar in de du sett i av-
snittet. 

Som du kanske har förstått handlar undersökningen om att se vad för produktplaceringar 
du uppfattat.  

20. Var det några produktplaceringar som du uppfattade lättare och bättre än andra? Vilka? 
Varför tror du att det är så?  

21. Har du några övriga kommentarer eller något du vill tillägga?  
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Bilaga 3: Loggor 
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